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م�كنزي: �إير�ن تعتمد على 
ميلي�شي�ته� للقي�م بعمله� �لقذر

•• وا�شنطن-وكاالت

النظام  اأن  ماكنزي،  فرانك  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  اأك��د 
للقيام  لها  بالوكالة  تعمل  التي  امليلي�شيات  على  يعتمد  الإي���راين 
من  للخطر  الب�شر  اأرواح  تعر�ض  اأنها  اإىل  م�شرياً  ال��ق��ذر،  بعملها 

خالل نقل الأ�شلحة واملوارد الأخرى اإليهم.
القائد  ق���ااآين  اأن  الأو���ش��ط،  ال�شرق  معهد  م��ع  مقابلة  يف  واأ���ش��اف 
الإي��راين ل ميكنه  الثوري  للحر�ض  التابع  القد�ض  لفيلق  اجلديد 

ال�شيطرة عليها مثل القائد ال�شابق قا�شم �شليماين.
اأن قااآين، كان يكافح لل�شيطرة على تلك امليلي�شيات  اأو�شح  كذلك، 
املنطقة، لكنه مل ي�شتطع ممار�شة �شيطرة  بالوكالة يف  التي تعمل 
مثل  اأم��اك��ن  يف  متزايد  ب�شكل  ه��ذا  ويظهر  �شليماين،  مثل  مماثلة 
اإي��ران تدرك جيداً خطوطنا احلمراء يف العراق،  اأن  العراق. واأك��د 
لكن الأدلة تظهر اأن اجلماعات امل�شلحة حتاول بجدية قتل القوات 

الأمريكية بهذه الهجمات.

�مل�ني�: جمل�س �مل�شلمني يطرد �أحد �أذرع �لإخ��ن
•• برلني-وكاالت:

الأعلى  املجل�ض  اأن  رداي��ك��ال��ي��زاي�����ش��ن  اون  اأي  ي���وروب���ان  م��وق��ع  ك�شف 
 )DMG( طرد التجّمع الإ�شالمي الأملاين )ZMD( للم�شلمني يف اأملانيا

من ع�شوية املجل�ض على م�شتوى الدولة.
للمنظمات  اجلامعة  املنظمة  ُيعترب  ال��ذي  الحت���ادي،  املجل�ض  واتهم 
ب��اأن��ه ع��ل��ى �شلٍة  اأمل��ان��ي��ا، التجمع الإ���ش��الم��ي الأمل����اين  الإ���ش��الم��ي��ة يف 

مبتطرفني، واأنه يهدف اإىل اأ�شلمة الهياكل الجتماعية يف اأوروبا.
وت�شّنف ال�شلطات الأمنية الأملانية جمعية التجمع الإ�شالمي الأملاين، 
باأنها جماعة تابعة ل� )الإخوان امل�شلمني( يف م�شر، وتهدف اإىل حتقيق 

تغيري طويل الأمد يف املجتمع، وتعادي النظام احلر والدميقراطي.

حممد بن ز�يد ي�شهد �فتت�ح دورة بكني للألع�ب 
�لأوملبية �ل�شت�ية 2022 �لتي د�شنه� �لرئي�س �ل�شيني

�ل�ش�د�نيني  �ملهنيني  جتمع 
�لأممي �ملبع�ث  لق�ء  يرف�س 

•• اخلرطوم-وكاالت:

الأممية  امل�����ش��اع��ي  ا���ش��ت��م��رار  م���ع 
اإىل  ال��ت��و���ش��ل  بغية  ال�����ش��ودان،  يف 
اقرتاحات ت�شهل عودة البالد اإىل 
م�����ش��اره��ا ال��ت��واف��ق��ي، اأع��ل��ن جتمع 
املهنيني ال�شودانيني اأم�ض اجلمعة 
رف�شه لقاء مبعوث الأمم املتحدة 

اخلا�ض، فولكر برتي�ض.
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  ب��ع��ث��ة  وات����ه����م 
)يونيتام�ض( يف البالد بالتقاع�ض 
عن اإدانة اإجراءات القوات امل�شلحة 
اإ�شارة  امل��ا���ش��ي، يف  اأك��ت��وب��ر   25 يف 
اإىل حل احلكومة ال�شابقة برئا�شة 
وفر�شها  ح������م������دوك،  ع�����ب�����داهلل 

اإجراءات ا�شتثنائية يف البالد.
كما قال التجمع يف بيان اإن البعثة 
مل تلتزم مبهمتها ح�شب التفوي�ض 
املمنوح لها من قبل جمل�ض الأمن 
النتقال  ومراقبة  بدعم  ال���دويل 
ال���دمي���ق���راط���ي... ب���ل ���ش��ع��ت اإىل 
القوات  ق��ائ��د  ب�شلطة  الع����رتاف 
املجل�ض  ورئ����ي���������ض  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
الربهان،  ال��ف��ت��اح  عبد  ال�����ش��ي��ادي، 

وفق تعبريها.
البعثة  م��وق��ف  اأن  راأى  ذل���ك،  اإىل 
الت�����ف�����اق  وت����ث����ب����ي����ت  ف�����ر������ض  يف 
وحمدوك  الربهان  بني  ال�شيا�شي 
املا�شي  ن��وف��م��رب  م���ن  ال��ث��ال��ث  يف 
عدم  ي��وؤك��د  م��ا  م��ه��ام��ه��ا،  يناق�ض 
للقيام  ورئ��ي�����ش��ه��ا  ال��ب��ع��ث��ة  اأه��ل��ي��ة 
بدورها يف دعم ومراقبة النتقال 

الدميقراطي يف البالد.

�لأمن �لت�ن�شي ي�شبط عملية 
�شحية جل������ز�ت  ت��زوي��ر 

•• تون�س-وكاالت:

التون�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
تخ�ش�شت  ع�شابة  �شبطت  اإن��ه��ا 
يف ت���زوي���ر ج�������وازات ���ش��ح��ي��ة من 
يرف�شون  ت��ك��ف��ريي��ون  اأع�����ش��ائ��ه��ا 

النظام املدين.
واأف������ادت ال������وزارة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأن 
وحدة ملكافحة الإرهاب متكنت من 
تن�شط  التي  الع�شابة  عن  الك�شف 

بالعا�شمة واملناطق املجاورة لها.
عنا�شر  ت�������ش���م  ب���اأن���ه���ا  واأف����������ادت 
)�شد  التطعيم  ترف�ض  تكفريية 
اعرتافها  لعدم  ك��ورون��ا(  ف��ريو���ض 
ب��اإج��راءات النظام امل��دين، وفق ما 

ك�شفت عنه الأبحاث.
اأفراد  م��ع  العامة  النيابة  وحتقق 
اأ����ش���درت بطاقتي  ك��م��ا  ال��ع�����ش��اب��ة 
اي�����داع ب��ال�����ش��ج��ن ���ش��د اث��ن��ني من 

عنا�شرها.
وف���ر����ش���ت ال�������ش���ل���ط���ات م���ن���ذ 22 
اإلزامية  الأول(  )ك��ان��ون  دي�شمرب 
حمل اجل��واز ال�شحي الذي يثبت 
فريو�ض  �شد  التطعيم  ا�شتكمال 
كورونا يف مراكز العمل واملوؤ�ش�شات 

العمومية.
النا�شطة  يقظ  اأن��ا  منظمة  كانت 
ك�شفت  الف�شاد  مكافحة  جمال  يف 
اأ�شبوعني،  يف تقرير لها قبل نحو 
عمليات  ح���ول  ���ش��ه��ادات  بتلقيها 
وزارة  و���ش��ع��ت��ه��ا  مل��ن�����ش��ة  اخ������رتاق 
ال�����ش��ح��ة ل����ش���ت���خ���راج اجل������وازات 

ال�شحية.

ين الإلهي،  الدِّ باإن�شانيٍة  الإن�شانيَّة هو يف احلقيقِة احتفاٌل 
ال�شماوية  الر�شالت  اأتباع  بني  والتفاهم  للتعارف  ودعوِته 
والعقائد،  الأديان  واحرتاِمه خل�شو�شية  ال�شماوية،  وغري 
ب��ح��ًث��ا ع���ن ع����امٍل اأف�����ش��َل ت�����ش��وُده ُروُح ال��ت�����ش��ام��ح والإخ�����اء 
والت�شامن والتكافل، واأَماًل يف تقدمي حلوٍل ناجعٍة لأزماِت 
ة اأزماُت الأيتام والفقراء  ياته، خا�شَّ الإن�شان املعا�شر وحتدِّ
وق�َشى  احل��ي��اة،  عليهم  ق�َشْت  ��ن  ممَّ واملنكوبني  رين  واملهجَّ
��ف��وذ، ووقعوا  ة وال��نُّ ال���راء واجل���اه وال��ُق��وَّ اأ���ش��ح��اُب  عليهم 
اأنانيَّة  ِة احلديثة بكل ما ي�شطرب فيها من  للماديَّ اأ�شارى 
لالإن�شان  وتاأليٍه  هوات،  وال�شَّ للرغبات  وتقدي�ٍض  ُمفرطة، 

ونزعاته الفرديَّة.
الكني�شة  بابا  فرن�شي�ض  البابا  قدا�شة  ق��ال  الفاتيكان  ويف 
الأ�شا�شية  ال��ق��ي��م  اإح����دى  ت�شكل  الأخ����وة  اإن  الكاثوليكية 

والعاملية التي ينبغي اأن ت�شتند اإليها العالقات بني ال�شعوب، 
باأنهم  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأو  امل��ح��روم��ون  ي�شعر  ل��ئ��ال 
ومدعومون  حمت�شنون  اأن��ه��م  ب��ل  ومن�شيون،  م�شتبعدون 

كجزء من الأ�شرة الب�شرية الواحدة.
����� يف ك��ل��م��ة ل���ه مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال�����دويل لالأخوة  واأ����ش���اف 
الإن�شانية ��: اأحيي مع كامل التقدير واملحبة ف�شيلة الإمام 
الأكرب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الزهر ال�شريف 
اأبوظبي،  بال�شبط يف  �شنوات  الذي وّقعت معه، منذ ثالث 
ع��ل��ى وث��ي��ق��ة الأخ����وة الإن�����ش��ان��ي��ة م��ن اأج���ل ال�����ش��الم العاملي 
الأخرية  ال�شنوات  يف  مًعا  �شرنا  ..ول��ق��د  امل�شرتك  والعي�ض 
كاأخوين واعيني باأننا من خالل احرتام ثقافاتنا وتقاليدنا 
املتبادلة نلبي الدعوة اإىل بناء الأخوة كرادع �شد الكراهية 

والعنف والظلم.                    )التفا�شيل �ض3(

 •• اأبوظبي-القاهرة -الفاتيكان:
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف تغريدة 

على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(:
ال��ت�����ش��ام��ن الإن�������ش���اين ه���و ���ش��ب��ي��ل ال��ب�����ش��ري��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
التحديات التي تواجهها وطريقها نحو اخلري والزدهار.. 
على  تاأكيدنا  جن��دد  الإن�شانية  ل��الأخ��وة  ال���دويل  ال��ي��وم  ويف 
مل�شتقبل  والتاآخي  الت�شامن  مفاهيم  تر�شيخ  نحو  ال�شعي 

اأف�شل للب�شرية.
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  الأك���رب  الإم����ام  ق��ال ف�شيلة  ال��ق��اه��رة  يف 
ال�شريف رئي�ض جمل�ض حكماء  الأزه��ر  �شيخ  الط�يب  اأحمد 
لالأُُخوة  ال��دويل  باليوم  اليوَم  العامِل  احتفاَء  اإنَّ  امل�شلمني 

•• عوا�شم-وكاالت:

ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����ض  ي�شتعد  ف��ي��م��ا 
ل��ل��ق��اء ن��ظ��ريه ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني والأوك�����راين 
فولودميري زيلين�شكي يومي الثنني والثالثاء املقبلني، 

جدد الحتاد الأوروبي حتذيره ملو�شكو.
فقد اأكدت رئي�شة املفو�شية الأوروبية اأور�شول فون دير 
لين، اأن الحتاد اأعد حزمة عقوبات قوية و�شاملة بوجه 

رو�شيا اإذا وا�شلت عدوانها جتاه اأوكرانيا.
لقد  هاند�شلبالت،  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  اأ�شافت  كما 
تقييد  تت�شمن  واق��ت�����ش��ادي��ة،  م��ال��ي��ة  ع��ق��وب��ات  اأع���ددن���ا 
األجنبية وت�شع �شوابط  الأم��وال  روؤو���ض  اإىل  الو�شول 

على الت�شدير ، وخا�شة على ال�شلع التقنية.
على  والغرب  رو�شيا  بني  التوتر  ت�شاعد  ي�شتمر  وفيما 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأكد التحالف الدويل �شد داع�ض 
وعدم  اإقليمياً  التنظيم  ه��زمي��ة 
ال�������ش���ي���ط���رة على  ق����درت����ه ع���ل���ى 
الأر�����ض،  م��ن  �شا�شعة  م�����ش��اح��ات 
يزال  ل  تهديده  اأن  اإىل  م�شرياً 
دو�شيت�ض  نيك  واأو�شح  م�شتمراً. 
امل�شت�شارين  جم��م��وع��ة  م���دي���ر 
الع�شكريني، اأن هذا ل يعني غياب 
التهديد امل�شتمر لداع�ض، وا�شفاً 
التنظيم باأنه اأ�شغر حجماً واأكر 
ق�����درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل، ول ي���زال 

يبحث عن اأهداف �شعيفة.
ين�شب  ال�شبب  لهذا  اأ���ش��اف  كما 
التاأكيد  ا�شتمرار  على  الرتكيز 
ع��ل��ى ه��زمي��ة داع�������ض م���ن خالل 
اأهمية  امل�����ش��ورة. وت��ك��م��ن  ت��ق��دمي 
ه���ذه امل��رح��ل��ة يف ت��ع��زي��ز ق���درات 
ق����وات الأم�����ن ال��ع��راق��ي��ة وق���وات 
الت�شغيلية  والكفاءة  البي�شمركة 
ل�������ش���م���ان ال����ه����زمي����ة ال����دائ����م����ة 

لداع�ض.
وقال يف بيان اجلمعة، اأنه يوا�شل 
للحفاظ  الأ����ش���ا����ش���ي  ت��ف��وي�����ش��ه 

للتنظيم  الدائمة  الهزمية  على 
ال�شريكة من  القوات  بالعمل مع 
امل�شورة  ت��ق��دمي  يف  دوره  خ���الل 

وامل�شاعدة والتمكني.
كذلك اأو�شح اأن اأهم نقاط مهمة 
العمليات  قيادة  يف  تتم  »امل�شورة« 
بغداد  يف  ال���ع���راق���ي���ة  امل�����ش��رتك��ة 
اإقليم  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م��رك��ز  ويف 
مبحافظة  ال����ع����راق  ك���رد����ش���ت���ان 

اأربيل.
اأن��ه يف كال املوقعني، يعمل  وب��نّي 

التحالف  دول  م��ن  م�����ش��ت�����ش��ارون 
اإىل ج��ن��ب مع  امل��خ��ت��ل��ف��ة.. ج��ن��ب��اً 
ق����وات الأم�����ن ال��ع��راق��ي��ة وق����وات 
اإيجاد  يف  للم�شاعدة  البي�شمركة 
حلول للتحديات املوجودة يف بيئة 

معقدة.
التحالف  اأن  اأك�������د  ذل�������ك،  اإىل 
العليا  ل��ل��ق��ي��ادات  امل�����ش��ورة  ي��ق��دم 
العراقية  الأم��ن  والقادة يف قوات 
امل�شتوى  ع���ل���ى  وال���ب���ي�������ش���م���رك���ة 

العملياتي ب�شكل يومي.
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رئي�س �لدول���ة: �جله��د �لر�ئ�دة للإم�����ر�ت مبج����ل �لبيئ���ة تعك�س
 �للتز�م �ل�طني و�لأخلقي �لذي تق�م عليه روؤيته� يف �لتنمية �مل�شتد�مة

•• ابوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اأن اجلهود الرائدة لدولة الإم��ارات يف جمال البيئة تعك�ض اللتزام  اهلل 
الوطني والأخالقي الذي تقوم عليه روؤيتها يف جمال التنمية امل�شتدامة، 
جميًعا  علينا  تفر�ض  التي  املناخي  التغرّي  ظ��اه��رة  ت��اأث��ريات  م��ن  واحل���ّد 
اخلم�شني  م��ب��ادئ  م��ع  ين�شجم  مب��ا  وذل���ك  تداعياتها  مل��واج��ه��ة  التكاتف 
الوالد  روؤي��ة  يتما�شى مع  التنموية، ومبا  الإم��ارات  دولة  وا�شرتاتيجيات 
اآل نهيان طّيب اهلل ثراه، والقائمة على  املوؤ�ّش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان 
مقولته:)ناأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونرتك فيها ما جتد فيه الأجيال 

القادمة م�شدًرا للخري ونبًعا للعطاء(.            )التفا�شيل �ض2(

حممد بن زايد خالل ح�شوره افتتاح دورة بكني لالألعاب الأوملبية ال�شتوية 2022      )وام(

الرئي�ض الرو�شي ونظريه ال�شيني خالل لقائهما يف بكني.   )ا ف ب( 

حطام مبنى دمرته القوات اخلا�شة الأمريكية لت�شفية زعيم داع�ض يف �شوريا. 

الحتاد الأوروبي: جهزنا حزمة عقوبات قوية �سد مو�سكو

رو�شي� و�ل�شني: على حلف �لن�ت� وقف �لت��شع �شرقً�

�لتح�لف �لدويل: متم�شك�ن ب�حلف�ظ على �لهزمية �لد�ئمة لد�ع�س

�لإم�ر�ت ت�شمح مل��طنيه� ب�ل�شفر �إىل 12 
دول �أفريقية مت تعليق �ل�شفر �إليه� م�شبق� 

•• اأبوظبي-وام:

والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  و  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأعلنت 
والكوارث رفع تعليق �شفر املواطنني احلا�شلني على جرعات اللقاح الكاملة و اجلرعات 
التي مت منع  ال��دول  اإىل   .. الداعمة  للجرعات  الوطني  الربوتوكول  الداعمة ح�شب 
جمهورية  الكونغو،  جمهورية  نيجرييا،  اأثيوبيا،  تنزانيا،  كينيا،  وه��ي  اإليها  ال�شفر 
جنوب اأفريقيا، بوت�شوانا، اإي�شواتيني، لي�شوتو، موزمبيق، ناميبيا وزميبابوي، وذلك 

اعتبارا من يوم الأحد املوافق 6 فرباير اجلاري.
وحددت ال�شلطات بالدولة الفئات امل�شموح لها بال�شفر لهذه الدول وهي:

اأول: املواطنون املح�شنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة اإ�شافة اإىل 
اجلرعات الداعمة. ثانيا: املواطنون غري املطعمني من الفئات امل�شتثناة طبيا من اأخذ 

اللقاح اإ�شافة اإىل احلالت الإن�شانية وحالت العالج.
واأكدت الهيئتان يف هذا ال�شدد �شرورة التزام جميع املواطنني بالإجراءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية، وعدم التهاون يف تطبيق ال�شرتاطات ال�شحية.

�ص 09

�ص 11

�ص 18

�إك�سبو يف �أ�سبوعه 17.. فعاليات تعزز مبادئ 
�الأخــوة �الإن�ســانيـة و�حتفــاء بنهـج �البتكار

�أخبار �الإمار�ت

�لقمة �الإفريقية �لـ37.. 
�النقالبات تهيمن على �الأجندة

عربي ودويل

6 مكا�سب للجزيرة من �لفوز 
على بري�ي يف مونديال �الأندية

�لفجر �لريا�سي
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•• بكني- وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لالألعاب  بكني  دورة  افتتاح  اأم�ض  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
بينغ  جني  �شي  الرئي�ض  فخامة  د�شنها  التي   2022 ال�شتوية  الأوملبية 

رئي�ض جمهورية ال�شني ال�شعبية ال�شديقة.

كما ح�شر احلفل الذي اأقيم على اأ�شتاد بكني الوطني )ع�ض الطائر( عدد 
من املدعوين من قادة الدول وممثليها.

و�شهد احلفل عدد من اأع�شاء الوفد املرافق ل�شموه خالل الزيارة .. �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة و �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�ض 

التنفيذي رئي�ض مكتب اأبوظبي التنفيذي.       )التفا�شيل �ض2(

�سيخ الأزهر: اليوم الدويل للأخوة 
الإن�سانية احتفال باإن�سانية الدين الإلهي

البابا فرن�سي�س: الأخوة اإحدى القيم 
التي ت�ستند اإليها العلقات بني ال�سعوب

وبكني  مو�شكو  كل من  دعت  الأوكرانية،  الأزم��ة  خلفية 
الأطل�شي  �شمال  حلف  تو�شيع  وقف  اإىل  اجلمعة،  اأم�ض 
بفر�ض  الأوروب����ي  التلويح  م��ع  تزامناً  وذل��ك  )ال��ن��ات��و(، 

عقوبات قا�شية على الرو�ض.
مقاومة  يعتزمان  البلدين  اأن  بيان  يف  الكرملني  واأك��د 
ال�شوؤون  اأي ذريعة يف  اأي تدخل للقوى اخلارجية حتت 

الداخلية للدول ذات ال�شيادة.
كذلك وقع الرئي�شان فالدميري بوتني الذي يزور بكني، 
و�شي جني بينغ، على بيان م�شرتك حول دخول العالقات 

الدولية ع�شر جديد، وفق البيان.
تاأييدهما ت�شكيل نوع جديد من العالقات  البيان  واأكد 
والتعاي�ض  الح����رتام  اأ���ش��ا���ض  على  العاملية  ال��ق��وى  ب��ني 
العاملية  نتائج احلرب  والتم�شك بحزم بُحرمة  ال�شلمي، 

الثانية والنظام العاملي القائم بعد احلرب.

فرن�سا توؤّكد ا�ستمرار دعم لبنان و�سعبه
ميق�تي يطلب خطة لأزمة �لكهرب�ء

•• بريوت-وكاالت:

كانت  ب��الده��ا  اأن  اجلمعة،  غ��ري��و،  اآن  لبنان  يف  الفرن�شية  ال�شفرية  اأك���دت 
و�شتبقى اإىل جانب لبنان واللبنانيني لدعمهم يف املجالت كافة وبخا�شة 

الثقافية منها.
و�شام  القا�شي حممد  الثقافة  لقائها وزير  ال�شفرية جريو خالل  ونوهت 
به مع مديرية  ال��ذي تقوم  امل�شرتك  بالعمل  ب��ريوت اجلمعة،  املرت�شى يف 
اأن تكون العالقة مبنية على خطة  الآث��ار على كل الأ�شعدة، م�شددة على 
م�����ش��ت��دام��ة وحم����ددة امل��ع��امل ل��ت��اأم��ني ا���ش��ت��م��رار ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف ونتائجه 

الإن�شانية على �شعيد الأفراد واملوؤ�ش�شات الثقافية يف لبنان.
اللبناين،  ال��وزراء  هذا وطالب رئي�ض جمل�ض 
ووا�شحة  ك��ام��ل��ة  ب��خ��ط��ة  م��ي��ق��ات��ي،  جن��ي��ب 
مو�شوع  يف  املجتزاأ  احلل  اأن  معلناً  للكهرباء، 

الكهرباء مل يعد مقبوًل.
رئي�ض  لقائه  بعد  ميقاتي  ت�شريحات  وتاأتي 
اأم�ض  ع�����ون  م��ي�����ش��ال  ال���ع���م���اد  اجل���م���ه���وري���ة 
�شادر  بيان  بح�شب  بعبدا،  ق�شر  يف  اجلمعة 
رئي�ض  عون  الرئي�ض  وا�شتقبل  الرئا�شة.  عن 
جمل�ض الوزراء، وعر�ض معه الأو�شاع العامة 
مل�شروع  ال�����وزراء  جمل�ض  مناق�شات  واأج�����واء 
قانون موازنة العام 2022، اإ�شافة اىل ملف 

الكهرباء ووجوب القيام بخطوات حتدد م�شاره ب�شكل نهائي ووا�شح.
وقال ميقاتي، بعد اللقاء رداً على �شوؤال عن املوافقة على �شلفة للكهرباء يف 
قانون املوازنة العامة للعام 2022 التي تناق�شها احلكوم:ة يجب اأن نعتمد 
اإما وجود الكهرباء ب�شكل دائم اأم ل، فاحلل املجتزاأ واعطاء �شلفة يف كل مرة 
على غرار ما كان يح�شل خالل ال�شنوات الثالثني املا�شية، هو اأمر يعار�شه 
الوزراء، فنحن نحتاج اإىل خطة كاملة ووا�شحة للكهرباء نعلم من خاللها 

متى �شتتوافر 24 �شاعة يف اليوم، وما هو و�شعنا يف الوقت الراهن.

ت�����ش���ع��د �خل���لف����ت 
�لد�خلي���ة �لفل�ش��طينية 

•• رام اهلل-وكاالت

ت�شاعدت حدة اخلالفات يف ال�شاحة 
اجتماعات  ق��ب��ي��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ملنظمة  املركزي  للمجل�ض  مرتقبة 
املقررة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر 
يف  اهلل  رام  املقبل يف مدينة  الأح���د 

ال�شفة الغربية.
بيان  ح��م��ا���ض يف  ح���رك���ة  وات���ه���م���ت 
اأم�ض اجلمعة، ما و�شفته  اأ�شدرته 
القيادة املتنفذة يف رام اهلل بالإ�شرار 
ال�شعب  ع��ل��ى اخ��ت��ط��اف م��وؤ���ش�����ش��ات 
وتفريغها  ال��ق��ي��ادي��ة،  الفل�شطيني 
تاريخها،  وته�شيم  م�شمونها،  من 
وحتويلها اإىل اأداة لتحقيق اأجندات 
م�شتقبلية  وت��رت��ي��ب��ات  ���ش��خ�����ش��ي��ة 

خطرية.
واعتربت حما�ض اأنه ل �شرعية لأي 
انفرادية  ب�����ش��ورة  ينعقد  اج��ت��م��اع 
بعيدا عن التوافق الوطني، وتغيب 
والف�شائل  ال���ق���وى  غ��ال��ب��ي��ة  ع��ن��ه 
كبرية  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  وم�����ك�����ون�����ات 
�شرعية  ل  اإن����ه  وق���ال���ت  وم����وؤث����رة. 
ياأتي  ل  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  جم��ل�����ض  لأي 
الوطني  ب��ال��ت��واف��ق  اأو  ب��الن��ت��خ��اب 
ول  لالنتخابات،  متهيدا  ال�شامل 
ال�شعب  متثيل  ادع����اء  لأح���د  ي��ح��ق 
�شعبي  تفوي�ض  دون  الفل�شطيني 

عرب �شناديق القرتاع.

••
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اأخبـار الإمـارات

••بكني- وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شهد �شاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
لالألعاب  ب��ك��ني  دورة  اف��ت��ت��اح  اأم�����ض 
التي   2022 ال�����ش��ت��وي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
جني  �شي  الرئي�ض  فخامة  د�شنها 
ال�شني  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������ض  ب��ي��ن��غ 

والفنانني  وال�����ش��ب��اب  الأط��ف��ال  م��ن 
مقطوعات  راف��ق��ت��ه��ا  وال��ري��ا���ش��ي��ني 
بالتقنيات  وع����رو�����ض  م��و���ش��ي��ق��ي��ة 
ال�������ش���وئ���ي���ة امل����ت����م����ي����زة ث�����م ج����رى 
جميع  م��ن  الريا�شيني  ا�شتعرا�ض 
وال���ذي���ن لوحوا  امل�����ش��ارك��ة  ال�����دول 
ب���اأع���الم ب��ل��دان��ه��م م���ع ح��م��ل العلم 
ال�شعلة  اإ����ش���اءة  وم��را���ش��م  الأومل���ب���ي 
من  �شل�شلة  ج��ان��ب  اإىل  الأومل���ب���ي���ة 

متمنياً   .. م��ت��ن��وع��ة  ع���رو����ض  م���ن 
املناف�شات  التوفيق يف هذه  للجميع 

الريا�شية.

اآل نهيان  خالد بن حممد بن زايد 
رئي�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و 
معايل  و  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي������ر 
خليفة  خ��ل��دون  م��ع��ايل  و  املتقدمة 
امل�����ب�����ارك رئ���ي�������ض ج���ه���از ال�������ش���وؤون 
التنفيذي  املجل�ض  التنفيذية ع�شو 
الظاهري  علي  عبيد  علي  و�شعادة 

الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة. و اأع���رب �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 

ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال�����ش��دي��ق��ة. ك��م��ا ح�شر 
اأ�شتاد بكني  اأقيم على  الذي  احلفل 
ال��وط��ن��ي )ع�����ض ال��ط��ائ��ر( ع���دد من 
املدعوين من قادة الدول وممثليها. 
اأع�شاء  م���ن  ع����دد  احل���ف���ل  و���ش��ه��د 
الوفد املرافق ل�شموه خالل الزيارة 
اآل  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو   ..
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة و �شمو ال�شيخ 

جمهورية  ل�����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
فعاليات  ت�شمنت  ال�شعبية.  ال�شني 
ح��ف��ل اف���ت���ت���اح ال�������دورة ال���ت���ي تقام 
حتت �شعار )معاً من اأجل م�شتقبل 
اللوحات  م��ن  العديد   .. م�شرتك( 
وال����ف����ق����رات ال���ف���ن���ي���ة ال���ت���ي ت����روي 
جوانب متنوعة من ح�شارة ال�شني 
حا�شرها  ع��ن  التعبري  اإىل  اإ�شافة 
فئات  فيها  و���ش��ارك   .. وطموحاتها 

امل�شلحة عن  للقوات  الأعلى  القائد 
املتميز  الف��ت��ت��اح  بح�شور  �شعادته 
ت�شمنته  وم��ا   2022 بكني  ل��دورة 

رئي�س �لدولة ون�ئبه وحممد بن ز�يد 
يهنئ�ن رئي�س �شريلنك� بي�م �ل�شتقلل

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�ض  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
يوم  مبنا�شبة  ال�شرتاكية  الدميقراطية  �شريالنكا  جمهورية  رئي�ض  راجاباك�شا  غوتابايا  فخامة 
الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  ال�شتقالل لبالده. كما 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض غوتابايا 
راجاباك�شا. و بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمهورية  وزراء  رئي�ض  راجاباك�شا  ماهيندا  معايل  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

�شريالنكا الدميقراطية ال�شرتاكية.

�إك�شب� دبي يحتفي ب�لي�م �لع�ملي لل�شرط�ن ب�جلن�ح �لأمريكي
•• دبي -وام:

ال�شرطان  ملكافحة  العاملي  باليوم  دبي   2020 اإك�شبو  احتفى 
الذي ي�شادف الرابع من فرباير اجلاري من كل عام بح�شور 
الإم����ارات  جمعية  رئ��ي�����ض  ال�شام�شي  حميد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
اإدارة الربامج مبنظمة  لالأورام ، والدكتورة رنا احلجة مدير 
ال�شحة العاملية ل�شرق املتو�شط و ريكاردو كرم ، و الربوفي�شور 
الأورام  علم  للطب  الأوروب��ي��ة  رئي�ض اجلمعية  بيرتز  �شولجن 
ب�شوي�شرا ، والربوفي�شور روبرت وولف مبركز اإم دي اأندر�شون 

لل�شرطان بالوليات املتحدة الأمريكية.
ا�شتهدف الحتفال رفع م�شتوى الوعي حول مر�ض ال�شرطان 

وطرق الوقاية واأهمية الفح�ض املبكر،و ن�شر الر�شالة القوية 
ظل  الرعاية" يف  فجوة  "اإغالق  واإع���الن  ال��ع��امل  يف  ملكافحته 
الكامل ملجموعة من  الو�شول  اإىل  العامل  افتقار ن�شف �شكان 
اخلدمات الأ�شا�شية ملواجهة ال�شرطان ، بدءا من الك�شف املبكر 
والفح�ض والرعاية وحث املوؤ�ش�شات واحلكومات على الو�شول 
اإىل الأ�شخا�ض الذين يعي�شون يف املناطق الريفية وتوعيتهم .

الأمريكي  اجلناح  �شاحة  يف  نظمت  التي  الفعالية  يف  �شاركت 
القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�ض  مو�شوعة  دب��ي  اإك�شبو  مبعر�ض 
 50 م��ن  امل��ك��ون   MSD �شركة  ف��ري��ق  عمل  ب�����ش��اأن  للتحكيم 
القيا�شي يف عمل ربطات  الرقم  اأج��ل ك�شر حاجز  �شخ�شا من 
القيا�شي  الرقم  وك��ان  �شاعة  يف  ال�شرطان  اإىل  رمزية  ب��األ��وان 

 1589 العاملية  ال��ق��ري��ة  امل��ا���ش��ي يف  ال��ع��ام  ال���ذي مت م��ن قبل 
وي�����ش��ع��ى فريق  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ض  اإىل  رم��زي��ة ت�شري  رب��ط��ات 

القيا�شي. الرقم  لك�شر   MSD
من جانبه قال الدكتور فالح اخلطيب ا�شت�شاري عالج الأورام 
لوكالة  ت�شريحات  يف  ل���الأورام  الإم���ارات  جمعية  رئي�ض  نائب 
اأنباء الإمارات "وام" اإن معر�ض اإك�شبو دبي ميثل فر�شة مهمة 
والتحديات  امل�شكالت  لكل  واحل��ل��ول  الأف��ك��ار  اأف�شل  لعر�ض 
العاملية وجمالت التقدم العلمي كونه اأكرب من�شة من �شاأنها 
اأن جمعية  م��وؤك��دا  ال�����ش��رط��ان  التثقيف ح��ول  و  ال��وع��ي  زي���ادة 
الإمارات لالأورام عقدت هذا احلدث داخل اإك�شبو دبي من اأجل 

توعية ال�شعوب مبكافحة ال�شرطان .

رئي�س �لدولة: �جله�د �لر�ئدة للإم�ر�ت مبج�ل �لبيئة تعك�س �للتز�م 
�ل�طني و�لأخلقي �لذي تق�م عليه روؤيته� يف جم�ل �لتنمية �مل�شتد�مة

حممد بن ز�يد ي�شهد �فتت�ح دورة بكني للألع�ب �لأوملبية �ل�شت�ية 2022 �لتي د�شنه� �لرئي�س �ل�شيني

•• ابوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه 
البيئة تعك�ض اللتزام  الرائدة لدولة الإم��ارات يف جمال  اهلل" اأن اجلهود 
الوطني والأخالقي الذي تقوم عليه روؤيتها يف جمال التنمية امل�شتدامة، 
ال��ت��ي تفر�ض علينا جميًعا  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��رّي  ت��اأث��ريات ظ��اه��رة  واحل���ّد م��ن 
اخلم�شني"  "مبادئ  م��ع  ين�شجم  مب��ا  وذل��ك  تداعياتها  ملواجهة  التكاتف 
الوالد  روؤي��ة  مع  يتما�شى  ومب��ا  التنموية،  الإم���ارات  دول��ة  وا�شرتاتيجيات 
املوؤ�ّش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طّيب اهلل ثراه"، والقائمة على 
مقولته :"ناأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونرتك فيها ما جتد فيه الأجيال 
القادمة م�شدًرا للخري ونبًعا للعطاء" جاء ذلك يف كلمة ل�شموه مبنا�شبة 

.. ن�شها  يلي  فيما  الع�شرين  و  الوطني" اخلام�ض  البيئة  "يوم 
اخلام�شة  لل�شنة  دولتنا  به  حتتفل  الذي  الوطني"،  البيئة  "يوم  " مُيّثل 
و�شعًبا،  قيادًة  الدولة،  جهود  فيها  ن�شتح�شر  وطنية  منا�شبة  والع�شرين، 
على مدى اخلم�شني �شنة املا�شية يف حماية البيئة، واملحافظة على املوارد 

للحّد  املجتمع  فئات  جميع  وُم�شاركة  وع��ي  لُنكّثف  والع�شرين،  اخلام�ض 
تداعياته، فمثلما  التكّيف مع  املناخي وتعزيز قدرات  التغرّي  ُم�شّببات  من 
كورونا  جائحة  مع  فائق  بنجاح  التعامل  وامل�شاركة،  بالتعاون  ا�شتطعنا، 
على  ق����ادرون  فنحن  والق��ت�����ش��ادي��ة،  والجتماعية  ال�شحية  وتداعياتها 
تعزيز قدرات عملنا من اأجل املناخ، مبا ي�شمن حتقيق الأهداف الدولية، 
على  للحفاظ  الأر���ض  ح��رارة  درج��ة  ارتفاع  م�شتويات  تقليل  اإىل  الرامية 
الرخاء  ُي�شهم يف توفري  البيولوجي، ومبا  التنّوع  املوارد الطبيعية و�شون 

والرفاهية وال�شحة وال�شتقرار وال�شعادة لنا ولالأجيال املُقبلة.
ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  "اتفاقية  اإىل  الإم��ارات  دولة  ان�شمام  ومنذ 
وترية  وت�شريع  حتفيز  يف  وجهودها  كيوتو"،  و"بروتوكول  املناخ"،  تغرّي 
واإطالقها  للمناخ"،  باري�ض  "اتفاق  املناخي عاملًيا بعد توقيعها على  العمل 
فاإنها   ،2050 املناخي  احلياد  حتقيق  اإىل  لل�شعي  الإ�شرتاتيجية  املبادرة 
وتقدمي  اأر�شها،  على  واملقيمني  لأبنائها  اأف�شل  م�شتقبل  بناء  على  تعمل 
منوذج عاملي يف تبّني حلول الطاقة النظيفة واملتجّددة، وتاأكيًدا لهذا النهج، 
وجمعيات  اخلا�ض  قطاعنا  و�شركات  احلكومية  ملوؤ�ّش�شاتنا  الدعوة،  جُن��ّدد 

املجتمعية  م�شوؤولياتهم  حت��ّم��ل  اإىل  ك��اف��ة،  املجتمع  واأف����راد  ال��ع��ام  النفع 
واملناخ..وّفقكم  البيئة  حماية  اأج��ل  من  العمل  يف  والإن�شانية  والأخالقية 

اهلل، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".

ُم�شتدام  نهج  وفق  وا�شتثمارها  الغالية،  اأر�شنا  اهلل  حباها  التي  الطبيعية 
ا�شتخدام  وُير�ّشد  لل�شكان،  والرفاهية  للوطن  والزده���ار  التنمية  ُيحّقق 
اأجيال  على  بالنفع  وي��ع��ود  البيئي،  ال��ت��ل��وث  م��ن  وي��ح��ّد  ال����روة،  م�����ش��ادر 

امل�شتقبل مبا ي�شمن حقوقهم يف خريات وطنهم.
اإن اجلهود الرائدة لدولة الإمارات يف جمال البيئة تعك�ض اللتزام الوطني 
والأخالقي الذي تقوم عليه روؤيتها يف جمال التنمية امل�شتدامة، واحلّد من 
تاأثريات ظاهرة التغرّي املناخي التي تفر�ض علينا جميًعا التكاتف ملواجهة 
تداعياتها، وذلك مبا ين�شجم مع "مبادئ اخلم�شني" واإ�شرتاتيجيات دولة 
الإمارات التنموية، ومبا يتما�شى مع روؤية الوالد املوؤ�ّش�ض ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طّيب اهلل ثراه"، والقائمة على مقولته باأن "ناأخذ من 
م�شدًرا  القادمة  الأج��ي��ال  فيه  جتد  ما  فيها  ون��رتك  حاجتنا،  ق��در  بيئتنا 

للخري ونبًعا للعطاء". اأبنائي املواطنون واملواطنات..
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  "موؤمتر  ا�شت�شافتنا  م��ع  بالتزامن 
 2023 �شنة  والع�شرين  الثامنة  دورت���ه  يف  املناخ"  تغرّي  ب�شاأن  الإط��اري��ة 
ل�"يوم البيئة الوطني"  اأجل املناخ" �شعاًرا  "العمل من  فقد ارتاأينا اختيار 
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اأخبـار الإمـارات
الرئي�س الأمريكي احتفاًء باليوم الدويل للأخوة الإن�سانية: 

هذه هي فر�شتن� لبن�ء ع�مل �أف�شل ت�ش�ده قيم �لت�ش�مح و�لندم�ج و�لتف�هم 
•• وا�شنطن- وام:

اأ���ش��در رئ��ي�����ض ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ج��و ب��اي��دن يف ال��ي��وم الدويل 
وجتاوز  معاً  العمل  على  ال�شعوب  جميع  فيه  حث  بياناً  الإن�شانية  ل��الأخ��وة 
كافة النق�شامات والتعاون فيما بينهم للتغلب على التحديات العاملية، مبا 
اأجل  املناخ وذل��ك من  واأزم��ة تغري  امل�شتجد  يف ذلك جائحة فريو�ض كورونا 
"بناء عامٍل اأف�شٍل يحرتم حقوق الإن�شان العاملية، وميد يد العون لكل اإن�شان، 
وينه�ض بالأمن وال�شالم جلميع النا�ض. وقال الرئي�ض بايدن يف بيانه: "ما 
نراه اليوم من حتديات كالتهديد امل�شتمر جلائحة فريو�ض كورونا امل�شتجد، 
يجعل  العامل،  العنف حول  وت��رية  وارتفاع  املناخ،  لتغري  الوجودية  والأزم��ة 

التعاون مطلباً رئي�شياً بني النا�ض من كافة اخللفيات، والثقافات، والعقائد، 
والأديان ..وتتطلب منا هذه التحديات اأي�شا اأن نتحدث مع بع�شنا بع�شا يف 
حواٍر مفتوٍح واأن نعزز قيم الت�شامح والندماج والتفاهم فيما بيننا". وتابع 
اأمٍل  �شعاع  بالن�شبة يل  الإمي��ان  كان  "طوال حياتي،  قائاًل:  بايدن  الرئي�ض 
ودعوة اإىل ال�شعي نحو الغاية حتى يف اأحلٍك الأيام واأ�شدها ظلمة، فالتعاليم 
واأن  بع�شاً،  نا  بع�شُ نحب  اأن  اإىل  تدعونا  الدينية  التقاليد  كافة  يف  املقد�شة 
نحمي ال�شعفاء ونخدمهم، واأن نتم�شك بكرامة كل اإن�شان ونحافظ عليها، 
وهذا ما يج�ِشده اليوم الدويل لالأخوة الإن�شانية". واأ�شاف: "يف هذا اليوم، 
التي توحدنا جميعاً  الإن�شانية  – القيم  – بالأقوال والِفعال  نوؤكد جمدًدا 
الإن�شان  حقوق  يحرتم  اأف�شٍل  ع��امٍل  لبناء  حقيقيٌة  فر�شٌة  لدينا  ..فمعاً 

ال��ع��امل��ي��ة ومي���د ي��د ال��ع��ون ل��ك��ل اإن�����ش��ان وي��ن��ه�����ض ب���الأم���ن وال�����ش��الم جلميع 
النا�ض". ويحتفل النا�ض يف جميع اأنحاء العامل، مبن فيهم القادة الدينيون 
الثانية  ن�شخته  يف  الإن�شانية  لالأخوة  الدويل  باليوم  العاملية،  وال�شخ�شيات 
وف�شيلة  فرن�شي�ض  البابا  قدا�شة  لتوقيع  الثالثة  الذكرى  ي�شادف  وال��ذي 
الإمام الأكرب اأحمد الطيب �شيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإن�شانية التاريخية 
يف اأبوظبي يف الرابع من فرباير عام 2019. من جانبه اأعرب الأمني العام 
تقديره  عن  ال�شالم  عبد  حممد  امل�شت�شار  الإن�شانية  لالأخوة  العليا  للجنة 
للرئي�ض بايدن على م�شاركته يف الحتفاء باليوم الدويل لالأخوة الإن�شانية. 
وقال: "تقدر اللجنة العليا لالأخوة الإن�شانية م�شاركة الرئي�ض بايدن والقادة 
الإن�شانية،  اليوم الذي ميثل حلظة فارقة يف تاريخ  الآخرين مبنا�شبة هذا 

والذي اجتمع فيه قائدا اأكرب موؤ�ش�شتني يف العاملني امل�شيحي والإ�شالمي عام 
امتناين  ..اأجدد  اأبوظبي  الإن�شانية يف  الأخوة  للتوقيع على وثيقة   2019
الإن�شانية  الأخ���وة  م�شرية  لدعمها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لقيادة 
اأيو�شو  اأنخيل  ميغيل  الكاردينال  قال  الأوىل". من جانبه،  انطالقتها  منذ 
البابوي  املجل�ض  ورئي�ض  الإن�شانية  لالأخوة  العليا  اللجنة  رئي�ض  جيك�شوت، 
لتعزيز  فر�شة  هو  الإن�شانية  لالأخوة  ال��دويل  "اليوم  الأدي��ان:  بني  للحوار 
ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه الفقراء وال�شعفاء وامل�شردين واملظلومني ..اآمل اأن 
تتحول الأخوة الإن�شانية اإىل حركة عاملية قيمية اأخالقية يت�شاركها اجلميع 
على اختالفهم وتنوعهم ..ونيابة عن اللجنة العليا لالأخوة الإن�شانية، نقدر 

البيان الذي �شاركه الرئي�ض بايدن يف هذا اليوم املهم".

َ عن تقديره ملحمد بن زايد على رعايِته لوثيقُة الأخوة الإن�سانية  عبرِّ

�شيخ �لأزهر: �لي�م �لدويل للأخ�ة �لإن�ش�نية �حتف�ل ب�إن�ش�نية �لدين �لإلهي

تقّدم بال�سكر اإىل حممد بن زايد على دوره يف هذه الق�سية النبيلة

�لب�ب� فرن�شي�س: �لأخ�ة �إحدى �لقيم �لأ�ش��شية �لتي ينبغي �أن ت�شتند �إليه� �لعلق�ت بني �ل�شع�ب

•• القاهرة -وام:

قال ف�شيلة الإم��ام الأك��رب الأ�شتاذ 
الدكتور اأحمد الط�يب �شيخ الأزهر 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض حكماء  ال�����ش��ري��ف 
اليوَم  ال��ع��امِل  احتفاَء  اإنَّ  امل�شلمني 
باليوم الدويل لالأُُخوة الإن�شانيَّة هو 
ين  يف احلقيقِة احتفاٌل باإن�شانيٍة الدِّ
الإلهي، ودعوِته للتعارف والتفاهم 
ال�شماوية  ال���ر����ش���الت  اأت���ب���اع  ب���ني 
وغ������ري ال���������ش����م����اوي����ة، واح�����رتاِم�����ه 
والعقائد،  الأدي�������ان  خل�����ش��و���ش��ي��ة 
ت�شوُده  اأف�������ش���َل  ع�����امٍل  ع���ن  ب��ح��ًث��ا 
والت�شامن  والإخ���اء  الت�شامح  ُروُح 
حلوٍل  تقدمي  يف  واأَم���اًل  والتكافل، 
املعا�شر  الإن�����ش��ان  ن��اج��ع��ٍة لأزم�����اِت 
الأيتام  اأزم����اُت  ة  خا�شَّ ي��ات��ه،  وحت��دِّ
واملنكوبني  ��ري��ن  وامل��ه��جَّ وال��ف��ق��راء 
وق�َشى  احل��ي��اة،  عليهم  ق�َشْت  ��ن  ممَّ

ما ميرُّ  ولعلَّ  راِتها،  وُمتحوِّ كورونا 
ب��ه ال��ع��امُل ال��ي��وَم م��ن ُن����ُذِر اخلوف 
ال�شمائر  اإيقاظ  اإىل  يدفع  والهلع 
الغافلة، والنفو�ض املتعالية، ويدعو 
اأ����ش���ح���اَب الأج����ن����دات اخل��ا���ش��ة اأن 
وَيت�شامنوا  �َشْكرتهم،  من  ُيفيقوا 
امل��خ��ِل�����ش��ني م��ن ق���ادة ال�شعوب  م��ع 
وُحكمائها وُعقالئها من اأجل اإنقاذ 
الب�شرية من هذه الأزمات املتتالية 
التي َيرتاكُم بع�شها فوَق بع�ض يف 

كل ُربوع املعمورة.
طوائفه  مبختِلف  العامل،  اأن  واأك��د 
امل�شوؤوليَّة  اأرب���اُب  خا�شة  واأع��راق��ه، 
نَّاِع القرارات الدولية،  فيهم من �شُ
وعلماِء الأديان وقادِة الفكر والعلم 
اإذا ا�شطلع مب�شوؤوليَّته،  واملعرفة.. 
اأن يتجاوز  ق���ادٌر -ب���اإذن اهلل-  ف��اإن��ه 
َف  ُيخفِّ واأن  ال�شعبة،  الأزم��ات  هذه 

من َوْيالتها و�شرورها.

َة على  ُل م�شريَة والِده اخلريِّ ُيوا�شِ
بكلِّ  ودعِمه  الوثيقِة،  لهذه  رعايِته 
�شدٍق واإخال�ٍض ملبادراِت تر�شيِخها 
العامل  يف  ون�������ش���ِره���ا  وت���اأ����ش���ي���ِل���ه���ا 

اأجمع".
واأو�شح اأن وثيقُة الأخوة الإن�شانية 
ق����د ك���ت���ب���ت حت������َت ِق����ب����اب الأزه�������ر 
َج��َن��ب��ات حا�شرة  وب���ني  ال�����ش��ري��ف، 
م���ن اجلميع  اإمي����ان����اً  ال��ف��ات��ي��ك��ان؛ 
املوؤمنني  ب���ني  ال��ت��ف��اه��م  ب�����ش��رورة 
ب���الأدي���ان، ب��ل وغ��ري امل��وؤم��ن��ني بها؛ 
الأحكام  م���ن  �����ض  ال��ت��خ��لُّ اأج����ل  م���ن 
غالًبا  التي  راعات  وال�شِّ اخلاطئة، 
م����اء،  ال����دِّ اإراق��������ِة  اإىل  ُت��ف�����ش��ي  م���ا 
النا�ض، حتى  واإ�شعال احل��روِب بني 
ين الواحد، واملوؤمنني  بني اأبناء الدِّ

بعقيدٍة واحدة.
هذه  ُول������دت  ..ل���ق���د  "نعم  وق������ال: 
ال��وث��ي��ق��ُة م���ن َرِح�����م اأزم������اٍت بالغة 

ع��ل��ي��ه��م اأ����ش���ح���اُب ال������راء واجل����اه 
اأ�شارى  ��ف��وذ، ووق��ع��وا  وال��نُّ ة  وال���ُق���وَّ
ِة احلديثة بكل ما ي�شطرب  للماديَّ
وتقدي�ٍض  ُمفرطة،  اأنانيَّة  من  فيها 
����ه����وات، وت���األ���ي���ٍه  ل���ل���رغ���ب���ات وال���������شَّ

لالإن�شان ونزعاته الفرديَّة.
وا�شاف يف كلمة له بهذه املنا�شبة: 
َه  اأُوجِّ اأن  البدايِة  يف  يل  "ا�شمحوا 
حتيًَّة ممزوجًة بالحرتاِم والإكباِر 
لأخي الفا�شِل البابا فرن�شي�ض، بابا 
وال�شديِق  الكاثوليكيِة،  الكني�شِة 
ة  الأخوَّ درِب  على  جاِع  ال�شُّ ال��دائ��ِم 

وال�شالِم".
�شيخ  الأك���رب  الإم����ام  وق���ال ف�شيلة 
َ عن  اأُع���ربِّ املنا�شبِة  "بهذه  الأزه���ر: 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��ب��ال��ِغ  ت��ق��دي��ري 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ال���ذي 

للعامل  خ��روُج��ه��ا  وك���ان  ال�شعوبة، 
ُي�شبه ُحُلًما بعيَد املنال؛ وذلك ب�شبٍب 
يات التي واكبت م�شروَع  من التحدِّ
هذه الوثيقة، وراهَنْت على جناحها 
اإىل  وحتويلها  اأه��داف��ه��ا،  وحتقيق 
واق����ٍع يف ح��ي��اة ال��ن��ا���ض، ول��ك��ْن �شاء 
حقيقٍة،  اإىل  احُلُلم  َل  يتحوَّ اأن  اهلل 
واجلهود  ال�شادقة  ال��ن��واي��ا  ب��ربك��ة 
امل��خ��ل�����ش��ة، والإمي������ان ال��ع��م��ي��ق ب���اأنَّ 
اإخ��وة« كما كان يقول  ُكلَّهم  »العباَد 
ن��ب��يُّ الإ����ش���الم حم��م��د، وُي������ردِّده يف 
اأعقاِب �شلواته، وهو نف�ض ما قاله 
وردَّده كلُّ َمن �شَبَقه ِمن اإخوته من 
الأن���ب���ي���اء وامل��ر���َش��ل��ني ���ش��ل��واُت اهلل 

و�شالُمه عليهم اأجمعني".
ول����ف����ت ف�����ش��ي��ل��ة الإم����������ام الأك������رب 
ة  ل���الأخ���وَّ ال������دويل  ال����ي����وُم  اأن  اإىل 
الإن�����ش��ان��ي��ة ي���اأت���ي ه���ذا ال���ع���ام، وملَّا 
َي�����رباأِ ال��ع��امل ب��اأ���ش��ِره م��ن جائحة 

اأج��ِل تطبيِق  العمِل من  بالنهاِر يف 
ال�شاميِة،  ال��وث��ي��ق��ِة  ت��ل��ك  اأه������داِف 
وُي��ط��ل��ق��وَن م��ن اأج��ِل��ه��ا ال��ع��دي��َد من 
��ى حواجَز  َت��َت��خ��طَّ ال��ت��ي  امل����ب����ادراِت 
والفوارِق،  واحل����دوِد  الخ��ت��الف��اِت 
ُرْغَم ما ُيواِجُهه العامل من جائحِة 
..واإينِّ  وت���داع���ي���اِت���ه���ا  ال����ك����ورون����ا 
اأيديهم  ع��ل��ى  واأ�����ش����دُّ  ��ُع��ه��م  لأُ���ش��جِّ
ه���ذه اجلهوِد  مل��وا���ش��ل��ِة  واأدع����وه����م 
لتحقيِق  ركاِء  ال�شُّ ك��لِّ  م��ع  ِة  اخل���ريِّ
اأم��ٌل يف  ..وُكلِّي  النبيل  الهدف  هذا 
 - اهلل  ومب�شيئة   - دائًما  يكونوا  اأن 
اإلهاٍم دائٍم لكل  اأمٍل وم�شدَر  بارقَة 
من ي�شري يف هذا الطريق ال�شعب 
..ه���ذا، واإن��ن��ي ���ش��اأوا���ش��ُل -مب�شيئة 
اهلل تعاىل وعونه - مع اإخوتنا قادة 
الأديان وحُمبِّي اخلري حوَل العامل، 
ما بداأناه من عمٍل يف �شبيل حتقيق 
العاملية،  ة والزمالة  ال�شالم والأخ��وَّ

طريٌق  "هذا  ف�����ش��ي��ل��ت��ه:  واأ����ش���اف 
ب���داأن���ا ال�����ش��رَي ف��ي��ه، ون��ح��ن نتطلع 
جديٍد  عامٍل  اإىل  واآمالنا  باأحالمنا 
عامٍل  ����ش���راع���ات،  ول  ح�����روٍب  ب���ال 
الفقرُي،  وُيكَرُم  فيه اخلائُف،  ياأمُن 
وُي���ن�������ش���ر ال�������ش���ع���ي���ُف، وُي����ق����ام فيه 
ع��ل��ى يقنٍي  ��ا  ُك��نَّ واإن  ال���ع���دل،  ل����واُء 
ب�شهٍل  ل��ي�����ض  ن��ن�����ش��ُده  م���ا  اأنَّ  م���ن 
ُم��ت��ن��اح��ر يف  ول م��ي�����ش��وٍر يف ع����امٍل 
لدى  مقبول  ول  ب��ل  ق�شاياه،  ك��لِّ 
وجتارتها  ال�شالح،  ب�شاعُتها  فئاٍت 
اأنَّ ال�شري  احل���روُب وال��دم��ار، غ��ري 
يف طريق ال�شالم هو قَدُر املوؤمنني 
من  واجهوا  مهما  وبر�شالته  باهلل 

قات وعقبات". يات وُمعوِّ حتدِّ
واختتم ف�شيلة الإمام الأكرب كلمته 
واإخوتي  اأب��ن��ائ��ي  "اأُحيِّي  ب��ال��ق��ول: 
ِة  اأع�������ش���اَء ال��ل��ج��ن��ِة ال��ُع��ل��ي��ا ل���الأخ���وَّ
الليَل  ُلون  ُيوا�شِ الذين  الإن�شانيَِّة، 

•• الفاتيكان-وام:

بابا  فرن�شي�ض  البابا  قدا�شة  ق��ال 
الأخوة  اإن  الكاثوليكية  الكني�شة 
الأ�شا�شية  ال��ق��ي��م  اإح�����دى  ت�����ش��ك��ل 
ت�شتند  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة 
ال�شعوب،  ب���ني  ال���ع���الق���ات  اإل���ي���ه���ا 
اأولئك  اأو  امل��ح��روم��ون  ي�شعر  لئال 
م�شتبعدون  باأنهم  يعانون  الذين 
اأن��ه��م حمت�شنون  ب��ل  وم��ن�����ش��ي��ون، 
الأ�شرة  م���ن  ك��ج��زء  وم���دع���وم���ون 

الب�شرية الواحدة.
ل���ه مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  يف   ����� وا����ش���اف 
الإن�شانية  ل��الأخ��وة  ال���دويل  ال��ي��وم 
التقدير  ك���ام���ل  م����ع  "اأحيي   :�������
وامل��ح��ب��ة ف�����ش��ي��ل��ة الإم������ام الأك����رب 
اأح��م��د الطيب  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 

واأخواتنا على  اإخواننا  يف م�شاعدة 
اإىل  و�شلواتهم  بنظرهم  الرت��ق��اء 
الرب ..فلرنفع اأعيننا اإىل ال�شماء، 
�شادق  ب��ق��ل��ب  اهلل  ي��ع��ب��د  م���ن  لأن 
ا  اأي�شً ق��ري��ب��ه  اإىل  ب��امل��ح��ب��ة  ي��رن��و 
..وتقودنا الأخّوة اإىل النفتاح على 
اأب اجلميع واأن نتبنّي يف الآخر اأًخا 
يد  لنت�شارك احلياة ومن��د  واأخ��ًت��ا، 
ولنحّب  البع�ض،  لبع�شنا  ال��ع��ون 

الآخرين ونتعّرف عليهم".
حتت  ج��م��ي��ًع��ا  "نعي�ض  وا�����ش����اف: 
حان  ..ولقد  الواحدة  ال�شماء  قبة 
دون  ���ش��وًي��ا،  لل�شري  ال��ي��وم  ال��وق��ت 
م�شتقبل  اإىل  اأو  الغد  اإىل  الإحالة 
ق��د ل يكون ..ال��ي��وم، ح��ان الوقت 
واحدة  خطًى  على  لل�شري  املنا�شب 
النوايا  واأ�����ش����ح����اب  ..م����وؤم����ن����ون 

اأنحاء  التي رّوج��ت لها يف خمتلف 
لالأمم  العامة  واجلمعية  ال��ع��امل، 
اليوم،  خ�����ش�����ش��ت  لأن���ه���ا  امل��ت��ح��دة 
مبوجب القرار ال�شادر يف دي�شمرب 
2020، لالحتفال باليوم الدويل 
ال��ث��اين ل��الأخ��وة الإن�����ش��ان��ي��ة ..كما 
املدنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك���اف���ة  اأ����ش���ك���ر 
والدينية التي تدعم هذه الق�شية 
اأخ����وة  "نحن  وذك������ر:  النبيلة". 
..وي���ت���ع���نّي ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا، بفعل 
املتبادلة  الأخ����وة  م�شاعر  ت�شاطر 
ثقافة  تعزيز  على  نعمل  اأن  بيننا، 
ال�������ش���الم، ال���ت���ي ت�����ش��ج��ع ب���دوره���ا 
والت�شامح  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املتبادل  وال���ت���ف���اه���م  والن�����دم�����اج 
..ونعي�ض جميًعا حتت  والت�شامن 
قبة ال�شماء الواحدة، بغ�ض النظر 

�شيخ الزهر ال�شريف الذي وّقعت 
بال�شبط  �شنوات  ثالث  منذ  معه، 
يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ل��ى وث��ي��ق��ة الأخ���وة 
الإن�شانية من اأجل ال�شالم العاملي 
وال��ع��ي�����ض امل�����ش��رتك ..ول��ق��د �شرنا 
مًعا يف ال�شنوات الأخ��رية كاأخوين 
واع��ي��ني ب��اأن��ن��ا م��ن خ���الل احرتام 
نلبي  املتبادلة  وتقاليدنا  ثقافاتنا 
الدعوة اإىل بناء الأخوة كرادع �شد 

الكراهية والعنف والظلم".
وقال: "اأتقّدم بال�شكر اإىل �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
على التزامه الدائم بالدفع يف هذا 
لالأخوة  العليا  واللجنة  الجت���اه، 
املتنّوعة  امل��ب��ادرات  على  الإن�شانية 

عن مكان اإقامتنا وطريقة عي�شنا، 
والدين  الب�شرة  لون  عن  ومبعزل 
واجلن�ض  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ط��ب��ق��ة 
ال�شحية  وال������ظ������روف  وال����ع����م����ر 
خمتلفون  ..جميعنا  والقت�شادية 
ولكننا جميًعا مت�شابهون كما اأثبته 
لنا زمن اجلائحة هذا ..واأوؤك��د ل 
..ل جناة  يعمل مبفرده  ملن  جن��اة 

ملن يعمل مبفرده".
فرن�شي�ض:  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ش��ة  وق����ال 
ال�شماء  قبة  حتت  جميًعا  "نعي�ض 
ال����واح����دة، وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا نحن، 
اأن  كمخلوقات اهلل وبا�شمه تعاىل، 
نعرتف باأننا اأخوة واأخوات ..ونحن 
ينتمون  كموؤمنني  ب��دور  ن�شطلع 
فما  خمتلفة،  دي��ن��ي��ة  تقاليد  اإىل 
الدور  ال��دور؟ يتمّثل هذا  هو هذا 

النجاة  طوياًل و�شعًبا، لكنه قارب 
نواجه  ..فنحن  لالإن�شانية جمعاء 
�شّفارات الإنذار العديدة والأوقات 
ال�����ش��راع براية  امل��ظ��ل��م��ة وم��ن��ط��ق 
الأخ���������وة ال����ت����ي حت��ت�����ش��ن الآخ�����ر 
درب  على  وحت��ّث��ه  هويته  وحت���رتم 
م�����ش��رتك ..ل�����ش��ن��ا ���ش��ّي��ان ب��ل نحن 
اأخوة، ولكل مّنا �شخ�شيته وفرديته 
يعمل  م��ن  جميع  اأ�شكر  اأن  ..واأود 
بقناعة باأننا ن�شتطيع اأن نعي�ض يف 
�شالم ووئام، مدرًكا �شرورة ت�شييد 
عامل تعّمه اأخوة اأكرب لأننا جميًعا، 
اإخ��وة واأخ���وات، من خملوقات اهلل 

تعاىل".
"اأ�شكر  ب��ال��ق��ول:  كلمته  واخ��ت��ت��م 
من �شين�شم اإلينا يف م�شار الأخوة 
اللتزام  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ..واأ���ش��ج��ع 

احل�شنة كافة، مًعا ..اإنه يوم ميمون 
ونحتفل  الآخ��������ر،  ب���ي���د  ل��ن��م�����ش��ك 
بوحدتنا يف التنّوع - الوحدة غري 
التوحيد، الوحدة يف التنّوع – لنقْل 
للجماعات واملجتمعات التي نعي�ض 
فيها اإن زمن الأخوة قد حّل علينا 
..جميُعنا مًعا، لأنه من ال�شروري 
البع�ض  بع�شنا  م��ع  نت�شامن  اأن 
اأنه  ال�شبب،  لهذا  ال��ي��وم،  ..واأك����رر 
لل�شعور  امل��ن��ا���ش��ب  ال���وق���ت  ل��ي�����ض 
ب��ال��الم��ب��الة، ف��اإم��ا نكون اإخ���وًة اأو 
ي��ن��ه��ار ك��ل م��ا م��ن ح��ول��ن��ا ..وه����ذا 
ماأ�شاوي  اأدب��ي  تعبري  لي�ض جم��رد 
بل هي احلقيقة، اإما اأن نكون اإخوًة 

اأو ينهار كل ما من حولنا".
فرن�شي�ض:  البابا  قدا�شة  واأو���ش��ح 
طريًقا  الأخ������وة  ط��ري��ق  "ي�شّكل 

الكراهية  رات  ُم���������ربِّ ك�����لِّ  واإزال���������ة 
اأحوَجنا  فما  والقتتال،  والتناُحر 
والتاآلِف  وال��ت��ع��اوِن  ال��ت��ع��اُرِف  اإىل 
املخاطر  مل����واج����ه����ة  ب���ي���ن���ن���ا  ف���ي���م���ا 
الب�شرية  ُت���ه���دد  ال���ت���ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
وُت��زع��زع ا���ش��ت��ق��راَره��ا ..واأدع�����و اهلل 
عاملنا  ي��ح��ف��َظ  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��يَّ 
يقَينا  واأن  وال���ف���ن،  ال�����ش��رور  م��ن 
هذا  من  ُيخلِّ�شنا  واأن  اأنف�شنا،  �شر 
جميًعا  ي�شملَنا  واأن  اللعني،  الوباء 
على  يجمعنا  واأن  ورعايته،  بعفِوه 
���ه وح��ده ويل ذلك  اخل��ري دائ��ًم��ا، اإنَّ

والقادر عليه".

وال�شتجابة  ال�������ش���الم  ب��ق�����ش��ي��ة 
امللمو�شة  والحتياجات  للم�شاكل 
وال�شعفاء  والفقراء  للمحرومني 
ن�شري  اأن  يف  الق�����رتاح  ..وي��ت��م��ّث��ل 
"كلنا  ب�شفتنا  ج��ن��ب،  اإىل  ج��ن��ب��اً 
�شّناع  م��ن  ف��ع��اًل  لن�شبح  اأخوة"، 
ال�شالم والعدالة، يف �شياق ان�شجام 
الخ���ت���الف���ات واح�����رتام ه��وي��ة كل 
واحد منا ..اأيها الأخوات والإخوة، 
دعونا ن�شري مًعا على درب الأخوة 

هذا".

ندوة يف �أب�ظبي: وثيقة �لأخ�ة �لإن�ش�نية تعزز قيم �لت�ش�مح و�لتع�ي�س
•• اأبوظبي - وام:

اأهمية  واأكادمييون  ال�شماوية وخ��رباء  الأدي��ان  اأكد ممثلون عن 
والتعاي�ض  الت�شامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ����وة  وث��ي��ق��ة 
العامل  لينعم  بنودها  لتنفيذ  امللحة  واحلاجة  ون�شرها  واحل��وار 

بالأمن وال�شتقرار بعيدا عن الأفكار املتطرفة والكراهية.
ب��ن زاي����د للعلوم  ن����دوة نظمتها ج��ام��ع��ة حم��م��د  ج���اء ذل���ك ق��ي 
الإن�����ش��ان��ي��ة، وم��رك��ز ت��ري��ن��دز ل��ل��ب��ح��وث وال���ش��ت�����ش��ارات يف مقر 
اجلامعة وعرب تقنية الت�شال املرئي عن بعد حتت عنوان "نحو 
الإن�شانية" مب�شاركة  الأخ��وة  ثقافة  لتعزيز  فاعل  عاملي  حترك 
اليوم  مع  وتزامنا  املخت�شني،  واخل��رباء  الأكادمييني  من  نخبة 

الدويل لالأخوة الإن�شانية.
واأ�شار امل�شاركون اإىل اأن مبداأ الأخوة الإن�شانية م�شوؤولية عاملية 
لن�شر ثقافة املواطنة للتعاي�ض بني اجلميع مبحبة ووئام م�شددين 
على اأن دولة الإمارات التي انطلقت منها الوثيقة رائدة يف هذا 

املجال بل و باتت اليوم مثال يحتذى يف الأخوة الإن�شانية.
فمن جانبه قال �شعادة الدكتور خالد اليبهوين الظاهري مدير 
جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية اإن الندوة جاءت يف اإطار 
للعمل  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مبادرات اجلامعة ومركز 
معا من اأجل تر�شيخ ثقافة الت�شامح والتعاي�ض موؤكدا اأن ثقافة 
الواقع يف دولة الإمارات  اأر�ض  الأخ��وة الإن�شانية متج�شدة على 
لها حيزا  واأف���ردت  بها  ب�شرت  التي  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن  تعد  التي 
مقدرا �شمن ا�شرتاتيجية عالقاتها اخلارجية مع �شعوب العامل 

كافة.
واأ�شاف اأن قيادة الدولة الر�شيدة اأولت الأخوة الإن�شانية اهتماما 
يف  وال�شالم  الأم���ن  لتعزيز  الرئي�شي  العامل  باعتبارها  كبريا 
املجتمعات، وتعميق اأوا�شر الأخوة والتعاي�ض ال�شلمي ونبذ ثقافة 

العنف والكراهية بني الب�شر.
املبادئ  من  جمموعة  على  تقوم  الإن�شانية  الأخ���وة  اأن  اأو���ش��ح  و 
اأهمها الوحدة الب�شرية التي تزيل جميع الفوارق  والأ�ش�ض من 
وحرية  بكرامة  العي�ض  يف  اإن�شان  اأي  حق  واح���رتام  الب�شر،  بني 
واأمان و�شالم واحرتام، ويف مواطنة كاملة وعدالة �شاملة موؤكدا 
ر�شالة  حتمل  موؤ�ش�شات  اإيجاد  يف  الفكر  ومراكز  اجلامعات  دور 

تنويرية يف تاأ�شيل ثقافة التعاي�ض ال�شلمي وتعزيزها.
من جانبه اأكد الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�ض التنفيذي 
ملركز "تريندز" اأن تنظيم هذه الندوة ياأتي متزامنا مع "اليوم 
الأخ���وة  "وثيقة  ت��وق��ي��ع  وذك����رى  الإن�شانية"،  ل��الأخ��وة  ال��ع��امل��ي 
الإم���ارات  على  بغريب  لي�ض  اإن���ه  وق���ال  اأب��وظ��ب��ي  الإن�شانية" يف 
فمبادئ  العاملي  الإن�شاين  احل��دث  ه��ذا  مثل  بعباءتها  تظلل  اأن 
الت�شامح والعي�ض امل�شرتك من القيم النبيلة املتجذرة يف املوروث 

الأ�شيل للدولة.
اأن دول��ة الإم��ارات منارة يف العتدال وقبول الآخر،  اإىل  اأ�شار  و 

ونربا�ض للتناغم والتعاي�ض من خالل براجمها الدولية الداعمة 
وتر�شيخ  واملعتقدات،  الديانات  اأتباع  بني  احل��وار  ثقافة  لتعزيز 
امل�شرتك  والعي�ض  الإن�شاين،  التنوع  واح��رتام  الت�شامح  مفاهيم 

بني الأمم املختلفة.
اجلماعي،  ال��ت��ح��رك  تتطلب  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  على  ���ش��دد  و 
الدولية  الإن�شانية  الأخ���وة  ثقافة  تعزيز  اأج���ل  م��ن  واملوؤ�ش�شي 
ملعاجلة الق�شايا الدولية الراهنة، التي تهم الإن�شان اأينما وجد 
واجلامعات  الدينية  املوؤ�ش�شات  دور  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  م�شريا 
وم���راك���ز ال��ف��ك��ر والإع������الم وغ���ريه���ا، يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة احل���وار 

والتعاي�ض والت�شامح.
العليا  ال��درا���ش��ات  كلية  عميد  ال�شيد  ر���ش��وان  الدكتور  وحت��دث 
والبحث العلمي بجامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية، حول 

جهود دولة الإمارات يف ن�شر ق�شايا ال�شالم والت�شامح ودعمها.
والت�شامن  املحبة  ت�شودها  لدولة  وثابت  اأ�شيل  نهج  اإنها  قال  و 
الإم����ارات متتلك م�شرية حافلة  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا  اخل��ري،  وقيم 

و�شجال عريقا لفكر العتدال والت�شامح بكل �شوره.
واأ�شاف اأن املبادرات امل�شتنرية يف الإمارات اأ�شبحت موؤ�ش�شات مثل 
وزارة الت�شامح والتعاي�ض م�شريا اإىل اأن فكر التعاي�ض والت�شامح 
وم��ا حتمله من  الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  الإم���ارات متثل يف  يف 

د�شتور للتعاي�ض والت�شامح.
نائب مدير  لها علياء اجلنيبي  التي قدمت   ، الندوة  اأ�شتهلت  و 
الدكتور  واأداره�����ا  اجل��ام��ع��ة  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��وا���ش��ل  اإدارة 
الدولية  العالقات  �شوؤون  يف  واخلبري  الباحث  اجلنيبي  �شالح 
الدرعي،  حبتور  عمر  الدكتور  ل�شعادة  عمل  بورقة  وال�شيا�شية 
جمل�ض  ع�شو  ال�شرعي،  ل��الإف��ت��اء  الإم����ارات  جمل�ض  ع��ام  م��دي��ر 
"الأخوة  اأمناء جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية بعنوان 

الإن�شانية روؤية قراآنية".
ف��وق جميع  تعد  ال��ق��راآين  املنهج  الإن�شانية يف  الأخ���وة  اإن  وق��ال 
والثقافة، ول ميكن  وال��دي��ن  وال��ل��ون  وال��ن��وع  اع��ت��ب��ارات اجلن�ض 
ه��ي �شمن  ب��ل  القيم  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن  اع��ت��ب��اره��ا قيمة م�شتقلة 

جمموع القيم املنظمة للعالقات مع الآخر.
اأن الإن�شان هو حمور الأدي��ان كافة والإن�شانية وفق  اأ�شار اإىل  و 
الروؤية القراآنية قيمة اأ�شا�شية �شمن منظومة القيم احل�شارية 
اأن الإ���ش��الم وال��دي��ان��ات الأخ���رى كلها عظمت م��ن �شاأن  م��وؤك��دا 

الإن�شان ودعت اإىل احلوار والتعاي�ض.
من جانبه تناول �شعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب 
زايد  ب��ن  حممد  بجامعة  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  اجلامعة  م��دي��ر 
حلوار  اأ�شا�شا  الإن�شانية  "الأخوة  مو�شوع  الإن�شانية،  للعلوم 

الأديان".
اأتباع احلوارات  اأن من اأهداف الأخوة الإن�شانية جتاوز  اأو�شح  و 
املقد�شات  وح��ف��ظ  ال��ع��ق��الين  احل����وار  وت��ب��ن��ي منطق  ال��ع��ق��ي��م��ة، 

و�شونها والدفاع عنها، ف�شتم املقد�ض لي�ض من حرية التعبري.

دور  الحت��اد عن  رئي�ض حترير �شحيفة  الكعبي  و حت��دث حمد 
الإعالم يف حتقيق الأخوة الإن�شانية وتطبيقها، وقال اإن الإعالم 
ي�شكل رافدا حيويا لتحقيق الهدف املن�شود من الأخوة الإن�شانية 
التي جنحت الإمارات يف جعلها ر�شالة عاملية، وهي لي�شت جمرد 
مهمة تقع على عاتق دولة الإمارات العربية املتحدة فقط لكنها 
مهمة عاملية للحب وال�شالم والتعاي�ض واحلوار من اأجل م�شتقبل 

اأف�شل للعامل.
واأ�شاف اأن الإعالم يلعب دورا مهما يف توجيه الراأي العام واإقناع 
اأينما  اإنه  ، وقال  الإن�شانية  الأخ��وة  ال�شاعدة مبحورية  الأجيال 

يوجد اجلهل �شيوجد الإرهاب باأنواعه كافة.
ال�شوؤون  يف  املخت�ض  مندي  عبدالرحيم  ال��ل��واء  �شعادة  وتطرق 
الأمنية، ع�شو هيئة التدري�ض يف جامعة حممد بن زايد للعلوم 
الأمن  قيمة  تعزيز  يف  الإن�شانية  الأخ���وة  "دور  اإىل  الإن�شانية 

وال�شتقرار".
الإن�شانية  امل��ب��ادرات  املن�شود من كل  الهدف  الأم��ن هو  اإن  وق��ال 
معربا عن تطلعه اإىل اأن تكون وثيقة الأخوة الإن�شانية برنامج 
عمل متكامال على اأر�ض الواقع، واأهمية توفري الآليات املنا�شبة 
لتطبيقها وتقدميها يف املدار�ض واجلامعات واملجتمع املدين، من 
اأجل اأن تكون فاعلة لتحقيق ال�شالم العاملي وهو اأكر ما نحتاج 

اإليه.
بدوره تناول احلاخام الدكتور اإيلي عبادي كبري حاخامات املجل�ض 
اليهودي يف دولة الإمارات "دور الأديان يف تعزيز ال�شالم" ، وقال 
اإطار للتعاي�ض ال�شلمي بني  اإننا كممثلني لالأديان نلتزم بوجود 
جميع الأديان من خالل اإن�شاء قناة ات�شال على م�شتوى العامل 

من اأجل تاأ�شي�ض �شعوب تقبل الآخر.
الت�شامح  قيم  ن�شر  اأج��ل  تكاتف اجلهود من  اأهمية  على  �شدد  و 
وثيقة  يف  الإم���ارات  دول��ة  بجهود  م�شيدا   .. وال�شالم  والتعاي�ض 

الأخوة الإن�شانية والتفاقية الإبراهيمية.
اجلالية  ك��اه��ن  الها�شم،  اإي��ل��ي  الأب  ف�شيلة  حت��دث  جانبه  م��ن 
العربية الفرن�شية يف كاتدرائية القدي�ض يو�شف يف اأبوظبي عن 
"احلوار الديني واأثره يف تفعيل امل�شرتك الإن�شاين"، و�شدد على 
اأن احلوارات الدينية ت�شهد حراكا مهما من اأجل تفعيل احلراك 

الإن�شاين بني الأديان الثالثة وبقية الطوائف.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ذك����رت ال���دك���ت���ورة روؤي�����ا ث��اب��ت مم��ث��ل��ة البهائيني 
اأكر  الإن�شانية يعد من  الأخ��وة  اأن تعزيز قيم  الإم��ارات  بدولة 
امل�شوؤوليات اإحلاحا يف وقتنا الراهن، م�شرية اإىل اأن رفاه ورخاء 
التفاق  دع��ائ��م  تر�شيخ  على  اأ�شا�شيا  اع��ت��م��ادا  يعتمد  الب�شرية 

والحتاد بني الب�شر.
بجامعة  التدري�ض  الهطايل ع�شو هيئة  ماريا  الدكتورة  وركزت 
حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية على دور دولة الإمارات يف تعزيز 
الأخوة الإن�شانية، وقالت اإن مبداأ الأخوة الإن�شانية هو م�شوؤولية 

العامل باأكمله لن�شر ثقافة املواطنة بني �شعوب العامل اأجمع.

زكي ن�شيبة : �لي�م �لع�ملي للأخ�ة �لإن�ش�نية ي�م ت�ريخي خلري �لب�شرية جمع�ء
•• العني-وام:

العربية  الإم���ارات  جامعة  ت�شارك 
املتحدة يف احتفالت الدولة باليوم 
ال��ع��امل��ي ل��الأخ��وة الإن�����ش��ان��ي��ة الذي 
اأقرته الأمم املتحدة يف الرابع من 
ليوم  ع��ام، تخليدا  فرباير من كل 
الإن�شانية  الأخ����وة  وثيقة  اإط���الق 
م��ن اأب��وظ��ب��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الإمام  ف�شيلة  وبح�شور  امل�شلحة 
الطيب  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  الأك������رب 
وقدا�شة  ال�����ش��ري��ف  الأزه�����ر  ���ش��ي��خ 
الكني�شة  ب��اب��ا  ف��ران�����ش��ي�����ض  ال��ب��اب��ا 
قال  املنا�شبة  بهذه  و  الكاثوليكية. 
امل�شت�شار  ن�شيبة،  اأن��ور  زكي  معايل 
ال�����ش��م��و رئي�ض  ل�����ش��اح��ب  ال��ث��ق��ايف 
الدولة - الرئي�ض الأعلى جلامعة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة: "اإن 
جمرد  لي�ض  ال��ي��وم  بهذا  احتفالنا 
تاريخي  ي��وم  فهو  ع���ادي،  احتفال 
اأ�شاف  " و  الب�شرية جمعاء  خلري 

والزدهار ".
وقال معاليه: "نحر�ض يف جامعة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  اإط������الق 
والأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج ال��ت��ي تثري 
لديهم  ت���ع���زز  ال�������ش���ب���اب،  ح���م���ا����ض 
ق��ي��م وم���ب���ادئ وم��ف��اه��ي��م الأخ�����وة 
الإن�شانية وحتفزهم على اتخاذها 
النموذج  ل��ي��ك��ون��وا  ح��ي��اة  اأ����ش���ل���وب 
والقدوة داخل الوطن وخارجه يف 

جميع اأعمالهم ونهج حياتهم ".
�شبابنا  م���ع  "نتطلع   : واأ�����ش����اف 
م�شرق،  م�شتقبل  اإىل  و���ش��اب��ات��ن��ا 
والأخوة  املحبة  راية  فيه  يحملون 
بالقيم  وي���ت���ح���ل���ون  الإن�������ش���ان���ي���ة، 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة واخل����رية يف 
�شلوكهم ومعامالتهم مع بع�شهم 
البع�ض ومع الآخرين.. يحر�شون 
ع��ل��ى اح����رتام الآخ���ري���ن مبختلف 
عقائدهم واحرتام الختالف فيما 
الأول  الدفاع  بينهم، ليكونوا خط 
ملواجهة وحماربة  املثلى  والو�شيلة 
التي  والكراهية  التطرف  ن��زع��ات 

ت�شود يف بع�ض مناطق العامل".

:" نحن يف جمتمع الإمارات نحيا 
ونعمل ونتعاي�ض وفق نهج موؤ�ش�ض 
زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور  الدولة 
�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل، الذي 
والثابتة  الرا�شخة  الأ���ش�����ض  و�شع 
الت�شامح  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ  لن�شر 
والتعاي�ض يف ربوع دولة الإمارات و 
الذي ت�شري عليه القيادة الر�شيدة 
الإم��ارات يف طليعة  اأ�شبحت  حتى 
حتت�شن  والتي  اأجمع  العامل  دول 
تعي�ض  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م���ن  اأك����ر 
جمتمع  �شمن  وف���اق  و  ت��ن��اغ��م  يف 
ي�شوده الأمن والأمان وال�شتقرار 

منتدي �أب�ظبي لل�شلم: �لي�م �لدوىل للأخ�ة 
�لأن�ش�نية جت�شيد لنج�ح من�ذج �لإم�ر�ت يف �لت�ش�مح

•• اأبوظبي-وام:

باليوم  العاملي  بالحتفاء  لل�شلم  اأبوظبي  منتدى  اأ�شاد 
الدويل لالأخوة الإن�شانية والذي ي�شكل تذكريا �شنويا 

بنجاح النموذج الإماراتي يف الت�شامح والتعاي�ض.
وقال املنتدى يف بيان له بهذه املنا�شبة اإن اليوم الدويل 
الأمل  وي��ج��دد  ال��ت��ف��اوؤل  على  يبعث  الإن�شانية  ل��الأخ��وة 
النمطية  ال��ت�����ش��ورات  اجلميع  فيه  ينبذ  ال���ذي  ب��ال��ي��وم 
وم�شاعر الكره التي تفرقهم لتجمعهم م�شاعر الأخوة 
يوم  ف��اإن��ه  ول��ذل��ك  وال�شداقة،  اخل��ري  وح��ب  الإن�شانية 

م�شرق يف التاريخ الإن�شاين.

ال���ي���وم مي��ث��ل اع���رتاف���ا ع��امل��ي��ا بريادة  اأن ه���ذا  واأو����ش���ح 
الإمارات يف ن�شر رواية الت�شامح و بناء منوذج ح�شاري 

قوامه الأخوة الإن�شانية وقيم ال�شالم والف�شيلة..
موؤكدا اأن دولة الإمارات تقدم املقاربات احلية واملبادرات 
الدولية  امل��ح��اف��ل  ال�����ش��ع��د ويف  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  ال��ق��وي��ة 
الإن�شانية  الأخ��وة  ووثيقة  وكفاءة،  بج�شارة  والإقليمية 

�شاهد على هذه اجلهود املميزة.
و دعا املنتدى اجلميع اإىل ا�شتلهام روح الأخوة الإن�شانية 
ج�شور  وب��ن��اء  اجل��ام��ع��ة  للم�شرتكات  الفاعلية  لإع����ادة 
ال�شمري  وا�شتعادة  اجلميع،  ب��ني  والت�شامن  التعاون 

الأخالقي لالإن�شانية.
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 اإ�شافة عبداهلل على عبداهلل احلمادى %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هانى حممد جعفر جعفر %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ا�شماعيل ابراهيم �شامل ح�شن احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هانى حممد جعفر جعفر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
ذ.م.م    لندن  اوف  ليوبولدز  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1671664 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل بن حممد بن احمد القا�شمى %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الع�شرية لال�شتثمار والتجارة العامة
MODERN INVESTMENT&GENERAL TRADING

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الع�شرية لال�شتثمار والتجارة العامه
modern investment & general trading

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد عبداهلل را�شد عبيد ال�شام�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جذور لال�شتثمار ذ.م.م

ROOTS INVESTMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
حممد  �شعيد  هزاع  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN لعمال ال�شباغ    رخ�شة رقم:1121456 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد كالم عبدالرحيم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هزاع �شعيد حممد احمد

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة هزاع �شعيد حممد لعمال ال�شباغ
HAZZA SAEED MOHAMED PAINT WORKS EST

اإىل/ ديلكا�شا لأعمال الأ�شباغ
DELCASA PAINT WORKS

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية بلوبيل هيلث ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:4103981 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل احمد غامن هميله املزروعى  %52

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فوزيه ظفر ظفر حممود %24
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شائمه حممود حممد نعيم �شهزاد %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد غامن هميله املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فوزيه ظفر ظفر حممود

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شائمه حممود حممد نعيم �شهزاد
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نورفيت لل�شيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1031362 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابراهيم حممد م�شطفى را�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شيف حممد بطى املهريى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*3.05 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة نورفيت لل�شيانة العامة
NOORVET GENERAL MINTENANCE EST

اإىل/ موؤ�ش�شة نورفيت لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
NOORVET GENERAL MINTENANCE EST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
للخدمات  �شوليو�شن  �شب�شي  ال�ش�����ادة/تريمنال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN البحرية ذ.م.م  رخ�شة رقم:2548135 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جميل احمد ب�شري احمد من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / جميل احمد ب�شري احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعاد عبدالقادر حممد حممد باعمر

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ تريمنال �شب�شي �شوليو�شن للخدمات البحرية ذ.م.م
TERMINAL SUBSEA SOLUTIONS MARINE SERVICES L.L.C

اإىل/ تريمنال �شب�شي �شوليو�شن للخدمات البحرية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
TERMINAL SUBSEA SOLUTIONS MARINE SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شياحة البحرية مارين ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2241080  

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد عبداهلل حممد عبداهلل املا�ض %50

تعديل مدير / اإ�شافة خالد عبداهلل حممد عبداهلل املا�ض

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اي ما�ض �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

I MASS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد خالد عبداهلل حممد عبداهلل املا�ض

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد حمد عبداهلل حممد عبداهلل املا�ض

تعديل مدير / حذف خالد عبداهلل حممد عبداهلل املا�ض

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتار كوربور�شن لأدارة املطاعم ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1548604  
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل بن حممد بن احمد القا�شمى %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الع�شرية لال�شتثمار والتجارة العامة
MODERN INVESTMENT &GENERL TRADING

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الع�شرية لال�شتثمار والتجارة العامه
modern investment & general trading

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد عبداهلل را�شد عبيد ال�شام�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جذور لال�شتثمار ذ.م.م

ROOTS INVESTMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيكاغو لالإ�شت�شارات الدارية والتدريب 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1099370  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جابر جا�شم �شيف اجلالف املهريى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / جابر جا�شم �شيف اجلالف املهريى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جادفرى فران�شي�ض مندي�ض

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيكاغو لالإ�شت�شارات الدارية والتدريب ذ.م.م

CHICAGO TRAINING & CONSULTANCY.LLC

اإىل/ �شيكاغو لال�شت�شارات الدارية والتدريب - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
CHICAGO TRAINING & CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ناي�ض كليك للمقاولت وال�شيانة العامة  

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2812321 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نافيد ا�شالم حممد ا�شالم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل زهران �شامل �شعيد البو�شعيدى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ناي�ض كليك للمقاولت وال�شيانة العامة

NICE CLICK GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اإىل / ناي�ض كليك للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

NICE CLICK GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

برج املدينة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1018723 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/بحر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القوة لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2034447 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/و�شك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فرو�شت لتح�شري احللويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1814097 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ان ا�ض 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4061815 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:تريد ايديا�ض اند اينوفاي�شن ملعدات الطاقة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك/را�شد حممد عبداهلل املزروعي A �شارع النجدة 

برج اليا�شات - �ض 11 - ق 18 - ط 1 - مكتب 104
CN 2287255 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/3 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250003452
تاريخ التعديل:2022/2/4

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعــــــــــلن
واملحا�شبة   ال�شجالت  مل�شك  ال�ش�����ادة/فاينك�شن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2406555 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تامر �شالح حممد غريب  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زايد عبداهلل عبدالرحمن يو�شف العلى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / زايد عبداهلل عبدالرحمن يو�شف العلى من 100 % اإىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ فاينك�شن مل�شك ال�شجالت واملحا�شبة

FINEXIN ACCOUNTING AND BOOKKEEPING
اإىل/ زد اي تي اي للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م

Z A T A FOR CONTRACTING & GENRAL MINTINANCE L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
تعديل ن�شاط / حذف تنظيم وم�شك ال�شجالت والدفاتر املحا�شبية  6920003

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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اأخبـار الإمـارات

••عجمان -الفجر:

ال��ن��ق��ل يف عجمان  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ت��ح��دي��ث اجلديد  اإط�����الق  ع���ن 
الرقمية للخدمات وذلك  للبوابة 
الرقمي  للتحول  خططها  �شمن 
الرقمية  ال���ت���ط���ورات  وم���واك���ب���ة 
وتعزيز جتربة امل�شتخدم الرقمية، 
م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر ب��واب��ة رقمية 
ت�شهل رحلة املتعامل وفق معايري 
اخلدمة احلكومية املتميزة. حيث 
تتيح البوابة الرقمية للمتعاملني 
بالبوابة  املرتبطة  �شركاتهم  اإدارة 
وال�����ت�����ق�����دمي ع����ل����ى ال���ت�������ش���اري���ح 
حتتوي  ك��م��ا  امل��رك��ب��ات،  وت�شجيل 

املميزات  العديد من  على  البوابة 
للمتعاملني  ال����ش���ع���ارات  ك��ن��ظ��ام 
لتجديد  ال�شتباقية  واخل��دم��ات 
الت�شاريح اخلا�شة بالنقل، وادارة 
الت�شاريح، وال�شائقني، واملركبات.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال�����ش��ي��دة ر�شا 
العام  امل����دي����ر  ال�����ش��ام�����ش��ي  خ���ل���ف 
بالندب،   - عجمان  النقل  لهيئة 
اإن الهيئة تويل اهتماماً بالتحول 
ت�شهيل  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي وحت���ر����ض 
الوقت  وتقليل  اخل��دم��ات  تقدمي 
حيث  اخل��دم��ة،  لإجن���از  امل�شتغرق 
ي��ت��م��ي��ز الع���ت���م���اد ع���ل���ى ال���راب���ط 
توفري  يف  ل��ل��خ��دم��ات  احل��ك��وم��ي 
ب�����ي�����ان�����ات حم�����دث�����ة وم����وث����وق����ة 

خالل  م��ن  ال�شخ�شية  كالبيانات 
ال����رب����ط م����ع ال��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة 
وا�شافت  واجل���ن�������ش���ي���ة.  ل��ل��ه��وي��ة 
تقليل  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  ال��ن��ظ��ام  ان 
امل�شتغرق يف  وال��وق��ت  الإج�����راءات 
الأخطاء  وتقليل  اخل��دم��ة  اجن��از 
حلظية  بيانات  وتوفري  الب�شرية 

ت�شاهم يف اتخاذ القرار.
حتر�ض  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  اك������دت  ك���م���ا 
من  ال��راج��ع��ة  التغذية  اخ��ذ  على 
املتعاملني واملوظفني ب�شكل دوري 
اخلدمات  حت�شني  بغر�ض  وذل���ك 
ال�شتبيانات  خ��الل  م��ن  امل��ق��دم��ة 
الدورية وجل�شات الع�شف الذهني 
للموظفني  امل�����ش��ت��م��ر  وال���ت���دري���ب 

بغر�ض تطوير الكفاءات املوجودة 
لتطوير اخلدمات الرقمية. 

الرحمن  ع��ب��د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الدعم  ادارة  النعيمي مدير  �شيف 
تطويره  مت  النظام  ان  املوؤ�ش�شي، 
ق�شم  موظفي  طريق  ع��ن  داخلياً 
التحول الرقمي وذلك من حر�ض 
الهيئة على حتقيق ال�شتفادة من 
الكفاءات املوجودة وتقليل النفقات 
املرتبطة بالتطوير وتعزيز كفاءة 
الهيئة  ان  اأ���ش��اف  كما  التطوير، 
امل�شتمر  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  حت��ر���ض 
وفق  الرقمية  للقنوات  وال��دائ��م 
م��ع��اي��ري ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وامن 
امل���ع���ل���وم���ات وم���ع���اي���ري اخل���دم���ة 

احلكومية املتميزة.
ال��ن��ع��ي��م��ي: م���ع اطالق  اأ����ش���اف  و 
ال���ب���واب���ة ال��رق��م��ي��ة اجل����دي����دة مت 
ال�شائقني  ت�شاريح  عن  ال�شتغناء 
و املركبات الورقية و الإلكرتونية 
بالبيانات  ب��ه��ا  ال�شتعا�شة  مت  و 
املوجودة يف ملكية املركبة و بطاقة 
بالإ�شافة اىل   ، لل�شائقني  الهوية 
الرقمية  ال��ب��واب��ة  رب���ط  مت  ذل���ك 

اجلديدة بالهوية الرقمية ل�شمان 
ح�شابات  يف  الم���ن  معايري  اع��ل��ى 
امل�شتخدمني ، كما �شتدعم البوابة 
الرقمي  الدفع  الرقمية اجلديدة 
الرقمية   الدفع  بوابة  طريق  عن 
عجمان " ، بالإ�شافة اىل  " �شداد 
توفري  على  الهيئة  �شتعمل  ذل��ك 
اخل�شائ�ض اجلديدة ب�شكل دوري 

لتلبية احتياجات املتعاملني.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
24 املا�شية  ال�  486،936 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات  الوزارة اإجراء 
اأف�شل واأح��دث تقنيات الفح�ض  على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام 

الطبي.
   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ض وتو�شيع نطاق الفحو�شات على 
كورونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�شابة   2،114 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية 
 853،651 امل�شجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية 
بفريو�ض  الإ�شابة  بتداعيات  ح��الت   5 وف��اة  عن  ال���وزارة  اأعلنت  و  حالة. 

كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،258 حالة.

تعازيها  وخ��ال�����ض  اأ���ش��ف��ه��ا  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة     واأعربت 
امل�شابني،  جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني  ل��ذوي  وموا�شاتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 
واللتزام بالتباعد الجتماعي �شمانا ل�شحة و�شالمة اجلميع.   فيما اأعلنت 
الوزارة عن �شفاء 1،077 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ض كورونا وتعافيها 
التام من اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 781،970 حالة.

�إ�ش�بة   2,114 عن  ك�شفت  فح�ش�  �ل�شحة جتري 486,936 
�شف�ء ح�لة  جديدة بفريو�س ك�رون� و 1,077 

•• عجمان- وام:

اطلع �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض 
الإمارات  موؤ�ش�شة  وخدمات  ا�شرتاجتية  على  التنفيذي  املجل�ض 
للخدمات ال�شحية والتي تهدف اىل تعزيز كفاءة القطاع ال�شحي 
الحتادي يف الدولة وتوفري خدمات الرعاية ال�شحية والعالجية 
والأمرا�ض وحتقيق  الأوبئة  ومكافحة  الوقائية  التدابري  واتخاذ 

التنمية امل�شتدامة للرعاية ال�شحية. 
جاء ذلك خالل لقاء �شموه اأم�ض يف مكتبه بديوان احلاكم �شعادة 
الدكتور حممد �شليم العلماء وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
ورئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية و�شعادة 
لقطاع  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  ال�شركال  حممد  يو�شف  الدكتور 

ال�شحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  امل�شت�شفيات 
الت�شريفات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي  حم��م��د  ي��و���ش��ف  و���ش��ع��ادة 
وال�شيافة يف عجمان ونائب رئي�ض املوؤ�ش�شة الذين قدموا ل�شموه 
واملعايري  ال�شرتاتيجية  ال�شيا�شات  تطبيق  ح��ول  واف��ي��ا  �شرحا 
املتعلقة بقطاع ال�شحة العامة والرعاية ال�شحية والوقائية التي 
و�شعتها الوزارة واهم الت�شريعات املتعلقة بتطوير القطاع ال�شحي 

الحتادي يف خمتلف اإمارات الدولة.
الأه���داف  اه��م  اىل  اللقاء  خ��الل  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  �شموه  وا�شتمع 
واملقرتحات  وامل����ب����ادرات  وال���ربام���ج  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وامل�شاريع امل�شتقبلية والتي ت�شم تقدمي الرعاية ال�شحي�ة ال�شاملة 
املجتمع  وق��اي��ة  ت�شمن  وم�����ش��ت��دام��ة  مبتكرة  ب��ط��رق  وامل��ت��ك��ام��ل��ة 
التحتية  البنية  اإدارة  يف  عاملية  معايري  وتطبيق  الأم��را���ض  م��ن 

العالجية  وال�شالمة  اجل��ودة  اأنظمة  وبناء  ال�شحية  املن�شاآت  يف 
اخلدمات  كافة  تقدمي  و�شمان  العاملية  املعايري  وف��ق  وال�شحية 
الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية وتر�شيخ ثقافة 
اهمية  على  �شموه  اطلع  كما  املوؤ�ش�شي.  العمل  بيئة  يف  الب��ت��ك��ار 
مت  وال��ت��ي  امل��وح��د  ال�شحي  الوطني  ال�شجل   - »رع��اي��ت��ي«  من�شة 
اطالقها من قبل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بال�شراكة مع كل 
من دائرة ال�شحة اأبوظبي وموؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية 
وهيئة ال�شحة بدبي والتي ت�شكل عالمة فارقة يف م�شرية من�شة 
»وري��د - نظام معلومات  الربط مع كل من  املتمثلة يف  »رعايتي« 
الرعاية ال�شحية الإلكرتوين - لدى موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات 
ال�شحية يف دبي والإمارات ال�شمالية و»ناب�ض« - �شبكة املعلومات 

ال�شحية التابعة ل� »هيئة ال�شحة بدبي«.

•• اأبوظبي-وام:

الجتماع  الإم�����ارات  دول���ة  ت�شت�شيف 
الدائمة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����خ��م�����ش��ني 
والتاأمينات  امل���دين  التقاعد  لأج��ه��زة 
التعاون  جمل�ض  ب���دول  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�شابع  يومي  العربية  اخلليج  ل��دول 
ف��رباي��ر اجلاري  �شهر  م��ن  ال��ث��ام��ن  و 

مبقر اإك�شبو 2020 دبي.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأك����د ���ش��ع��ادة حممد 
الهيئة  ع����ام  م���دي���ر  ال��ه��ام��ل��ي  ���ش��ي��ف 
ال���ع���ام���ة ل���ل���م���ع���ا����ش���ات وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
الجتماعية اأن اجتماع اللجنة الفنية 
الدورية  الج��ت��م��اع��ات  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي 
ال��ت��ي تعقد م���رة ك��ل ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر يف 
ال��ع��رب��ي��ة بهدف  اإح����دى دول اخل��ل��ي��ج 

تعزيز فر�ض التعاون والتن�شيق ب�شاأن 
باعتباره  احلماية  مل��د  امل��وح��د  النظام 
ال��رائ��دة يف  اأح���د الأن��ظ��م��ة اخلليجية 
خارج  الجتماعي  التاأمني  مظلة  مد 
احلدود والذي بف�شله يتمتع مواطنو 
العاملون يف غري دولهم  املجل�ض  دول 
يف اأي دولة ع�شو يف املجل�ض بالتاأمني 
الجتماعي كما لو كان يعمل يف بلده 
جمموعة  على  الجتماع  ويركز  الأم. 
بالنظام  ال�شلة  ذات  املو�شوعات  م��ن 
و منها طرح مبادرة ملراجعة وحتديث 
النظام واآلياته، واإجراء درا�شة مقارنة 
ح���ول اأن��ظ��م��ة ال��ت��ق��اع��د امل����دين بدول 
اخلليج العربية واآخرى لتفعيل الربط 
التقاعد  اأج����ه����زة  ب���ني  الإل�����ك�����رتوين 
ا�شتحداث  ح����ول  وم����ب����ادرة  امل������دين، 

جمال  يف  والتاأهيل  للتدريب  و�شائل 
حملة  وتنفيذ  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��اأم��ني 
توعوية موحدة عن النظام يف الدول 
النظام  ب�شاأن  الوعي  لرفع  اخلليجية 
واخلليجيني  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ح��اب  ل���دى 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
امل�شاركة  لتن�شيق  وم��ب��ادرة  اخلليجي 
الدولية  وامل����وؤمت����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الجتماعي،  ب��ال��ت��اأم��ني  ال�����ش��ل��ة  ذات 
التح�شيل  اآل���ي���ات  ل��ت��ط��وي��ر  وم���ب���ادرة 
التحديات  ح��ول  مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��داد ال����ش���رتاك���ات لدى 
جائزة  اإن�شاء  مقرتح  بحث  و  البنوك 
والتاأمينات  امل��دين  التقاعد  �شناديق 
الجتماعية للبحوث العلمية، وتكرمي 
ال�شخ�شيات الرائدة يف جمال التقاعد 

الجتماعية،  وال���ت���اأم���ي���ن���ات  امل������دين 
وغ���ريه���ا مم���ا ي�����ش��ت��ج��د م���ن اأع���م���ال. 
اخلا�شة  الإح�شائيات  اآخر  واأو�شحت 
املوؤمن  ع���دد  اأن  م��د احل��م��اي��ة  ب��ن��ظ��ام 
هم  ممن  النظام  يف  امل�شجلني  عليهم 
 19،627 ي��ب��ل��غ  راأ������ض ع��م��ل��ه��م  ع��ل��ى 
القطاع  يف   12،409 م��ن��ه��م  ي��ع��م��ل 
 7،218 نحو  يعمل  بينما  احلكومي 
جمموع  وم����ن  اخل���ا����ض  ال���ق���ط���اع  يف 
امل�شرتكني يعمل نحو 6،849 مواطنا 
خليجيا يف دولة الإمارات، بينما يعمل 
املجل�ض،  دول  اإم��ارات��ي��ا يف   169 نحو 
يف حني ا�شتفاد من النظام باحل�شول 
خدمة  نهاية  م��ك��اف��اأة  اأو  معا�ض  على 
جدير  اإن�شائه.  منذ   22،156 نحو 
م��د احلماية  ن��ظ��ام  ق���رار  اأن  ب��ال��ذك��ر 

الأعلى  املجل�ض  ع��ن  �شدر  التاأمينية 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  ل��دول 
25 التي  ال�  العربية املتخذ يف دورت��ه 
دي�شمرب  يف  البحرين  مبملكة  عقدت 
على مد  املوافقة  2004 ومت��ت  ع��ام 
مظلة احلماية التاأمينية ملواطني دول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
دولة  اأي  يف  دول��ه��م  غ��ري  يف  العاملني 

ع�شو يف املجل�ض.
العمل  يف  الإم����������ارات  ����ش���رع���ت  ق����د  و 
بقرار   2007-1-1 يف  ب��ال��ق��ان��ون 
جمل�ض الوزراء رقم 18 لعام 2007 
وال������ذي ����ش���در ع���ن جم��ل�����ض ال������وزراء 
نظم  و  2007م  ي��ول��ي��و   22 ب��ت��اري��خ 
ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة ملواطني  اأح��ك��ام احل��م��اي��ة 
اخلليجي  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������ض  دول 

ال��ع��ام��ل��ني يف اأج��ه��زة ال��ت��ق��اع��د املدين 
املجل�ض  اأي م��ن دول  خ��ارج دول��ه��م يف 
"نظام  ب�  النظام  ه��ذا  الأخ��رى و�شمي 
مد احلماية التاأمينية"، وحدد القرار 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة لهذا  الج���ت���م���اع���ي���ة ج���ه���ة 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��ن��ظ��ام 
يتم  ال���ن���ظ���ام  و مب����وج����ب  امل����ت����ح����دة. 
ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى م��واط��ن��ي دول جمل�ض 
دول  م���ن  اأي  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ال���ت���ع���اون 
يف  العمل  اأ���ش��ح��اب  قبل  م��ن  املجل�ض 
وعند  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني 
على  يح�شلون  خدمتهم  م��دة  انتهاء 
معا�ض تقاعدي اأو مكافاأة نهاية خدمة 
له يف  يتبع  التي  التقاعد  قانون  وف��ق 
موطنه. و يطبق النظام على مواطني 

ال��ع��ام��ل��ني يف  ال���ت���ع���اون  دول جم��ل�����ض 
جهة  اأي  ل���دى  امل��ج��ل�����ض  دول  م��ن  اأي 
اأو اخلا�ض  القطاع احلكومي  عمل يف 
ب�شرط اأن ت�شري عليهم اأحكام قان�ون 
الجتماعي�ة  وال��ت��اأم��ي��ن�����ات  امل��ع��ا���ش�����ات 
متمتعاً  املوظف  يكون  واأن  دولهم،  يف 
التعاون  دول جمل�ض  اإح��دى  بجن�شية 
�شاحب  ل���دى  يعمل  واأن  اخل��ل��ي��ج��ي، 
التقاعد  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  خا�شع  عمل 
امل��������دين يف دول������ت������ه، وي�������ش���م���ل ذل���ك 
امل��ن��اط��ق احل����رة وقطاع  ال��ع��ام��ل��ني يف 
حال  ويف  وغريها  وال�شياحة  الفندقة 
فقدان اأحد هذه ال�شروط يتم اإيقاف 
يعترب  و  النظام.  يف  املوظف  ا�شرتاك 
بالن�شبة ل�شاحب  اإلزامياً  هذا النظام 
�شاحب  وي��ت��ح��م��ل  امل���وؤم���ن  اأو  ال��ع��م��ل 

و�شداد  الت�شجيل  م�شوؤولية   .. العمل 
ال����ش���رتاك���ات ع��ن امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه وفق 
ب��ح��ق ك���ل منهم،  امل���ق���ررة  احل�����ش�����ض 
وت�������وؤدى ال�����ش����رتاك����ات ع��ن��ه��م مب���ا ل 
املقررة  العمل  �شاحب  ح�شة  يتجاوز 
ويتحمل  ال���ع���م���ل،  م���ق���ر  ال����دول����ة  يف 
ال�شرتاكات  فروق  اخلليجي  املواطن 

اإن وجدت.

عم�ر �لنعيمي يطلع على ��شرت�تيجية و�أهد�ف م�ؤ�ش�شة �لإم�ر�ت للخدم�ت �ل�شحية

�لإم�ر�ت ت�شت�شيف �جتم�ع �للجنة �لفنية �لد�ئمة لأجهزة �لتق�عد �ملدين بدول �خلليج �لعربية 7و8 فرب�ير

�ل�شحة تعلن تقدمي 32,211 جرعة من لق�ح 
ك�فيد-19 خلل �ل�ش�ع�ت �ل�24 �مل��شية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  32،211 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   23،670،032 اأم�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 239.32 جرعة لكل 100 �شخ�ض.
�شعيا  و  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على الفريو�ض.

�حت�د كت�ب و�أدب�ء �لإم�ر�ت فرع 
�أب�ظبي يد�شن م��شمه �لثق�يف

•• اأبوظبي-وام:

د�شن احتاد كتاب واأدباء الإمارات- فرع اأبوظبي مو�شمه الثقايف لهذا العام 
بفعالية جمل�ض الأربعاء الأدبي.

فقد التقى اأع�شاء الحتاد، وجمهوره حتت �شقف واحد، لعر�ض ن�شو�شهم 
حولها  النظر  وجهات  وت�شارك  منها  القدمي  وم�شاركة  اجلديدة،  الأدبية 
املركز  الحت��اد يف  اأقيمت مبقر  التي  الفعالية  وح��ول مو�شوعاتها. ح�شر 
اآن  والروائية  الري�ض،  اأب��و  علي  ال��روائ��ي  منهم  الأدب���اء،  ع��دد من  الثقايف، 
ال�����ش��ايف، وال�����ش��اع��ر ع��م��اد خ��رب��و���ض، وال��ب��اح��ث وال�����ش��اع��ر اأح��م��د الرفاعي، 

وغريهم ممن اأثروا اجلل�شة بتعليقاتهم وق�شائدهم املميزة.
القادم  الأربعاء  باأبوظبي لينظم م�شاء  وت�شتمر فعاليات الحتاد يف فرعه 
�شعراء  م��ن  جمموعة  فيها  ي�شارك  �شابة  اأ���ش��وات  بعنوان  �شعرية  اأم�شية 
ال�شباب، يف جمال الكتابة الف�شحى والعامية هم حممد اخلالدي، واأحمد 
الثقايف  املركز  م�شرح  يف  اجل��اب��ري،  ومهدي  ب��اروت،  العزيز  وعبد  املناعي، 

باأبوظبي.
ال�شاب  بالإبداع  الكتاب  احت��اد  اهتمام  لإب��راز  كبادرة  الفعالية  تاأتي هذه  و 
الثقافة يف  رعاية  اإىل  ي�شعى  ال��ذي  نهجه  والكتابة �شمن  الأدب  يف جمال 

الإمارات، والعناية باأ�شحابها مبختلف اأعمارهم وم�شارب اإبداعهم.

وفق معايري التحول الرقمي واخلدمة احلكومية املتميزة

هيئة �لنقل يف عجم�ن تطلق ب��بته� �لرقمية �ملحدثة 

��رات ا������ ا�����ة دو�� ا��

وزارة ا�����د

إدارة ا������ ا����ري 

��� ا�����ت ا����ر��

���� ��� ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������/ 
ا�����:

���� ��� ����� ��ة ا������ ������ ا����ر�� ا������: 
 ������ ������ (Fatinah) ���� :�����و�� ا Fatinah

. � �� ��� �����ن ا����د و���� ���� � ����� ا��

ا���د�ـ� ��� ر�� : 168887

���ر�� : 31 / 10 / 2012

����: ���� ا��� ������ ا����ر و����� ا���د 
(ش�ذ�م�م) .

��ج وان ا����� ا����ري – ا����� 27 – ا����� ا����ري – 
� ا���رات ا������ ا�����ة   د��

ص. ب: 3141
043386066 :����      043382211 :����

abid@ajmal.net :����ا

و���� ا������ ����ة ا�����ل ���ة ��� ���ات أ��ى 
ا����راً �� ��ر�� 06/02/2022

��ا و���ز ����� ا������ ���ة أ��ى ������� �� ���� ��� 
وط ا�����ص ����� �����دة  ���ات و���ً ���و��ع وا���

� ��ن 
���دي ر�� 37 / 1992 ا���در �� (19) �� ا�����ن ا��

ا����� ا����ر��.

��رات ا������ ا�����ة دو�� ا��

وزارة ا�����د

إدارة ا������ ا����ري 

��� ا�����ت ا����ر��

���� ��� ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������/ 
ا�����:

���� ��� ����� ��ة ا������ ������ ا����ر�� ا������: 
 ������ ������ (Hayaam) ���� :�����و�� ا Hayaam

. � �� ��� �����ن ا����د و���� ���� � ����� ا��

ا���د�ـ� ��� ر�� : 168886

���ر�� : 05 / 06 / 2013

����: ���� ا��� ������ ا����ر و����� ا���د 
(ش�ذ�م�م) .

��ج وان ا����� ا����ري – ا����� 27 – ا����� ا����ري – 
� ا���رات ا������ ا�����ة   د��

ص. ب: 3141
043386066 :����      043382211  :����

abid@ajmal.net :����ا

و���� ا������ ����ة ا�����ل ���ة ��� ���ات أ��ى 
ا����راً �� ��ر�� 06/02/2022

��ا و���ز ����� ا������ ���ة أ��ى ������� �� ���� ��� 
وط ا�����ص ����� �����دة  ���ات و���ً ���و��ع وا���

� ��ن 
���دي ر�� 37 / 1992 ا���در �� (19) �� ا�����ن ا��

ا����� ا����ر��.

��رات ا������ ا�����ة دو�� ا��

وزارة ا�����د

إدارة ا������ ا����ري 

��� ا�����ت ا����ر��

���� إدارة ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������ / 
ا����� : 

���� ��� ������ �����ت ا����� ا����ر�� ا������: 
 RHYTHM OF OUD :�����و�� ا RHYTHM OF OUD

. � �� �����ن ا����د و���� ���� � ����� ������ ������ ا��

ا���د�ـ� ��� ر�� : 369882

���ر�� : 01/02/2022

����: ���� ا��� ������ ا����ر و����� ا���د 
(ش�ذ�م�م).

ا����� : ��ج وان ا����� ا����ري - ا����� 27 – ا����� 

� ا����ري  د��

  : �
و�� ا���رات ا������ ا�����ة  ���� ا����

043386066 :����     043382211:����
3141 :��  ���وق ا���

 abid@ajmal.net :����ا

اض �� ذ�� أن ����م �� ������ً ��� �� ���� إ���
 �� ����د أو إر���� ����� � وزارة ا��

دارة ا�����ت ا����ر�� �� ��
ا�����، وذ�� ��ل 30 ����ً �� ��ر�� إ��ار

��ن. ��ا ا��

��رات ا������ ا�����ة دو�� ا��

وزارة ا�����د

إدارة ا������ ا����ري 

��� ا�����ت ا����ر��

���� إدارة ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������ / 
ا����� : 

 SONG :������ت ا����� ا����ر�� ا����� ������ ��� ����
 ������ ������ "SONG OF OUD" :�����و�� اOF OUD

. � �� �����ن ا����د و���� ���� � ����� ا��

ا���د�ـ� ��� ر�� : 369881

���ر�� : 01/02/2022

����: ���� ا��� ������ ا����ر و�����
ا���د ش ذ م م

ا����� : ��ج وان ا����� ا����ري - ا����� 27 – ا����� 

� ا����ري  د��

  : �
و�� ا���رات ا������ ا�����ة  ���� ا����

043386066 :����      043382211:����
3141 :�� ���وق ا���

 abid@ajmal.net :����ا

اض �� ذ�� أن ����م �� ������ً ��� �� ���� إ���
 �� ����د أو إر���� ����� � وزارة ا��

دارة ا�����ت ا����ر�� �� ��
ا�����، وذ�� ��ل 30 ����ً �� ��ر�� إ��ار

��ن. ��ا ا��
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تنازل/ بيع
اإعالن 

الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  بنجالدي�شي   - ال�شالم  رفيق  الدين  �شميم   : ال�شيد  اأن  حيث 
رخ�شة  مبوجب  بال�شارقة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  املدام(  ريف  )بقالة  التجارية 
رقم )758711( حيث اأن  ال�شيد : �شميم الدين رفيق ال�شالم - بنجالدي�شي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )بقالة ريف املدام( البالغة 
)100%( اىل ال�شيد : حممد جول حممد ها�شم دايل - بنجالدي�شي اجلن�شية - تنازل 
�شاحب الرخ�شة لخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 70533

تغيري ا�شـم / داري عادل دار�س جمعان ق�شبوب 
ق�شبوب(  جمعان  دار�ض  عادل  )داري  املواطن  تقدم 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات 

بتغيري ا�شمه من )داري( اىل)زايد(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
قا�شي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000231/ 
اإىل املحكوم عليه : �شعود حممد يو�شف يعقوب اجلم�شى  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عبدالرحمن بن عبداملح�شن بن عبدالرحمن ال�شويجي ، اجلن�شية �شعودي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 95074.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004943 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم حميد - ذ م م - جمهول حمل الإقامة : عجمان ال�شناعية 
اجلديدة 2 رقم مكاين 4588407193  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
 اعالن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�شتئناف رقم 2021/2090  مدين 

بناء علي طلب امل�شتاأنف : البرتاء ل�شناعة ال�شغال املعدنية ذ م م 
امل�شتاأنف �شده : حممد �شحادة ر�شيد ح�شني 

 )337( رق���م  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ان���ت 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - ال�شارقة  ا�شتئناف  مبحكمة 
امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
وذلك يف يوم اخلمي�ض املوافق 2022/2/10 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70533 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

يف الدعوى  رقم )2021/2921( اإ�شتئناف جتاري  
امل�شتاأنف �شده الثالث : �شاتي�ض فالوبارامبان �شداناندان فالوبارامبان 

املقامة �شدكم من  الإ�شتئناف  بانه مت ندب خبري م�شريف يف  �شيادتكم علما  نحيط 
امل�شتاأنف : بنك ابوظبي الأول ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور 
اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الثالثاء املوافق 2022/2/9 يف متام ال�شاعة 
برنامج  بوا�شطة  الإلكرتونية  املن�شة  على  باحل�شور  وذلك  �شباحا،   10.00
مايكرو�شوفت تييمز. لذا نطلب منكم احل�شور والإت�شال هاتفيا على مكتب اخلبري 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  وتقدمي   )04  -3888996( الرقم  على  املنتدب 
باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009272 يف  الدعوى رقم
 : الهاتف  اأبوهيل   - دبي   : العنوان   : الإقامة  حمل  جمهول   - موت�شوجنو  ليدوين   : عليه  املدعي  اإىل 

  0528171081  -  0524088074
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/2/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
املطالبة  لذلك ، 1( التم�ض من عدالتكم حتديد اأقرب جل�شة للنظر يف الق�شية يف اأ�شرع وقت ممكن 

درهم   )7500( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )2
وامل�شروفات  الر�شوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )3
الدعاء  ولئحة  باجلل�شة  عليه  املدعي  اعالن   )4

املدنية.  الإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   )5
حرر بتاريخ  2022/1/27 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009042 اأمر اداء  
�شاندران  برميا  ملالكها  فردية  موؤ�ش�شة   - البناء  مواد  لتجارة  املها   : عليه  املدعي  اىل 
 ايليمبان كومابان ايليمبان برميا �شاندران ايليمبان كومابان ايليمبان - هندي اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 

احلكم  
قرار املحكمة / بعد الطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ ت�شعة ع�شر الف وخم�شمائة وت�شعة 
و�شبعون درهم واثنني و�شبعون فل�ض وبان توؤدي لها الفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمتها بالر�شوم وامل�شروفات. 
مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 2467/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية ال�شابعة رقم 136 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )77250 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام 

املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
اإم��ارة ابوظبي - �شارع ابوظبي - �شارع ال�شالم - بناية  ات��ول براكا�ض �شاكراديو - عنوانه : الإم��ارات -  املدعي  : 

�ض - بناية �شرياميك راأ�ض اخليمة رقم 3 - �شقة 201 - �شرياميك را�ض اخليمة  
وميثله : حممد را�شد علي را�شد احلو�شني  

املطلوب اإعالنه : برايت لينك لل�شحن والنقل ذ م م وميثلها / حخا�ض بون كولتهل نظار خزاخي بورايل - �شفته 
: مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2022/2/1 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح /  NAME_PARTY1 بي�شرح بالعالن بالن�شر     

حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 252/2022/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة  الدعوى الثالثة رقم 402  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )222201.67 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
 )DIP-1(  1 ض ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�شتثمار� )املدعى : الإمارات دي�شرتيكت كولينج )اإمييكول

املجتمع الأخ�شر �شرق )Green community East( �شارع رقم 70 رقم مكاين : 1434667248  
املطلوب اإعالنه : 1 - كرمز ايليزيه كافيه ومطعم )فرع من جرينيت�ض لال�شتثمار( - �شفته : مدعى عليه 

اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )222201.67  مو�شوع الإعالن : قد 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/2/8 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70021 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 70/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/23 جتاري م�شارف كلي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)81678505.24 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى بناية 
ام ا�ض ام 1 - �شقة املكاتب رقم R0 + R03 - بجوار اوتو لند موتورز  

املطلوب اإعالنهم : 1- بان اآ�شيا انفرا�شرتكت�شر - منطقة حرة ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
�شده  منفذ  �شفته   - �ض  م  د  م  اي  ام  غروب  اي�شيل   -3  ، �شده  منفذ   : �شفته   - جويل  جواهر  جويل  جاجان   -  2

م��و���ش��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   81678505.24

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 3296/2021/315 ا�شتئناف عمايل   

املنظورة يف : دائرة الإ�شتئناف العمالية الوىل رقم 86   
مو�شوع الدعوى : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 9218/2021 عمايل جزئي ، والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب.- امل�شتاأنف : ام جيه يو لال�شت�شارات الهند�شية - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة 
برج خليفة - �شارع برج خليفة - برج يو بورا 2 - مكتب رقم 605 - هاتف رقم  0523323803 - 
  2210284521  : مكاين  رقم   -  info@prestigeadvocates.com الكرتوين  بريد 

- وميثله : اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه : 1 - زهري ا�شك�شو - �شفته : م�شتاأنف �شده   

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/9218 عمايل جزئي.  وحددت لها جل�شه 
يوم الإثنني املوافق 2022/2/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
 اعالن بالن�شر

   3238/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- مطعم خالد الكندي - جمهول حمل القامة

مبا ان امل�شتاأنف / �شركة الإمارات لالت�شالت املتكاملة )م�شاهمة عامة( ف 
وميثله /�شمري حليم كنعان - قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

جزئي. جتاري   2021/2163
وحددت لها جل�شه يوم الإثنني املوافق 2022/2/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اعالن بالن�شر        
 289/2022/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد خالد �شعيد حممد �شعيد �شوكت - جمهول حمل الإقامة 

م )�شك�شت  م  ذ  الواحد �ض  ال�شخ�ض  �شركة  املت�شاحلة  ملالكها  : م�شاريع قرقا�ض  املدعي  ان  مبا 
لتاأجري ال�شيارات - فرع م�شاريع قرقا�ض ذ م م(  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )53930 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. �شم 

ملف النزاع التجاري رقم 2685/2021  
قاعة  يف  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/2/10 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اعالن بالن�شر        
 8/2022/20 جتاري كلي  

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
جلف  بيفر  مدير  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  كري�شنا  ك��وم��ار  راجي�ض   -1  : عليه  امل��دع��ي  اإىل 

للمقاولت ذ م م واملوقع على ال�شيكات ، هندي اجلن�شية  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :رو�شالن تاربان 

و�شكن  م�شتاأجرة  ار���ض  نقل  اتفاقية  ف�شخ  دع��وى  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
عمال واملوؤرخة يف 2019/3/19 وملحقها املوؤرخ يف 2019/5/2   

9.00 �شباحا يف قاعة  ال�شاعة   2022/2/9 املوافق  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

اإعالن حل�شور اجتماع اخلرية املحا�شبية
يف الدعوى رقم 2021/754 نزاع تعيني خربة جتاري

اأعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف  املنتدب  القرقاوي  اإبراهيم  علي  عامر  اخلبري/  يعلن 
مبوجب احلكم ال�شادر عن مركز الت�شوية الودية للمنازعات - حماكم دبي املوقرة 
18-01-2022 املرفوعة من املتنازع : الكفاح للمقاولت الفنية ذ.م.م -  بتاريخ 
 . .ذ  )�ض  ميداي�شت  بالوجني  �شابورجي  املتنازع �شدها/   : املحا�شبي  يعلن اخلبري 
م( احل�شور اأمام اخلربة املحا�شبية بتاريخ 14/2/2022 ال�شاعة 1 ظهرا مبقر 
 101 رق��م  مكتب   - كميونيتي  ق��ره��ود  مبنى   - القرهود  مبنطقة  الكائن  مكتبنا 
واإح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�شتطيع 

اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�شول ويف الوقت املحدد.
لال�شتف�شار الت�شال على الرقم 0561102016

عامر علي القرقاوي
اخلبري املحا�شبي
رقم القيد لدى حماكم دبي : 41

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اخطار عديل بالن�شر

)2022/12894( 
مقدم من املخطر : اليت اأدفان�ض خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م

�شد - املخطر اليها : ماريبيل كاديز بي�شينو
بناء عليه ، فان الدائنة متهل املدينة خم�شة اأيام من تاريخ الإعالن 
10،000 درهم ع�شرة  ل�شداد قيمة �شند املديونية البالغ جمموعة 
الدائنة  تعتزم  وح��ي��ث  امل��ب��ل��غ،  بكامل  ب��ال��وف��اء  وكلفتها  دره���م،  اآلف 
بالوفاء  املدين  واخطار  التنبيه  وجب  لذلك  ب��الداء  ام��راأ  ا�شت�شدار 
التقا�شي  ر�شوم وم�شروفات  املدين كافة  ، مع حتميل  الدين  بقيمة 

وتنبه على املدين بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )13428/2022(
املنذر: بنك امل�شرق �ض م ع

املنذر اإليه : تنوير احمد حممد ايوب
2،840،024.25 درهم )فقط مليونان  اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره  املنذراملنذر  - ينذر 
للمنذر خالل  فل�شا لغري(  درهم وخم�شة وع�شرين  واربعة وع�شرين  الف  واربعني  وثمامنائة 
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار )فيال( رقم 200/508 البالغ م�شاحته 375،07 مرت مربع على قطعة الر�ض 
لحكام  طبقا  للمنذر  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة  الرابعة  الثنية  مبنطقة   2904 رقم 
القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 2008 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )13423/2022(
املنذر: بنك امل�شرق �ض.م.ع

املنذر اإليهم : 1- ميتاىل ممتانى ، 2- فارون ممتانى ارون كومار، 3-كا�شفى ممتانى
 1،257،551،38 اليهم ب�شرورة �شداد مبلغ وق��دره  املنذر  املنذر  ينذر   - ممتانى  ان��دار   -4
درهم )فقط مليون ومائتان و�شبعة وخم�شني الف وخم�شمائة وواحد وخم�شني درهم وثمانية 
وثالثني فل�شا لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل 
هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية 
املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار)ار�ض( رقم 2126 البالغ م�شاحته 2،448،79 
لحكام  طبقا  للمنذر  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة  الأوىل  على  جبل  مبنطقة  مربع  قدم 
القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 200٨ بامارة 

دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن بالن�شر        

 174/2022/460 نزاع مدين  
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- احمد اجينا - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : باب املدينة لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م  

وقدره  مببلغ   ... عل�����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)42507 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من ت�شليم ال�شيارة 
2021/10/2٨ وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/2/٨ ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
     املو�شوع: الأ�شماء

تعلن دائ���رة حم��اك��م را����ض اخليمة ب��ان امل��دع��و/ ع��ب��داهلل حممد 
ال�شهرة  م�شمى  تعديل  بطلب  تقدم   ، ال�شحي  ال��رم��وم  ابراهيم 
من )الرموم( اإىل )املرموم( ل�شمه ، ليكون ا�شمه بعد التعديل/ 
عبداهلل حممد ابراهيم املرموم ال�شحي ، وان من له م�شلحة يف 
العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن 

امام ق�شم ال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة را�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
طارق عبدالرحمن جمعه 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر 

يف  يرغب  الهند  اجلن�شية   - جورج  جورج  جوبي   / ال�شيد   : بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماة )احل�شاد الذهبي 
ملقاولت التك�شية والر�شيات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
 ، الهند  اجلن�شية   - كليتو�ض  كليتو�ض  ال�شيد/نيتني  اىل   )612513( رقم  جتارية 
القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  ليوجد.  اخرى:  تعديالت 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  وانه  للعلم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر 

، اجلن�شية الهند يرغب  ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدال جبار �شيالكوتيل 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد / حممد كوتى 
نامبان كونات ماداتيل زين الدين نامبان ، اجلن�شية الهند بالرخ�شة امل�شماة )�شالون 
ا�شواء ال�شماء للحالقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )725445( 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  بال�شارقة.  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
)5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
نعلن نحن  )بالتفورم لتزويد العاملني حتت الطلب( وال�شادر لها رقم رخ�شه جتاريه من دائره التنميه 
 القت�شاديه برقم : 774668 - و مالكها اجلديد ال�شيد / عي�شي حممد عبد اهلل الر�شوان احلارثى

باأن موؤ�ش�شة )بالتفورم لتزويد العاملني حتت الطلب( قد مت انتقال ملكيتها من مالكها ال�شابق 
ال�شيد. حممد ح�شني على الوحيدى املرزوقى  و وذلك مبوجب عقد بيع موؤ�ش�شه فرديه م�شدق من 
و   .2021-11-22 بتاريخ  وذلك   )2021-1-253860( حمرر  برقم  دبى  عدل  كاتب  ال�شيد 
ال�شيد عي�شي احلارثى  املالك احلاىل  فاأن   التجاريه،  املعامالت  ا�شتنادا اىل املواد 44 و47 من قانون 
يعلن ويوؤكد على انتقال ما على املوؤ�ش�شة من التزامات و ما لها من حقوق لت�شبح احد عنا�شر ذمته 
العاملني حتت  لتزويد  فاننا نحن )بالتفورم  القانون  باأحكام  التزاماً  و  القانون  اعماًل لحكام  املالية 
الطلب( نطالب لكل من له التزام او حق مرت�شد يف ذمة املوؤ�ش�شة بالتقدم مبا يفيد هذا اللتزام او 
احلق خالل موعد اأق�شاه 90 يوم من تاريخ الن�شر اعماًل لن�ض املادة 47 من قانون املعامالت التجارية 
و يف حال انتهاء املهلة املقرره قانوناً  فلن يقبل ثم طلب من الغري اأي ما كان �شنده و ت�شبح ذمة املوؤ�ش�شة 
براء من اأي التزام ، كما نوؤكد على ان تقدمي اأي طلب وجب ان يرفق بها مبا يوؤكده من �شند م�شتندي و 
الكرتوين و لن نقبل باي طلبات م�شطنعه ل اأ�شا�ض لها بل و نتم�شك بحق املوؤ�ش�شة باتخاذ اأي اإجراءات 

حلماية مركزها القانوين و حقوقها.

اىل من يهمه المر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

قال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�ض  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
الأخ���������وة  م�����ه�����رج�����ان  ت���ن���ظ���ي���م  اإن 
امل�شتديرة  ال��ط��اول��ة  و  الإن�����ش��ان��ي��ة 
والتحالف  الإن�شانية  الأخ���وة  ح��ول 
اإك�شبو  الت�شامح يف  اأج��ل  العاملي من 
هامة  ب��ر���ش��ال��ة  يبعث  دب���ي   2020
اأن  خاللها  م��ن  نعلن  اأج��م��ع  للعامل 
حي  جت�شيد  ه��و  حقيقته  يف  اإك�شبو 
الإن�شانية  الأخ������وة  وم���ب���ادئ  ل��ق��ي��م 
والقيم  الت�شامح  روح  تنبعث  حيث 
اأن�شطته  املثمرة من كافة  الإن�شانية 
الأن�شطة  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
خالفات  اأي  على  التغلب  ت�شتهدف 
بني  الف�شل  اإىل  ت��ع��زو  ن��وع  اأي  م��ن 

الثقافات والأديان واجلن�شيات .
التي  ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة معاليه 
الدولية  ال���ق���ام���ات  اإىل  ب��ه��ا  ت��وج��ه 
يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��ع��امل��ي��ة  وال�شخ�شيات 
املائدة  وجل�شة  الرئي�شية  اجلل�شة 
امل�������ش���ت���دي���رة ل���ل���م���ه���رج���ان الأخ�������وة 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  الإن�������ش���ان���ي���ة 
من  ب��ال��ت��ع��اون  والتعاي�ض  الت�شامح 
الإن�شانية  ل��الأخ��وة  العليا  اللجنة 
حممد  ال��دك��ت��ور  ف�شيلة  وح�����ش��ور 
ال��دوي��ن��ي وكيل الإم���ام الأك���رب �شيخ 
الأزهر ال�شريف والكاردينال ميغيل 
املجل�ض  رئ���ي�������ض  ج��ي��ك�����ش��و  اأي���و����ش���و 
ع�شو  الأدي���ان  بني  للحوار  البابوي 
جميلة  م���ع���ايل  و  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
امل��ه��ريي وزي���رة  ���ش��امل م�شبح  ب��ن��ت 
ومعايل  العام  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة 
وزيرة  حميد  ب��و  عي�شى  بنت  ح�شة 
حممد  وامل�����ش��ت�����ش��ار  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
اللجنة  ع�����ام  اأم������ني  ال�������ش���الم  ع���ب���د 
و�شعادة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة  العليا 
العام بوزارة  املدير  ال�شابري  عفراء 

الت�شامح والتعاي�ض.
الأن�شطة  ج��م��ي��ع  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
احلوار  نحو  موجهة  امل��ك��ان  ه��ذا  يف 
والتح�شر  وال��ت��ع��اط��ف  والح������رتام 

اأهمية  ت���ربز  وجميعها  وال��ت��ع��ددي��ة 
العامل  ح���ول  ال�����ش��ع��وب  جميع  ع��م��ل 
الب�شرية  ل�����ش��ال��ح  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا 

جمعاء.
املهرجان  ه���ذا  تنظيم  اأن  واأ����ش���اف 
اإك�شبو  يف  هنا  امل�شتديرة  والطاولة 
للقيم  ف��ه��م��ن��ا  اأن  ب���و����ش���وح  ي���وؤك���د 
الأخ���وة  تت�شمنها  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الإن�������ش���ان���ي���ة م����ن ت�����ش��ام��ح وت���ع���اون 
وتعاي�ض يحتم علينا جميعا اللتزام 
ب��ال��ع��م��ل ب��امل�����ش��رتك وب��ال��ت��ع��اون مع 
����ش���رك���ائ���ن���ا امل���ح���ل���ي���ني وال����دول����ي����ني 
لهذه  اإدراك��ن��ا  تعزيز  �شبل  لتطوير 
القيم ونق�شد بذلك ترجمة الأخوة 
اأن  اأفعال لأننا ندرك  اإىل  الإن�شانية 
من اأهم متطلبات الأخوة الإن�شانية 
امل�شرتكة  الإن�����ش��ان��ي��ة  واإدراك  ف��ه��م 

لل�شعوب حول العامل.
العاملي  ال����ي����وم  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
ل����الأخ����وة الإن�����ش��ان��ي��ة يف الإم�������ارات 
بالإعالن  يذكرنا  املتحدة  العربية 
ال����ت����اري����خ����ي ع�����ن وث���ي���ق���ة الأخ��������وة 
 2019 ع��ام  اأبوظبي  يف  الإن�شانية 
حيث قامت دول��ة الإم���ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ب���دور م��وؤث��ر يف دف���ع الأمم 
فرباير  من  الرابع  لإع��الن  املتحدة 
الإن�شانية  ل����الأخ����وة  ع���امل���ي���ا  ي���وم���ا 
وه���و ت���اري���خ اإع�����الن وث��ي��ق��ة الأخ����وة 
نلتزم  الإم��ارات  ونحن يف  الإن�شانية 
والتعاي�ض  وال�شالم  الت�شامح  بن�شر 
عنا�شر  وجعلها  الإن�شانية  والأخ��وة 
را�شخة يف جمتمعنا وم�شاركتها مع 
العامل اأجمع ونفخر اليوم بان�شمام 
والتعاي�ض  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ����وة  ق���ادة 
ال�شلمي حول العامل اإلينا لالحتفال 
الإن�شانية  ل��الأخ��وة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
وي�شرفنا ح�شور مناذج بارزة لالأخوة 
العاملي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الطاولة  يف  املتميزين  وامل�����ش��ارك��ني 

امل�شتديرة ونرحب بهم جميعا.
با�شم  نهيان  ال�شيخ  معايل  ووج��ه��ه 
ال�������ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل  اجل���م���ي���ع 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الأ�شتاذ  الأك�����رب  الإم�����ام  ف�شيلة  و 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور 
فران�شي�ض  البابا  قدا�شة  و  ال�شريف 
بذلوا  ملا  الكاثوليكية  الكني�شة  بابا 
خمل�شة  ج���ه���ود  م����ن  ي����زال����ون  ول 
لإطالق “ اإعالن اأبوظبي التاريخي 
العامل  اإىل  الإن�شانية”  ل���الأخ���وة 

ومنحنا فر�شة هذا اللقاء اليوم.
واأع������رب م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
توقيع  بح�شور  �شعادته  عن  مبارك 
الت�شامح  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 
لالأخوة  العليا  واللجنة  والتعاي�ض 
الإن�شانية والتي من �شاأنها امل�شاهمة 
والدويل  املحلي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف 
التعليم والبحوث وبرامج  يف جمال 
والإن�شطة  والفعاليات  ال��وع��ي  رف��ع 

حول الأخوة الإن�شانية.
لتعزيز  ال�����دويل  ب��ال��ت��ع��اون  اأ����ش���اد  و 
للت�شامح  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ك��ان��ة 
اأ�شهر  ب�شعة  اإطالقه منذ  ال��ذي مت 
الحتفالت  خ����الل  الإم��������ارات  م���ن 

نوفمرب  يف  للت�شامح  العاملي  باليوم 
املا�شي موؤكدا اأن املناق�شة التف�شيلية 
الطاولة  خ��الل  م��ن  التحالف  لهذا 
اجلميع  بها  ي�شارك  التي  امل�شتديرة 
ع��ق��ب ه����ذه اجل��ل�����ش��ة ت��ط��ل��ب عمال 
دوؤوبا من كافة ال�شركاء لتفعيل دور 

التحالف على اأر�ض الواقع.
اإن��ه من خ��الل عملنا  و ق��ال معاليه 
م��ع��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه����ذه الأه������داف 
النتيجة  على  احل�شول  اإىل  نتطلع 
احرتام  ت��ع��زي��ز  يف  ممثلة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
العرقي  وال��ت��ن��وع  والثقافة  الأدي����ان 
والعن�شرية  ال���ت���ط���رف  وحم����ارب����ة 
ك��م��ا يتطلب   .. الأج���ان���ب  وك��راه��ي��ة 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ع���امل ب����ذل اأق�������ش���ى ما 
لدينا من جهد ملحاربة اأيديولوجيا 
تاأثري  حتت  ال��وق��وع  ومنع  التطرف 
التطرف  ورف�����ض  العنيف  التطرف 
التعامل  ال�شباب من  ل�شيما متكني 
مع الأفكار العنيفة وال�شلوك املعادي 

املجتمعي.
و اأعلن معاليه اأن العامل بحاجة اإىل 
الأقل  على  اأ�شا�شية  مكونات  ثالثة 

للنجاح يف هذ املطلب العاملي تتمثل 
اأول يف وجود قيادة حتظى بقدر كبري 
من الأهمية مع توفري هذه النوعية 
امل�شتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال���ق���ادة  م��ن 
ي��وؤم��ن��ون بقوة  حمليا وع��امل��ي��ا مم��ن 
وتعزيزها  الإن�شانية  الأخوة  باأهمية 
ف��ع��ل��ي��ا وث���ان���ي���ا ت�����ش��م��ني الأف����ع����ال 
ال���داع���م���ة ل����الأخ����وة الأن�������ش���ان���ي���ة يف 
احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا لأن 
التي متكن  الناجحة هي  املجتمعات 
علًنا  بتنوعها  الحتفاء  من  اأفرادها 
وبثقة واأم��ان متاما كما نفعل اليوم 
التي  واللوائح  القوانني  ثالثا �شن  و 
حتظر ن�شر عدم الت�شامح والتع�شب 
الأع����م����ى وال���ت���ط���رف وال���ت���ي تعمل 
حدتها  م��ن  التخفيف  ع��ل��ى  �شريعا 
وجت��ن��ب��ه��ا ح���ال ظ��ه��وره��ا وق����ال : “ 
عاىل  جنب  اإىل  جنبا  العمل  علينا 
اإر����ش���اء ه���ذه اخل�����ش��ائ�����ض يف جميع 

دول العامل”.
و عرب معاليه عن اأمله يف اأن حتقق 
نقا�شات الطاولة امل�شتديرة اأهدافها 
اجلميع  ي��وؤم��ن  اأن  :” ي��ج��ب  وق����ال 
باأنه” مبا اأننا نفهم ونحرتم ونقدر 
ب��ع�����ش��ن��ا ال��ب��ع�����ض ف��ن��ح��ن ن��ح��ي��ا معا 
نتبادل  و  ل��الآخ��ر  ون�شتمع  �شالم  يف 
الفعلي  اهتمامنا  �شوء  ويف  احل���وار 
مب�شلحة اجلن�ض الب�شري ورفاهيته 
وب���ه���ذا امل��ن��ط��ق ف��اإن��ن��ا ���ش��ن�����ش��ت��م��ر يف 
ال��ع��امل��ي لالأخوة  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
الإن�شانية يف كل يوم من اأيام ال�شنة” 
متمنيا للجميع ال�شتمتاع باملهرجان 
ال���وط���ن���ي ل����الأخ����وة الإن�������ش���ان���ي���ة يف 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة الذي 
والوئام  بال�شالم  بالتزامنا  يحتفي 

والزدهار حول العامل.
و رحبا بجميع ال�شخ�شيات امل�شاركة 
ل����الأخ����وة  يف م���ه���رج���ان الإم�����������ارات 
امل�شتديرة  وال���ط���اول���ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
لوزارة  �شنويا  تقليدا  اأ�شبح  وال��ذي 
باليوم  احتفاء  والتعاي�ض  الت�شامح 

العاملي لالأخوة الإن�شانية.

م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور حممد 
ال�شريف  الأزه�����ر  وك��ي��ل  ال�����ش��وي��ن��ي 
الأخوة  وثيقة  توقيع  اأن  كلمته  يف 
الإن�������ش���ان���ي���ة ع��ل��ى اأر�������ض الإم�������ارات 
اأنها  ي��دع جم��ال لل�شك  اأثبت مبا ل 
الإن�شانية  والأخ�����وة  ال��ت�����ش��ام��ح  ب��ل��د 
تعرف  جل����ان  ان��ت�����ش��ار  اأن  م��و���ش��ح��ا 
جميع  يف   “ ال���ت�������ش���ام���ح  ب�”جلان 
الت�شامح  اأن  على  ي��دل  موؤ�ش�شاتها 
اأ�شبحت واقعا  البلد  والقيم يف هذا 
يلم�شه اجلميع مبختلف توجهاتهم 

واأديانهم وانتماءاتهم.
و اأو�شح ال�شويني اأن وثيقة الأخوة 
الإن�شانية ت�شمنت قيما نبيلة ن�شت 
ال�����ش��م��اوي��ة كافة  ال�����ش��رائ��ع  ع��ل��ي��ه��ا 
التعارف  اإع��الء قيم  اإىل  حيث دع��ت 
وال���ع���ي�������ض امل�������ش���رتك واأك���������دت حق 
�شواء  امل�شوؤولة  احلرية  يف  الإن�شان 
اأو  التعبري  اأو  الفكر  اأو  العقيدة  يف 
يف  التعامل  اآداب  واأر���ش��ت  امل��م��ار���ش��ة 
الدين  التعددية والختالف يف  ظل 
واللغة  وال���ع���رق  واجل��ن�����ض  وال���ل���ون 
ن���ادت  ال��وث��ي��ق��ة  اأن ه����ذه  م��و���ش��ح��ا 
الرحمة  على  املبني  ال��ع��دل  ب��اإق��ام��ة 
وب���احل���وار وال��ت��ف��اه��م ون�����ش��ر ثقافة 
الآخ��ر وهي جميعا  الت�شامح وقبول 
مقومات  ك��ل  للب�شر  ت��وف��ر  م��ب��ادئ 
الإن�شانية  وت�شل  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
ب��ه��ذه ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة اإىل ك��ل خري 
تعزيز  يف  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  دور  مثمنا 

هذه القيم.
وثيقة  ت��وق��ي��ع  اأن  ال�����ش��وي��ن��ي  وب���ني 
الأخ�������وة الإن�����ش��ان��ي��ة ف��ت��ح الأب������واب 
لإعادة النظر يف القواعد التي تنظم 
العالقات بني اأتباع الأديان والعقائد 
ول  الإن�شانية  الكرامة  ي�شمن  مبا 
“ واإذ  واأ�شاف  الهويات  يق�شي على 
نحتفل اليوم باليوم العاملي لالأخوة 
الذي يخلد ذكرى توقيع  الإن�شانية 
العامل  اأن  نوؤكد  فاإننا  الوثيقة  هذه 
جهد  اإىل  ال���ع���امل  ح���اج���ة  يف  الآن 
الإن�شانية  اأج���ل  م��ن  وف��اع��ل  ���ش��ادق 

باجلهود  م�����ش��ي��دا   .. م���ك���ان  ك���ل  يف 
التي تبذلها دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة يف هذا ال�شدد .
ل�شاحب  امل��خ��ل�����ش��ة  اجل��ه��ود  وث��م��ن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد يف دعم 
وتعزيز قيم الأخوة الإن�شانية حمليا 
واإقليميا وعربيا ولعل توقيع وثيقة 
الأخوة الإن�شانية كان اأحد ثمار هذه 

اجلهود.
ال��ك��اردي��ن��ال ميغيل  م��ن جانبه ع��رب 
اأي��و���ش��و ج��ي��ك�����ش��و ع���ن ع��م��ي��ق �شكره 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ت��ق��دي��ره  و 
حم���م���د ب����ن زاي������د و ���ش��ي��خ الأزه������ر 
املقدرة  فران�شي�ض جلهودهم  والبابا 
م��ن اأج���ل اأن ت��خ��رج وث��ي��ق��ة الأخ���وة 
الإن�������ش���ان���ي���ة ك���ح���دث ت���اري���خ���ي اإىل 
اأن نحتفل ويحتفل  اأجل  النور ومن 
لالأخوة  العاملي  باليوم  معنا  العامل 
الإن�شانية الذي يوؤكد قيمة الوثيقة 
احلقوق  تعزيز  اأج��ل  م��ن  واأهميتها 

الإن�شانية و�شناعة امل�شتقبل.
الخوة  وثيقة  اأن  الكاردينال  ذك��ر  و 
ودائم  ي��وم��ي  ال��ت��زام  ه��ي  الإن�شانية 
الإن�شانية  اأج��ل خري  نعمل من  ب��اأن 
وال�شالم واإ�شالح عاملنا الذي يواجه 
جميعا  فينا  ت��وؤث��ر  �شخمة  حت��دي��ات 
فر�شة  ال��وث��ي��ق��ة  مت��ن��ح��ن��ا  ك��م��ا   ..
التعاون  وت�شييد ج�شور  الثقة  لبناء 
وال��ت��ع��ارف وال��ت��وا���ش��ل ب��ني اجلميع 
على اختالف توجهاتهم و�شرائعهم 
الوثيقة متكننا  اأن  كما  وجن�شياتهم 
والكراهية  التع�شب  م��واج��ه��ة  م��ن 
جائحة  ولعل  ال��ع��امل  ح��ول  والعنف 
ك���ورون���ا و���ش��ع��ي ال���ع���امل ل��ك��ي تعمل 
دوله و�شعوبه معا لواجهة اجلائحة 
يوؤكد لنا اأن احلوار والعمل امل�شرتك 
والأمن  للنجاة  الوحيد  ال�شبيل  هو 

وال�شالم العاملي.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال امل�����ش��ت�����ش��ار حممد 
يجتمع  م����رة  ك���ل  اإن  ع��ب��دال�����ش��الم 
كل  ممثلى  م��ن  الأدي�����ان  ق���ادة  فيها 
القناعة  ت���زداد  امل��ع��ت��ق��دات وامل��ن��اط��ق 
ب���وج���ود م�����ش��اح��ة ك����ربى ج�����داً من 
امل�������ش���رتك���ات الإن�������ش���ان���ي���ة ب����ني هذه 
الأدي��ان ما ميثل م�شدر قوة كربى 
ميكن البناء عليها ملواجهة التطرف 
والتمييز  ال���ك���راه���ي���ة  وخ����ط����اب����ات 
للنزاعات  وال��ت�����ش��دى  وال��ع��ن�����ش��ري��ة 
والتعاي�ض  ال�شالم  لتحقيق  الدولية 

فى املجتمعات وبني الأمم.
جل�شة  ح���ف���ل���ت  اأخ��������ري  ج���ه���ة  م����ن 
وروؤى  بنقا�شات  امل�شتديرة  الطاولة 
التحالف  دور  بتفعيل  تتعلق  مثمرة 
العاملي للت�شامح وتعزيز القيم التي 
يقوم عليها بني اأمم و�شعوب العامل  
�شخ�شيات  اجلل�شة  ه��ذه  يف  حت��دث 
ع��امل��ي��ة ب����ارزة وف��اع��ل��ة وم���وؤث���رة من 
خمتلف قارات العامل منهم ج�ا�ش��ت�ن 
لأ�شرتاليا  العام  املفو�ض  م�اكج�وان 
ج�وه�ان  واأويل  دبي   2020 اإك�شبو 
للرنويج  العام  املفو�ض  �ش��اندف�اي�ر 
العام  املفو�ض  ج�ل�ي��ش�ن�ت�ي  وب��اول�و 

لإيطاليا و�ش��ي�ف�ي�ري ك�ي�ن�ال املفو�ض 
دي��ن��ا  ال�دك�ت�ورة  ث��م  لفنلندا  ال��ع��ام 
املقيم  املتحدة  الأمم  من�شق  ع��ش���اف 
ال�ق��ض  و  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
العام  الأمني  �ش��وك�ا  اإي��وان  ال�دك�ت�ور 
ملجل�ض الكنائ�ض العاملي ع�شو اللجنة 
واحلاخام  الإن�شانية  لالأخوة  العليا 
الدويل  املدير  ديفيد �شلومو روزين 
اليهودية  باللجنة  الدينية  لل�شوؤون 
ب�وك�وف��ا  اإي�ري�ن��ا  و�ش��ع�ادة  الأمريكية 
املدير العام ال�شابق لليون�شكو- ع�شو 

اللجنة العليا لالأخوة الإن�شانية.
تناولت اجلل�شة التفاعلية بني كافة 
تابعوا  ال��ذي��ن  واحل�شور  امل�شاركني 
مو�شوعات  ث���الث���ة   .. احل���������وارات 
رئي�شية كان اأولها الت�شامح كتعريف 
وقيمة واأهمية وهو اجلزء الذي ركز 
الت�شامح  ووزارة  الإم���ارات  دور  على 
وتعريفه  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  اإع����الء  يف 
والو�شول به اإىل كافة فئات املجتمع 
دور  اإىل  فانتقل  ال��ث��اين  اجل���زء  اأم���ا 
امل�شتوى  ع��ل��ى  واأه��م��ي��ت��ه  ال��ت�����ش��ام��ح 
ال�شعوب  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  ال����ع����امل����ي 
والأدي�����ان والأج��ن��ا���ض وق��درت��ه على 
وال�شالم  وال�شتقرار  الأم��ن  تعزيز 
ال���ع���امل���ي وم���واج���ه���ة ك���اف���ة الأف���ك���ار 
والتطرف  التع�شب  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
والعنف والكراهية اأما املحور الثالث 
ف��رك��ز ع��ل��ى ا���ش��ت�����ش��راف روؤي����ة كافة 
امل�����ش��ارك��ني ح����ول اآل���ي���ات ال��ع��م��ل يف 
على   2022 ع��ام  وخ��الل  امل�شتقبل 
بدور  يتعلق  فيما  اخل�شو�ض  وج��ه 

التحالف العاملي للت�شامح .
اأي�شا  امل���ه���رج���ان  اأن�����ش��ط��ة  و���ش��م��ت 
حفال �شهد توقيع مذكرة تفاهم بني 
واللجنة  والتعاي�ض  الت�شامح  وزارة 
وقعتها  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة  العليا 
العام  املدير  ال�شابري  �شعادة عفراء 
ب�������وزارة ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض عن 
ال������وزارة و���ش��ع��ادة امل�����ش��ت�����ش��ار حممد 
ع��ب��د ال�����ش��الم الأم����ني ال��ع��ام للجنة 
العليا لالأخوة الإن�شانية عن اللجنة 
ب��ي��ن��ه��م��ا و�شهد  ال���ت���ع���اون  اأج����ل  م���ن 
ال��ت��وق��ي��ع م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ال�شويني  حممد  الدكتور  و  مبارك 
جيك�شو  اأيو�شو  ميغيل  والكاردينال 
لالأخوة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ش���اء 

الإن�شانية.
التعاون  تفعيل  على  املذكرة  تركز  و 
جمالت  يف  اجلانبني  بني  امل�شرتك 
ال���ت�������ش���ام���ح وال���ت���ع���اي�������ض والأخ��������وة 
ال�شعيد  ع���ل���ى  �����ش����واء  الإن�������ش���ان���ي���ة 
املحلي اأو العاملي والتعاون يف تنظيم 
التي  املبادرات والفعاليات والربامج 
ت���خ���دم ت��ل��ك الأه��������داف ع��ل��ى م���دار 

العام.
من جهة اأخرى وجه كل من ف�شيلة 
الإم��ام الأك��رب �شيخ الأزه��ر وقدا�شة 
اإىل  متلفزة  كلمة  فران�شي�ض  البابا 
وجل�شة  الإن�شانية  الأخ��وة  مهرجان 
العاملي  والتحالف  الإن�شانية  الأخوة 

للت�شامح.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ ح��م��دان  اأك���د �شمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ظ��ف��رة 
المارات  دول��ة  اأن  اأبوظبي   - البيئة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة "حفظه اهلل" و دعم �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الرئي�ض  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة حت����ر�����ض على  ال����ف����خ����ري 
اأجل  م��ن  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  م�شاركة 
حماية البيئة واملناخ وحتقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة.
يوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  �شموه  ق��ال  و 
والع�شرين  اخلام�ض  الوطني  البيئة 
" العمل من اأجل املناخ  ، حتت �شعار 
منذ  اأدرك���ت  الر�شيدة  القيادة  اإن   "
لتغري  املتزايدة  املخاطر  مبكر  وق��ت 
وكانت  والبيئة،  الإن�شان  على  املناخ 
اإىل  ان�شمت  التي  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن 
الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
املناخي، و�شادقت على  التغري  ب�شاأن 
ات��ف��اق��ي��ات امل��ن��اخ وال��ت��ي ك���ان اأخرها 
كذلك  ملتزمة  وهي  باري�ض  اتفاقية 

بتحديث ورفع تقارير البالغ الوطني 
ومراجعة م�شاهماتها الوطنية ب�شكل 

دوري.
واأ�شاف �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان اأنه و يف اإطار �شيا�شة التنوع 
ال��دول��ة وب�شكل  ت��ق��وم  الق��ت�����ش��ادي، 
الربامج  من  العديد  بتنفيذ  طوعي 
وامل�����ش��اري��ع ذات امل��ن��اف��ع امل�����ش��رتك��ة و 
التي من �شاأنها احلد من النبعاثات 
والتكيف مع تغري املناخ، ومن الأمثلة 
على ذلك الطاقة املتجددة والنووية، 
قطاعات  يف  الطاقة  كفاءة  وحت�شني 
والتحول  وال�شناعة،  والغاز  النفط 
النبعاثات،  منخف�شة  املركبات  اإىل 

وغريها الكثري.
ت�شاهم  الدولة  اأن  اإىل  �شموه  لفت  و 
يف متويل م�شاريع التنمية امل�شتدامة 
كافة  امل��ج��الت  ويف  خمتلفة  دول  يف 
اأب���وظ���ب���ي لدعم  وي��ع��ت��رب ����ش���ن���دوق 
امل�شاهمات  اأح����د  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
الدولية  اجل���ه���ود  ل���دع���م  ال��وط��ن��ي��ة 
حددت  وق��د  امل��ن��اخ  تغري  جمابهة  يف 
م�شتقبل  ب�����ش��اأن  اأه���داف���ه���ا  ال���دول���ة 
وال�����ذي   ،2050 ع�����ام  يف  ال���ط���اق���ة 
�شيت�شمن 50 باملائة طاقة نظيفة /

نووية ومتجددة/ .
المارات  دول��ة  اأن  اإىل  �شموه  ن��وه  و 

جمموعة  تنفيذ  اإىل  ال��دول��ة  ت�شعى 
من الإج��راءات واخلطط امل�شتقبلية 
الطاقة  م�شاهمة  زي��ادة  ت�شمل  التي 
الإنتاج  ك��ف��اءة  وحت�����ش��ني  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
واإدارة الطلب، وتنمية النظم البيئة 
وتعزيز  الكربون،  وتخزين  للتقاط 
املناخ،  حل��م��اي��ة  ال����زراع����ي  الب���ت���ك���ار 
وقيادة الهيدروجني لدعم ال�شناعات 
املحلية منخف�شة الكربون، وغريها.
واأ�شار �شموه اإىل اأنه مت الإعالن عن 
الوطنية  امل�شاهمات  م��ن  جمموعة 
املحددة وتقدميها اإىل اتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية باملعنية بتغري املناخ، 
انبعاثات  تخفي�ض  ت�شمنت  وال��ت��ي 
23.5 باملائة  غازات الدفيئة بن�شبة 
ب�شيناريو  مقارنة   ،2030 العام  يف 

العمل كاملعتاد.
قامت  ال���دول���ة  اأن  ���ش��م��وه  اأ����ش���اف  و 
الوطنية  اخل���ط���ة  ب�����ش��ي��اغ��ة  اأي�����ش��ا 
والتي   ،2050 ل��ع��ام  امل���ن���اخ  ل��ت��غ��ري 
اإدارة  ه��ي  مكونات  ث��الث  على  ت��ق��وم 
احل��ف��اظ على  م��ع  الدفيئة  ال��غ��ازات 
النمو القت�شادي و بناء القدرة على 
املخاطر،  وتقليل  امل��ن��اخ  م��ع  التكيف 
القت�شادي  ال��ت��ن��وي��ع  اأج���ن���دة  ودف����ع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
اأن  م��وؤك��دا  من خ��الل حلول مبتكرة 

طموح دولة الإمارات ي�شب يف تنفيذ 
م�شاريع رائدة مع الرتكيز على بناء 
اأخ�شر يحركه البتكار عرب  اقت�شاد 
ذلك  يف  مبا  القت�شادية،  قطاعاتها 
والنفايات  وال��ب��ي��ئ��ة  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط 
وال�����ط�����اق�����ة وال����ن����ق����ل وال�������ش���ن���اع���ة 

والزراعة.
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د  و 
"مبادرة  ع��ن  الإع����الن  اأن  نهيان  اآل 
للحياد  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الإم��������ارات 
تتويجا  ج������اء   "2050 امل���ن���اخ���ي 
ل�شل�شلة النجاحات التي حققتها دولة 
العمل  الإم���ارات خ��الل م�شريتها يف 
من اأجل املناخ على امل�شتويني املحلي 
دولة  اأول  ال���دول���ة  وك��ان��ت  وال��ع��امل��ي 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
هذه  مثل  تعلن  نفطية  دول���ة  واأول 
املبادرة التي حظيت برتحيب حملي 

واإقليمي وعاملي وا�شع النطاق.
ملتزمة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ���ش��م��وه  ق����ال  و 
م�شاريع  و�شتبتكر  املناخي،  باحلياد 
للتنفيذ  وق��اب��ل��ة  واق��ع��ي��ة  وم���ب���ادرات 
لتحقيق  الأج����ل،  ط��وي��ل��ة  روؤي����ة  ذات 
روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة، 
و���ش��م��ان حتقيق احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي يف 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك ب��ح��ل��ول عام 
الطاقة  يف  كمعيار  والعمل   2050

املناخ  تغري  من  والتخفيف  النظيفة 
قدرة  تعزيز  اإىل  الهيئة  ت�شعى  حيث 
الإمارة على مواجهة التغري املناخي، 
والتخفيف من املخاطر التي تتعر�ض 
والقت�شادية  البيئية  القطاعات  لها 
مناخية  ف��ر���ض  ت��ط��وي��ر  ج��ان��ب  اإىل 
مبتكرة وتدابري حتكم م�شرتكة تعود 

بالفائدة على البيئة والقت�شاد.
اأبوظبي  اإم��ارة  اأن  اإىل  �شموه  اأ�شار  و 
الر�شيدة  القيادة  لروؤية  وفقا  تعمل 
الطموحة يف جمال التغيري املناخي، 
م�شريا اإىل اأن هيئة البيئة - اأبوظبي 
توىل موا�شيع جودة الهواء والتغري 
املناخي اهتماما بالغا وقال اإن الهيئة 
ت��ق��ود ع���ددا م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي من 
وتاأثريات  انبعاثات  من  احلد  �شاأنها 
غازات الدفيئة خا�شة انبعاثات ثاين 
الآثار  مع  والتكيف  الكربون  اأك�شيد 
اإىل  ال�شعي  ج��ان��ب  اإىل  ل��ه  امل��ت��وق��ع��ة 
على  والقدرة  واملعرفة  الوعي  تعزيز 
املراقبة الدائمة فيما يتعلق بالتغري 
امل��ن��اخ��ي وت��ق��ل��ي��ل ان��ب��ع��اث��ات الغالف 
اجل�������وي، وحت�������ش���ني ج������ودة ال���ه���واء 
احلراري،  الإج��ه��اد  وتقليل  املحيط، 
ال�شحة  حت�����ش��ني  اإىل  ي�������وؤدي  مم����ا 
م�شاركة  تعزيز  ع��ن  ف�شال  ال��ع��ام��ة، 
املجتمع يف العمل املناخي من خالل 

وال�شركات  الأف�����راد  جميع  اإ����ش���راك 
ال�شلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
وتعزيز مكانة هيئة البيئة - اأبوظبي 
العمل  يف  اأبوظبي  واإم���ارة  ال��ري��ادي��ة 
امل�شتويني  ع��ل��ى  واحل�������وار  امل���ن���اخ���ي 

الإقليمي والدويل.
واأ�����ش����اف ���ش��م��وه اأن�����ه و ك���ج���زء من 
اخلم�شية  املوؤ�ش�شية  ا�شرتاتيجيتها 
 ،2025-2021 م�����ن  ل����ل����ف����رتة 
تدابري  تعميم  على  الهيئة  �شتعمل 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي عرب 
وم�شاريع  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
البنية التحتية، لتعزيز نهج متكامل 
لتغري املناخ يف اإطار حوكمة و�شيا�شة 
واأهداف حمددة بدقة .. كما �شيلعب 
فريق التغري املناخي لإمارة اأبوظبي 
الذي تراأ�شه الهيئة وي�شم بع�شويته 
املعنية  واجل����ه����ات  ال���ط���اق���ة  دائ�������رة 
التابعة  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
توحيد  يف  رائ�������دا  دورا  ل�����الإم�����ارة، 
مبجال  التوا�شل  وت�شهيل  اجل��ه��ود 
امل�شتويني  ع���ل���ى  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
الوطني واملحلي، و�شيعزز من جهود 
اإدارة  الهام يف  اأبوظبي ودورها  اإمارة 
التغري  م���ع  وال��ت��ك��ي��ف  الن���ب���ع���اث���ات 
املناخي الذي بداأت نتائجه تظهر يف 

العامل .

واأكد �شموه اأن جهد الفريق ين�شجم 
م����ع م����ا مت اإع����الن����ه م����ن م����ب����ادرات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ع��ه��دات والل���ت���زام���ات 
الوطنية لدولة الإم��ارات يف اتفاقية 
امل���ن���اخ���ي، وخف�ض  ل��ل��ت��غ��ري  ب��اري�����ض 
ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون ق��ب��ل ح��ل��ول عام 

.2030
تقوم  الهيئة  اأن  اإىل  �شموه  اأ���ش��ار  و 
وم�شاركة  وبدعم   ،2010 عام  منذ 
ب���اإع���داد تقرير  ال��ق��ط��اع��ات،  ج��م��ي��ع 
ج����رد الن���ب���ع���اث���ات ب���الع���ت���م���اد على 
اأف�شل املنهجيات العاملية.. ويت�شمن 
اجلرد  نتائج  �شدرت  ال��ذي  التقرير 
الرابع لنبعاثات الغازات الدفيئة يف 
املا�شي  العام  نهاية  يف  منه  اأبوظبي 
غازات  انبعاثات  جرد  عمليات  نتائج 
ال���دف���ي���ئ���ة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى الإم��������ارة، 
با�شتمرار  حت��دي��ث��ه��ا  ي���ت���م  وال����ت����ي 
ال�شاملة  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة  م���ن  ك��ج��زء 
�شاأنه  من  وه��ذا  النبعاثات،  ملراقبة 
لالإيفاء  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  دع���م 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت����اه ات��ف��اق��ي��ة الأمم 
املناخ،  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة  املتحدة 
واأي�شا تعزيز قدرات اجلهات املحلية 

على تتبع واإدارة انبعاثاتها.
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د  و 
ت�شتعد  الإم����ارات  دول��ة  اأن  نهيان  اآل 

ل�شت�شافة الدورة الثامنة والع�شرين 
مل���وؤمت���ر الأط��������راف و���ش��ت��ل��ع��ب هيئة 
البيئة - اأبوظبي دورا ن�شطا بالتعاون 
مع ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني ل�شمان 
اأنه  على  م�شددا   .. الكبري  جناحها 
على يقني من اأن الدولة �شت�شت�شيف 
ح���دث���ا غ����ري م�����ش��ب��وق ون����اج����ح على 
دور  لعب  و�شتوا�شل  عاملي  م�شتوى 

رئي�شي يف حوار تغري املناخ.
وق������ال ����ش���م���وه يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه : " 
رغبتنا  يف  ج��������ادون  ن���ح���ن  ك����دول����ة 
بقيادة املنطقة ملواجهة هذا التهديد 
اأف�شل  اأن نرتك عاملا  العاملي.. يجب 
وا�شت�شافة  ال����ق����ادم����ة،  ل���الأج���ي���ال 
موؤمتر  م���ث���ل  ال����ك����ربى  امل�����وؤمت�����رات 
ي�شعنا  والع�شرين  الثامن  الأط��راف 
على الطريق ال�شحيح لتحقيق هذا 

الهدف الهام".

حمد�ن بن ز�يد: �لإم�ر�ت حري�شة على م�ش�ركة �جله�د �لدولية من �أجل حم�ية �لبيئة و�ملن�خ

•• الظفرة -الفجر:

ت��ف��اع��ل امل��واط��ن��ون م��ع دع����وة ب��ل��دي��ة منطقة 
برنامج  يف  وامل�������ش���ارك���ة  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ال���ظ���ف���رة 
البلدية  ت�شت�شيف  حيث  الإم��ارات��ي  اجلينوم 
الدرا�شات  دع���م  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
والأبحاث يف املجتمع الإماراتي وو�شع اجلينوم 
طريق  ع��ن  الإم����ارات  دول���ة  ملواطني  املرجعي 
وذلك  للمواطنني  ال��ك��ام��ل  الت�شل�شل  درا���ش��ة 
لتوفري قاعدة بيانات وراثية وال�شتفادة منها 
يف املجال الطبي والت�شخي�شي وتقدمي خدمة 

والأطباء  العلماء  وم�شاعدة  مميزة.  عالجية 
بناًء  لو�شع خطة عالجية ووقائية للمجتمع 

على نتائج التحليل اجليني للمواطنني. 
وال�����ربن�����ام�����ج م���ف���ت���وح مل�������ش���ارك���ة امل���واط���ن���ني 
العمرية  ال���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  م���ن  الإم����ارات����ي����ني 
و���ش��ي��ت��ط��ل��ب ف���ي���ه ال����ت����ربع ب��ع��ي��ن��ة ل����ل����دم او 
للمواطنني  ومي���ك���ن  اخل�����د،  ب���اط���ن  م�����ش��ح��ة 
الت�شجيل  الربنامج  يف  امل�شاركة  يف  الراغبني 
https:// ال����ت����ايل  ال�����راب�����ط  خ�����الل  م����ن 
w w w . p i c k t i m e . c o m /
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العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة املحا�شبية 

يف الدعوى رقم 4416/2021 جتاري جزئي

مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  املنتدب  القرقاوي  اإبراهيم  علي  عامر  اخلبري/  يعلن 
املرفوعة   2022-01-17 بتاريخ  امل��وق��رة  دب��ي  حمكمة  هيئة  ع��دال��ة  ع��ن  ال�شادر  احلكم 
�شيفيلد   / عليه  املدعى   / املحا�شبي  اخلبري  يعلن  ذ.م.م  اإنرتنا�شيونال  اإجل��ي  امل��دع��ي/  من 
14/2/2022 ال�شاعة  هولدينجز ليمتد )ذ.م.م( احل�شور امام اخلربة املحا�شبية بتاريخ 
2 ظهرا مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة القرهود - مبنى قرهود كميونيتي - مكتب رقم 101 
واإح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى، حتى ن�شتطيع اأداء املهمة 

املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�شول ويف الوقت املحدد.
لال�شتف�شار الت�شال على الرقم 0561102016

عامر علي القرقاوي 
اخلبري املحا�شبي / رقم القيد لدى حماكم دبي 41      

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 70533
اعالن بالن�شر 

 207/2021/9583 تنفيذ جتاري
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
، 2- ح�شني علي مرت�شى - جمهويل  اىل املنفذ �شده/1- تيا لال�شتثمار - �ض ذ م م 
حمل القامة - مبا ان الطالب التنفيذ/ �شركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ملالكها - 

عمر ماجد الغرير - �شركة ال�شخ�ض الواحد - ذ م م - فرع 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)353٨36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ       ر�شوم 
التنفيذية بحقك يف حالة  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  خلزينة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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•• اأبوظبي-وام:

عاملية لرت�شيخ  اإىل من�شة  اجل��اري  الأ�شبوع  دب��ي خ��الل   2020 اإك�شبو  حت��ول 
امل�شتوى  على  والتعاي�ض  الت�شامح  قيم  ن�شر  وتعزيز  الإن�شانية  الأخ���وة  مبادئ 
العاملي.. فيما يوا�شل احلدث احتفاءه بالبتكار واملبتكرين عرب اإعالنه ا�شت�شافة 
فعاليات "الإمارات تبتكر2022" الذي ت�شهدها الدولة طوال  فعالية من   60

�شهر فرباير اجلاري.
اأبرز  اأ�شبوع"  يف  "اإك�شبو  تقرير  يف  "وام"  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�شتعر�ض 

الفعاليات واملنا�شبات التي �شهدها احلدث العاملي يف اأ�شبوعه ال�شابع ع�شر.
الأخوة  مهرجان  فعاليات  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  انطلقت  الإن�شانية.  الأخ���وة 
الإن�شانية يف ن�شخته الثانية و الذي تنظمه وزارة الت�شامح والتعاي�ض بالتعاون 
والفاتيكان،  ال�شريف  الأزه���ر  وم�شاركة  الإن�شانية  ل��الأخ��وة  العليا  اللجنة  مع 

وت�شتمر الفعاليات على مدى 4 اأيام.
فعاليات  لل�شباب وطالب اجلامعات من خالل  الأول  اليوم  املهرجان  وخ�ش�ض 
املخ�ش�شة  والأن�شطة  الربامج  على  الثاين  اليوم  فعاليات  ركزت  فيما  متنوعة، 
للجهات احلكومية، يف حني يحت�شن اليوم الثالث من املهرجان فعاليات بارزة 
مثل منتدى اأبعاد الأخوة الإن�شانية يف التحالف العاملي للت�شامح وذلك بح�شور 
�شخ�شيات حملية ودولية بارزة، اأما اأن�شطة وفعاليات اليوم الرابع فرتكز على 

تعزيز قيم الأخوة الإن�شانية، ومبادئها العامة.
والتعاي�ض  الت�شامح  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  لتوقيع  حفال  امل��ه��رج��ان  ي�شم 

الإلكرتوين  امل�شاق  اإطالق  الإن�شانية، ويف ختامه �شيتم  العليا لالأخوة  واللجنة 
امل�شادر  جميع  ي�شم  الذي  الت�شامح  ومعر�ض  الإن�شانية"  والأخوة  "الت�شامح 

املكتوبة وامل�شموعة واملرئية للمحتوى املعريف للت�شامح لدى الوزارة.
ويف �شياق مت�شل ا�شت�شاف جناح ال�شباب يف "اإك�شبو 2020 دبي"، حواراً ملجل�ض 
الأخوة الإن�شانية لل�شباب، الذي يعد م�شروعاً م�شرتكاً بني اللجنة العليا لالأخوة 

الإن�شانية، والحتاد الأوروبي، واملوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب بدولة الإمارات.
ويجمع املجل�ض �شناع قرار و�شبابا من خمتلف الدول والديانات، بهدف تعزيز 

احلوار، ونقل التجارب واملعرفة، وتعزيز الروابط الإن�شانية.

البتكار.
و يحت�شن اإك�شبو 2020 دبي اأكر من 60 فعالية من فعاليات "الإمارات تبتكر 
1 فرباير اجلاري، والتي ت�شكل حدثا وطنيا �شنويا  2022" التي انطلقت يف 
امل�شاركة  وتعزيز  البتكار  ثقافة  وتر�شيخ  الإم��ارات  دولة  بالبتكار يف  لالحتفاء 
ابتكار جتارب ومبادرات يتم توظيفها يف دعم توجهات الدولة يف  املجتمعية يف 

اخلم�شني عاماً املقبلة.
وينظم مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي معر�شا لالبتكار يف "حديقة 
املهرجان" يف اإك�شبو2020 دبي والذي يتم من خالله ا�شتعرا�ض اأبرز التجارب 
خمتلف  يف  تخ�ش�شية  عمل  وور����ض  جل�شات  وا�شت�شافة  امل��ب��ت��ك��رة،  احلكومية 

جمالت البتكار تنظمها اجلهات احلكومية.
"همزة"،  م��ب��ادرة  امل��در���ش��ي،  للتعليم  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت  و  "همزة". 

من  ع��دد  ب��ني  ت��واأم��ة  اإىل خلق  تهدف  التي  دب��ي،   2020 اإك�شبو  م��ع  بالتعاون 
الأجنحة امل�شاركة يف اإك�شبو 2020، وعدد من املدار�ض احلكومية، بهدف تبادل 
اخلربات، وتوفري فر�ض للطلبة للتعلم والطالع على ثقافات العامل املختلفة، 
وال�شتفادة مما تقدمه هذه الأجنحة من خربات متنوعة، تري جتربة الطلبة 

املهارية والثقافية والتعليمية.

اجلينوم امل�سري.
و ا�شت�شاف اإك�شبو 2020 دبي "م�شروع اجلينوم املرجعي للم�شريني وقدماء 
امل�شري،  لل�شعب  مرجعية  جينية  خريطة  ر�شم  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�شريني" 
املختلفة،  الأمرا�ض  الأدوي��ة وعالج  تاأثري  املوؤثرات اجلينية يف  تت�شمن حتديد 
وحتديد العوامل اجلينية املوؤثرة يف ال�شتجابة لأ�شباب الأوبئة املختلفة، وهو ما 

ي�شاعد يف تفعيل الطب ال�شخ�شي والطب الدقيق.

ال�سحة واللياقة.
و عقد يف اإك�شبو 2020 دبي منتدى اأعمال ال�شحة واللياقة، الذي ح�شره قادة 
وناق�ض  اآ�شيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  من  ال�شحي  القطاع 
ال�شحة  جمالت  يف  اجلديدة  والتجارب  البحثية  الأعمال  اأوراق  من  جمموعة 

وال�شيدلة.
الت�شدي جلائحة كورونا  الإم��ارات يف  ال�شوء على جناح دول��ة  املنتدى  و �شلط 
والت�شريعات،  وال��ق��وان��ني  املتينة  التحتية  ال��ب��ن��ى  بف�شل  ت��داع��ي��ات��ه��ا  وجت����اوز 

وال�شيا�شات والأنظمة ذات ال�شلة بالرعاية ال�شحية.
كيفية  ح��ول  ن���دوة  دب���ي،   2020 اإك�شبو  يف  ال�شويدي  اجل��ن��اح  نظم  جهته  م��ن 
مواجهة التحديات ال�شحية العاملية ل �شيما العابرة للحدود ومن اأهمها انت�شار 
فريو�ض /كوفيد 19/ ومتحوراته اإ�شافة اإىل ال�شتخدام ال�شيئ وغري املدرو�ض 

للم�شادات احليوية وهو ما يندرج �شمن الأوبئة ال�شامتة.

اأيام وطنية.
باأيامها الوطنية من  2020 دبي  اإك�شبو  ال��دول امل�شاركة يف  و احتفل عدد من 
اإ�شبانيا  اإ�شحاق هرتزوغ، واحتفلت  اإ�شرائيل بح�شور الرئي�ض الإ�شرائيلي  بينها 
بيومها الوطني بح�شور رئي�ض وزرائها بيدرو �شان�شيز فيما احتفلت اإمارة اأندورا 

بيومها الوطني بح�شور رئي�ض وزرائها خافيري اإ�شبوت زامورا.

زيارات.
و يوا�شل اإك�شبو2020 دبي جذب الزوار من خمتلف اأنحاء العامل، حمّققاً 11 
مليوناً و608 اآلف و240 زيارة يف 123 يوماً منذ افتتاحه يف الأول من اأكتوبر 
2021 حتى نهاية يناير 2022، فيما بلغت اأعداد الزيارات الفرتا�شية عرب 

املن�شات الرقمية 100 مليون زيارة.
امل�����ش��وؤول��ني والقيادات  اآلف م��ن   10 اأك���ر م��ن  زي���ارة  ال���دويل  و �شهد احل���دث 
خمتلف  من  والنجوم  امل�شاهري  من  والعديد  العامة  وال�شخ�شيات  احلكوميني 

املجالت من انطالقه.

•• ..دبي اإك�شبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اأكد معايل خو�شيه اأولي�ش�ض كوريا اإي 
�شيلفا، رئي�ض وزراء جمهورية الراأ�ض 
بال�شتقرار  تنعم  ب��الده  اأن  الأخ�شر، 
مركزا  ت��ك��ون  لأن  وتطمح  وال��ع��امل��ي��ة، 
���ش��ي��اح��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا واق��ت�����ش��ادي��ا، واأن 
اإك�شبو 2020 دبي يتيح لهذه الدولة 
اجل���زري���ة م�����ش��ارك��ة ط��م��وح��ات��ه��ا على 
م�����ش��رح ع���امل���ي، وج�����اء ذل����ك يف كلمة 
معاليه التي األقاها مبنا�شبة الحتفال 
الراأ�ض  ال��وط��ن��ي جل��م��ه��وري��ة  ب��ال��ي��وم 

الأخ�شر يف موقع احلدث الدويل.
اإي  خو�شيه  معايل  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

�شيلفا، معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�ض،  الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل 

املفو�ض العام لإك�شبو 2020 دبي.
وقال معايل كوريا اإي �شيلفا: "الراأ�ض 
الأخ�شر دولة ُجزرية �شغرية ونامية، 
ذات تاريخ ميتد خم�شة قرون ون�شف 
القرن، ولدينا جالية كبرية ت�شتقر يف 
واأفريقيا،  واأوروب����ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
وهي تت�شم باملرونة واللتزام باأهداف 

التنمية امل�شتدامة".
مركزا  ن�شّكل  لأن  "نطمح  واأ���ش��اف: 
لل�شياحة والثقافة والطريان واملالحة 
البحرية والقطاعات الرقمية واملالية 
يف اأفريقيا، ثم نتو�شع من اأفريقيا اإىل 
�شائر دول العامل، فنحن هنا يف اإك�شبو 
البارز،  احل����دث  ه���ذا  دب����ي،   2020

بهويتنا،  ه���ي،  ك��م��ا  باأنف�شنا  ل��ن��ع��ّرف 
وثقافتنا، وتطلعاتنا نحو التطوير".

وو������ش�����ف م����ع����ايل رئ����ي���������ض ال����������وزراء 
باأنها  الأخ�������ش���ر  ال����راأ�����ض  ج��م��ه��وري��ة 
بالراحة،  اجل��م��ي��ع  فيها  ي�شعر  دول���ة 
هذا  ترجمة  على  نعمل  "اإننا  قائال: 
بلد  يف  اقت�شادية  قيمة  اإىل  ال�شعور 
ينعم بال�شتقرار والأمان واملوثوقية. 
د�شتوري  دمي���ق���راط���ي  ن���ظ���ام  ف��ن��ح��ن 
واقت�شادنا  ع��امل��ي،  و�شعبنا  ل��ي��ربايل، 
اإىل  ونتطلع  العامل،  دول  على  منفتح 
تعزيز احلوار ال�شيا�شي والدبلوما�شي، 
وال���ع���الق���ات الق��ت�����ش��ادي��ة م���ع دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة".
وقال معايل ال�شيخ نهيان: "تقوم دولة 
الراأ�ض الأخ�شر يف اإك�شبو 2020 دبي 

العامل  اأم���ام  اإمكانياتها  با�شتعرا�ض 
امل�شتثمرين  جل���ذب  ك��م��رك��ز  اأج���م���ع، 
ال�شباب  اأهمية  فيما تربز  وال�شركات، 
ال�شوء  وت�شلط  ومن��وه��ا،  تطورها  يف 

على تنوع وثراء �شعبها وثقافاتها".
دول���َت���ي  "جتمع  م���ع���ال���ي���ه:  واأ������ش�����اف 
الإم�����ارات وال���راأ����ض الأخ�����ش��ر عالقٌة 
اأوجه  ازدي�����ادا يف  م���زده���رة، و���ش��ه��دن��ا 
ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا يف جم��م��وع��ة من 
العالقات  يف  كبريا  ومنوا  القطاعات، 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى م����دى ف����رتة وجيزة 
الإمكانيات  عرب  ونرجو،  الزمن.  من 
الهائلة التي تتيحها هذه الن�شخة من 
�شراكات جديدة  ال��دويل، عقد  اإك�شبو 
ب��ني ال��دول��ت��ني، واغ��ت��ن��ام ك��ل فر�شة 
عالقاتنا  اأوا�����ش����ر  ل��ت��وث��ي��ق  مم��ك��ن��ة 

الثنائية".
�شيلفا،  دي  خ��و���ش��ي��ه  م���ع���ايل  وك������ان 
بح�شور  �شحفيا  م���وؤمت���را  ع��ق��د  ق��د 
حتدث  وعاملية،  حملية  اإع��الم  و�شائل 
ال�شتثمارية  ال���ف���ر����ض  ع���ن  خ���الل���ه 
عليها  تتوافر  التي  واملتنوعة  الهائلة 
جمهورية الراأ�ض الأخ�شر، حيث قال: 
امل�شتثمرين،  بجذب  مهتمون  "نحن 
ول��دي��ن��ا خ��ط��ط ل��ع��ق��د جم��م��وع��ة من 
كافة  ل�شتعرا�ض  الأعمال،  موؤمترات 
�شيمنح  ما  وه��و  لدينا،  التي  الفر�ض 
املزيد  مل��ع��رف��ة  ال��ف��ر���ش��ة  امل�شتثمرين 
عما ميكن اأن نقدمه. قد يكون �شوقنا 
���ش��غ��ري، ل��ك��ن ه��ن��اك م��ا ه��و اأك���ر من 
الأ�شواق الداخلية يف الراأ�ض الأخ�شر، 
هذا لأن موقعنا ال�شرتاتيجي يجعلنا 

م���رك���زا وم�����الذا ل��ل��ع��دي��د م���ن ال���دول 
الأخرى، كما هو احلال عندما يتعلق 
وال�شياحة،  اجل�����وي،  ب��ال��ن��ق��ل  الأم�����ر 
والقت�شاد  امل���الح���ي���ة،  والأن�������ش���ط���ة 

وغريها من القطاعات".
ال�شوء  الأخ�شر  الراأ�ض  جناح  ُي�شلط 

ع���ل���ى ه�����ذه ال����دول����ة ال����واق����ع����ة غرب 
اأفريقيا –

 وهي عبارة عن اأرخبيل من 10 جزر 
بركانية ُقبالة ال�شاحل الغربي للقارة 
ي�شم  م��ك��ان��ا  – بو�شفها  الأف��ري��ق��ي��ة 
امل��ذه��ل��ة، من  ال��ت��ب��اي��ن��ات  م��ن  توليفة 

الوديان اخل�شبة وال�شواطئ ال�شاحرة 
اإىل ال�شواحل الوعرة. وميّكن اجلناح 
الهوية  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  م����ن  ال��������زوار 
بالإ�شافة  ال���دول���ة،  ل��ه��ذه  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الوقت  يف  تتيحها  ال��ت��ي  الفر�ض  اإىل 

احلايل.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

اهتم  التى  الأج��ن��ح��ة  م��ن   2020 باأك�شبو  الفر�ض  منطقة  يف  �شاموا  جناح 
م�شممها باأن تكون مفتوحة وتوزع مقتنياتها على اجلدران ويف الو�شط، منذ 
بدء رحلة الزائر يف اجلناح ويالحظ من�شة تتويج يخت�ض رقم واحد بعمود 
طويل به كلمة ترحيب بالزوار يف اجلناح ومكان الثاين والثالث و�شعها عليهما 
علم الدولة واأهم منتجاتها الطبيعية والتى ت�شتخدم يف الكثري من الأدوات 
وامل�شغولت  اليدوية  احل��رف  �شمن  املجتمع  اأف��راد  ميار�شها  والتى  الرتاثية 

الفنية.
اللوحات التى حتتوي على معلومات  وو�شع حول جدران جناح �شاموا بع�ض 
وتراثها  الدولة  وتاريخ  وال�شتثمارات،  وال�شناعات  املعادن  واأه��م  التاريخ  عن 
وعاداتها وتقاليدها، ومن بني اللوحات تعريف  بهلتون �شو موؤ�ش�ض �شركة اإنكو 
الدولة،  اأبناء  على  واملعرفة  العلم  ون�شر  بتطوير  واملهتم  الربجميات  حللول 
لذلك اأ�شيفت  �شورته �شمن مقتنيات اجلناح تقديرا جلهوده الوطنية، كما 
اآليات جتذب  ملا متتلكه من  الفر�ض  اأر���ض  �شاموا  ب��اأن  اللوحات تعريفاً  ت�شم 

امل�شتثمرين وتتيح لهم ان�شاء ا�شتثمارات يف �شتى املجالت بالإ�شافة اإىل جذب 
ال�شم�ض  ت�شرق  ال��ع��امل  يف  دول��ة  اأول  وكونها  اجل��غ��رايف  ملوقعها  نظرا  ال�شياح 
فيها، فهى تقع بني جزيرة بولينيزيا وهاواي ونيوزيالندا، كما يدعو اجلناح 
زواره اإىل جتربة الغابات ال�شتوائية الفاتنة وحقول احلمم الربكانية املذهلة 
والن�شمام اإىل رواد الأعمال الذين يعملون ب�شكل م�شتدام على تطوير هذه 
اجلزيرة، التى تركز على م�شاريع التنمية امل�شتدامة خ�شو�شاً يف جمال ت�شغيل 
وذلك  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  ع��رب  اإنتاجها  اإىل  تهدف  التى  الكهربائية  الطاقة 
لتح�شني نوعية احلياة من خالل العمل على التنمية امل�شتدامة التي ت�شتخدم 
املوارد الطبيعية، مثل الطاقة ال�شم�شية والطاقة املائية وغريها من امل�شادر 
ال�شادرات  فمن  الأعمال  رجال  وجذب  بالقت�شاد  �شاموا  اهتمت  كما  املتاحة، 
النوين  الأ�شماك وفاكهة وع�شري  القومي ت�شدير  الدخل  التى تدخل �شمن 
من  الفريدة  التجميل  م�شتح�شرات  اإىل  اإ�شافة  الهند،  ج��وز  وزي��ت  وكرمية 
نوعها، وقد خلق هذا الن�شاط القت�شادي فر�شة لظهور العديد من ال�شركات 
متو�شطة احلجم يف �شاموا التي اأ�شبحت تتقا�شم امل�شاريع خ�شو�شاً يف قطاعي 

الزراعة والأ�شماك وغريها من ال�شناعات احليوية.

كما يروج جناح �شاموا يف اأك�شبو للمناظر اخلالبة التي ت�شتحق الزيارة منها 
التى  ال��ربك��اين  الأ���ش��ل  ذات  اجل��زر  بتعدد  تتميز  التي  وت�شاري�شها  طبيعتها 
تعد الأكر ن�شاطاً بثوران الرباكني، كما ت�شكل قراها التقليدية التي ل تزال 
اأعمدة خ�شبية حتمل  اأو م�شتديرة مع  بي�شاوية  منازل  وتتكون من  موجودة 
اجلناح  وا�شتعر�ض  وامل�شاهدة،  ال��زي��ارة  ي�شتحق  ف��ري��داً  معلماً  مقبباً،  �شقفاً 
لوحات ت�شري اإىل  متكني املراأة من خالل �شركة تنمية اأعمال املراأة يف �شورة 
تنم عن احرتام الأخر وتبني روؤية الن�شاء ودخولهن عامل ال�شتثمار وال�شناعة 

والتجارة.
ومن خالل �شا�شات العر�ض املوزعة يف اجلناح ت�شتعر�ض اأهم املعامل والريا�شات 
التى حتتوي  الزجاجية  ال�شناديق  العديد من  ي�شم  كما  والثقافة،  وال��رتاث 
على مناذج من الرتاث من متاثيل واآنية قدمية، ويف منت�شف اجلناح بع�ض 
املقاعد والت�شميم الذي يوحي باجلو الأ�شري، ومت تخ�شي�ض ركن للم�شغولت 
املعلبة لعر�شها  املنتجات  التقليدية والكثري من  ال�شناعية  اليدوية واحلرف 
جواز  وختم  الركن  هذا  عند  �شاموا  جناح  يف  الرحلة  وتنتهي  اجلمهور،  على 

�شفر اأك�شبو 2020.

جن�ح �ش�م�� ي�شتعر�س حل�ل �لربجمي�ت و�إت�حة فر�س ��شتثم�رية يف �أك�شب� ٢٠٢٠

�إك�شب� يف �أ�شب�عه 17.. فع�لي�ت تعزز مب�دئ �لأخ�ة �لإن�ش�نية و�حتف�ء بنهج �لبتك�ر

جمه�رية �لر�أ�س �لأخ�شر حتتفل بي�مه� �ل�طني يف �إك�شب� 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام:

الإرهابية على مناطق و من�شاآت مدنية  اأدان��ت جمهورية كولومبيا هجمات ميلي�شيا احلوثي 
على الأرا�شي الإماراتية وذلك خالل ات�شال هاتفي بني �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل مارتا لو�شيا رامرييز وزيرة خارجية كولومبيا.
واأعربت معاليها - خالل الت�شال الهاتفي - عن اإدانتها ال�شديدة لهجمات ميلي�شيا احلوثي 
الإرهابية موؤكدة ت�شامن بالدها مع دولة الإم��ارات يف كافة الإج��راءات التي تتخذها حلفظ 
اأمن و�شالمة مواطنيها و�شيادة اأرا�شيها. و تقدمت معاليها بخال�ض التعازي و�شادق املوا�شاة 
اإىل دولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا يف �شحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير 

املا�شي واأعربت عن متنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

•• اأبوظبي-وام:

تلقي معايل �شقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي ر�شالة 
ت�شامن مع دولة المارات من معايل اإيفا ماريا ليميت�ض وزيرة 
و رف�شها  اإدانتها  اأعربت فيها عن  اإ�شتونيا  خارجية جمهورية 
التي  احلوثية  الإرهابية  الهجمات  العبارات  باأ�شد  وا�شتنكارها 
العربية  الإم���ارات  بدولة  مدنية  مناطق  و  من�شاآت  ا�شتهدفت 
املتحدة. وجددت وزيرة خارجية جمهورية اإ�شتونيا يف ر�شالتها 
و قدمت خال�ض  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  الكامل  ب��الده��ا  ت�شامن 

ول����ذوي �شحايا  و�شعبا  ح��ك��وم��ة  و  ق��ي��ادة  ل���الإم���ارات  ت��ع��ازي��ه��ا 
الهجمات الإرهابية ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابني.

واأكدت اأهمية الزيارات الثنائية بني البلدين يف تعزيز العالقات 
القائمة يف خمتلف املجالت عرب مناق�شة الق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك خا�شة تعزيز التعاون الربملاين امل�شرتك.
وهناأت دولة المارات بنجاها املبهر يف ا�شت�شافة معر�ض اإك�شبو 
2020 دبي اإىل جانب انتخابها لع�شوية جمل�ض الأمن مثمنة 
دور المارات الهام علي امل�شتوي الدويل و متنت لها مزيدا من 

التقدم والزدهار.

خلل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 

وزيرة خ�رجية ك�ل�مبي� تدين ب�شدة �لهجم�ت �لإره�بية �حل�ثية
وزيرة خ�رجية �إ�شت�ني� تدين ب�أ�شد �لعب�ر�ت �لهجم�ت 

�لإره�بية �حل�ثية على من�ش�آت و من�طق مدنية يف �لإم�ر�ت

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/12480(
مقدم من - املنذر : اأيه بي �شي اإنرتنا�شيونال اإنف�شتمنت ليمتد وميثلها : حممد حنيف مري�شنت - باك�شتاين اجلن�شية

بوكالة/ د. اأح�د �شعيد �شامل بن هزي�م - وخالد حممد �شعيد بوج�شيم وعبد اهلل ال�شويدي ومبوجب وكالة الوكيل/ جرب 
الدار حامد حممد عقيد - �شد / املنذر اليهم : الربج ريل اإ�شتيت ليمتد ، حممد عبد اهلل حممد ال�شياح ب�شفته مدير 
و�شريك باملنذر اإليها الأوىل ، عبد اهلل علي عبد اهلل احلوطي ب�شفته مدير و�شريك باملنذر اإليها الأوىل ، عبيد نا�شر اأحمد 
لوتاه ب�شفته مدير و�شريك باملنذر  اإليها الأوىل ، ماجد عبد اهلل جمعة ال�شري ب�شفته مدير و�شريك باملنذر اإليها الأوىل 
، عبد املنعم بن عي�شى بن نا�شر ال�شركال ب�شفته مدير و�شريك باملنذر اإليها الأوىل ، مروان علي حممد علي نقي ب�شفته 
مدير و�شريك باملنذر اإليها الأوىل ، فهد عبد ال�شالم حممد ب�شفته مدير و�شريك باملنذر اإليها الأوىل - عنوانهم : اإمارة 
دبي، دبي، بور�شعيد، ديره، �شارع ال�شيخ را�شد، مبنى بزن�ض اأفنيو، �شقة 701، نف�ض بناية بنك الإمارات دبي الوطني ومعر�ض 

لمبورغيني هاتف 042626622 الربيد رقم مكاين info@alburj.com  32485  الإلكرتوين 94620  
املو�سـوع : طلب اإعلن املنذر اليه بالن�سر

�شداد   - اإليهم  للمنذر  املنذر  تخطركم   : بالآتي  للمطالبة  املاثل  العديل  الإخ��ط��ار  بهذا  اإليهم  للمخطر  املخطرة  يتقدم 
املديونية امل�شتحقة بذمتكم ل�شالح املنذرة مبوجب ملف التنفيذ العقاري رقم 2018/572 مببلغ 35،073،000،50 
الإن��ذار ف�شاًل عن  بهذا  املف�شل  النحو  اأموالكم اخلا�شة على  يف  ومدنياً  جنائياً  درهم مع حتت طائلة م�شاءلتكم جميعاً 

التعوي�شات اجلابرة عن كافة الأ�شرار التي حلقت بها نتيجة ذلك.  بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن بالن�شر        

 16/2022/266 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- يونيفر�شال فولتا�ض )ذ م م( - فرع دبي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �شركة امل�شاريع العامة للمقاولت والكهربائية جيكو - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
قبول قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واإعالن اجلهة املدعي عليه بها ، الزام اجلهة املدعي 
عليها بان توؤدي للجهة املدعية مبلغ وقدره 1٨6،415.4٨ درهم قيمة املتبقي من عقد املقاولة والفائدة 
، الزام اجلهة املدعى عليها بان  القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد 
حق  وج��ه  دون  املدعية  اأم���وال  احتبا�ض  ع��ن  تعوي�ض  دره��م   50،000 وق���دره  مبلغ  املدعية  للجهة  ت���وؤدي 
والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد. الزام اجلهة املدعى عليها 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الإثنني املوافق 2022/2/7 ال�شاعة 
9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
يف الدعوى 29/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل املدعى عليهما /1- زيبا ليجر ليمتد، 2- علي علي اكرب ان�شاري - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/دائى للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(
والت�شام  بالت�شامن  املدعى عليهما  بالزام  املالية  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك�   قد 
الفاً  وارب��ع��ون  اثنان  وثالثمائة  ماليني  )�شتة  دره��م   6،342،2٨٨.5٨ مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن 
ومئتان ثمانية وثمانون درهماً وثمانية وخم�شون فل�شاً( والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ 

ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد ؛ مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 0٨-02-2022 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات 

اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على القل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 Date 5/ 2/ 2022  Issue No : 13461

Notification by Publication for a defendant
At Case management Office 

Sharjah Federal Court-Federal Civil Court of first instance
In the case number SHCFICIREA2021/0009275 Partial (Civil)

To the defendant: Ledwin Muchongwe
Unknown Residence: Address: Dubai, Abu Hail. Phone: 0524088074 -0528171081
You are requested to be present at the hearing on 08/02/2022 in front of Case 
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-office 
number (office of case manager number 6) In person or through a legal attorney, and 
submit a plea for the suit attached with all documents within maximum ten days from 
the publication date and this for the consideration of the suit that is mentioned above 
- as a defendant.
Therefore : I kindly request your honorable justice to set the nearest time possible for 
the hearing to consider the case. Bind the defendant to pay AED 7500.
Bind the defendant to pay the fees and the expenses.
• Notify the defendant to attend the hearing and the statement.
• The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section (5) 
of Civil Procedure Law.
Judicial Services Office
Aesha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535
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عربي ودويل

دعائيا م�شّورا مب�شاهد وح�شية للغاية، يت�شمن جثثا وممثلني يوؤدون 
لغزو  م��ربرا  الأم���ر  لت�شتخدم  مدّمرة”،  مل��واق��ع  و���ش��ورا  م�شّيعني  دور 

جارتها املوالية للغرب.
وّفر  الغرب  اأن  اإظهار  يت�شمن  ج��زءا من اخلطة  اأن  اإىل  ولفت كريبي 
املعدات الع�شكرية الأوكرانية امل�شتخدمة، وهو اأمر �شيكون هدفه تربير 

التحركات النتقامية الرو�شية �شد اأوكرانيا.
واأكد “�شبق اأن �شهدنا اأن�شطة كهذه من قبل رو�شيا يف املا�شي، ونعتقد 

اأنه من املهم اأن ننتقدها علنا عندما نراها بهذه الطريقة«.
اأعلى  على  “باملوافقة  ع��ام  ب�شكل  حتظى  كهذه  تكتيكات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

م�شتويات احلكومة الرو�شية«.
اإىل  اأمريكية  ق��وات  اإر���ش��ال  ي��وؤدي  اأن  احتمال  �شوؤاله لحقا عن  ول��دى 

خف�ض  اأج���ل  م��ن  الدبلوما�شية  ال��ت��ب��ادلت  موا�شلة  ت��ري��د  اأن��ه��ا  ذك���رت 
الت�شعيد، لكن اأعمال مثل هذا ت�شري اإىل غري ذلك«.

اأو�شح  ت�شريحاته،  تدعم  اأدل��ة  وج��ود  ع��دم  عن  باإ�شرار  �شوؤاله  ول��دى 
ب��راي�����ض اأن م��ع��ل��وم��ات��ه م�����ش��دره��ا اأج���ه���زة امل���خ���اب���رات، دون م��زي��د من 

التفا�شيل.
من جانبها و�شفت وزيرة اخلارجية  ل ما يف حوزتنا”.  وقال “لن اأف�شّ
وا�شح  “دليل  باأنها  الأم��ريك��ي��ة  الت�شريحات  ت��را���ض  ليز  الربيطانية 
اأن�شطة �شرية )ملو�شكو(  و�شادم على عدوانية رو�شيا غري املربرة وعلى 

لزعزعة ا�شتقرار اأوكرانيا«.
الت�شعيد  وق����ف  ه���و  مل��و���ش��ك��و  ال��وح��ي��د  “املخرج  ت��وي��رت  ع��ل��ى  وك��ت��ب��ت 

والن�شحاب واللتزام باإيجاد م�شار دبلوما�شي«.

••وا�شنطن-اأ ف ب

اأن مو�شكو تخطط  اأدلة على  اأن لديها  الأمريكية  الدفاع  اأعلنت وزارة 
مهاجمة  لتربير  الرو�ض،  ي�شتهدف  مفربك  اأوك��راين  هجوم  لت�شوير 

كييف.
وقال الناطق با�شم البنتاغون جون كريبي “لدينا معلومات اأن الرو�ض 

يريدون على الأرجح فربكة ذريعة للغزو«.
تخطط  الرو�شية  احلكومة  اأن  تعتقد  وا�شنطن  اأن  ل�شحافيني  و�شرح 
اأرا�ض  “�شد  ا�شتخباراتية  ق��وات  اأو  الأوك��راين  للجي�ض  لفربكة هجوم 

خا�شعة ل�شيادة رو�شيا اأو �شد اأ�شخا�ض ناطقني بالرو�شية«.
واأ�شاف “يف اإطار هذا الهجوم الزائف، نعتقد اأن رو�شيا �شتنتج ت�شجيال 

وا�شنطن  اأن  اأك��د كريبي   ، النار  على  الزيت  اإىل �شب  ال�شرقية  اأوروب���ا 
تريد طماأنة حلفائها. وقال لقناة فوك�ض نيوز “نوا�شل تقدمي م�شاعدة 
ب�شكل  نف�شها  ال��دف��اع عن  تتمكن من  لأوكرانيا حتى  الأم��ن  يف جم��ال 
اأف�شل �شد هذا التهديد” وبالوقت نف�شه “طماأنة حلفائنا الذين لدينا 

التزامات اأمنية مهمة جتاههم«.
من جهته قال املتحدث با�شم اخلارجية الأمريكية نيد براي�ض اإن هذا 
كذريعة  الرو�شية  احلكومة  تعدها  التي  اخل��ي��ارات  اأح��د  “هو  الفيديو 

ل�شن ورمبا تربير عدوان ع�شكري �شد اأوكرانيا«.
قررت  قد  كانت مو�شكو  اإذا  ما  تعرف  املتحدة ل  ال��ولي��ات  ان  وا���ش��اف 

تنفيذ هذه اخلطة.
“رو�شيا  اأدلة على مزاعمهما. وتابع براي�ض  ومل يقدم كريبي وبراي�ض 

و��شنطن: م��شك� تخطط لفربكة ت�شجيل مله�جمة �أوكر�ني� 

•• وا�شنطن-وكاالت

اأن  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�ض  اأكد 
الإرهابيني  مطاردة  �شتوا�شل  ب��الده 
يف العامل، بعد مقتل زعيم تنظيم داع

القر�شي  الها�شمي  اإبراهيم  اأب��و  a�ض 
اإنزال  الذي فّجر نف�شه خالل عملية 
اأمريكية  ك��وم��ان��دوز  وح���دة  ن��ّف��ذت��ه��ا 
فجر اأم�ض الأول اخلمي�ض على منزل 

يف �شوريا كان يقيم فيه مع عائلته.
وق����ال ب���اي���دن يف خ��ط��اب م��ت��ل��ف��ز من 
املّتحدة  الوليات  اإّن  الأبي�ض،  البيت 
يف  ك���ب���رياً  اإره���اب���ي���اً  ت��ه��دي��داً  “اأزالت 
نّفذتها  التي  العملية  بهذه  العامل” 
وحدة من القوات اخلا�شة الأمريكية 
يف بلدة اأطمة مبنطقة اإدلب يف �شمال 
انتكا�شة  اأك���رب  و�شّكلت  ���ش��وري��ا  غ��رب 
زعيمه  منذ مقتل  الإرهابي  للتنظيم 
ال�����ش��اب��ق اأب����و ب��ك��ر ال���ب���غ���دادي يف 27 
يف   2019 الأول  -ت�����ش��ري��ن  اأك��ت��وب��ر 
منطقة  يف  مم��اث��ل��ة  اأم��ري��ك��ي��ة  عملية 

اإدلب اأي�شاً.
ووع�����د ب���اي���دن ب�����اأن ت��ظ��ل ال���ولي���ات 
الدولية  احل�����رب  م��ل��ت��زم��ة  امل���ت���ح���دة 
���ش��د الإره������اب، رغ���م الن�����ش��ح��اب من 
)اآب(املا�شي.  اأغ�شط�ض  يف  اأفغان�شتان 
اأن  “هذه العملية دليل على  اإن  وقال 
على  والقدرة  الو�شائل  لديها  اأمريكا 
الإرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  على  الق�شاء 

اأينما كانت يف العامل«.
واأ�شاف الرئي�ض الأمريكي اأّنه “بينما 
للقب�ض عليه،  يتقّدمون  كان جنودنا 
اختار الإرهابي، يف عمل جبان يائ�ض 
لأرواح  م��راع��اة  اأّي  دون  وم��ن  اأخ���ري، 
تفجري  املبنى،  يف  الآخرين  اأو  اأ�شرته 
العدالة  نف�شه... عو�شاً عن مواجهة 

على اجلرائم التي ارتكبها«.
نف�شه  ب��ت��ف��ج��ري  ال��ق��ر���ش��ي  اإّن  وق�����ال 
عائلته  اأف��راد  العديد من  “اأخذ معه 

مثلما فعل �شلفه«.

•• وا�شنطن-وكاالت

العالقات  يف  ال���ب���اح���ث���ة  ط���رح���ت 
�شوؤاًل  ك���اي  دا���ش��ا  دال��ي��ا  ال��دول��ي��ة 
يف �شحيفة  ت��ق��ري��راً  ق��راءت��ه��ا  بعد 
نيويورك تاميز عن احتمال عودة 
التفاق  اإىل  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 

النووي مع اإيران.
اإع���ادة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  اأ����ش���ارت 
ب�شكل  “�شت�شبح  بالتفاق  العمل 
خالل  ح��م��ل��ة  ق�شية  م��وؤك��د  ���ش��ب��ه 
�شاألت  الن�شفية”.  الن��ت��خ��اب��ات 
املحللون  ي��ع��ت��ق��د  “ماذا  ك������اي: 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون الأم���ري���ك���ي���ون؟ هل 
�شيبني الأمريكيون اأ�شواتهم على 

هذه الق�شية؟«
���ش��ه��ل بح�شب  ال��ق�����ش��ري  اجل�����واب 
حت���ل���ي���ل ال����ك����ات����ب ال�������ش���ي���ا����ش���ي يف 
جوناثان  “بلومبريغ”  ���ش��ب��ك��ة 
�شبه  ب��ط��ري��ق��ة  ل.  ب��رين�����ش��ت��اي��ن: 
اأي  ي��غ��ري  اأن  ي�شعب  ل.  م���وؤك���دة، 
النظر  ب�����ش��رف  ت�شويته  �شخ�ض 
النووي.  الت��ف��اق  م��ع  ي��ح��دث  عما 
ل��ك��ن اجل�����واب ال��ط��وي��ل ه���و اأكر 

تعقيداً بقليل وفقاً للكاتب.

اأدلة قليلة
بالن�شبة اإىل الت�شويت، ثمة القليل 
�شخ�ض  اأي  اأن  ع��ل��ى  الأدل������ة  م���ن 
ال�شوؤون  ع��ل��ى  ب��ن��اء  راأي�����ه  ���ش��ي��غ��ري 
اخلارجية. يف الواقع، هنالك اأدلة 
ال�شيا�شية  اأن الأح��داث  قليلة على 
ال���درام���ي���ة منها،  ال���دول���ي���ة، ح��ت��ى 
الرئي�ض،  �شعبية  على  اأث���راً  ت��رتك 
التجمعات  ت����اأث����ريات  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ق�����ش��رية امل�����دى. اإن 
الرتفاع الأكرب ل�شعبية اأي رئي�ض، 
وال����ذي ح�����ش��ل ب��ع��د ه��ج��م��ات 11 
�شبتمرب، اأعطى جورج بو�ض البن 
تال�شى  ما  �شرعان  اإ�شافياً  تاأييداً 

بعد 15 �شهراً.
 ت��ت��ب��دد ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ادي��ة بعد 

مقتل  اأّن  الأمريكي  الرئي�ض  واعترب 
قادة  اإىل  ر�شالة قوية  القر�شي يوجه 
العامل  ح���ول  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 

مفادها “�شنالحقكم وجندكم«.
ال�شعب  ح���م���اي���ة  “اأحاول  وت����اب����ع 
الإرهابية،  التهديدات  من  الأمريكي 
حلماية  حا�شمة  اإج�����راءات  و���ش��اأت��خ��ذ 
اأن تظّل القوات  متعّهداً  هذا البلد”، 

الأمريكية “يقظة” وم�شتعّدة.
اإر�شال  ق����رار  اأّن  ع��ل��ى  ب��اي��دن  و����ش���ّدد 
وحدة كوماندوز لتنفيذ العملية �شّد 
عن  عو�شاً  املتطرف  التنظيم  زع��ي��م 
مرّده  جوية  غ��ارة  بوا�شطة  ت�شفيته 
اإىل اأّن وا�شنطن اأرادت جتّنب �شقوط 

�شحايا مدنيني.
وقال “لعلمنا اأّن هذا الإرهابي اختار 
بينها  ب���ع���ائ���الت،  ن��ف�����ش��ه  ي��ح��ي��ط  اأن 
غارة  تنفيذ  خ��ي��ار  اّت��خ��ذن��ا  اأط���ف���ال، 
من  لها  م��ا  ك��ّل  م��ع  اخلا�شة  للقوات 
عنا�شرنا،  على  بكثري  اأك��رب  خماطر 

بدًل من ا�شتهدافه ب�شربة جوية«.
لتقليل  “اّتخذنا هذا اخليار  واأ�شاف 

اخل�شائر يف �شفوف املدنيني«.
ومن جانبه، قال م�شوؤول كبري لوكالة 
فران�ض بر�ض اإّن جميع القتلى الذين 
“ب�شبب  ق�شوا  الغارة  خالل  �شقطوا 
اأعمال اإرهابيي تنظيم داع�ض” ولي�ض 

بنريان القوات الأمريكية.
اأم���ري���ك���ي يف  ع��ن�����ش��ر  اأي  ي�����ش��ب  ومل 
اإح���دى امل��روح��ي��ات التي  ال��غ��ارة، لكّن 
م�شكلة  واج��ه��ت  العملية  يف  ���ش��ارك��ت 

فّنية ا�شتدعت تدمريها يف مكانها.
وكان م�شوؤول كبري يف البيت الأبي�ض 
ق����ال اإّن�����ه ع��ن��د ب����دء ع��م��ل��ي��ة الإن�����زال 

اأ�شابيع، اأحياناً بعد اأيام.

ا�ستثناء؟
اأن  ال��ك��ب��ري يف  ي��ك��م��ن ال���ش��ت��ث��ن��اء 
ب�شقوط  ت��ت�����ش��ب��ب  ال��ت��ي  احل�����روب 
�شعبية  ت���وؤذي  اأم��ري��ك��ي��ني  �شحايا 
الرئي�ض عادة. يح�شل ذلك منطياً 
اأبرز  اإي��ج��اب��ي.  اأ�شا�شي  ح�شد  بعد 
اأمثلة على ذلك بح�شب برين�شتاين، 
ليندون  كوريا،  مع  ترومان  ه��اري 
اإىل  نيك�شون  وريت�شارد  جون�شون 
بو�ض  م��ع فيتنام، وج���ورج  م��ا  ح��د 
الفوز  ل��ك��ن  ال����ع����راق.  م���ع  الب�����ن 
كثرياً.  الرئي�ض  ي�شاعد  ل  بحرب 
رئي�شاً  الأب  بو�ض  ج��ورج  ك��ان  لقد 
خالل نزاع ق�شري ناجح مع بنما، 
العراق،  وخ��الل حرب حا�شمة مع 
اأ����ش���رف ع��ل��ى ن��ه��اي��ة ناجحة  ك��م��ا 
ج����داً ل��ل��ح��رب ال���ب���اردة. م��ع ذلك، 
مل ي�شتطع اأي من هذه التطورات 
اإن���ق���اذه م���ن ال��ه��زمي��ة ح���ني �شعى 
 .1992 �شنة  انتخابه  اإع���ادة  اإىل 
الأكر  املثل  اأن  برين�شتاين  ي��رى 
���ش��ه��رة ع��ل��ى خ�����ش��ارة ك��ه��ذه ياأتي 
وين�شتون  خ�شر  فقد  اخل���ارج.  من 
ت�����ش��ر���ش��ل الن��ت��خ��اب��ات ب��ع��د فرتة 
ق�شرية على نهاية احلرب العاملية 
دميوقراطيو  وخ�������ش���ر  ال���ث���ان���ي���ة، 
ال��رئ��ي�����ض ت���روم���ان ال��غ��ال��ب��ي��ت��ني يف 
اأول  يف  وال�شيوخ  ال��ن��واب  جمل�شي 
ان��ت��خ��اب��ات ن�����ش��ف��ي��ة ت��ل��ت احل���رب 

العاملية الثانية.

ما لن يوؤثر على �سعبية بايدن
تندلع  اأن��ه طاملا مل  الكاتب  يعتقد 

وب��ح�����ش��ب م��دي��ر امل��ر���ش��د رام����ي عبد 
ال�����رح�����م�����ن، ان���ط���ل���ق���ت امل����روح����ي����ات 
يف  ع�شكرية  ق��اع��دة  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
م��دي��ن��ة ك���وب���اين )ع���ني ال���ع���رب( ذات 
عنا�شر  و���ش��ارك  ال��ك��ردي��ة.  الغالبية 
من القوات اخلا�شة، املدربة اأمريكياً 
والتابعة لقوات �شوريا الدميوقراطية، 

يف العملية يف اإدلب.
ال��ه��ج��وم هو  اإّن  ال��رح��م��ن  وق���ال عبد 
التي  العملية  منذ  �شوريا  يف  الأك���رب 

اأّدت اإىل مقتل البغدادي.
التنظيم  زع��ي��م  على  الق�شاء  وي��اأت��ي 
اأيام على اإعالن قوات  الإرهابي بعيد 
���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال��ت��ي ي�شكل 
الأك��������راد ع���م���وده���ا ال���ف���ق���ري، اإع�����ادة 
يف  ال�����ش��ن��اع��ة  �شجن  ع��ل��ى  �شيطرتها 
مدينة احل�شكة يف �شمال �شرق �شوريا، 
من�شقاً  هجوماً  التنظيم  خا�ض  حيث 
على ال�شجن، �شارك فيه مقاتلون من 

اخلارج و�شجناء من الداخل.
ا�شتمرت  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ال��ه��ج��وم  وع��ق��ب 
اأي����ام����اً واأوق����ع����ت م���ئ���ات ال��ق��ت��ل��ى من 

الطرفني.
وت���������ش����ّم ب����ل����دة اأط����م����ة ال���ك���ث���ري من 
ويقول  املكتظة.  ال��ن��ازح��ني  خميمات 
خرباء اإّن قياديني اإرهابيني يّتخذون 
وت�شيطر  ف��ي��ه.  ي��ت��وارون  م��ق��راً  منها 

اجلمهوريون كثرياً عنه يف 2022 
عما  ال��ن��ظ��ر  ب�����ش��رف   ،2024 و 
يظنه الناخبون، ختم برين�شتاين.

القنبلة
ح���ذر م�����ش��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون من 
ال��ع��ودة اإىل الت��ف��اق ال��ن��ووي لعام 
لإي����ران  ���ش��ي�����ش��م��ح  ال����ذي   2015
الذي  “زمن الخرتاق”  بتقلي�ض 
اإىل  ن��ووي��ة  قنبلة  ل�شنع  حتتاجه 
اأقل من عام، يف اإطار زمني اأق�شر 
م���ن ذل����ك ال�����ذي ح�����دده الت���ف���اق 

الأ�شلي.
�شرتيت  “وول  �شحيفة  ون�����ش��ب��ت 
جورنال” الأمريكية اىل م�شوؤولني 
يف  خل�شت  الإدارة  اأن  اأم��ري��ك��ي��ني 
اإيران  اأن  اإىل  املا�شي،  العام  اأواخ��ر 
مت�شي قدماً يف برناجمها النووي، 
التي  ال�12 �شهراً  ما يقل�ض فرتة 

حددها التفاق الأ�شلي.
مع ذلك، ل تزال الوليات املتحدة 

متم�شكة باملفاو�شات النووية.
�شرورة  اإىل  امل�������ش���وؤول���ون  ول���ف���ت 
مينح  م��ع��ّدل،  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل 
وا���ش��ن��ط��ن وق��ت��اً ك��اف��ي��اً ل��ل��رد على 

تطور القدرات النووية الإيرانية.
الخرتاق”  “زمن  اأن  وال����واق����ع 
الدقيقة  اخل���ط���وات  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
اتخاذها،  على  اإي���ران  ت��واف��ق  التي 
اليورانيوم  من  خمزونها  لتفكيك 
اخل���ارج  اإىل  �شحنه  اأو  امل��خ�����ش��ب، 
اإنتاج  اآلت  ف�شاًل عن  تدمريه،  اأو 
وق����درة ت�شنيع  ال���ن���ووي،  ال���وق���ود 

اأجهزة الطرد املركزي.
�شكوكاً جديدة  امل�شاألة  وتثري هذه 

قتلته  قنبلة  الإرهابي  الهدف  “فّجر 
واأفراد عائلته وبينهم ن�شاء واأطفال«.

واأح�����ش��ى امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
الإن���������ش����ان م����ن ن��اح��ي��ت��ه م��ق��ت��ل 13 
اأطفال   4 بينهم  الأق��ّل،  على  �شخ�شاً 
بداأت  التي  العملية  خ��الل  ن�شاء،  و3 
ب����اإن����زال ج�����ّوي ب��ع��ي��د م��ن��ت�����ش��ف ليل 
اأكر  وا�شتمرت  الأرب��ع��اء-اخل��م��ي�����ض، 
من �شاعتني وتخّللها اطالق ر�شا�ض 

وا�شتباكات.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اأعلنت 
�شباح اأم�ض الأول اأّن وحدة من “من 
باإمرة  ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة اخل��ا���ش��ة 
ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة الأم��ريك��ي��ة نّفذت 
�شمال  الإره�������اب يف  مل��ك��اف��ح��ة  م��ه��ّم��ة 

فاإّن املوىل، الذي “يعرف اأي�شاً با�شم 
حجي عبد اهلل” كان “باحثاً دينياً يف 
املنظمة ال�شابقة لداع�ض وهي منظمة 
يف  بثبات  وارتفع  العراق،  يف  القاعدة 
ال�شفوف ليتوىل دورا قياديا كبريا” 
العملية  وا���ش��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ن��ظ��ي��م.  يف 
الأمريكية وفق مرا�شلي فران�ض بر�ض 
اأر���ض حماطة  مبنى من طبقتني يف 

باأ�شجار الزيتون.
املبنى  م��ن  العلوي  الطابق  وت�����ش��ّرر   
�شقفه  الأ���ش��ود  الدخان  وغطى  ب�شدة 
وتبعرت  م���ن���ه.  ج����زء  ان���ه���ار  ال�����ذي 
بقع  انت�شرت  ال��ذي  امل��ن��زل  حمتويات 
لياًل  �شكان  وت��داول  اأنحائه.  دم��اء يف 
العملية،  خ���الل  �شوتية  ت�شجيالت 
العربية  باللغة  متحدث  فيها  يطلب 
املكان  اإخ���الء  والأط���ف���ال  الن�شاء  م��ن 
نازح  وه��و  علي  اأب��و  وق��ال  امل�شتهدف. 
املوقع  م����ن  ق���ري���ب  م���ك���ان  يف  ي��ق��ي��م 
“بداأنا  ب��ر���ض  ل��ف��ران�����ض  امل�����ش��ت��ه��دف 
�شماع �شوت انفجارات خفيفة وبعدها 

دّوت اأ�شوات قوية«.
مكربات  ع��رب  �شمعوا  اأن��ه��م  واأ����ش���اف 
“ل ت��خ��اف��وا. جئنا  ن����داءات  ال�����ش��وت 
من اأجل هذا املنزل فقط.. لنخّل�شكم 
من الإرهابيني«. وقال اأبو اأحمد، وهو 
مالك املنزل الذي اأقام فيه القر�شي، 
الرجل  ه���ذا  “�شكن  ب��ر���ض  ل��ف��ران�����ض 
11 �شهراً. مل نالحظ  )املنزل( منذ 
بدل  يعطيني  ك��ان  غ��ري��ب..  اأم���ر  اأي 

الإيجار ويغادر«.
اأولد”،  و3  زوج����ة  “لديه  واأ����ش���اف 
اأّن �شقيقته كانت تقطن مع  مو�شحاً 

ابنتها ال�شابة يف الطابق العلوي.

“املهّمة  اأّن  م���وؤّك���دة  �شوريا”،  غ���رب 
كانت ناجحة ومل ت�شّجل خ�شائر” يف 

�شفوف الوحدة.
للبغدادي  خلفاً  مهامه  ت�شّلمه  ومنذ 
يظهر  مل   ،2019 اأك��ت��وب��ر  نهاية  يف 
اإ�شدارات  اأّي من  اأو يف  علناً  القر�شي 
الكثري  ُيعرف  ول  املتطرف  التنظيم 

عنه اأو عن تنّقالته.
ومل َيعِن ا�شمه حينها �شيئاً للكثري من 
اخلرباء ب�شوؤون اجلماعات الإرهابية. 
حتى اإّن بع�شهم طرح اإمكان اأن يكون 
م�شوؤول  عنه  وق��ال  وهمية،  �شخ�شية 
“جمهول  اإّن���ه  رف��ي��ع حينها  اأم��ري��ك��ي 

متاماً«.
ا�شمه  ك�شفت  ا�شتخبارية  تقارير  بعد 

احل��ق��ي��ق��ي، وه����و اأم�����ري حم���ّم���د عبد 
ال��رح��م��ن امل����وىل ال�����ش��ل��ب��ي، ت��ب��نّي اأن 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ان��ت ر����ش���دت يف 
اأغ�شط�ض 2019 مكافاأة مالية ت�شل 
دولر  م��الي��ني  خ��م�����ش��ة  اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
مقابل اأي معلومة تقودها اإىل املوىل، 
ال��ذي كان ل ي��زال يف حينه قيادياً يف 
التنظيم الإرهابي لكّنه مع ذلك كان 

“خليفة حمتماًل” للبغدادي.
املكافاأة يف يونيو)حزيران(  و�شاعفت 
دولر،  م��الي��ني  ع�����ش��رة  اىل   2020
اأ�شابيع من و�شعه على لئحتها  بعد 

ال�شوداء “لالإرهابيني الدوليني«.
اأجل  م��ن  “املكافاآت  م��وق��ع  وبح�شب 
العدالة” التابع للحكومة الأمريكية 

يح�شل  ل����ن  اإي�����������ران،  م����ع  ح������رب 
م�شاعدة  على  بايدن  جو  الرئي�ض 
�شعبي ب�شرف  اأو يعاين من �شرر 
التفاق  م��ع  يح�شل  ع��م��ا  ال��ن��ظ��ر 
املر�شحون  ي���ت���ح���دث  ال������ن������ووي. 
ع���ن ال�������ش���وؤون اخل���ارج���ي���ة خالل 
الناخبون  اأك����ان  ���ش��واء  احل��م��الت، 

مهتمني اأم ل.
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ع�������اودت  اإذا   
النووي، ف�شينتقده  دخول التفاق 
واإذا مل  ذل���ك.  اجل��م��ه��وري��ون على 
ف�شيلومونه  اإليه  وا�شنطن  تن�شم 

بال�شيا�شة  ك��ث��رياً  تهتم  احل��زب��ني 
ب�شكل  اأو  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  اخل���ارج���ي���ة 

يرتبط ببع�ض ق�شاياها املحددة.
اإن الفوز بدعم هذه املجموعات قد 
يكون مهماً للفوز بالرت�شيح. لهذا 
ال�شبب، يحاول املر�شحون مواءمة 
اأولوياتهم وتف�شيالتهم ال�شيا�شية 

مع اأولوليات تلك املجموعات. 
اخلارجية  ال�شيا�شة  خ���رباء  ولأن 
مييلون  اجل���م���ه���وري  احل������زب  يف 
الإيراين،  بامللف  كثرياً  لالهتمام 
اأن يتحدث املر�شحون  ميكن توقع 

اإي���ران ت��ق��رتب م��ن اختبار  مب��ا اأن 
�شالح نووي.

وب��اإم��ك��ان ال���وع���ود الن��ت��خ��اب��ي��ة اأن 
النظر  ب�شرف  ج���داً  مهمة  ت��ك��ون 
تغيريها  ع����دم  اأو  ت��غ��ي��ريه��ا  ع���ن 
ذلك  املراقبون  راأى  لقد  النتائج. 
ال��ي��وم يف م��ا يخ�ض  م��رت��ني لغاية 

هذه ال�شيا�شة حتديداً. 
�شد  حملته  ترامب  دونالد  خا�ض 
التفاق النووي يف 2016 قبل اأن 
ين�شحب منه عقب فوزه بالرئا�شة، 
على  حملته  ب��اي��دن  خ��ا���ض  بينما 

اإعادة ان�شمام بالده اإليه وقد عمل 
على ذلك بعد انتخابه رئي�شاً.

اأ�سباب اأهمية هذه الوعود
ت��رج��ع ه����ذه ال���وع���ود ج��زئ��ي��اً اإىل 
حكام  خ�شو�شاً  امل��ر���ش��ح��ني،  ك���ون 
احلد  ميتلكون  واآخرين،  الوليات 
ال�شيا�شة  يف  اخل����ربة  م��ن  الأدن�����ى 
اإثبات  ي���ري���دون  اخل��ارج��ي��ة، وه���م 
كفاءتهم يف هذه املجالت. ال�شبب 
الآخر هو اأن لدى الدميوقراطيني 
واجل����م����ه����وري����ني جم����م����وع����ات يف 

�شابقاً(  )الن�شرة  ال�شام  حترير  هيئة 
ن��ف��وذاً على  اأق����ّل  اأخ����رى  م��ع ف�شائل 
ن��ح��و ن�����ش��ف م�����ش��اح��ة اإدل�����ب واأج�����زاء 
يف  وين�شط  جم���اورة.  حمافظات  م��ن 
املنطقة ف�شيل حرا�ض الدين املت�شدد 
وتوؤوي  ال��ق��اع��دة.  بتنظيم  وامل��رت��ب��ط 
ال��ف�����ش��ائ��ل ثالثة  ���ش��ي��ط��رة  م��ن��ط��ق��ة 
تقريباً  ن�����ش��ف��ه��م  ���ش��خ�����ض،  م���الي���ني 

نازحون.
لغارات  ال��ف�����ش��ائ��ل  ه����ذه  وت��ت��ع��ّر���ض 
جوية متكررة ي�شّنها النظام ال�شوري 
وحليفته رو�شيا، ف�شال عن التحالف 

الدويل بقيادة الوليات املتحدة.
وتثري ال�شربات التي تنفذها الوليات 
املتحدة يف �شوريا والعراق املجاور بني 
لت�شّببها  وا�شعة،  انتقادات  واآخر  حني 

يف مقتل واإ�شابة مدنيني.
مت�شعب  دام��ي��اً  ن��زاع��اً  �شوريا  وت�شهد 
الأط�������راف، ت�����ش��ب��ب م��ن��ذ ان���دلع���ه يف 
ن�شف  ن��ح��و  مب��ق��ت��ل   2011 ال���ع���ام 
م���ل���ي���ون ���ش��خ�����ض وب����دم����ار ه���ائ���ل يف 
اأكر  وت�شريد  ون��زوح  التحتية  البنى 
البالد  داخ������ل  ال�������ش���ك���ان  ن�����ش��ف  م����ن 

وخارجها.
وقال م�شوؤول كبري يف البيت الأبي�ض 
ات�شال  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اإن 
بجميع �شركائها يف التحالف املناه�ض 
لداع�ض، منذ فجر زعيم التنظيم اأبو 
ال��ق��ر���ش��ي نف�شه  ال��ه��ا���ش��م��ي  اإب��راه��ي��م 

خالل غارة اأمريكية.
ت�شريحات  يف  امل���������ش����وؤول  واأ������ش�����اف 
فارقة  ل��ع��الم��ة  “اإنها  لل�شحافيني 
وجه  على  اهلل  عبد  احل��اج  مي�شي  األ 
لقب  م�شتخدماً  الآن”  بعد  الأر����ض 

زعيم التنظيم.
املتحدة واحلكومة  الوليات  اإن  وقال 
بالتحالف  اآخرين  و�شركاء  العراقية 
داع�ض  ق��ت��ال  موا�شلة  على  ع��ازم��ون 
تواجهه  ال���ذي  للتهديد  وال��ت�����ش��دي 

اأوطانهم.

على  ب����اي����دن  اإدارة  ق������درة  ح�����ول 
التفاو�ض حول ما و�شفه امل�شوؤولون 
اأط�����ول  ب�”اتفاق  الأم����ري����ك����ي����ون 
م�شار  تقييد  ���ش��اأن��ه  م��ن  واأقوى” 
اإيران نحو ال�شالح النووي، وك�شب 
وا�شنطن،  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���دع���م 
وبني احللفاء الأوروبيني. ورف�ض 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
تفا�شيل  على  التعليق  الأمريكية 
ل�”زمن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات 
الإدارة  اأن  م��ع��ل��ن��اً  الخرتاق”، 
اتفاق  اإىل  التو�شل  اأن  من  واثقة 
“�شيبدد املخاوف امللحة ب�شاأن منع 

انت�شار ال�شالح النووي«.

ما هو “زمن الخرتاق«
ال���ذي  الخرتاق”  “زمن  وك�����ان 
�شكل اأحد املبادئ الأ�شا�شية لتفاق 
على  ����ش���ه���راً،   12  2015 ع�����ام 
الرغم من عدم ذكر ذلك �شراحًة 

يف التفاقية.
اإىل حتليالت  ال��ف��رتة  وا���ش��ت��ن��دت   
اإي��ران القيود  األغت  اإذا  اأنه  مفادها 
، ف�شتظل  الت���ف���اق  ف��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
لتطوير  ع��ام  اإىل  بحاجة  ط��ه��ران 
وق����ود ك����اٍف ل��ق��ن��ب��ل��ة واح������دة، مما 
وحلفاءها  املتحدة  الوليات  مينح 

الوقت للرد. 
من  ت����رام����ب  اإدارة  وان�������ش���ح���ب���ت 
التفاق يف 2018 واأع��ادت فر�ض 
عقوبات �شاملة على طهران، قائلة 
اإن التفاق مل يكن �شارماً مبا فيه 
الكفاية. منذ ذلك احلني، �شّرعت 
النووي، وقّل�شت  اإيران برناجمها 
وقت اخرتاقها اإىل ب�شعة اأ�شابيع، 

وفقاً مل�شوؤولني اأمريكيني.
 وي������ح������ذر ب����ع���������ض امل���������ش����وؤول����ني 
الأم���ري���ك���ي���ني ال�����ش��اب��ق��ني م���ن اأن 
���ش��ف��ق��ة ب��ف��رتة اخ�����رتاق ت��ق��ل عن 
اأن ت�شعف قدرة  اأ�شهر ميكن  �شتة 
وا���ش��ن��ط��ن ع��ل��ى ال���رد ع��ل��ى تكثيف 

مفاجئ لربنامج اإيران النووي. 

م�سوؤول بالبيت الأبي�س: ت�سفية القر�سي »علمة فارقة«

ب�يدن يعد مب���شلة مط�ردة �لإره�بيني بعد مقتل زعيم د�ع�س

بيع 43 مليون قطعة �سلح يف �سنتني  

�أرق�م �ش�دمة للجرمية يف �ل�لي�ت �ملتحدة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

يتوجه الرئي�ض الأمريكي جو بايدن اإىل نيويورك ملناق�شة �شبل الت�شدي 
ملوجة جرائم على م�شتوى البالد تفاقمت خالل فرتة اجلائحة.

فيما ياأتي بع�ض الأرقام الالفتة املتعلقة باجلرمية يف الوليات املتحدة:

- 85 جرمية قتل يوميا -
تظهر اأحدث بيانات مكتب التحقيقات الفدرايل “اف بي اآي” اأن الوليات 
اأو ما يعادل   ،2020 21،500 جرمية قتل يف  اأكر من  املتحدة �شجلت 
30 باملئة مقارنة  59 جرمية يف اليوم. ميثل الرقم زيادة بن�شبة  حوايل 
بالعام الذي �شبقه واأكرب زيادة �شنوية منذ بدء ت�شجيل الأرقام الفدرالية.

عام  “بعد  ماكونيل  ميت�ض  ال�شيوخ  جمل�ض  يف  اجل��م��ه��وري��ني  زع��ي��م  ق��ال 
العنيفة  اأمريكية، ترغم اجلرائم  اإراق��ة دماء غري م�شبوقة يف �شوارع  من 

كثريين على العي�ض يف خوف«.
اأبطاأ  بوترية  واإن   ،2021 يف  الرتفاع  يف  القتل  جرائم  معدلت  ا�شتمرت 

- اأعلى ب�ست مرات مقارنة باأوروبا -
لكل   6،5 اإىل   2020 يف  املتحدة  الوليات  القتل يف  ارتفع معدل جرائم 
100 األف �شخ�ض، وهو معدل يفوق بكثري ما ي�شجل يف دول غنية اأخرى.

تظهر اأرقام البنك الدويل اأن معدل جرائم القتل يبلغ واحدة لكل 100 
األف يف فرن�شا واأملانيا واأ�شرتاليا، فيما يبلغ املعدل يف كندا اثنتني لكل 100 

األف.

- �سجل قامت يف ممفي�س -
اأكرب عدد من جرائم القتل  اأكرب املدن الأمريكية،  �شجلت �شيكاغو، ثالث 

العام املا�شي بلغ 836 جرمية.

 Council on م��رك��ز  جمعها  ج��زئ��ي��ة  اأرق�����ام  وف���ق  ب��امل��ئ��ة،  خم�شة  بلغت 
.Criminal Justice

- اأعداد ال�سحايا ال�سود اأعلى ب�سكل غري متكافئ -
ل تت�شمن جميع �شجالت ال�شرطة معلومات عن اإتنية ال�شحايا، لكن بناء 
على احلالت الواردة ملكتب اف بي اآي يف 2020، طالت 10 اآلف جرمية 

قتل تقريبا اأمريكيني �شود، اأو ما يوازي حوايل ن�شف جرائم القتل.
ميثل الأمريكيون ال�شود 12 باملئة فقط من عدد ال�شكان، لذا فاإن معدل 
جرائم القتل التي تطالهم اأعلى بحوايل اأربع مرات يف حال توزيع الوفيات 

ب�شكل مت�شاو.

 2352 اأعلى معدل �شجل يف ممفي�ض بولية تني�شي اجلنوبية، مع  لكن، 
جرمية قتل لكل 100 األف مواطن.

- بيع 34 مليون 
قطعة �سلح يف �سنتني -

نارية  باأ�شلحة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  القتل  ج��رائ��م  اأرب����اع  ث��الث��ة  ترتكب 
النارية يف  الأ�شلحة  و�شواها من  والبنادق  امل�شد�شات  ت�شتمر مبيعات  فيما 

الرتفاع.
بيعت اأكر من 23 مليون قطعة �شالح يف 2020، وهو عدد قيا�شي، واأكر 
 Small( موقع  جمعها  بيانات  وف��ق   ،2021 يف  قطعة  مليون   20 م��ن 

.)Arms Analytics
ول ي�شمل هذا الرقم الأ�شلحة “ال�شبح” التي تباع قطعا منف�شلة وتخلو 

من الأرقام املت�شل�شلة وتلقى رواجا يف اأو�شاط اجلرمية.
اإنهم  البالغني  الأمريكيني  باملئة من   30 2021 قال  يف حزيران-يونيو 

ميتلكون قطعة �شالح واحدة على الأقل، وفق ا�شتطالع ملركز بيو.

وول �سرتيت جورنال: اأي اتفاق يوؤمن لطهران �سنع قنبلة باأقل من �سنة

هل ي�ؤثر �إحي�ء �لتف�ق �لن�وي على نت�ئج �لنتخ�ب�ت �لأمريكية؟
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عربي ودويل

التي  احل��م��الت  رغ��م  م��رت��اح  �شمريه  اإن  لبنان  م�شرف  حاكم  ق��ال 
وذلك يف ظل  يتعر�ض لها وحماولت حتويله اإىل “كب�ض حمرقة”، 
اأزمة اقت�شادية اأدت اإىل تراجع قيمة اللرية اللبنانية اإىل اأكر من 
اأحد  اأنه ل  الأو�شط”،  “ال�شرق  وذكر يف حديث ل�شحيفة   .95%
يح�شده على موقعه، واأن هناك “اأ�شباباً �شيا�شية وعقائدية وم�شالح 

معينة تقف وراء حملة اخت�شرت الأزمة اللبنانية ب�شخ�شي«.
مت  احلالية  اللبنانية  ل��الأزم��ة  اأدت  التي  ال�شعف  “اأ�شباب  واأ���ش��اف 
ح�شرها ب�شخ�شي، وهو اأمر غري منطقي، هدفه �شيطنتي وحتويلي 
كان  املا�شيني  العامني  “خالل  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  حمرقة”،   “كب�ض 
م�����ش��رف ل��ب��ن��ان امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي مت���ول ال��ق��ط��اع��ني العام 
كانت  التي  تلك  خ�شو�شا  املخاوف،  لكل  ت�شدينا  وقد  واخل��ا���ض... 

تتحدث عن جماعة مقبلة«.
وق����ال: “خففنا ح���دة الأزم����ة م��ن خ���الل ال�����دولرات ال��ت��ي ك��ن��ا قد 
اأي م�شاعدة من اخلارج،  تاأتنا  اأنه مل  ا�شتباقياً، خ�شو�شاً  جمعناها 
وبالعك�ض كان يتم حتطيم �شورة لبنان بهدف الدفع باجتاه الإنهيار 
الكبري. قد يكون جزءاً من النقمة علينا اأننا مل ن�شمح بح�شول هذا 
النهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهو�ض بالبلد، 
ميكن  موجود  نظام  من  اإمن��ا  حمطم،  نظام  من  ينطلقون  ل  وه��م 

اإ�شالحه«.

غري  ب�”الطابع  اجلمعة  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�شي  الرئي�ض  اأ���ش��اد 
امل�شبوق لعالقات” لبالده مع ال�شني، خالل لقاء مع نظريه ال�شيني 

�شي جنيبينغ يف بكني قبل �شاعات من افتتاح اأوملبياد 2022.
وق���ال ب��وت��ني ال���ذي ي��واج��ه اأزم���ة ح���ادة م��ع ال��غ��رب ب�����ش��اأن اأوكرانيا، 
م�شتهاًل لقائه مع نظريه ال�شيني “يف ما يتعلق بعالقاتنا الثنائية، 
فهي تطورت يف ظل روحية �شداقة و�شراكة ا�شرتاتيجية، واكت�شبت 

بح�شب ما نقل عنه التلفزيون الرو�شي. طابعا غري م�شبوق حقا”، 
“منوذج لعالقات لئقة يقوم فيها كل طرف مب�شاعدة  واأثنى على 
اأف��اد الأرب��ع��اء اأن بوتني  الآخ��ر ودعمه يف ت��ط��وره«. وك��ان الكرملني 

و�شي �شيعلنان “روؤيتهما امل�شرتكة” على �شعيد الأمن الدويل.
اأوكرانيا، مع ن�شر حوايل  ويتهم الغرب الكرملني بالتح�شري لغزو 
املقرب  البلد  اأ�شابيع على ح��دود هذا  األ��ف ع�شكري رو�شي منذ  مئة 
من الغرب. وتنفي رو�شيا ذلك، موؤكدة اأنها تريد فقط �شمان اأمنها، 
يف وقت تعتزم وا�شنطن اإر�شال تعزيزات من ثالثة اآلف ع�شكري اإىل 
اأوروبا ال�شرقية. وقدمت بكني دعها لرو�شيا يف هذه الأزمة. وبح�شب 
الكرملني، �شيتم توقيع عدة اتفاقات خالل زيارة بوتني، ول �شيما يف 
ب�10 مليارات مرت  ال�شني  الغاز. وذكر بوتني عقدا لتزويد  جمال 

مكعب من الغاز يف ال�شنة انطالقا من اأق�شى ال�شرق الرو�شي.
 

اأمرت حمكمة اأمريكية باحتجاز األي�شون فلوك اإيكرن، املتهمة بقيادة 
كتيبة ن�شائية يف تنظيم داع�ض يف �شوريا قبل املحاكمة، وفق ما ذكرته 

�شبكة “�شي اإن اإن” على موقعها، اأم�ض اجلمعة.
واأمر القا�شي اإيفان ديفي�ض من املنطقة ال�شرقية يف ولية فريجينيا 
اإيكرين بالبقاء يف احلجز خالل جل�شة ا�شتماع ق�شرية للغاية، اأم�ض  
الأول اخلمي�ض، وهو نف�ض اليوم الذي اأعلنت فيه الوليات املتحدة 
الها�شمي  اإبراهيم  اأبو  عن مهمة ناجحة حيث مت قتل زعيم داع�ض 

القر�شي خالل عملية ع�شكرية اأمريكية يف �شمال غرب �شوريا.
ا�شتمرار  ع��ل��ى  ت��ع��رت���ض  ب��ال��ت��م��ا���ض، ومل  ب��ع��د  اإي���ك���رن  ت��ت��ق��دم  ومل 
احتجازها. وكانت وزارة العدل الأمريكية اتهمت اإيكرن )42 عاماً( 
الأمريكية  على  القب�ض  ومت  اإره��اب��ي��ة،  ملنظمة  م��ادي  دع��م  بتقدمي 
األي�شون اإيكرن يف �شوريا ونقلت ال�شهر املا�شي اإىل الوليات املتحدة 
اإي��ك��رن غادرت  اإن  الدع����اء  وق���ال ممثلو  اجل��ن��ائ��ي��ة.  التهم  مل��واج��ه��ة 
ولية كان�شا�ض م�شقط راأ�شها عام 2008 وعا�شت منذ ذلك احلني 
الإرهابية،  اجلماعات  اإىل  ان�شمت  حيث  و�شوريا،  وليبيا  م�شر  يف 
املزعومة،  “اخلالفة”  دولة  داع�ض  اإقامة  �شوريا وقت  وا�شتقرت يف 

واأ�شبحت قائدة لكتيبة ن�شائية.

عوا�شم

بريوت

بكني

و��سنطن

ميلي�شي� �حل�ثي جتند 
�لط�لب�ت �لأفريقي�ت يف �شنع�ء

•• �شنعاء-وكاالت

ك�شفت حمامية اإثيوبية عن اإجبار الطالبات من املهاجرين الأفارقة على 
التجنيد يف �شفوف ميلي�شياتها مقابل ال�شماح لهن بخو�ض المتحانات يف 
امليلي�شيا زيارتها للمدار�ض بهدف الرتغيب  املدر�شة، يف وقت توا�شل فيه 
فعاليات  واإق��ام��ة  ب��ال��ق��وة  التجنيد  على  واإج��ب��اره��م  ل��الأط��ف��ال  والتهريب 

طائفية وترديد �شعارات حتث على العنف والإرهاب.
الإن�شان  حلقوق  اأوروم��ي��ة  منظمة  رئي�شة  قالت  عكاظ،  ل�شحيفة  ووف��ق��اً 
الإثيوبيات  ال��ط��ال��ب��ات  بتهديد  ي��ق��وم��ون  “احلوثيون  ج��ربي��ل:  ع��رف��ات 
الختبارات  يدخلن  ل  باأنهن  �شنعاء،  العا�شمة  يف  امل��دار���ض  فى  الوروم���و 
الوزارية اإل بعد التحاقهن مبيلي�شياتهم الن�شوية )زينبيات( وتدريبهن”، 

م�شتعر�شة �شورة لإثيوبية جمندة �شمن امليلي�شيا احلوثية.
والالجئني  امل��ه��اج��ري��ن  ���ش��د  الإره�����اب  مي��ار���ش��ون  “احلوثيون  واأ���ش��اف��ت 
احلركة  على  عقوبة  فر�ض  ال���دويل  املجتمع  وعلى  اليمن،  يف  الإث��ي��وب��ني 
مبحافظة  �شجن  يف  اإث��ي��وب��ي��اً   15 بت�شفية  امليلي�شيا  متهمة  احلوثية”، 

�شعدة.
اإعالمية مينية عن افتتاح  وياأتي ذلك يف الوقت الذي ك�شفت فيه و�شائل 
امليلي�شيا مركزي ا�شتخبارات اإيراين يف جامعة �شنعاء حتت م�شمى مركز 
الأبحاث وما ي�شمى مبركز التعليم عن ُبعد، مبينة اأن رئي�ض اجلامعة املعني 
من احلوثيني قا�شم عبا�ض ومعه اأحد الإيرانيني يف �شفارة طهران ب�شنعاء 
�شرف  ه�شام  النقالب  حكومة  يف  اخلارجية  ووزي��ر  املالكي،  ف��وؤاد  ويدعى 

قاموا برفع �شورة اخلميني وح�شن اإيرلو داخل القاعة.

و��شنطن تف�شح مت�يل �إير�ن للح�ثي.. �إره�ب �مل�شري�ت و�لب�لي�شتي

�لقمة �لإفريقية �ل�37.. �لنقلب�ت تهيمن على �لأجندة

 ��شتق�لة رئي�س وزر�ء �إيرلند� �ل�شم�لية م�كرون يلتقي ب�تني يف م��شك� وزيلين�شكي يف كييف 
•• بلفا�شت-اأ ف ب

ا�شتقالته  غيفان  بول  ال�شمالية  اإيرلندا  وزراء  رئي�ض  اأعلن 
على خلفية الرتتيبات التجارية ملا بعد خروج بريطانيا من 
الحتاد الأوروب��ي، و�شط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة يف 

الإقليم الربيطاين.
حول  جديد  خ��الف  ان���دلع  عقب  لل�شحفيني  غيفان  وق��ال 
“ميثل  وبريطانيا،  ال�شمالية  ايرلندا  بني  الب�شائع  حركة 

اليوم نهاية ما اأعتربه امتيازا حظيت به يف حياتي«.
وك������ان رح���ي���ل غ���ي���ف���ان م��ت��وق��ع��ا م����ع ت���ه���دي���د زع���ي���م حزبه 
بتقوي�ض  دون��ال��د���ش��ون  جيفري  ال��وح��دوي  ال��دمي��وق��راط��ي 
التجارية  الرتتيبات  على  احتجاجا  بلفا�شت  يف  احلكومة 

املتفق عليها بني لندن وبروك�شل.

ماكرون  ب���اأن  الفرن�شية  ال��رئ��ا���ش��ة  ذك���رت  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
وم�����ش��ت�����ش��اري��ه ع���ق���دوا م�������ش���اورات م���ع ع����دد م���ن نظرائهم 

الأوروبيني خالل الأيام املا�شية.
ويبقى التوتر �شديدا، مع تاأكيد وا�شنطن اخلمي�ض امتالك 
هجوم  لت�شوير  تخطط  مو�شكو  اأن  على  تعر�شها،  مل  اأدل��ة 
اأوكراين مفربك ي�شتهدف الرو�ض، لتربير اجتياح لأوكرانيا. 
اأن كييف تبدي املزيد من �شبط النف�ض، واعترب وزير  غري 
“ت�شعيد  خماطر  اأن  اخلمي�ض  ريزنيكوف  اأولك�شي  الدفاع 

كبري” يف النزاع تبقى “�شعيفة«.
واأج�����رى م���اك���رون اخل��م��ي�����ض حم���ادث���ات م��ع ك��ل م��ن بوتني 

وزيلين�شكي.
خا�شة  ب�شورة  بحثا  وم��اك��رون  ب��وت��ني  اأن  الكرملني  واأع���ن 

خالل  م��و���ش��ك��و  ب��ه��ا  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  الأمنية”  “ال�شمانات 
الثالثة هذا الأ�شبوع حول هذا املو�شوع،  مكاملتهما الهاتفية 

م�شريا اإىل حوار “بناء«.
ويف حني بدا وزن الحتاد الأوروبي �شئيال خالل املحادثات 
الرئي�ض  ي�شعى  اأوكرانيا،  حول  الأوىل  الأمريكية  الرو�شية 
يف  امل��ع��ادل��ة،  يف  اأوروب����ا  ط��رح  لإع����ادة  اأ�شابيع  منذ  الفرن�شي 
الإ�شرتاتيجية”  “ال�شتقاللية  اإىل  �شنوات  حني يدعو منذ 
لالحتاد الأوروبي. ويعود اأول لقاء بني ماكرون وبوتني اإىل 
دو  ف��ور  اإىل  الفرن�شي  الرئي�ض  دع���اه  ح��ني   ،2019 �شيف 
بريغان�شون بجنوب فرن�شا. وكان من املقرر اأن يزور ماكرون 
مو�شكو يف ربيع 2020 غري اأن الزيارة اأرجئت يف ظل تف�شي 

وباء كوفيد-19.

•• باري�س-اأ ف ب

يلتقي الرئي�ض الفرن�شي اإميانويل ماكرون نظريه الرو�شي 
الرئي�ض  ث��م  الث��ن��ني يف مو�شكو  ب��وت��ني بعد غ��د  ف��الدمي��ري 
على  كييف،  يف  الثالثاء  زيلين�شكي  فولودميري  الأوك����راين 
ما اأعلن ق�شر الإليزيه اجلمعة، يف م�شعى دبلوما�شي جديد 

يبذله �شعيا خلف�ض التوتر يف الأزمة الأوكرانية.
و�شاعف ماكرون يف الأيام الأخرية الت�شالت الهاتفية مع 
بايدن،  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  مع  كما  وزيلين�شكي،  بوتني 

�شعيا للتو�شط يف الأزمة.
و���ش��ي��ع��ق��د ال���ل���ق���اءان ع��ل��ى ان���ف���راد، ب��ح�����ش��ب الإل���ي���زي���ه، اإمنا 

“بالتن�شيق مع ال�شركاء الأوروبيني«.

•• وا�شنطن-وكاالت

بال�شواريخ  الإي�������راين  ال���دع���م  وا���ش��ن��ط��ن،  ف�����ش��ح��ت 
اليمن،  يف  الإره��اب��ي��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�شيات  وامل�����ش��ريات 

وتعهدت مبنع الهجمات �شد املدنيني ودول اجلوار.
ميلي�شيات  اإدراج  عدم  اإن  الأمريكية  اخلارجية  وقالت 
املنظمات  ق��ائ��م��ة  اإي������ران يف  م���ن  امل���دع���وم���ة  احل���وث���ي 
الإره����اب����ي����ة، ل���ن مي��ن��ع وا���ش��ن��ط��ن م���ن ال���ت���ح���رك ملنع 
للقيام  التزامها  املدنيني. وفيما جددت  هجماتها �شد 
اأكد  اليمنية،  ل��الأزم��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  مب��ع��اجل��ة 
خرباء وحمللون اأهمية اإدارج وا�شنطن احلوثيني على 
قوائم الإره��ارب بعد ت�شاعد جرائمهم بحق اليمنيني 

وا�شتهداف املن�شاآت املدنية يف الإمارات.

متويل بال�سواريخ وامل�سريات
الدعم  من  �شيحد  الإره���اب  بقوائم  امليلي�شيات  واإدراج 
املايل والع�شكري الإيراين لالنقالبيني ما يعطل على 
ثم  وينهى قدراتهم ومن  قدرتهم على متويل احلرب 

اإنهاء احلرب املمتدة منذ 7 �شنوات، بح�شب املراقبني.
وقال قائد القيادة الو�شطى الأمريكية اجلرنال فرانك 
متنازع  ردع  و�شعية  “يف  ت��زال  ل  ب��الده  اإن  ماكينزي، 
موؤكدا اأن “طهران تعول  عليه مع اإيران يف املنطقة”، 

على جمموعاتها لتنفيذ الأعمال العدوانية«.
اخلارجية  ب��ح�����ش��ب  م���اك���ي���ن���زي،  اجل�������رنال  واأ������ش�����اف 
وامل�شريات  البالي�شتية  “ال�شواريخ  اأن  الأم��ريك��ي��ة، 
الإيرانية هي اخلطر الأك��رب، ونحن ن�شق مع حلفائنا 
اأي ه��ج��م��ات على  ل�����ش��ّد  الإم���ارات���ي���ني وال�����ش��ع��ودي��ني 
البلدين«. بدوره، قال ال�شيناتور ميت�ض ماكونيل، زعيم 
الأقلية يف جمل�ض ال�شيوخ الأمريكي، اإن رفع ميلي�شيات 

احلوثي من قائمة الإرهاب اأدى اإىل زيادة هجماتها.
واأ�شاف اأن عدم الرد بقوة على الهجمات املدعومة من 
اإيران �شد القوات الأمريكية يف املنطقة، اأدى اإىل زيادة 
الأمريكيني. ورف�ض زعيم اجلمهوريني  املخاطر على 
الالزم  الدعم  بايدن تقدمي  الرئي�ض جو  اإدارة  جتاهل 

للدول احلليفة يف املنطقة ملواجهة اإيران.

 احلل بقوائم الإرهاب
يقول  الأمريكية،  اخلارجية  ت�شريحات  على  ومعلقا 

••اأدي�س اأبابا-وكاالت

انطلقت يف العا�شمة الإثيوبية اأدي�ض 
اأعمال  اخل��م��ي�����ض  الأول  اأم�����ض  اأب���اب���ا 

اأج���واء  و���ش��ط  ال�شابعة وال��ث��الث��ني  الإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��م��ة 
عانت  التي  القارة  اأنحاء  بالأزمات يف معظم  م�شحونة 

كثريا من حالة عدم ال�شتقرار.
وتهيمن على اأجندة القمة ظاهرة النقالبات املتكررة 
العقود  200 حم��اول��ة خ��الل  اأك���ر م��ن  وال��ت��ي بلغت 

ال�شت املا�شية معظمها جنح يف ال�شيطرة على احلكم.
الإفريقي  الحت��اد  علق  دول   4 غياب  القمة يف  وتعقد 
فيها  ج��رت  التي  النقالبات  ب�شبب  موؤخرا  ع�شويتها 
وهي مايل وال�شودان وغينيا كوناكري وبوركينا فا�شو، 
اأن الحت���اد الإف��ري��ق��ي ل  ي���رون  امل��راق��ب��ني  لكن بع�ض 
التي  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ل��وق��ف  املنا�شبة  الآل���ي���ات  ميتلك 
ت�شكل واحدة من اأ�شباب زعزعة ال�شتقرار يف اإفريقيا. 
ووفقا لتقرير اأ�شدرته جمموعة الأزمات الدولية فاإن 
الأ�شهر الثني ع�شر املا�شية كانت مليئة بال�شطرابات 
يف معظم اأنحاء القارة، فاإ�شافة اإىل وقوع 5 حماولت 
ان��ق��الب��ي��ة خ���الل الأ���ش��ه��ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة ا�شتمرت 
اإث��ي��وب��ي��ا وال�����ش��وم��ال وت�شاد  ال��داخ��ل��ي��ة يف  ال��ن��زاع��ات 
واإفريقيا الو�شطى ويف عدد من بلدان �شمال اإفريقيا. 
لتلك  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  ا�شتجابة  ك��ان��ت  ال��واق��ع  ويف 
التعامل  يف  ك��ب��رية  �شعوبة  وواج���ه  خمتلطة  الأزم����ات 
واأخرى  لوج�شتية  لأ�شباب  وذل��ك  الأزم���ات  معظم  مع 
ال��دول��ي��ة مع  ال��ت��ف��اع��الت  ت��رت��ب��ط بطبيعة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ورو�شيا  ال�شني  جانب  من  خ�شو�شا  القارة  م�شكالت 
اللتان ت�شتعينان يف معظم الأحيان بحق النق�ض لوقف 

الكثري من القرارات يف جمل�ض الأمن الدويل.

قارة م�سطربة
رغم املوارد الطبيعية ال�شخمة التي تتمتع بها القارة 
يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  معظمها  ي�شكل  وال��ت��ي  الإفريقية 
وال�شني  اأوروب�����ا  يف  الثقيلة  ال�����ش��ن��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والوليات املتحدة واآ�شيا، اإل اأن �شكان نعظم دول القارة 
البالغ عددهم نحو 360 مليون ن�شمة مل ينعموا باأي 

وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، اإي���ه���اب ع��ب��ا���ض، مل��وق��ع “�شكاي 
اجلرائم  تلك  خلف  تقف  “اإيران  ب��اأن  عربية”،  نيوز 
وباأ�شلحة  ال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي  ب��ال��دع��م  احل��وث��ي��ني  ب���اإم���داد 
اآمال  اجل��وار،  دول  الع��ت��داء على  لهم  ت�شمح  متقدمة 
يف تطبيق اأيديولوجية ال�شر الإيرانية �شاحبة الع�شور 
الو�شطى«. وي�شيف اأن “حذف ا�شم ميلي�شيات احلوثي 
من قائمة املنظمات الراعية لالإرهاب، كان خطاأ والآن 

يتعني على اإدارة بايدن اإعادة اإدراجهم مرة اأخرى«.
ويف�شر اأن اإعادة اإدارج امللي�شيات بقوائم الإرهاب “اأ�شبح 
����ش���رورة ق�����ش��وى ب��ع��د ت�����ش��اع��د اإره�����اب حت��ال��ف ال�شر 
ال��رتاخ��ي الدويل  اأن حالة  واإي����ران، كما  ب��ني احل��وث��ي 
ت�شاعد  امللي�شيات  جعل  اليمني  بالداخل  جرائم  جتاه 
املجتمع  ي���وؤدي  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  اأع���رب  اإره��اب��ه��ا«. عبا�ض 
الدويل دوره يف حما�شرة اإرهاب احلوثي وقبله اإيران” 
لل�شيطرة على ال�شر يف املنطقة ولتحقيق ال�شلم والأمن 
الدويل والإقليمي ». ومف�شرا يقول خالد عاي�ض، مدير 
“اإيران  اإن  اليمني،  الإن�شان  حلقوق  الوطني  امللتقى 
الدويل يف  املجتمع  امليلي�شيات كورقة لبتزاز  ت�شتخدم 

اتفاق  لتنفيذ  النت�شار  اإع���ادة  ع�شو  قبي�شي،  م��دي��ن 
�شنوات   7 منذ  يعي�ض  اليمني  “ال�شعب  اأن  احل��دي��دة، 
اأوق��ات��ا ع�شيبة ج���راء ج��رائ��م احل��وث��ي، ول��ن ي��ك��ون يف 
منظمة  ت�شنيفها  ب���اإع���ادة  اإل  ج��رائ��م��ه��ا،  م��ن  م��اأم��ن 
اإرهابية وهو اأمر اأ�شبح مطلب �شعبي ور�شمي باليمن«. 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وي�����ش��ي��ف 
�شي�شع  الإره��اب  بقوائم  امليلي�شيات  اإدراج  اأن  عربية” 
الدولية،  الرقابة  حتت  احلوثية  امل�شرفية  ال�شركات 
اإنهاء  ي�شهم يف  لها مبا  امل��ايل  الدعم  و�شيخنق م�شادر 
اإدراج  اإن  يقول  اليمن«. قبي�شي  النقالب واحل��رب يف 
دولية  ع��زل��ة  عليهم  “�شيفر�ض  ك��ذل��ك  الن��ق��الب��ي��ني 
ارتباطها مع  ويف�ض  وا�شعة  �شيدخلم يف مقاطعة  كما 
اأمام  قادتها  حماكمة  اأم��ام  الباب  �شيفتح  كما  اإي���ران«. 
ال�شعب  بحق  اجلرائم  مالييني  على  الدولية  املحاكم 

اليمن، بح�شب قبي�شي.

حتالف ال�سر
الأمريكي  ال�شاأن  يف  املتخ�ش�ض  يعلق  وا�شنطن،  وم��ن 

الأك��ادمي��ي يف  ي��رى لوكا بيونق دينق  ال�شياق  ويف ه��ذا 
جامعة  يف  ال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  اإف��ري��ق��ي��ا  م��رك��ز 
الدفاع القومي يف وا�شنطن اأن القارة الإفريقية بحاجة 
اإىل بناء موؤ�ش�شات را�شخة متنع تكرار الظاهرة اإ�شافة 
الدميقراطي  احلكم  مفاهيم  تر�شيخ  على  العمل  اإىل 
اأن ظاهرة  امل�����ش��ت��وي��ات، م���وؤك���دا  وامل�����دين ع��ل��ى ج��م��ي��ع 
وحرمت  كثريا  الإفريقية  ال��ق��ارة  اأق��ع��دت  الن��ق��الب��ات 

اإن�شانها من ال�شتفادة من املوارد الهائلة املتوافرة.
وبدون  اإن��ه  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  دينق  وي��ق��ول 
ف�شتظل  امل���دين  احل��ك��م  موؤ�ش�شات  لبناء  اجل���اد  العمل 
الع�شكرية  لالنقالبات  خ�شبة  بيئة  الإفريقية  القارة 
التي دائما ما تنهك القت�شادات وتت�شبب يف اله�شا�شة 

نوع من ال�شتقرار الأمني اأو ال�شيا�شي اأو القت�شادي، 
ال�شكان حت��ت خط  م��ن  باملئة   55 م��ن  اأك��ر  يعي�ض  اإذ 
ال�����ش��ودان و�شرياليون  م��ث��ل  ���ش��ه��دت دول  ك��م��ا  ال��ف��ق��ر؛ 
وليربيا ورواندا ومايل حروبا ونزاعات اأهلية ا�شتمرت 
مليون   13 اأك��ر من  وراح �شحيتها  ال�شنوات  ع�شرات 

قتيل و�شرد ب�شببها نحو 33 مليونا.
ف������اإن �شعف  ال�������ش���اأن الإف����ري����ق����ي  ووف����ق����ا خل������رباء يف 
امل�شطربة  الأم��ن��ي��ة  والبيئة  الإف��ري��ق��ي��ة  الق��ت�����ش��ادات 
اإ�شافة اإىل عدم احرتام املواثيق الدميقراطية وجلوء 
حكمهم  ف��رتات  لتمديد  املدنيني  احل��ك��ام  م��ن  العديد 
بيئة  وت��ه��ي��ئ  ال�شعبي  الغ�شب  ت��ث��ري  ع��وام��ل  جميعها 

النقالبات الع�شكرية التي تزيد الأمر تعقيدا.

عدة ملفات بينها حمادثات التفاق النووي الإيراين«. 
ويردف:” حال ا�شتمرار حالة الرتاخي الدولية جتاه 
اإىل داع�ض جديد  امليلي�شيات  جرائم احلوثي �شتتحول 
العامل حتالف دويل جديد  �شيحتاج  اليمن وحينها  يف 

لكبح اإرهابها«.

قطع �سرايني الإرهاب
وارتكبت ميلي�شيات احلوثي الإرهابية ماليني اجلرائم 
اليمن وخ��ارج، متثلت  املدنيني داخل  والنتهاكات �شد 
واإ���ش��اب��ة ع�شرات الآلف  األ��ف   40 اأك��ر م��ن  يف مقتل 
الألغام  اآلف  ب���زرع  اأو  مبا�شرة،  ع�شكرية  هجمات  يف 
احلديدة  حمافظة  وكيل  ويقول  وامل���زارع.  بالطرقات 
اإرهابية  امليلي�شيات منظمة  اإن ت�شنيف  القدميي  وليد 
مهم  �شيء  وه��ذا  للميلي�شيات  املالية  اجلوانب  �شيقيد 
للغاية، لأن الأموال التي ت�شل من اإيران متكن احلوثي 
من تاأمني امل�شادر املالية لقطاع الت�شليح وتوفري و�شراء 
اأدوات الإرهاب. وي�شيف يف ت�شريحات خا�شة ملوقع “ 
اأنه :”على وا�شنطن اأن تعمل مبا  �شكاي نيوز عربية”، 
الإجرام  ويالت  عنهم  ويبعد  اليمنيني  م�شالح  يحقق 

احلوثي باإعادة ت�شنيف احلوثي بقوائم الإرهاب«.

ال�سواريخ تطارد النازحني
يف  ال��ن��ازح��ني  خميمات  ق�شف  على  امليلي�شيات  وداأب���ت 
يف  وامل�شريات  واملدفعية  البالي�شتية  بال�شواريخ  م��اأرب 
جرائم تنتهك القانون الدويل الإن�شاين. وك�شف تقرير 
ملكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية باليمن، 
بالي�شتية  لهجمات  للنازحني  خميما   12 تعر�ض  عن 
احلوثيني  اأن  اأك��د  والتقرير  م��اأرب.  مبحافظة  حوثية 
يف  للنازحني  موقعا   12 املا�شي،  دي�شمرب  يف  هاجموا 
ماأرب تقع ب�4 �شواريخ بالي�شتية، ما اأ�شفر عمن نزوح 
املدنيني اإىل مناطق اأكر اأماًنا يف ماأرب الوادي. وطبقا 
 4600 تهدد  ال�شواريخ احلوثية  فاإن  املتحدة  لالأمم 
عائلة ت�شتوطن 11 خميما. والتدخل الإيراين باليمن 
الإن�شانية  ال��ي��م��ن��ي��ني  اأزم�����ة  ف��اق��م  الن��ق��الب��ي��ني  ع���رب 
وخلف  بالبالد  ال�شيا�شية  احلياة  وعطل  والقت�شادية 
اآلف اخل�شائر والإ�شابات يف اأرواح املدنيني. وكان نيد 
اإن  ق��ال  الأمريكية،  اخلارجية  با�شم  املتحدث  براي�ض 

هجمات احلوثي تعيق احلل الدبلوما�شي يف اليمن.

الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل احل���روب 
الأهلية التي عانت منها بلدان القارة 

ل�شنوات طويلة. 

اأ�سباب عديدة
ال�شاأن  يف  امل��خ��ت�����ض  اب���راه���ي���م  اح���م���د  ع������ادل  ي�����ش��ري 
احلوكمة  غياب  اإن  الإفريقي  وال�شيا�شي  الدبلوما�شي 
وتف�شي ف�شاد ال�شلطة هو اأبرز اأ�شباب ا�شتمرار ظاهرة 

النقالبات.
ويقول ابراهيم ملوقع “�شكاي نيوز عربية” اإن الحتاد 
الإفريقي يحتاج اإىل تبني اآليات اأكر قوة وقدرة على 
ال���ردع ل��وق��ف ظ��اه��رة الن��ق��الب��ات يف ال���دول الأع�شاء 
مثل  ال�شلة  ذات  ال��دول��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  والتن�شيق 
الدولية  التمويل  وموؤ�ش�شات  ال���دويل  الأم���ن  جمل�ض 
حتى تكون عقوباته وقراراته اأكر فاعلية وقدرة على 

التاأثري على اجلهات ذات النزعات النقالبية.
ماأمون  ال�����ش��ح��ف��ي  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول  ال�����ش��ي��اق،  ذات  ويف 
العديد  هنالك  اإن  نيوز عربية”  “�شكاي  ملوقع  الباقر 
م���ن الأ����ش���ب���اب ال���ت���ي ف��اق��م��ت ظ���اه���رة الن���ق���الب���ات يف 
الوطني  الدور  ا�شتيعاب  اأبرزها عدم  الإفريقية  القارة 
ال�شيا�شية  النخب  ممار�شة  عدم  اإىل  اإ�شافة  للجيو�ض، 

ما يكفي من العمل الدميقراطي. 
املكايدات  ب�شبب  اأي�����ش��ا  ال��ظ��اه��رة  “تتزايد  وي�شيف: 
يف  ورغبتها  املحلية  ال�شيا�شية  ال��ق��وي  ب��ني  امل�شتمرة 

احلَكم واإن كان �شد رغبة ال�شَعوب«.

جناحات حمدودة
الوا�شح يف  الف�شل  يف اجلانب الآخ��ر وعلى الرغم من 
الإفريقي  الحت��اد  ا�شتطاع  الن��ق��الب��ات،  ظاهرة  وق��ف 
يف  اإيجابًيا  دوًرا  لعب  حيث  النجاحات  بع�ض  حتقيق 
���ش��م��ان ان��ت��ه��اء ال���ن���زاع الن��ت��خ��اب��ي يف زام��ب��ي��ا بانتقال 
�شل�ض و�شلمي لل�شلطة؛ كما اأ�شهم ب�شكل فعال يف جهود 
من  ال�شغط  خ��الل  من   19 كوفيد  لوباء  ال�شتجابة 
ال��ل��ق��اح��ات وتخفيف عبء  اإىل  ال��ع��ادل  ال��و���ش��ول  اأج���ل 
حيث  خا�ض  ب�شكل  للخطر  املعر�شة  للبلدان  ال��دي��ون 

تراجع القت�شاد ب�شبب تف�شي املر�ض.
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التن�شيقي”،  “الإطار  ق���وى  تقلب 
يف ال��ع��راق، خ��ي��ارات��ه��ا، ب�����ش��اأن رئي�ض 
الرئي�ض  ب���ني  امل��ق��ب��ل،  اجل��م��ه��وري��ة 
ومر�شح  �����ش����ال����ح،  ب����ره����م  احل�������ايل 
الكرد�شتاين  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 
ه��و���ش��ي��ار زي���ب���اري. وو���ش��ل��ت القوى 
الكردية اإىل مرحلة “ك�شر العظم”، 
مل  اإذ  ال��ع��راق،  رئي�ض  من�شب  ب�شاأن 
ت��ت��ف��ق ع��ل��ى م��ر���ش��ح واح����د لتقدميه 
املقرر  اجل���ل�������ش���ة  يف  ال�����ربمل�����ان  اإىل 
لختيار  امل��ق��ب��ل،  الأ����ش���ب���وع  ع��ق��ده��ا 
رئ��ي�����ض اجل���م���ه���وري���ة. وي�����ش��ر حزب 
الكرد�شتاين،  ال���وط���ن���ي   الحت�������اد 
ع���ل���ى ال���ت���ج���دي���د ل��ل��رئ��ي�����ض احل����ايل 
ب���ره���م ����ش���ال���ح، ف��ي��م��ا ق�����ّدم احل���زب 
مر�شحه  الكرد�شتاين   الدميقراطي 
ه��و���ش��ي��ار زي����ب����اري. ووج������دت قوى 
الإطار التن�شيقي، )املظلة ال�شيا�شية 

بني  نف�شها  امل�شلحة(  للميلي�شيات 
بتن�شيبهما،  ت��رغ��ب  ل  م��ر���ش��ح��ني، 
الثالثي”  “التفاق  اأن  غ������ري 
ال�شدري  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م  ب���ني  امل����ربم 
الربملان  ورئ��ي�����ض  ال�����ش��در،  م��ق��ت��دى 
احلزب  ورئي�ض  احللبو�شي،  حممد 
م�شعود  الكرد�شتاين،  الدميقراطي 
النتيجة.   ه��ذه  اإىل  اأف�شت  ب���ارزاين، 
التن�شيقي  الإط���������ار   ق�����وى  ول������دى 
املرتبطة باإيران، خالفات عميقة، مع 
تعود  �شالح،  برهم  احل��ايل  الرئي�ض 
ا�شطّف حينها،  اإذ   ،2020 عام  اإىل 
ال�شعبية،  الح��ت��ج��اج��ات  ج��ان��ب  اإىل 
ون����ادى ب�����ش��رورة ال��ك�����ش��ف ع��ن قتلة 
املتظاهرين، وهو ما اأّلب املجموعات 
اتهموه  اإذ  عليه،  واأن�شارها  امل�شلحة، 
من  بال�شد  وال��ع��م��ل  ب�”اخليانة”، 

م�شالح ال�شعب وفق منطقها.
ورف�ض �شالح حينها، تكليف مر�شح 
تلك القوى اأ�شعد العيداين، حمافظ 
الب�شرة احلايل؛ كونه حم�شوبا على 
القوى املقربة من اإيران، وهو ما راأى 
ت�شهم  ل  خطوة  حينها،  �شالح  فيه 
تهدئ  ول  املجتمعي،  ال���ش��ت��ق��رار  يف 
الحتجاجات ال�شعبية. وما زاد حنق 
حتالف  مثل  ال�شيا�شية  القوى  تلك 
القانون،  دول�����ة  وائ����ت����الف  ال���ف���ت���ح، 
الرئي�ض  على  احل��ق،  اأه��ل  وع�شائب 
ا�شت�شدار  م���ن  مت��ك��ن��ه  ه���و  ���ش��ال��ح، 
املحكمة الحت��ادي��ة، يجيز  ق��رار من 
ل��رئ��ي�����ض اجل���م���ه���وري���ة ت��ك��ل��ي��ف اأي 
�شخ�شية يختارها لتاأليف احلكومة، 
عدم  ح����ال  اإل���ي���ه���ا، يف  ال���رج���وع  دون 
متكن مر�شح الكتلة النيابية الأكرب، 

من ت�شكيل احلكومة، يف املرة الأوىل، 
وهو ما يحرمها من “حقها” الذي 
احلكم.  ملنظومة  ح��م��اي��ة  ف��ي��ه  ت���رى 
وينوي برهم �شالح املناف�شة جمددا 
على من�شب الرئي�ض العراقي. وقال 
“اأتر�شح  م��ت��ل��ف��زة:  ك��ل��م��ة  يف  ���ش��ال��ح 
اأن  ب��ع��د  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ملن�شب 
ُمدركا  م�شتقل،  وط��ن��ي  ب��ق��رار  نلته 
اأنه �شرٌف عظيم وم�شوؤوليٌة كبرية”، 
اجلمهورية  “رئي�ض  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
البالد  ل��وح��دة  رم��زا  يكون  اأن  يجب 
و���ش��ي��ادت��ه��ا وح��ام��ي��ا ل��ل��د���ش��ت��ور، واأن 
يكون رئي�شا لكل العراقيني، رئي�شا ل 
مروؤو�شا«. واأ�شاف: “التزمنا باإ�شرار 
وبدعم الوطنيني اخلرّيين، يف امل�شي 
ملهامي،  م�شاًرا  الوطنية  �شقف  حتت 
ورغم  ظ����رف  اأي  حت���ت  اأ���ش��م��ح  ومل 

بامتهان  وال�شغوط  امل�شاعب  �شتى 
م�شريا  من�شب رئا�شة اجلمهورية”، 
“ظروف البلد تفر�ض عمال  اأن  اإىل 
ا�شتثنائيا واأمامنا حتديات غري قابلة 
للتاأجيل«. يف هذا الإطار اأكد قيادي 
“قوى  اأن  التن�شيقي”  “الإطار  يف 
الإط��ار متيل للرئي�ض احلايل برهم 
�شالح، على رغم اخلالفات ال�شابقة، 
ب��ني ال��ط��رف��ني، وه��و م��ا مت التفاق 
الإطار”،  ق���وى  ج��م��ي��ع  داخ����ل  ع��ل��ي��ه 
م�شرًيا اإىل اأن “اختيار زيباري رمبا 
قوى  جمهور  اإ���ش��ع��اف  يف  �شي�شاهم 
ال�شابقة من  ب�شبب مواقفه  الإط��ار، 
القيادي  وي�شيف  ال�شعبي«.  احل�شد 
ا�شمه  ع����ن  ال��ك�����ش��ف  رف�������ض  ال������ذي 
اأن  عربية”  ن���ي���وز  “�شكاي  مل���وق���ع 
“جميع الأحزاب املن�شوية يف الإطار 

التن�شيقي، تخ�شى من و�شول زيباري 
اإىل املن�شب، لذلك �شتختار الرئي�ض 
اأن  احلايل، برهم �شالح، ف�شال عن 
زيباري، وهو مر�شح التفاق الثالثي، 
بني ال�شدر واحللبو�شي وبارزاين يف 
ظل ال�شتقطاب احلا�شل بني الإطار 

والتيار ال�شدري«.
ووج��������دت ت���ل���ك ال����ق����وى ن��ف�����ش��ه��ا يف 
الرئي�ض  تعترب  ك��ان��ت  اإذ  “ورطة”، 
عليها،  خطرا  �شالح،  برهم  احل��ايل 
ال�شنوات  م�����دار  ع��ل��ى  ل���ه  ووج���ه���ت 

املا�شية، عدة اتهامات.
اأق���ال���ه الربملان  ف��ق��د  زي����ب����اري،  اأم�����ا 
ال��ع��راق��ي، بتهم ال��ف�����ش��اد، ب��دع��م من 
تلك املجموعات، عام 2016، وكانت 
�شده،  حمالت  ت�شن  الف�شائل،  تلك 
خالل الفرتة املا�شية، وما زادها هو 
ال�شعبي؛  احل�شد  لف�شائل  ان��ت��ق��اده 
مطار  �شربت  التي  الهجمات  ب�شبب 

اأربيل.
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عربي ودويل
ب�يدن يه�جم يف ني�ي�رك ب�شدة �لعنف �مل�شلح  •• نيويورك-اأ ف ب

امل�شلح  العنف  موجة  على  بعنف  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  حمل 
التي جتتاح نيويورك ومدن كبرية اأخرى يف البالد، ووعد ببذل مزيد 
املعار�شة  تتهمه  ال��ذي  بايدن  جو  ويريد  اجل��رمي��ة.  �شد  اجلهود  من 
اجلمهورية بالتقاع�ض، اأن يربهن لالأمريكيني اأنه يريد تطويق موجة 
العنف، يف مو�شوع ينطوي على خطورة �شيا�شية بالن�شبة له قبل اأ�شهر 

من النتخابات الت�شريعية.
“كفى،  اأمام مئة م�شوؤول يف املدينة والولية  وقال بايدن يف نيويورك 

لأننا نعلم اأنه ميكننا فعل �شيء حيال ذلك«.
وقد جتمعوا يف مقر �شرطة نيويورك بدعوة من رئي�ض بلدية املدينة 
اجلديد الدميوقراطي اإريك اآدامز، الأمريكي من اأ�شل اأفريقي الذي 

يدعم تبني خط مت�شدد �شد اجلرمية.
واأورد الرئي�ض الأمريكي يف كلمة اأرقاما على ال�شعيد الوطني، م�شريا 
اإىل اأن “64 طفال جرحوا يف اأعمال عنف ا�شتخدمت فيها اأ�شلحة نارية 

اآخ��رون«. ودعا بايدن الذي توىل ال�شلطة  منذ بداية العام، وقتل 26 
الأ�شلحة  جرائم  ملكافحة  �شاملة  ا�شرتاتيجية  “تطبيق  اإىل  ع��ام  منذ 
اأخرى”،  وم��دن  واأتالنتا  وفيالدلفيا  نيويورك  مثل  م��دن  يف  النارية 
معرتفا يف الوقت نف�شه باأن ال�شلطات الفدرالية يجب اأن “تبذل جهودا 
اأكرب” �شد انت�شار الأ�شلحة غري امل�شجلة والجتار غري امل�شروع الوا�شع 

بها.
ويخ�شع اإريك اآدامز الذي كان يقف اإىل جانب الرئي�ض، ل�شغوط منذ 
تويل من�شبه يف الأول من كانون الثاين/يناير، ل �شيما بعد مقتل اثنني 
من �شباط �شرطة نيويورك يف 21 كانون الثاين-يناير بر�شا�ض رجل 
م�شلح يف هارمل. وعرب اآدامز ال�شرطّي ال�شابق عن اأ�شفه لأن احلكومة 
“تتنب �شد العنف امل�شلح نهجا ي�شبه  الفدرالية وال�شلطات املحلية مل 
تعاون  اإىل  داعيا   ،2001 اأيلول-�شبتمرب”   11 “الرد على”  اأ�شلوب 

الق�شاء  “اإ�شالح  اإىل  ودع���ا  وال��ق�����ش��اء.  ال�شرطة  هيئتي  ب��ني  اأف�����ش��ل 
، �شجلت مدن عدة   2021 البلد«. ويف  اجلزائي يف هذه املدينة وهذا 
اأرقاما قيا�شية يف عدد جرائم القتل. وُنهبت متاجر يف �شان فران�شي�شكو 
وقتل اأطفال بر�شا�ض طائ�ض و�شقط عد كبري من ال�شحايا يف حوادث 

اإطالق نار، وكل هذه حوادث تهيمن على الأخبار يف الوليات املتحدة.
باعرتاف اجلميع، بداأت موجة العنف تت�شاعد قبل و�شول جو بايدن 
اإىل ال�شلطة يف كانون الثاين-يناير 2021، نتيجة للوباء الذي اأ�شعف 
الن�شيج الجتماعي، ح�شب خرباء. وما زالت املدن الأمريكية اأكر اأمانا 

مما كانت عليه يف ثمانينات وت�شعينات القرن املا�شي.
لكن الرئي�ض يواجه انتقادات متزايدة ب�شبب تفاقم انعدام الأمن كما 
“ايه  �شبكة  حل�شاب  اإيب�شو�ض  معهد  اأج���راه  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  يك�شف 
الأمريكيني  ن�شبة  اأن  اإىل  وا���ش��ار  الأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  يف  ب��ي �شي” 

الرا�شني عن اأدائه يف جمال الأمني انخف�شت من 43 باملئة يف ت�شرين 
الأول-اأكتوبر اإىل 36 باملئة.

ت�شاعد  بتجاهل  الدميوقراطي  الرئي�ض  اجلمهوريني  بع�ض  ويتهم 
اجلرمية والرغبة يف اقتطاع موارد ال�شرطة قبل انتخابات ت�شريعية يف 

ت�شرين الثاين-نوفمرب ُتظهر بوادر �شيئة للدميوقراطيني.
التي  نيويورك  �شرطة  ميزانية  بزيادة  اآدام��ز  اإري��ك  يطالب  وبالعك�ض، 
ت�شم 36 األف �شرطي و19 األف موظف، بعد حركة احتجاجية للي�شار 

النيويوركي �شد ال�شرطة يف 2020.
مقدما  ال�شرطة”  التمويل عن  لي�ض قطع  “الرد  اأن  بايدن  واأك��د جو 

بذلك دعمه لرئي�ض البلدية الدميوقراطي اجلديد لنيويورك.
وك���ان اآدام����ز اأع��ل��ن يف ن��ه��اي��ة ك��ان��ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر ا�شتئناف دوري���ات 
 2020 يف  األغاها  للجدل  فرق مثرية  وهي  ال�شرطة مبالب�ض مدنية 
�شلفه الي�شاري بيل دي بالزيو بعد مقتل جورج فلويد على يد �شابط 
حلركة  كبرية  احتجاجات  اأث��ار  ال��ذي  احل��دث  مينيابولي�ض  يف  �شرطة 

“حياة ال�شود مهمة” �شيف 2020.

تتبّنى �ل�شني �إجر�ء�ت �أكرث �شر�مة من �ألع�ب ط�كي�, لأنه� تعترب �أن ��شرت�تيجيته� �شفر ك�فيد �أكرث ف�علية من نهج �لدول �لغربية

����ش���ت���ك����ن 
�أول  �لأل��ع���ب 
مب��شر  �جتم�ع 
ل��ل��رئ��ي�����س 
مع  �ل�شيني 
�أج�نب  ق���دة 
م��ن��ذ ع���م��ني

•• الفجر -خرية ال�شيباين
على  �سرعة  باأق�سى  الكهربائية  املكوكات  تدور     
الطريق الدائري الرابع لبكني، على طول اخلطوط 
املحجوزة، واملختومة باحللقات اخلم�س. بني املطار 
واملواقع الأوملبية الثلثة، ل �سيء يجب اأن يوقف 
القوافل التي ترافقها �سيارات ال�سرطة. ويف اإ�سارة 
عمدة  دعا  املفرطة،  ال�سحية  اليقظة  مناخ  اإىل 
احلافلت،  من  القــرتاب  “عدم  اإىل  ال�سكان  بكني 

حتى يف حالة وقوع حادث«.

»قد ينهار البع�س«:

بني �أوميكرون و�ملق�طعة, �ألع�ب بكني حتت �ل�شغط...!
�سيتم و�سع احلالت الإيجابية يف احلجر النفرادي طيلة ع�سرة اأيام مبا يعني عدم امل�ساركة

   لئن تخ�شى احلكومة ال�شينية اأن 
يوؤدي و�شول الآلف من الريا�شيني 
واجلهاز التدريبي وال�شحفيني اإىل 
ا�شتفحال الوباء حملّيا، فهي لي�شت 
لل�شغط.  تتعر�ض  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
دائم  قلق  مع  الريا�شيون  �شيعي�ض 
من ا�شطياد كوفيد خالل املناف�شة 

)من 4 اإىل 20 فرباير(.
   وقد حاول الوفد الفرن�شي ا�شتباق 
امل�شكلة. “يف اأوملبياد طوكيو، اأن�شاأنا 
خ��ل��ي��ة دع�����م ن��ف�����ش��ي واح��������دة عرب 
طبيبان  هنا  لدينا  ولكن  الهاتف، 
قد  البع�ض  لأن  املوقع،  يف  نف�شيان 
لو  فيليب  ال��دك��ت��ور  يو�شح  ي��ن��ه��ار، 
الأوملبية  اللجنة  اأطباء  كبري  ف��ان، 
الفرن�شية،  وال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
م���ن ب��ك��ني. ع��ن��دم��ا ت�����ش��ت��ع��د لأرب���ع 
ب�شبب  لي�ض  اإق�شاوؤك  ويتم  �شنوات 
الأمر  ف��ريو���ض،  ب�شبب  ب��ل  اأدائ����ك 

�شعب ».

احلالت الإيجابية:
 العزل 10 اأيام

   رغ����م ال��ف��ح�����ض الإج����ب����اري قبل 
اللجنة  اأح�شت  والتلقيح،  امل��غ��ادرة 
�شهر  نهاية  ال��دول��ي��ة، يف  الأومل��ب��ي��ة 
م���ائ���ة �شخ�ض  م����ن  اأك������ر  ي���ن���اي���ر، 
و�شولهم  ع��ن��د  اإ���ش��اب��ت��ه��م  ث��ب��ت��ت 
-وه����ي  ال�������ش���ح���ي���ة  ال���ف���ق���اع���ة  اىل 
بقية  ع��ن  مت��اًم��ا  م��ع��زول��ة  منطقة 
ال��ب��ل��د، حم��اط��ة بحواجز  م��ن��اط��ق 
الأ�شالك  اأح��ي��اًن��ا  تعلوها  وا���ش��ع��ة، 
ال�����ش��ائ��ك��ة. م���ن ب��ي��ن��ه��م ع����دد قليل 

ذل��ك بطل  الريا�شيني، مبا يف  من 
�شيمني  الرنويجي  الأوملبي  التزلج 
هيغ�شتاد كروجر، الذي لن يتمكن 

من الدفاع عن لقبه.
   خ���وًف���ا م���ن ح�����دوث ن���زي���ف بني 
امل�شاركني، �شغطت اللجنة الأوملبية 
الدولية على بكني خلف�ض ح�شا�شية 
التواجد  عتبة  معيدة  الختبارات، 
نتيجة  اإىل  امل����وؤدي����ة  ال���ف���ريو����ش���ي 
اإىل  اأق����رب  اإىل م�����ش��ت��وى  اإي��ج��اب��ي��ة 
لذلك،  ونتيجة  الأوروبية.  املعايري 
يتعافون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  ف���اإن 
الآن  هم  ك��ورون��ا  فريو�ض  من  للتو 

اأقل عر�شة لالختبار اإيجابيا.
   ك��ل ي���وم ق��ب��ل ال�����ش��اع��ة 6 م�شاًء، 
����ش���ي���ت���ع���ني ف���ح�������ض ال���ري���ا����ش���ي���ني 
ومرافقيهم من قبل اأفراد يرتدون 
و���ش��ي��ت��م و�شع  ف�����ش��ائ��ي��ة.  ب�����دلت 
احلجر  يف  الإي���ج���اب���ي���ة  احل�������الت 
ولن  اأي���ام  ع�شرة  طيلة  الن���ف���رادي 
الفقاعة  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  يتمكنوا 
اإل بعد اإظهار اختبار �شلبي لثالثة 

اأيام متتالية.
املناف�شة  اإن  ن���ق���ول  اأن  وي���ك���ف���ي   
لكن   ... ل��ه��م  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ت��ن��ت��ه��ي 
ا من  حالت الت�شال قد متنع اأي�شً
ا�شحابها  على  �شيتعني  امل�شاركة: 
اأ�شبوع،  ط��ي��ل��ة  غ��رف��ه��م  يف  ال��ب��ق��اء 
الختبارات  من  العديد  عر�ض  ثم 

ال�شلبية على فرتات اأربع وع�شرين 
�شاعة للخروج.

تدابري �سحية مت�سددة
   ت��ت��ب��ّن��ى ال�����ش��ني اإج�������راءات اأكر 
“لأنها  طوكيو،  األعاب  من  �شرامة 
�شفر  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  اأن  ت��ع��ت��رب 
اأك�����ر ف��اع��ل��ي��ة م���ن النهج  ك��وف��ي��د 
الغربية”،  ال������دول  ت��ب��ن��ت��ه  ال�����ذي 
الدبلوما�شية  با�شم  املتحدث  اأعلن 

ال�شينية ت�شاو ليجيان. 
  حتت تهديد اوميكرون، �شيحاول 
اإث����ب����ات تفوق  ال�����ش��ي��وع��ي  ال���ن���ظ���ام 
تبقى  وال���ذي  ال��رادي��ك��ايل،  اأ�شلوبه 
ال��دول��ة الأخ���رية يف العامل  ال�شني 
ال���ت���ي ت��ط��ّب��ق��ه، ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن 
العواقب القت�شادية والجتماعية 
تغلق  اإيجابية،  حالة  اأق��ل  ففي   –

مدن اأو اأحياء باأكملها.
ال�شحية  الإج���������راءات  م��ع��ت��ربة     
متطرفة، طلبت ال�شفارة الأمريكية 
ال�شماح  وا���ش��ن��ط��ن  م���ن  ب��ك��ني  يف 
للدبلوما�شيني وعائالتهم مبغادرة 

ال�شني.
اأك��ر من الالزم،   وك��ان ال�شتفزاز 
التي  ال�شينية،  ال�شلطات  نظر  يف 
عن  “التوقف  على  وا�شنطن  حثت 
النظام  وي�شعر  الأل��ع��اب.  تعطيل” 
املقاطعة  ب�شبب  ب��امل��رارة  ال�شيوعي 
الدبلوما�شية التي اأعلنتها الوليات 
حلفائها  م���ن  وال���ع���دي���د  امل���ت���ح���دة 
والدمنارك  وكندا  اأ�شرتاليا  )مثل 
وهولندا(  وال���ي���اب���ان  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى ان��ت��ه��اك��ات حقوق 

الإن�شان يف هذا البلد.

   وخوًفا من اأن يتحول احلدث اإىل 
ال�شلطات  ح���ذرت  م��ع��ار���ض،  م��ن��رب 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ال���ري���ا����ش���ي���ني ال���ذي���ن 
النظام:  ان���ت���ق���اد  ع���ل���ى  ي�����ج�����روؤون 
ال�شينية  ل��ل��ق��وان��ني  ان���ت���ه���اك  اأي 
�شيعاقب. ومت حتذير اأولئك الذين 
قد مييلون اإىل ارت��داء قم�شان تي 
���ش��ريت ي�����ش��األ��ون اأي���ن ذه��ب��ت لعبة 
بعد  -اخ��ت��ف��ت  ���ش��واي  بينغ  التن�ض 

ي���رى ت�����ش��او ت���ون���غ، ال��ب��اح��ث يف   ،“
مركز كارنيجي ت�شينغهوا يف بكني.

اأن  يف  البع�ض  ي�شك  ذل���ك،  وم���ع    
الدولة املنظمة تريد التج�ش�ض على 
اجلميع  على  يجب  اذ  امل�����ش��ارك��ني. 
على   MY2022 تطبيق  تنزيل 
هواتفهم -امل�شتخدمة ب�شكل خا�ض 
للمراقبة ال�شحية للحدث -والتي، 
�شيتزن  �شركة  م��ن  لباحثني  وف��ًق��ا 

كان  ل����و  ح���ت���ى  “ولكن،  ال�������ش���ني. 
النظام يفعل كل �شيء لثني الغرب 
ع����ن ا����ش���ت���خ���دام ح���ق���وق الإن�������ش���ان 
معتاد  ف��اإن��ه  ال��ت��ظ��اه��رة،  لتقوي�ض 
هذا  ب�شاأن  نف�شه  ع��ن  ال��دف��اع  على 
امل��و���ش��وع م��ن��ذ اأومل���ب���ي���اد ب��ك��ني عام 
2008. وخ�شو�شا، تتمتع ال�شني 
الآن بنفوذ اأكرب، وميكن ا�شتخدامه 
�شد املنظمات والدول التي تتحدها 

بالعتداء  ب��ارز  �شيني  زعيم  اتهام 
اجلن�شي -. ويف هذا ال�شدد، يعترب 
غ��ي��اب اجل��م��ه��ور نعمة ل��ل��ن��ظ��ام: ل 

حادثة حمتملة يف املدرجات.

عدم الثقة يف تطبيق الألعاب
قمع  اإدان����ات  �شتنطلق  بالتاأكيد،     
الأويغور يف �شينجيانغ من اخلارج، 
اأن حت�ّشن �شورة  ومن غري املرجح 

اأمنية.  ع��ي��وب  ب��ه��ا  ال��ك��ن��دي��ة،  لب 
بعدم  وف��وده��ا  دول  ع���دة  ون�شحت 
ال�شخ�شية.  ات�شالهم  و�شائل  حمل 
تو�شيات  ت��ق��دمي  ف��ع��ال  مت  “لقد 
يوؤكد  ال�شخ�شية،  بياناتنا  ب�����ش��اأن 
ال��ت��وا���ش��ل بيننا  ل���و ف����ان،  ف��ي��ل��ي��ب 
لهذه  م�شتاأجرة  ه��وات��ف  ع��رب  يتم 
البيانات  ع��ل��ى  للحفاظ  امل��ن��ا���ش��ب��ة، 

احل�شا�شة.«
   اإن ال�شني، التي وعدت الدول التي 
قاطعتها “بدفع الثمن”، ميكنها يف 
املقابل العتماد على وجود حوايل 
ع�����ش��ري��ن رئ��ي�����ض دول����ة م���ن بينهم 
بوتني.  الرو�شي فالدميري  الزعيم 
مبا�شر  اجتماع  اأول  ه��ذا  و�شيكون 
اأجانب  ق��ادة  مع  ال�شيني  للرئي�ض 
تثبت  التي  والو�شيلة  عامني!  منذ 
معزولة  لي�شت  ال�شني  اأن  ل�شعبه 

على ال�شاحة الدولية.
عن لك�سبي�س

�شتقام دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف الفرتة من 4 اإىل 20 فرباير. العاب بني املطرقة وال�شندان

و�شول اأع�شاء الفريق الأوملبي الياباين اإىل القرية الأوملبية يف بكني منظر جوي ل� ال�شريط اجلليدي، امل�شار املخ�ش�ض لأحداث التزلج ال�شريع لألعاب بكني

�سي�ساعف النظام ال�سيوعي يقظته لتجنب ا�ستئناف الوباء خلل احلدث
الرئي�ض الرو�شي فالدميري بوتني يح�شر اللعاب
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املال والأعمال

هيئة �لبيئة �أب�ظبي تعكف على تنفيذ م�شروع �خلريطة �لهيدروجي�ل�جية للإم�ر�ت
مثل الربك والينابيع وال�شدود والغطاء النباتي والرتبة. ويتم ت�شنيف 
وحتليل وتف�شري هذه البيانات وحتديد الفجوات املوجودة بها وا�شتكمال 
هذا النق�ض من خالل اإجراء فحو�شات وقيا�شات ميدانية ت�شمل اإجراء 
جتارب ال�شخ على عدد من الآبار املختارة وجمع بيانات عن منا�شيب املياه 
والإ�شعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  اجلوفية وملوحتها وخ�شائ�شها 
ب��الإ���ش��اف��ة اىل م��ع��ل��وم��ات ع��ن اجليولوجيا  امل�����ش��اح��ي ل��الآب��ار  وال��رف��ع 
اخلرائط  اإن���ت���اج  ي��ت��م  و  وامل���ن���اخ.  الأرا����ش���ي  وا���ش��ت��خ��دام��ات  ال�شطحية 
اجلوفية  اخل��زان��ات  واأب��ع��اد  نوعية  لتحديد  خمتلفة  ر���ش��م  مبقايي�ض 
اإعادة  ومواقع  ال�شحب  اأماكن  وحتديد  التخزينية  و�شعتها  واأعماقها 
ال�شحن لهذه اخلزانات وبالتايل حتديد اخلزانات املعر�شة لال�شتنزاف 
التلوث لهذه  ال�شحب وحتديد مدى  التملح ب�شبب زيادة  اأو  والن�شوب 
اخلزانات واأ�شبابه والعديد من اخل�شائ�ض الأخرى التي ميكن عر�شها 

�شغطا  ميثل  ما  وه��و  القت�شادي  والنمو  لل�شكان  الجتماعي  ال��رف��اه 
التملح  املتجدد والقابل للن�شوب وزي��ادة  امل��ورد غري  م�شتمرا على هذا 
ب�شبب ال�شحب اجلائر وندرة الأمطار التي توؤدي اإىل عدم جتدد موارد 
املياه اجلوفية يف معظم مناطق الدولة”. واأ�شارت �شعادة الظاهري اإىل 
حتديا  ميثل  امل�شتهلكة  القطاعات  جلميع  املياه  على  الطلب  تلبية  اأن 
م�شتمرا يحتاج اإىل الهتمام الكامل من جميع ال�شلطات املعنية بالدولة 
لتوفري بيانات دقيقة وعالية اجلودة.. لكن قد ل تتوفر هذه البيانات 
اأو ل ت�شل اإىل املخططني وامل�شرعني و�شناع القرار، وهو ما دفع هيئة 
البيئة - اأبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية اإىل اتخاذ 
هذه املبادرة املهمة لإعداد واإن�شاء اأول خريطة هيدروجيولوجية لدولة 
ل�شناع  و�شهل  دقيق  مرجع  مبثابة  لتكون  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

القرار وامل�شرعني والباحثني يف جمال املياه اجلوفية وال�شطحية”.

•• اأبوظبي-وام:

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  – اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  تعكف 
لدولة  ال��ه��ي��دروج��ي��ول��وج��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  م�����ش��روع  تنفيذ  ع��ل��ى  التحتية 
الإم��ارات العربية املتحدة و الذي يعترب فريدا من نوعه على م�شتوى 
منطقة اخلليج العربي . يهدف امل�شروع اإىل جمع وت�شنيف وحتليل كافة 
البيانات املتاحة عن املياه اجلوفية وال�شطحية التي مت احل�شول عليها 
والتقارير  والأب��ح��اث  الآب��ار  الآب��ار وح�شر  من خ��الل م�شروعات حفر 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�شتخدام  مت  ال�شدد  هذا  ويف   . ال�شلة  ذات 
لال�شتفادة من البيانات املتاحة يف ر�شم خرائط رقمية دقيقة وذات جودة 
عالية و ت�شمل هذه البيانات واملعلومات.. املياه اجلوفية ومواقع الآبار 
ال�شطحية  واملياه  الأرا�شي  وا�شتخدامات  والطبوغرافيا  واجليولوجيا 

يف �شورة خرائط. و متكن هذه املعلومات �شناع القرار يف الدولة من 
التدابري  لتخاذ  اجلوفية  للخزانات  الراهن  للو�شع  ال�شحيح  الفهم 
والإجراءات وال�شيا�شات املنا�شبة ل�شتغالل هذه اخلزانات وال�شتخدام 
امل�شتدام ملوارد املياه اجلوفية املتاحة وحمايتها من ال�شتنزاف والتلوث 
اأن  كما  فعالية  اأك��ر  ب�شورة  الأرا���ش��ي  ل�شتخدام  الأمثل  والتخطيط 
اخلريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات �شوف ت�شاعد على حتديد 
مواقع الآبار املوجودة وحتديد مواقع احلفر امل�شتقبلية واملناطق التي 
املياه  ح��ول  كافية  معلومات  تتوفر  ول  البيانات  يف  نق�ض  م��ن  تعاين 

اجلوفية بها.
لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ظ��اه��ري  �شامل  �شيخة  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  وق��ال��ت 
البيئة – اأبوظبي “ املياه اجلوفية يف دولة الإمارات متثل م�شدرا مهما 
ل�شمان  اأي�شا  �شرورية  وهي  والغابات  للزراعة  الالزمة  املياه  لتوفري 

برعاية رئي�س الدولة و ح�سور حمد ال�سرقي 

�لفجرية ت�شت�شيف �مل�ؤمتر �لعربي �لدويل للرثوة �ملعدنية 22 فرب�ير

ملي�ر درهم .. ت�شرف�ت عق�ر�ت دبي يف �أ�شب�ع  5.4
التجاري  اخل��ل��ي��ج  مبنطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   69 بقيمة 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 35 مليون 
. و ت�شدرت منطقة  درهم يف منطقة اخلليج التجاري 
اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق 
مليون   281 بقيمة  مبايعة   131 �شجلت  اإذ  والفلل 
بت�شجيلها  الرابعة  الرب�شاء جنوب  تلتها منطقة  درهم 
115 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة يف وادي 
مليون   170 بقيمة  مبايعة   99 بت�شجيلها   5 ال�شفا 
درهم. و �شجلت الرهون قيمة قدرها 1.78 مليار درهم 
منها 67 رهن اأرا�ض بقيمة 382.05 مليون درهم و 
363 رهن فلل و�شقق بقيمة 1.39 مليار درهم وكان 
اأهمها مبنطقة ال�شوق الكبري بقيمة 300 مليون درهم 
177 مليون  واأخ��رى يف منطقة جمريا الثانية بقيمة 
درهم. اأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 58 هبة بقيمة 
ور�شان  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   159.72
اأم  36 مليون درهم واأخ��رى يف منطقة  الرابعة بقيمة 

�شقيم الأوىل بقيمة 25 مليون درهم.

•• دبي -وام: 

الأرا�شي  دائ����رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����ش��رف��ات  قيمة  بلغت 
والأمالك بدبي خالل الأ�شبوع احلايل اأكر من 5.4 
 1424 ال���دائ���رة ت�شجيل  ���ش��ه��دت  ف��ق��د  م��ل��ي��ار دره����م. 
192 مبايعة  3.49 مليار درهم، منها  مبايعة بقيمة 
اأرا�ض بقيمة 877.78 مليون درهم و1232 مبايعة 
لل�شقق والفلل بقيمة 2.61 مليار درهم. و جاءت اأهم 
دره��م يف منطقة  54 مليون  بقيمة  الأرا�شي  مبايعات 
درهم  مليون   43 بقيمة  مبايعة  تليها   2 �شعيب  �شيح 
يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة 
الأوىل.  احلبيه  منطقة  يف  دره���م  مليون   40 بقيمة 
حيث  من  املناطق  اخلام�شة  احلبية  منطقة  وت�شدرت 
عدد املبايعات اإذ �شجلت 37 مبايعة بقيمة 72 مليون 
 28 بت�شجيلها  الثالثة  ال�شبا  ن��د  منطقة  تلتها  دره��م 
مبايعة بقيمة 104 ماليني درهم وثالثة يف جبل علي 
الأوىل بت�شجيلها 25 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم. 
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة 

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وح�شور  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 
ت�شت�شيف  الفجرية  حاكم  الأعلى 
العربي  امل���وؤمت���ر  ال��ف��ج��رية  اإم�����ارة 
الدويل للروة املعدنية يف الفرتة 
ما بني 22 و24 فرباير اجلاري.

الفجرية  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت���وا����ش���ل  و 
و  ا�شتعداداتها  الطبيعية  للموارد 
املعر�ض  و  للموؤمتر  حت�شرياتها 

الروة  اأن موؤمتر  اإىل  قا�شم  ونوه 
املعدنية �شيعك�ض يف تنظيمه املتميز 
بها  تتمتع  التي  العالية  ال��ق��درات 
اأهم  ا�شت�شافة  يف  الفجرية  اإم���ارة 
املتخ�ش�شة  امل��وؤمت��رات  و  املعار�ض 
اآف���اق ج��دي��دة م��ن الفر�ض  ، لفتح 
لتحقيق  ال���واع���دة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
املزيد من النمو و الزدهار للدولة 
على  الفجرية  اإم���ارة  و  ع��ام  ب�شكل 
وج����ه اخل�����ش��و���ض م���ا ي�����ش��اه��م يف 
ت��ط��وي��ر خدمات  و  اب��ت��ك��ار ح��ل��ول 
متميزة تعزز جهود حتقيق اأهداف 
القطاع التعديني على ال�شعيدين 

الوطني و الدويل.

ت�شت�شيفه  ال���ذي  و  ل��ه  امل�����ش��اح��ب 
دول���ة الم�����ارات لأول م���رة ، حتت 
امل��ع��دن��ي��ة حجر  “ امل�������وارد  ���ش��ع��ار 

الأ�شا�ض يف التنمية الوطنية “.
ي�������ش���ارك يف امل����وؤمت����ر ح�����وايل 50 
700 من  دولة عربية واأجنبية و 
والذين  املتخ�ش�شة  ال�شخ�شيات 
التعدين  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي���ن���اق�������ش���ون 
ورقة   45 ع��رب  املعدنية  وال����روة 
فيما   .. متخ�ش�شة  بحثية  ع��م��ل 
اأكدت ثالثون �شركة م�شاركتها يف 
املعر�ض امل�شاحب للموؤمتر و الذي 
العملية  ال��ن��اف��ذة  مب��ث��اب��ة  �شيكون 
ل����الط����الع ع���ل���ى اأه�������م ال���ت���ج���ارب 

�شناعات  و  املعدنية  ال��روة  قطاع 
امل�شتقبل.

ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأن  اإىل  ون�������وه 
ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ 
وج�����ه ب���ت���ق���دمي ك����ل الق����رتاح����ات 
املطلوبة لجناح املوؤمتر على اأر�ض 

الفجرية.
من جانبه قال �شعادة املهند�ض علي 
قا�شم املدير العام ملوؤ�ش�شة الفجرية 
املوؤ�ش�شة  اإن  الطبيعية  ل��ل��م��وارد 
تكثف جهودها و اأن�شطتها للوقوف 
على كافة التح�شريات و املتطلبات 
وا�شت�شافة  املوؤمتر  �شرتافق  التي 
حوايل  من  واملتحدثني  امل�شاركني 

احل���دي���ث���ة يف ا���ش��ت��ث��م��ار ال�����روات 
املهند�ض  �شعادة  ذك��ر  و   . املعدنية 
رئي�ض  الأف�����خ�����م  ����ش���ي���ف  حم���م���د 
الفجرية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ادارة  جمل�ض 
ا�شت�شافة  اأن  الطبيعية  ل��ل��م��وارد 
دولة الإمارات لأول مرة للموؤمتر 
املعدنية و  ال��دويل للروة  العربي 
مكانة  يوؤكد  له  امل�شاحب  املعر�ض 
ال��دول��ة وج��ه��ة رائ����دة ع��ل��ى جميع 
والإقليمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
اأك���رب  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ال���دول���ي���ة يف  و 
وكونها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و  امل����وؤمت����رات 
تتعلق  ملناق�شات  مثالية  حا�شنة 
باأهم القطاعات احليوية مبا فيها 

فرق  اأن  اإىل  لف��ت��ا  دول���ة  خم�شني 
العمل و اللجان التنظيمية تعكف 
النتهاء من جتهيزات موقع  على 
ال�شت�شافة و متابعة ال�شتعدادات 
جانب  اإىل  املختلفة  اللوج�شتية 
لعقد  املخ�ش�شة  القاعات  متابعة 
اجل���ل�������ش���ات احل�����واري�����ة و ال���ور����ض 
جتهيزها  ي��ت��م  ال���ت���ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الأنظمة  و  ال���و����ش���ائ���ل  ب�����اأح�����دث 
ل�شمان  ال�����ش��وت��ي��ة  و  ال��ب�����ش��ري��ة 
بال�شورة  احل������دث  ه�����ذا  اإخ��������راج 
امل�����ش��رف��ة ل��ل��دول��ة ك��ون��ه اأح���د اأبرز 
املوؤمترات العربية الدولية لقطاع 
الروة املعدنية يف بداية 2022. 

لتعزيز التعاون وال�سراكة يف القطاع ال�سحي

غرفة عجم�ن تنظم ملتقى �لأعم�ل عجم�ن � جمه�رية �شربي�
•• عجمان- الفجر: 

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
 � عجمان  الأع��م��ال  ملتقى  عجمان 
جمهورية �شربيا، بهدف  اإ�شتعرا�ض 
الفر�ض ال�شتثمارية املتاحة وبحث 
وال��ت��ع��اون يف قطاع  ال�����ش��راك��ة  �شبل 
ال�شحة  ومراكز البحاث ومنتجات 
ال�شيدلة، وذلك �شمن جهود غرفة 
عجمان لتعزيز تعاونها القت�شادي 
معر�ض  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال������دول  م���ع 

اإك�شبو 2020 دبي.
غرفة  م����ق����ر  يف  امل���ل���ت���ق���ى  ح�������ش���ر 
اجلناحي  ع���ل���ي  حم���م���د  ع���ج���م���ان، 
تنمية  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

ج��ه��ود م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل����رة يف 
ريادتها  ويوؤكد  بها  الأع��م��ال  تنويع 
يف تقدمي خدمات تواكب احتياجات 
قدمت  كما  امل�شتثمرين،  وتطلعات 
منطقة  ح���ول  ن��ب��ذة  امللتقى  خ���الل 
عجمان احلرة وما توفره من باقات 
ممار�شة  �شهولة  ل�شمان  خ��دم��ي��ة 
القطاع  تناف�شية  وزي����ادة  الع��م��ال 

القت�شادي لإمارة عجمان.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأ������ش�����ادت ال���دك���ت���ورة 
القطاع  بتطور  �شافوفيت�ض،  دانيكا 
واأكدت  عجمان،  اإم���ارة  يف  ال�شحي 
فتح  يف  ودوره  امللتقى  اأه��م��ي��ة  على 
القطاع  بني  املبا�شر  للتوا�شل  قناة 
اخل��ا���ض يف ال��ب��ل��دي��ن، وخ��ا���ش��ة اأن 

البحوث  مراكز  و  ال�شحة  قطاعي 
من  م�شتمر  ت��ط��ور  يف  وال�����ش��ي��دل��ة 

حيث الو�شائل والدوات.  
امللتقى جم��م��وع��ة من  و���ش��ه��د  ه���ذا 
للتعارف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��م��ل  ل��ق��اءات 
وال�����ت�����وا������ش�����ل وت�������ب�������ادل الأف������ك������ار 
ال�شراكة  ف��ر���ض  وب��ح��ث  واخل���ربات 
والتعاون وعقد ال�شفقات املحتملة، 
واإ�����ش����ت����ع����را�����ض لب���������رز ال���ف���ر����ض 
التي متلتكها كاًل من  ال�شتثمارية 

عجمان و�شربيا.
تكثيف  ب�شرورة  احل�شور  واأو���ش��ى 
اللقاءات امل�شتقبلية وتبادل الزيارات 
امليدانية للتعرف عن كثب على اأبرز 

الفر�ض املتاحة يف كافة املجالت. 

وكذلك  م�شتوى  اأعلى  على  �شحية 
جامعات  م��ن  تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وكليات متخ�ش�شة مبجالت الطب 
اهتمام  نتيجة  وذل���ك  وال�����ش��ي��دل��ة، 
ال�شيخ  ال�شمو  ومتابعة من �شاحب 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض 
ب���ن حميد  ع���م���ار  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  و 
رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 

املجل�ض التنفيذي.
قطاع  اأن  النعيمي،  �شيخة  واأف���ادت 
ال�����ش��ح��ة واجل����م����ال ي�����ش��ه��د من����واً 
لة  امل�شَجّ ال�شركات  ملحوظاً يف عدد 
مبنطقة   2021 ال����ع����ام  خ������الل 
ع��ج��م��ان احل���رة الأم����ر ال���ذي يربز 

اجل��ن��اح��ي ب��احل�����ش��ور، واأك�����د على 
البلدين،  ب����ني  ال����ع����الق����ات  ع���م���ق 
وامل�شتمر  ال��ف��ع��ال  بالتعاون  واأ���ش��اد 
وجمهورية  ع���ج���م���ان  اإم��������ارة  ب����ني 
�شربيا، مو�شحاً اأن ملتقى الأعمال 
اإمتداداً  ي��اأت��ي  �شربيا”   � “عجمان 
املتميزة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
فتح  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود  وتتويجاً 
اآف����اق ���ش��راك��ات ج��دي��دة يف خمتلف 
القطاعات بني جمتمع العمال يف 
اإم���ارة عجمان وجمهورية  ك��اًل من 

�شربيا.
التطور  م���دى  ل��ل��ح�����ش��ور  واأو����ش���ح 
القطاع  ي�������ش���ه���ده  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري 
من�شاآت  م���ن  الإم������ارة  يف  ال�����ش��ح��ي 

ال���ت���ج���ارة وال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة يف 
النعيمي،  و�شيخة  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة 
املدير التنفيذي للعمليات التجارية 
يف منطقة عجمان احلرة، بح�شور 
ممثلي املن�شاآت ال�شحية وال�شركات 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وتراأ�ض  الإم��������ارة،  يف  واجل���ام���ع���ات 
ال�شربي  اجل�����ان�����ب  م�����ن  ال�����وف�����د 
ال����دك����ت����ورة دان���ي���ك���ا ���ش��اف��وف��ي��ت�����ض � 
���ش��ف��ارة جمهورية  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
�شربيا لدى الدولة وجمموعة من 
ممثلي املن�شاآت ال�شحية وال�شركات 
يف  ال�شحي  القطاع  يف  املتخ�ش�شة 

جمهورية �شربيا.  
امل��ل��ت��ق��ى رح����ب حممد  يف م�����ش��ت��ه��ل 

% منوا بعدد امل�ستغلني بالقطاع اخلا�س يف الإمارات خلل 10 �سنوات  23

% خلل 5 عق�د ن�شبة �مل�شتغلني من �لق�ى �لع�ملة ب�لدولة تر�وحت بني 95 و 99 
•• اأبوظبي-وام: 

منا عدد امل�شتغلني يف القطاع اخلا�ض بالدولة بنهاية 2020 
بن�شبة %23 اإىل 4 ماليني و792 األفا و972 م�شتغال مقابل 
3 ماليني و889 األفا و234 م�شتغال يف العام 2010، بح�شب 
اأظهرت بيانات تقرير”  املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء. و 
اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  يف  امل�شتغلني  ع���دد  اأن  امل�شرية”  ت��وث��ق  اأرق�����ام 
بالإمارات ت�شاعف 29 مرة بنهاية 2020 مقابل عدد امل�شتغلني 
امل�شجل يف العام 1975 والبالغ 160 األفا و672 م�شتغال. و بلغ 
 2005 اإجمايل امل�شتغلني يف القطاع اخلا�ض يف الدولة يف العام 
نحو مليونني و242 األفا و376 م�شتغال لريتفع اإىل 4 ماليني 
و734 األفا و285 م�شتغال يف العام 2015، بنمو بلغ 111% 
10 �شنوات. و تعك�ض بيانات امل�شتغلني يف القطاع اخلا�ض  خالل 
القت�شادية  التنمية  م�شرية  يف  القطاع  ه��ذا  لعبه  ال���ذي  ال���دور 
اأولته  ال���ذي  الكبري  واله��ت��م��ام  الحت���اد  ق��ي��ام  منذ  والجتماعية 

القيادة الر�شيدة لهذا القطاع.

القوى العاملة.
يف  العاملة  ال��ق��وى  من��و  امل�شرية”  ت��وث��ق  “اأرقام  تقرير  وت��ن��اول 
و203  ماليني   7 اإىل   15% بن�شبة   2020 بنهاية  الإم���ارات 
يف  �شخ�ض  األ��ف  و221  ماليني   6 بنحو  مقارنة  �شخ�ض،  اآلف 

العام 2010.
بنهاية  24 مرة  الدولة  العاملة يف  القوى  ت�شاعف  بلغ معدل  و 
العام 2020 مقارنة بالعام 1975، كما �شجلت ن�شبة امل�شتغلني 
ما  املا�شية  اخلم�ض  العقود  خ��الل  ب��ال��دول��ة  العاملة  ال��ق��وى  م��ن 

يرتاوح بني 95 و%99 من اإجمايل القوى العاملة.
و اأو�شح التقرير اأن القوى العاملة يف الإم��ارات بلغت 294 األف 
 98% ن�شبة  امل�شتغلني  اإجمايل  �شكل   ،1975 العام  يف  �شخ�ض 
القوى  اإجمايل  بلغ   1985 العام  ويف  م�شتغل.  األ��ف   288 بعدد 
العاملة 684 األف �شخ�ض �شكل اإجمايل امل�شتغلني ن�شبة 98.8% 
بعدد 676 م�شتغال.. ويف عام 1995 بلغ اإجمايل القوى العاملة 
مليونا و336 األف �شخ�ض �شكل امل�شتغلون منهم ن�شبة 98.2% 

بنحو مليون و312 األف م�شتغل.

و458  ال��ع��ام��ل��ة مليونا  ال��ق��وى  اإج��م��ايل  ب��ل��غ   2000 ع���ام  و يف 
%98 نحو مليون  امل�شتغلني  اإجمايل  األف �شخ�ض، وبلغت ن�شبة 
و429 األف م�شتغل.. ويف عام 2005، بلغ اإجمايل القوى العاملة 
ن�شبة  منهم  امل�شتغلون  و���ش��ك��ل  �شخ�ض،  األ���ف  و560  مليونني 
%96.8. وخالل الفرتة من 2005-2010 ت�شاعف اإجمايل 
 3 بلغ  ب��ع��دد  ���ش��ن��وات   5 خ��الل   143% بن�شبة  العاملة  ال��ق��وى 
ماليني و661 األف �شخ�ض. و يف عام 2015 بلغ اإجمايل القوى 
ن�شبة  امل�شتغلون  و�شكل  �شخ�ض،  األ��ف  و600  ماليني   6 العاملة 
%98.2 بنحو 6 ماليني و486 م�شتغل. و يف عام 2020 بلغ 
اإجمايل القوى العاملة يف الدولة 7 ماليني و203 اآلف �شخ�ض، 
و�شكل اإجمايل امل�شتغلني ن�شبة %95.7 بنحو 6 ماليني و895 

األف م�شتغل.
واكبت  ال��دول��ة  يف  العاملة  القوى  اأع���داد  اأن  اإىل  التقرير  اأ���ش��ار  و 
التطورات املت�شارعة مل�شرية التنمية التي �شهدتها الإمارات طوال 
خاللها  حافظت  وال��ت��ي  التاأ�شي�ض  م��ن  الأوىل  اخلم�شة  ال��ع��ق��ود 

الإمارات على توازن مثايل بني قوة العمل و عدد امل�شتغلني.

59.7 مليون درهم اأرباح غذاء يف 2021

ملي�ر درهم حجم �أ�ش�ل �ل�شركة بنه�ية 2021  1.48
•• اأبوظبي-وام:

القاب�شة  غ������ذاء  ����ش���رك���ة  ح��ق��ق��ت 
اأرب����اح����ا  �شابقا”  زي  “خمازن 
بغلت   2021 العام  �شافية خالل 
للنتائج  وفقا  دره��م  59.7 مليون 

املالية ال�شادرة عنها اأم�ض.
لل�شركة  املالية  البيانات  واأ���ش��ارت 
مع  اي���ج���اب���ي  ن����ق����دي  ت����دف����ق  اإىل 

درهم  مليون   546 نحو   2021
ب�  م��ق��ارن��ة   ?89 ق���دره���ا  ب���زي���ادة 
الفرتة  يف  دره������م  م���ل���ي���ون   289

املماثلة من العام 2020.
بن�شبة  ال�����ش��رك��ة  اإي��������رادات  ومن����ت 
 136.3 اإىل  ل��ت�����ش��ل   ?60.6
ال��راب��ع من  الربع  مليون دره��م يف 
 84.8 ب����  م��ق��ارن��ة   ،2021 ع����ام 
م���ل���ي���ون دره������م يف ال����رب����ع ال���راب���ع 

مركز نقدي قوي على مدى فرتة 
12 ���ش��ه��را وال�����ذي ع��زت��ه اإىل  ال����� 
عمليات ال�شتحواذ لل�شركة يف عام 

.2021
وق���ف���ز ����ش���ايف رب�����ح ال�������ش���رك���ة اإىل 
 12.3 م��ن  دره���م  م��ل��ي��ون   59.7
مليون درهم يف الفرتة املماثلة من 

العام 2020.
اإي���رادات غ��ذاء خ��الل العام  وبلغت 

حممد  ال��دك��ت��ور  ق���ال  و   .2020
���ش��وم��ر اأج��ل��ي��ق��ني، رئ��ي�����ض جمل�ض 
“كان  القاب�شة:  �شركة غذاء  اإدارة 
ال��داف��ع الأك���رب لنمو اأرب��اح��ن��ا هذا 
الناجحة  العام عمليات ال�شتحواذ 
وال����ذي ���ش��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
ق��ي��ادة غ����ذاء ال��ق��اب�����ش��ة ق�����ش��رية و 
عمليات  ل��ت��و���ش��ي��ع  امل�����دى  ط��وي��ل��ة 
الأغذية  ق�����ش��م  وك��ذل��ك  ال��ت��وزي��ع، 

الروة  وال��زراع��ة وجت��ارة  املجمدة 
“ واثقون   : واأ�شاف  احليوانية”. 
ل�شرتاتيجية  امل�شتمر  الزخم  من 
ال�شتهالكية  الأغ�����ذي�����ة  ت����وزي����ع 
لدينا ومتحم�شون للفر�ض املتاحة 
الريادية  م��ك��ان��ت��ن��ا  ع���ل���ى  ل��ل��ب��ن��اء 
والقيمة العالية للعالمة التجارية 
العايل يف  الت�شنيف  ذات  وال�شمعة 

ال�شواق”.

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 61/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

، القا�شي  اأداء  اأمر   6189/2021 2021/9/23 يف الدعوى رقم  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ الأمر ال�شادر بتاريخ 
بالزام املنفذ �شده بان ي�شدد لطالب التنفيذ املبلغ املنفذ لأجله والبالغ قدره 273،129 درهم )مائتان وثالثة و�شبعون 
الف ومائة وت�شعة وع�شرون درهم( �شامال  املبلغ املق�شى به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة على  
ب�شكل  وهكذا   2022/2/16 وحتى   2021/9/16 يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع   به  املق�شى  املبلغ 
م�شتمر حتى متام ال�شداد. طالب التنفيذ : ارجن �شاراندا�ض خاترى - عنوانه : اإمارة دبي / منطقة اخلليج التجاري 
/ �شارع ال�شيخ زايد / برج برزم / بجانب برج اومنيات / خلف الإم��ارات للعطالت / الطابق رقم )29( / مكتب رقم 

)2906( - املطلوب اإعالنه : ارتور هيالريو راجنيل - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 273129 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13461 بتاريخ 2022/2/5 
اعالن بالن�شر 

 207/2022/693 تنفيذ جتاري
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- امري ارتا هو�شنك اديب - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض م ب )م( الإمارات )حاليا( �شركة 
امريكان اك�شرب�ض )ال�شرق الو�شط( �ض م ب )�شابقا(

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)45319.5٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ       ر�شوم 
خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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•• اأبوظبي -وام:

الفوز  اجل���زي���رة مب��ج��رد  ي��ك��ت��ف  مل 
�شي  اإف  ع��ل��ى  الأول  اأم�������ض  ال��ك��ب��ري 
النهائي  ث��م��ن  يف  ال��ت��اه��ي��ت��ي  ب����رياي 
لكنه حقق  العامل،  كاأ�ض  من بطولة 
مكا�شب اإ�شافية من تلك املباراة،   6
اأولها التاأهل اإىل ربع النهائي ملالقاة 
املقبل،  الأحد  يوم  ال�شعودي  الهالل 
و"ديربي  ت���اري���خ���ي���ة  م���واج���ه���ة  يف 
الطرفني يف  م��رة بني  غربي" لأول 
ب��ط��ول��ة ع��امل��ي��ة، ي��ت��اأه��ل ال��ف��ائ��ز منه 
مل���الق���اة ت�����ش��ي��ل�����ش��ي ب��ط��ل اأوروب�������ا يف 

ن�شف النهائي.
وعلى �شوء ذلك فاإن مباراة اجلزيرة 
وال����ه����الل ع���ل���ى ا����ش���ت���اد حم���م���د بن 
زاي����د يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ���ش��وف تكون 

جماهريية تدعم جناح البطولة.
لالندية  العامل  كاأ�ض  بطولة  وتقام 

بن  حممد  ا�شتادي  على  اأبوظبي  يف 
زايد واآل نهيان خالل الفرتة من 3 
اإىل 12 فرباير اجلاري مب�شاركة 7 
اأندية هي اجلزيرة والهالل ال�شعودي 
اآ���ش��ي��ا، والأه��ل��ي امل�����ش��ري بطل  بطل 
بطل  املك�شيكي  ومونتريي  اإفريقيا، 
الإجنليزي  وت�شيل�شي  الكونكاكاف، 
الربازيلي  وب��امل��ريا���ض  اأوروب����ا،  بطل 
واإف �شي  اأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة،  ب��ط��ل 

برياي ممثل اأوقيانو�شيا.
اأم����ا امل��ك�����ش��ب ال���ث���اين ف��ق��د مت��ث��ل يف 
ال��ف��ري��ق ع��ل��ي مبخوت  ع�����ودة جن���م 
ل��ل��م�����ش��ارك��ات وظ���ه���وره ب�����ش��ك��ل جيد 
�شارك  التي  الزمنية  ال��ف��رتة  خ��الل 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ي��ح��ق��ق  مب����ا  ف���ي���ه���ا، 
الهجومية،  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ل��ل��ف��ري��ق 
باعتباره الهداف التاريخي للجزيرة 
والكرة الإماراتية ب�شكل عام، ف�شال 
عن الظهور اجليد لعدد من الوجوه 

اجلديدة مثل حممد ربيع وعبداهلل 
اإدري�ض، وزايد العامري.

فهو  ال��ث��ال��ث  املك�شب  يخ�ض  وف��ي��م��ا 
والن�شجام  الفريق  وروح  التجان�ض 

القادمني  فيهم  مبن  الالعبني  بني 
راأ�شهم  وع��ل��ى  اخل����ارج،  م��ن  للفريق 
حم��م��د ج��م��ال لع���ب خ���ط الو�شط 
القادم من العني على �شبيل الإعارة 

اأف�شل لع��ب يف  وال��ذي ف��از بجائزة 
من  القادم  العطا�ض  واأحمد  املباراة، 
ال�شارقة يف �شفقة انتقال حر والذي 

�شجل اأحد اأهداف الفريق.

ال���راب���ع ف��ه��و الرقم  امل��ك�����ش��ب  وع����ن 
اجل��زي��رة يف  �شجله  ال��ذي  التاريخي 
تلك املباراة، وهو 4 اأهداف باعتباره 
اأكرب عدد اهداف مت ت�شجيله لفريق 

اإماراتي يف مباراة واح��دة خالل كل 
الوحدة  ال���دول���ة  اأن���دي���ة  م�����ش��ارك��ات 
والعني واجلزيرة يف  الأهلي  و�شباب 
ا�شمه  ت�شجيل  عن  ف�شال   ،2017
ي�شارك مرتني  اإماراتي  فريق  ك��اأول 

يف كاأ�ض العامل لالأندية.
وي���ت���م���ث���ل امل���ك�������ش���ب اخل����ام���������ض يف 
على  والطمئنان  واخل��ربة  التجربة 
ا�شتعداد الفريق للعودة اإىل الدوري 
مبعنويات عالية، وكذلك للم�شاركة 
للكرة  ممثال  اآ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  يف 
الإم���ارات���ي���ة، وه���ي ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
اخل���ربة ال��دول��ي��ة ال��الزم��ة لرتجيح 
املعطيات  ت�شاوي  عند  الفريق  كفة 

الفنية واملهارية.
فهو  للجزيرة  ال�شاد�ض  املك�شب  اأم��ا 
كوزانوفيت�ض  ميلو�ض  بعودة  املتعلق 
م����داف����ع ال���ف���ري���ق ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل من 
ال��ت�����ش��دي��دات ب��ع��ي��دة امل����دى، ب��ع��د اأن 

املو�شم  يف  ل���ت���األ���ق���ه  ع���ن���وان���ا  ك���ان���ت 
ح�شم  عنا�شر  من  وعن�شرا  املا�شي، 
الكثري من املباريات ال�شعبة، وقيمة 
الفريق  ف����وز  يف  ���ش��اه��م��ت  م�����ش��اف��ة 
كبري  ب�شكل  وغ��اب��ت  ال���دوري،  بلقب 

املو�شم احلايل.
مبارياته  اأوىل  اجلزيرة  و�شيخو�ض 
املحلية يف دوري اأدنوك للمحرتفني 
اأمام الظفرة على ملعب الظفرة يوم 
 ،14 باجلولة  اجلاري  فرباير   15
ملعبه  على  املرتقبة  مباراته  وتليها 
19 من نف�ض  اأمام الن�شر يف تاريخ 

ال�شهر.
 1974 عام  نادي اجلزيرة  وتاأ�ش�ض 
العديد  اأب��وظ��ب��ي وح��ق��ق  م��دي��ن��ة  يف 
ال�شوبر  كاأ�ض  اآخرها  الإجن��ازات  من 
املحلي بعد تغلبه على �شباب الأهلي 
منطقة  من  الرتجيح  بركالت  دب��ي 

اجلزاء يف ال�شابع من يناير املا�شي.

•• اأبوظبي-وام: 

الهالل  لعبا  كويالر،  جو�شتافو  والكولومبي  كاريلو  اأن��دري  البريويف  ان�شم 
ال�شعودي، اإىل الفريق يف اأبوظبي، بعد انتهاء م�شاركتهما مع منتخبي بلديهما 
الفريق  وي���وؤدي   ،2022 العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  ت�شفيات  يف 
تدريبه اخلتامي غدا على ملعب حممد بن زايد الذي ي�شت�شيف مباراته مع 

اجلزيرة يف الدور الثاين من مونديال الأندية الأحد.
26 لعباً  وكان الربتغايل ليوناردو جاردمي، مدرب الفريق، اختار قائمة من 
للم�شاركة يف املونديال، هم عبد اهلل املعيوف، وعلي البليهي، وحممد جحفلي، 
ال�شهراين، وحممد الربيك، وعبد  والكوري اجلنوبي جاجن هيون �شو، ويا�شر 
اأندري كاريلو، و�شامل الدو�شري، وعبد  اهلل عطيف، و�شلمان الفرج، والبريويف 

يف  امل�شاركة  لهم  �شبقت  الذين  كنو  وحممد  ك��وي��الر،  وجو�شتافو  عطيف،  اهلل 
الرحمن  العوي�ض، وعبد اهلل اجلدعاين، وعبد  2019، بجانب حممد  ن�شخة 
اليامي، و�شعود عبد احلميد، وم�شعب اجلوير،  املفرج، وحمد  العبيد، ومتعب 
و�شالح  الدو�شري،  ونا�شر  برييرا،  وماتيو�ض  ديلجادو  مي�شيل  والربازيليني 
ال�شهري، وعبد اهلل احلمدان، واملايل مو�شى ماريجا، والنيجريي اأوديون اإيجالو. 
يذكر اأن الهالل تعاقد مع 6 لعبني جدد يف النتقالت ال�شتوية، ي�شارك منهم 
العبيد  وعبدالرحمن  الأه��ل��ي،  من  القادم  العوي�ض  حممد  احلار�ض  اخلما�شي 
والربازيلي  ال�شابق،  الحت��اد  لع��ب  عبداحلميد،  و�شعود  الن�شر،  من  املن�شم 
ال�شباب،  من  القادم  اإيجالو  اأودي��ون  والنيجريي  »فالمنجو«،  ديلجادو  مي�شيل 
بينما يغيب عبدالإله املالكي بعد تعر�شه لإ�شابة الرباط ال�شليبي مع منتخب 

بالده اأمام اليابان يف ت�شفيات كاأ�ض العامل 2022.

•• اأبوظبي-وام:

اأر�شل النادي الأهلي القائمة النهائية 
العامل  ك����اأ�����ض  ب���ط���ول���ة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
اأبوظبي  ت�شت�شيفها  والتي  لالأندية، 
فرباير   12 اإىل   3 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
اجل������اري، مب�����ش��ارك��ة، اجل���زي���رة بطل 
ال�������دوري مم��ث��ل ال���ك���رة الإم����ارات����ي����ة، 
الآ�شيوية،  ال���ق���ارة  مم��ث��ل  وال���ه���الل 
وباملريا�ض  اأوروب������ا،  ب��ط��ل  وت�شيل�شي 
ومونتريي  الالتينية،  اأم��ريك��ا  بطل 
ب���ط���ل ال���ك���ون���ك���اك���اف، وب�������رياي بطل 
الأول من  اأم�ض  وال��ذي خ�شر  تاهيتي 

اجلزيرة 1/ 4.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة الأه���ل���ي امل�����ش��ارك��ة يف 
لطفي  علي  هم،  لعباً،   23 البطولة 
وم�����ش��ط��ف��ي ���ش��وب��ري وح���م���زة ع���الء، 
وحممد هاين، ورامي ربيعة، وحممد 
وحممد  اإبراهيم،  ويا�شر  املنعم،  عبد 
وحممود  م���ع���ل���ول،  وع���ل���ي  م���غ���رب���ي، 
وح���ي���د، وك����رمي ف�����وؤاد، واأل���ي���و دي���اجن، 
ال�شولية،  وع���م���رو  ف��ت��ح��ي،  وح���م���دي 
القادر،  عبد  واأحمد  �شريف،  وحممد 
ولوي�ض ميكي�شوين، وح�شني ال�شحات، 
طارق،  وزي���اد  اأف�شة،  جم��دي  وحممد 
ووليد �شليمان، واأمين ا�شرف وطاهر 

حممد طاهر.
ويغيب الرباعي حممد �شريف وعمرو 
ال�����ش��ول��ي��ة وح����م����دي ف��ت��ح��ي واأمي�����ن 
امل�شري  املنتخب  مع  للتواجد  اأ�شرف 
بينما  الأف��ري��ق��ي��ة،  الأمم  ب��ط��ول��ة  يف 
الأ�شا�شي  احلار�ض  من  القائمة  خلت 
تعر�ض  ال�������ذي  ال���������ش����ن����اوي،  حم���م���د 
خالل  اخللفية،  الع�شلة  يف  لإ���ش��اب��ة 
م�شاركته مع منتخب م�شر بكاأ�ض اأمم 
بالكامريون،  حالياً  املقامة  اأفريقيا 
ملواجهة  الفريق  خاللها  �شعد  والتي 
ب���ع���د تخطي  ب���ال���ن���ه���ائ���ي،  ال�����ش��ن��غ��ال 
عقبة ال��ك��ام��ريون ال��ب��ل��د امل�����ش��ي��ف يف 

اجلزاء  ب�شربات  النهائي  قبل  ال��دور 
الرتجيحية.

فريق  مل���واج���ه���ة  اله����ل����ي  وي�������ش���ت���ع���د 
م�شوار  ب���داي���ة  يف  ال���ي���وم  م���ون���ت���ريي، 
يف  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  بكاأ�ض  الفريقني 
النهائي  رب���ع  ال����دور  مناف�شات  اإط����ار 

للبطولة.
من ناحية اأخرى خ�شر الفريق جهود 
اأثبتت  بعدما  لالإ�شابة،  جديد  لعب 
الأ�شعة تعر�ض عمار حمدي اإىل قطع 
وغيابه  للركبة  ال�شليبي  ال��رب��اط  يف 

لفرتة لن تقل عن 6 اأ�شهر.
م�شت�شفيات  ب���اأح���د  ال��ف��ح�����ض  وب���ع���د 

اأجراها  التي  الأ�شعة  اأثبتت  اأبوظبي، 
اأم�ض عمار حمدي لعب و�شط الفريق 
تعر�شه  ب��ال��ن��ادي؛  ال��ق��دم  لكرة  الأول 
ال�شليبي  الرباط  يف  بقطع  لالإ�شابة 
للركبة، لين�شم اإىل قائمة طويلة من 
امل�����ش��ري، حيث  ال��ن��ادي  ع��ن  الغيابات 
ي��غ��ي��ب ب����در ب���ان���ون وحم���م���ود متويل 
واأحمد  واأكرم توفيق و�شالح حم�شن 
ت�����او وحممد  ن��ب��ي��ل ك���وك���ا وب���ري����ش���ي 

ال�شناوي لالإ�شابة.
يف  رن��ني  لأ�شعة  حمدي  عمار  وخ�شع 
ب�شحبة  ال��ق��ري��ب��ة  امل�شت�شفيات  اأح���د 
اأب������و ع��ب��ل��ة طبيب  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور 

ال���ف���ري���ق، ب���ع���د خ����روج����ه م����ن امل�����ران 
اأثناء م�شاركته يف  لإ�شابته يف الركبة 

التق�شيمة اجلماعية.

ا�شطر  ق����د  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  وك�������ان 
ال��ث��ن��ائ��ي حم��م��د حممود  ل���ش��ت��ب��ع��اد 
وح�����ش��ام ح�����ش��ن رغ����م ان��ت��ظ��ام��ه��م��ا يف 

غياب  ب�شبب  اجل��م��اع��ي��ة،  ال��ت��دري��ب��ات 
الثنائي لفرتة طويلة للعالج والتعايف 

من الإ�شابة.

اأبرزها التجان�س وروح الفريق 

�لأندية م�ندي�ل  يف  بري�ي  على  �لف�ز  من  للجزيرة  مك��شب   6

�إيج�ل� وك�ريل� وج��شت�ف� وم�ريج� �شمن 
ق�ئمة �لهلل يف م�ندي�ل �لأندية

بري�شي ت�و و�ل�شن�وي وعم�ر حمدي وح�ش�م 
ح�شن خ�رج ق�ئمة �لأهلي يف م�ندي�ل �لأندية

•• اأبوظبي – الفجر

"باكورة" اأهدافه  على  ���ش��ن��وات  ث��م��اين  م��ن  اأك���ر  نحو  بعد 
املونديالية، مع منتخب الإم��ارات للنا�شئني، يف كاأ�ض العامل 
العامري،  زاي��د  ا�شتعاد   ،2013 ب��الإم��ارات  عاماً   17 حتت 
افتتح  املونديالية"، حينما  الأه��داف  "ذاكرة  جناح اجلزيرة، 
الت�شجيل لفريقه اأمام مناف�شه نادي اآ�ض برياي التاهيتي، يف 
يف   ،1-4 اأبوظبي" بنتيجة  "فخر  بفوز  انتهت  التي  املباراة 

انطالق بطولة كاأ�ض العامل لالأندية "الإمارات 2021".
والذي   ،5 الدقيقة  يف  العامري  لزايد  املبكر  الهدف  ومهد 
املتوج  ج��م��ال  حممد  زميله  م��ن  ذك��ي��ة  مت��ري��رة  فيه  ا�شتغل 
بجائزة جنم املباراة، الطريق اأمام انت�شار عري�ض للجزيرة 
الثاين مع مناف�شه  الدور  4-1، لي�شرب موعداً يف  بنتيجة 
ا�شتاد  على  الأح����د،  م�شاء  اآ�شيا"  "بطل  ال�����ش��ع��ودي  ال��ه��الل 

حممد بن زايد.
ومل يفّوت العامري، والذي غاب عن امل�شاركة الأوىل لناديه 
اأي�شاً،  بالإمارات   2017 لالأندية  العامل  كاأ�ض  يف  اجلزيرة 
اأ�شا�شياً يف  املونديالية الأوىل، حينما �شارك  امل�شاركة  فر�شة 
ت�شجيل  يف  لينجح  كايزر،  مار�شيل  الهولندي  مدربه  قائمة 
اأحمد  اأهداف فريقه بوا�شطة  اأن تتواىل  الهدف الأول، قبل 
الها�شمي )د 25(، ميلو�ض كو�شانوفيت�ض )د 41(، عبدولي 
بوا�شطة  الوحيد  املناف�ض  ه��دف  ج��اء  فيما   ،)63 )د  ديابي 

املدافع حممد ربيع "هدف عك�شي" )د 48(.
هدفاً  ت�شجيله  عاماً"،   25" العامري  زاي��د  �شجل  ويحمل 
مع منتخب الإمارات للنا�شئني اأمام الربازيل، والتي اأقيمت 
وللمفارقة على ذات ملعب مباراة  اأول  من اأم�ض الأول با�شتاد 

حممد بن زايد بنادي اجلزيرة، يف 20 اأكتوبر 2013.
ومل متنع اخل�شارة القا�شية وقتها ل�"اأبي�ض النا�شئني" اأمام 

تدوين  من  العامري  زايد   ،6-1 بنتيجة  الربازيل  مناف�شه 
اإم��ارات��ي ينجح يف زي��ارة �شباك منتخبات  ا�شمه ك��اأول لع��ب 
املنتخبات  �شعيد  على  الر�شمية،  املواجهات  يف  "ال�شامبا" 

الوطنية.
نادي اجلزيرة،  اأكادميية  العامري، كغريه من جنوم  وتدرج 
الوطنية،  املنتخبات  بالنادي، بجانب  ال�شنية  املرحل  يف فرق 
بالتزامن  اأبوظبي"،  ل�"فخر  الأول  ال��ف��ري��ق  اإىل  و���ش��وًل 
من  ب��داي��ة  الأول،  الإم����ارات  منتخب  لقائمة  ان�شمامه  م��ع 

اأغ�شط�ض 2019.
وتبدو الفر�شة مواتية اأمام العامري، والذي حرمته "تقنية 
اآ�ض  اأم���ام  فريقه  م��ب��اراة  يف  هدفني  احت�شاب  الفيديو" م��ن 
املونديالية"،  "الأهداف  من  غلته  لزيادة  التاهيتي،  ب��رياي 
م�شاء  ال�شعودي  ال��ه��الل  اأم���ام  ال�شعبة  املواجهة  م��ن  ب��داي��ة 

الأحد يف الدور الثاين.

بعد 9 �سنوات

ز�يد �لع�مري ي�شتعيد ذكرى �لأهد�ف �مل�ندي�لية مع »فخر �أب�ظبي«

•• اأبوظبي -وام:

نهائي  ن�شف  مباريات  على  الأول  اأم�ض  م�شاء  ال�شتار  اأ�شدل 
بعد  وذل���ك   "2022 "الكامريون  الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ك��اأ���ض 
على  فوزه  النهائية عقب  املباراة  اإىل  امل�شري  املنتخب  تاأهل 
ليواجه   1-3 الرتجيح  بركالت  "امل�شت�شيف"  الكامريون 

ال�شنغال املتاأهل من الفوز على بوركينا فا�شو 1-3.
وتر�شد "وكالة اأنباء الإمارات" / وام/ يف التقرير التايل اأبرز 

اأرقام واح�شائيات مباراتي ن�شف النهائي للبطولة القارية.
ذلك  و  فقط  اأه���داف   4 ت�شجيل  النهائي  ن�شف  �شهد  فقد 
مل  فيما  وال�شنغال،  فا�شو  بوركينا  بني  الأول  اللقاء  �شمن 
اأية  ت�شجيل  وم�شر  ال��ك��ام��ريون  ب��ني  الثانية  امل��ب��اراة  ت�شهد 

بالتعادل  والإ���ش��ايف  الأ�شلي  الوقتان  انتهى  بعدما  اأه���داف 
ال�شلبي، ليحتكم اجلميع اىل ركالت اجلزاء الرتجيحية.

اأكرها  7 بطاقات �شفراء كان  ا�شهار  املباراتني مت  و خالل 
للكامريون،  وواح���دة  بطاقات   3 ب��واق��ع  امل�شري  للمنتخب 
ا�شهار  مت  لل�شنغال..فيما  واثنتني  فا�شو،  لبوركينا  وواح��دة 
بطاقة حمراء واحدة كانت من ن�شيب كارلو�ض كريو�ض املدير 
الفني ملنتخب م�شر. و ا�شتطاع منتخب م�شر بتاأهله الأخري 
اأن ي�شل للمباراة النهائية من كاأ�ض الأمم الأفريقية للمرة 
والو�شافة  م��رات،   7 اللقب  فيها  حقق  تاريخه،  يف  العا�شرة 
ال�شنغال  منتخب  اأم��ا  و1962.   ،2017 ن�شخة  يف  مرتني 
فيهما  يحقق  مل  م��رت��ني  للنهائي  ي�شل  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ف��ق��د 
2002، وخ�شر اأمام الكامريون  اللقب كان الأول يف ن�شخة 

يف النهائي، والثاين يف ن�شخة 2019 وخ�شر اأمام اجلزائر. 
ويعد فوز منتخب م�شر يف ن�شف النهائي بركالت الرتجيح 
الفوز الثالث له خالل الن�شخة احلالية بعد التمديد للوقت 
الفوز على كوت  بعد  النهائي  رب��ع  اإىل  تاأهل  ال���ش��ايف، حيث 
ديفوار بركالت الرتجيح، ثم الفوز على املغرب 2-1 خالل 

الأ�شواط ال�شافية لربع النهائي.
و بالن�شبة للطرفني املتاأهلني للمناف�شة على املركز الثالث، 
بوركينا فا�شو والكامريون، فقد تاأهل الكامريون للمناف�شة 
على هذا املركز مرتني، فاز يف واحدة بن�شخة 1972 وخ�شر 
فقد  فا�شو  بوركينا  منتخب  اأم��ا   ،1992 بن�شخة  اأخ��رى  يف 
واحدة  ف��از يف  م��رت��ني  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  للمناف�شة على  ت��اأه��ل 

بن�شخة 2017، وخ�شر يف اأخرى بن�شخة 1998.

ن�شف نه�ئي �أمم �فريقي� .. 4 �أهد�ف و7 بط�ق�ت �شفر�ء وم�شر �إىل �لنه�ئي للمرة �لع��شرة يف ت�ريخه�
•• دبي -وام: 

التقى حممد عبداهلل هزام الظاهري، الأمني العام لحتاد 
الإم������ارات ل��ك��رة ال���ق���دم، مب��ق��ر الحت����اد ب��دب��ي، وف����دا من 
املدير  �شوريانو  ف���ريان  �شم  جروب"  "�شيتي  جمموعة 
اإدارة  م��دي��ر  جيجلياين  ودييجو  للمجموعة،  التنفيذي 
الأندية بها بح�شور حمد حممد اجلنيبي املدير التنفيذي 
ورا���ش��د عامر  ال��ك��رة،  امل�شاندة يف احت��اد  لقطاع اخل��دم��ات 
"�شيتي  وفد  زي��ارة  جاءت  الوطنية.  املنتخبات  اإدارة  مدير 
التعاون  �شبل  تعزيز  اإط��ار  بدبي يف  الحت��اد  ملقر  جروب"، 
تعد  التي  ال��رائ��دة،  واملجموعة  الكرة  احت��اد  بني  امل�شرتك 
منوذجا احرتافيا يف تاأهيل و�شقل املواهب الكروية، ف�شال 
جناحات  ح��ق��ق  �شخما،  ا�شتثماريا  م�����ش��روع��ا  ك��ون��ه��ا  ع��ن 

مبرافق  ال��وف��د  وج��ال  املا�شية.  ال�شنوات  خ��الل  متتالية 
وتعرف  ال��ت��دري��ب��ات،  وم��الع��ب  املختلفة  واملكاتب  الحت���اد 
على اآلية العمل يف خمتلف قطاعات امل�شابقات، واملنتخبات 
وروؤية  لالحتاد  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف  الوطنية، 
املبادرات، منها تطوير  العديد من  التي تت�شمن   ،2038
املحلية  وامل�شابقات  الكروية  واملواهب  الوطنية  املنتخبات 
زيارة  مثلت  و  وغريها.  اجلماهريي  والتفاعل  والتحكيم 
اإطار  يف  ج��دي��دة  خ��ط��وة  جروب" ل��الحت��اد  "�شيتي  وف���د 
التعاون امل�شرتك بعد اللقاء الأول الذي جمع ال�شيخ را�شد 
بن حميد النعيمي، رئي�ض احتاد الإمارات لكرة القدم، مع 
بح�شور  للمجموعة،  التنفيذي  امل��دي��ر  �شوريانو  ف���ريان 
�شيتي  مان�ش�شرت  لفريق  الفني  امل��دي��ر  ج���واردي���ول،  بيب 

الإجنليزي، يف معر�ض اإك�شبو 2020 يف نوفمرب املا�شي.

�حت�د �لكرة يبحث �لتع�ون �مل�شرتك مع »�شيتي جروب«
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الفجر الريا�ضي

"ديربيات"  اأكر  ال�شبت على موعد مع  "�شان �شريو" اليوم  �شيكون ملعب 
ميالنو ترقًبا منذ �شنوات، عندما يواجه اإنرت املت�شدر وحامل اللقب غرميه 
من  والع�شرين  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  مناف�شات  �شمن  ال��ث��ال��ث،  م��ي��الن  وج���اره 

الدوري الإيطايل لكرة القدم الذي يعود اإىل الت�شويق بعد فرتة التوقف.
اأرب��ع نقاط عن ميالن يف مواجهة قد  بفارق  اإن��رت مباراته متقدًما  يدخل 
تكون مف�شلية لرجال �شيموين اإنزاغي يف م�شعاهم للدفاع عن لقبهم، علًما 

اأنهم ميلكون مباراة موؤجلة.
ويقدم اإنزاغي م�شتويات رائعة يف مو�شمه الأول مع نريات�شوري، 

اإن��رت يف ال���دوري �شوى م��ب��اراة واح��دة كانت  اإذ مل يخ�شر 
اأمام لت�شيو يف منت�شف ت�شرين الأول-اأكتوبر الفائت، 
قبل اأن يحقق �شل�شلة من 15 مباراة من دون هزمية، 
تخللتها اأربعة تعادلت، مبا فيها واحد �شد ميالن يف 

الديربي الول بينهما هذا املو�شم يف ت�شرين الثاين-
نوفمرب.

وي�شكل الديربي افتتاًحا لأ�شبوعني �شاقني لإنرت، اإذ 
ي�شتقبل روما يف الدور ربع النهائي من الكاأ�ض املحلية 

املرحلة  ال��ث��اين يف  ن��اب��ويل  اأن يحل على  ال��ث��الث��اء قبل 
ليفربول  ل�شتقبال  اآخ��ر حت�شري  يف  املقبلة، 

النهائي  ال��دور ثمن  الإنكليزي يف ذه��اب 
من دوري اأبطال اأوروب��ا يف 16 ال�شهر 

احلايل.
ت�����ش��ك��ل مباراة  مل���ي���الن،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم����ا 
للقب  م�شعاه  يف  مهمة  حمطة  ال�شبت 

اإن  اإذ  اأول يف الكالت�شيو منذ 2011. 
�شبع  ب��ف��ارق  ت��اأخ��ره  تعني  اخل�����ش��ارة 
ن��ق��اط ع��ن غ��رمي��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي ومع 
�شد  موؤجلة  لالأخري  موؤجلة  مباراة 
املا�شي  ال�شهر  مقررة  كانت  بولونيا 
موعد  اإىل  ج��دول��ت��ه��ا  اإع����ادة  و�شتتم 

لحق من ال�شهر احلايل.
�شتيفانو  امل���درب  ف��ري��ق  ر�شيد  يف 
بيويل 49 نقطة يف املركز الثالث 
متخلًفا عن نابويل الثاين بفارق 
الأهداف، فيما �شيحاول الفريق 

اجلنوبي الإفادة من اأي نتيجة 
على  يحل  عندما  الديربي  يف 

فينيت�شيا اجلريح الأحد.
ومل يدخل ميالن اىل فرتة 

الدولية  ل��ل��ن��اف��ذة  ال��ت��وق��ف 
بعدما  ط��ري��ق��ة،  ب��اأف�����ش��ل 
اآخ����ر  ال����ف����وز يف  ف�����ش��ل يف 
مباراتني بخ�شارة مفاجئة 
اأر�شه  على  �شبيت�شيا  اأم��ام 

اأن ي��ت��ع��ادل ���ش��ل��ًب��ا مع  ق��ب��ل 
يوفنتو�ض.

زلتان  واملهاجم  توموري  فيكايو  النكليزي  املدافع  يغيب  اأن  املتوقع  ومن 
اإبراهيموفيت�ض عن املواجهة، اإذ ل يزال ال�شويدي املخ�شرم يعاين من اآلم 

جراء اإ�شابته بتوتر اأخيل.
و�شت�شهد على عودة  ال�شاد�ض مع �شيفه جنوى  روما  بلقاء  املرحلة  وتفتتح 
اجلماهري مللء ن�شف �شعة املالعب، بعد اأن اقت�شر العدد على خم�شة اآلف 
ارتفاع عدد  الأع��ي��اد بعد  ف��رتة  اأق�شى يف بع�ض اجل��ولت بعد  م�شجع كحد 

الإ�شابات بفريو�ض كورونا ب�شبب التف�شي ال�شريع ملتحورة اأومريكون.
القدم  ك��رة  �شلطات  بني  �شائكة  نقطة  املالعب  �شعة  م�شاألة  كانت 
الإي��ط��ال��ي��ة واحل��ك��وم��ة ط���وال امل��و���ش��م، لكن اأح���د امل�����ش��وؤول��ني يف 

بحلول  اأنه  املا�شي  ال�شهر  راأى  كو�شتا،  اأندريا  ال�شحة،  وزارة 
اجلماهري  ا�شتقبال  على  ق���ادرة  امل��الع��ب  �شتكون  ال��رب��ي��ع، 

ب�شعة كاملة.
واأدت خالفات اأخرى اإىل ا�شتقالة رئي�ض الدوري باولو 

دال بينو يوم الثالثاء.
مع  �شينتقل  لأن��ه  بينو  دال  ا�شتقال  الظاهر،  يف 
ع��ائ��ل��ت��ه اىل ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، ول���ك���ن يف 
اأ�شيب  اإن��ه  ق��ال  مذكرة رحيله 
بالإحباط ب�شبب بيئة 

للتغيري". "مقاومة 
كانت رابطة الدوري التي �شت�شوت لختيار رئي�ض جديد يوم الثنني، معادية 
اإج��راء تغيريات على قواعدها  الإيطايل على  ب�شكل علني لإ�شرار الحت��اد 

الداخلية، مثل ال�شماح بالفوز باأغلبية ب�شيطة من الأ�شوات.
وفقدت كرة القدم الإيطالية يوم الثنني واحدة من اأبرز �شخ�شياتها بوفاة 
اأق��ال ع�شرات  وال��ذي  الثمانني عاماً  يناهز  زامباريني عن عمر  ماوريت�شيو 
املدربني على مدى اأكر من ثالثة عقود كمالك لأندية عدة، اأبرزها نادي 

بالريمو.
م�شاركة  اجلماهري  و�شترتقب 
الواعد  ال�����ش��رب��ي  امل��ه��اج��م 
دو�����ش����ان ف��اله��وف��ي��ت�����ض مع 
فريقه اجلديد يوفنتو�ض الذي 
انتقل اإليه يف �شوق النتقالت 
فيورنتينا  من  قادماً  ال�شتوية 
ي��ورو )عدا  70 مليون  مقابل 
عن املكافاآت والإ�شافات( بعقد 
عندما   ،2026 ال���ع���ام  ح��ت��ى 

ي�شتقبل فريونا الأحد.
م�شتويات  ال�شربي  ال���دويل  وي��ق��دم 
يت�شدر  اإذ  امل����و�����ش����م،  ه������ذا  رائ����ع����ة 
هدًفا   17 اأ" مع  "�شريي  ترتيب هدايف 
ب��ال��ت�����ش��اوي م��ع ت�����ش��ريو اإمي��وب��ي��ل��ي جنم 

لت�شيو.
ال�شابق  زم��ي��ل��ه  اب��ت��ع��اد  ظ���ل  ويف 
كييزا  ف��ي��دي��ري��ك��و  فيورنتينا  يف 
اأ�شهر  ل�����ش��ب��ع��ة  امل����الع����ب  ع����ن 
الأح����د لعملية  ب��ع��د خ�����ش��وع��ه 
ملعاجلة  ال��ن��م�����ش��ا  يف  ج��راح��ي��ة 
ال�شليبي،  ب��ال��رب��اط  اإ���ش��اب��ت��ه 
يبدو يوفنتو�ض باأم�ّض احلاجة 
املركز  ي��ح��ت��ل  اإذ  م��ه��اج��م.  اإىل 
هذا  الكالت�شيو  يف  ع�شر  احل���ادي 
املو�شم لعدد الهداف امل�شجلة )34 

هدًفا يف 23 مباراة(.
ويحتل يوفنتو�ض املركز اخلام�ض يف 
الدوري على بعد نقطة من اأتالنتا 
الرابع، �شاحب اآخر املراكز املوؤهلة 
املو�شم  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  اإىل 
املقبل، والذي ي�شت�شيف كالياري 

يف برغامو يف اليوم ذاته.
فيورنتينا  م��واج��ه��ة  ت����ربز  ك��م��ا 
ال�����ش��اب��ع، امل��ن��ق��و���ض م���ن جنمه 
الثامن  لت�شيو  م��ع  ال�شربي، 
ن��ق��اًط��ا، يف �شراع  امل��ت�����ش��اوي��ني 

قوي على املراكز الأوروبية.

•• دبي-الفجر

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ مكتوم 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�ض  ن���ائ���ب  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
جمل�ض الوزراء وزير املالية ي�شهد 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ن����ادي 
والفرو�شية بعد ظهر اليوم ال�شبت 
الإمارات  بنتلي  كا�ض  بطولة  ختام 
للبولو 2022 والتي �شاركت فيها 
�شبعة فرق هي الإمارات واحلبتور 
وذئ���اب ك��اف��و دب��ي وزي����دان واي���ه ام 

وكلينوفا �شكون وبنجا�ض .
بقيادة  الم���������ارات  ف���ري���ق���ا  وك������ان 
واحلبتور  مكتوم  اآل  عليا  ال�شيخة 
تاأهلتا  قد  احلبتور  حممد  بقيادة 
الم����ارات  بنتلي  ك��اأ���ض  ن��ه��ائ��ي  اىل 
يف  طرفان  ليكونا   2022 للبولو 
فريق  ان��ت��زع  حيث  ال��ي��وم  النهائي 
من  وثمينا  غاليا  ف���وزا  الم����ارات 
الأخرية  الثانية  يف  زي���دان  ف��ري��ق 
م���ن امل����ب����اراة ب��ع��د ان ت���ع���ادل 11 
ليخطف  ه���������داف   11 م����ق����اب����ل 
الم�����ارات ه���داف ق��ات��ال ي��رج��ح به 
اأما  بالغة  ب�شعوبة  وي��ت��اأه��ل  كفته 
ف��ري��ق احل��ب��ت��ور ف��ق��د ق���دم عر�شا 
على  م�شتحقا  ف����وزا  وح��ق��ق  ق��وي��ا 
مكتوم  اآل  ع��ل��ي��ا  ال�����ش��ي��خ��ة  ف���ري���ق 
وب���ع�������ش���رة اه�������داف م���ق���اب���ل  �شتة 

اأه��داف .  واأع��رب حممد احلبتور 
للبولو  الإم���������ارات  احت�����اد  رئ��ي�����ض 
ل�شل�شلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
ب��ط��ولت ك��اأ���ض دب���ي ال��ذه��ب��ي��ة عن 
من  البطولة  حققته  مبا  �شعادته 
باهرة  وتنظيمية  فنية  جن��اح��ات 
امل�شتوى  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  خ���ا����ش���ة 
ال��ف��ردي وال��ف��رق��ي مم��ا ي�شري اىل 
ان كاأ�ض دبي الذهبية �شتكون قوية 
وان  خا�شة  كبري  حد  اىل  ومثرية 
 18 بهانديكاب  حتظى  البطولة 
جول وي�شارك فيها  ت�شعة فرق تعد 
القوى على �شعيد ال�شرق الو�شط 
ام و"بنجا�ض  واي���ه  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي 
دود�شون وهوريل" وكلينوفا �شكون 
وذئاب دبي كافو وغنتوت واحلبتور 
والم����ارات وزي���دان و���ش��وف تنطق 
ي��وم الث��ن��ني امل��واف��ق ال��راب��ع ع�شر 

من �شهر فرباير اجلاري وت�شتمر 
اخلام�ض  املوافق  ال�شبت  يوم  حتى 
من مار�ض املقبل مب�شاركة 9 فرق 
و"بنجا�ض  ام  واي����ه  اب��وظ��ب��ي  ه���ي 
دود�شون وهوريل" وكلينوفا �شكون 
وذئاب دبي كافو وغنتوت واحلبتور 

والمارات وزيدان . 

اليبهوين  ف��ار���ض  اأ���ش��اد  م��ن جانبه 
اأم��ني ع��ام احت��اد الإم���ارات ال�شابق 
للبولو مبا  اأبوظبي  وكابن فريق 
�شاهده من تطول لفت للم�شتوى 
الفني للفرق الربعة التي �شاركت 
يف ن�شف نهائي البطولة وتوقع ان 

يكون النهائي عايل امل�شتوى .

من جانب اآخر �شوف تفتح بوابات 
ع�شرة  الثانية  يف  للنادي  الدخول 
دقيقة   45 وبعد  ال��ي��وم  ظهر  م��ن 
ال��ف��ر���ش��ان مب���وك���ب حملة  ي���دخ���ل 
ال��ث��ان��ي��ة ظهرا  الإع�����الم ويف مت���ام 
ك��اأ���ض هيلدون والتي  م��ب��اراة  ت��ب��داأ 
جتمع بني فريقي ذئ��اب دبي كافو 

وهوريل" . دود�شون  و"بنجا�ض 
وعقب نهاية املباراة يتابع احل�شور 
البحث  ثم  امل�شجعني  من  عرو�شا 
 " ال��ذه��ب��ي��ة  "العمالت  ال��ك��ن��ز  ع��ن 
احل�شور  وي�شتمتع  امللعب   بار�ض 
بنتلي  ل�����ش��ي��ارات  ع��ر���ض  مب��ت��اع��ة 
امل��ت��واج��دة يف الم�����ارات ث��م يعزف 

اإيذانا  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  ال�����ش��الم 
"نهائي  املرتقب  احل��دث  بانطالق 
كاأ�ض بنتلي الف�شية " للعام احلايل 
2020 والتي �شتجمع بني فريقي 
اللقب  واحلبتور"حامل  الم��ارات 

عام 2021"  .
ي��ق��وم راعي  ويف اخل��ام�����ش��ة م�����ش��اء 

حفل اخلتام بتكرمي الفريق البطل 
والفائز  الو�شيف  والفريق  للكاأ�ض 
ب��ل��ق��ب اف�������ش���ل لع�����ب وال����ه����داف 
واف�����ش��ل خ��ي��ل ك��م��ا ���ش��ي��ت��م تكرمي 
ثم  وو�شفه  هيلدون  بكاأ�ض  الفائز 
�شائقة  بعرو�ض  احل�شور  ي�شتمتع 

بال�شوء "ال اي دي".

تعليق �أن�شيل�تي بعد �إق�ش�ء  
ري�ل مدريد من ك�أ�س �إ�شب�ني�

اأن�شيلوتي،  كارلو  الإ�شباين،  مدريد  ري��ال  لفريق  الفني  املدير  علق 
على اإق�شاء "امللكي" من بطولة كاأ�ض ملك اإ�شبانيا، على يد اأتلتيك 

بلباو.
اأعرب اأن�شيلوتي عن ا�شتيائه من الهزمية قائاًل: "الهزمية بالطبع 
اأي عواقب، بالعك�ض  اأن �شتكون لها  اأعتقد  خميبة لالآمال، ولكن ل 

�شتجعلنا اأقوى لأننا نريد الفوز بكل البطولت".
م�شاحات  وخلق  الأط��راف،  على  اللعب  بلباو  اأم��ام  "حولنا  واأ�شاف: 
العمق بوا�شطة متريرات كا�شيمريو،  الدخول من  اأي�شاً  كنا نحاول 

حاولنا تغيري ذلك بني ال�شوطني، لكن مل يكن الأمر كما اأردناه".
وتابع: "اإنها لي�شت اأ�شواأ مباراة هذا املو�شم، كنا نعلم اأننا اأمام مباراة 
�شعبة، حققنا الفوز اأمام بلباو يف الدوري، ولكن الأمور كانت خمتلفة 

يف لقاء الكاأ�ض، واأعتقد اأنهم ا�شتحقوا ذلك".
بجودة  مهاجم  منلك  ل  "نحن  وهمي:  مبهاجم  اللعب  خطة  وع��ن 
كرمي بنزميا، ولذلك اجتهنا خلو�ض اللقاء مبهاجم وهمي، �شيطرنا 
يفيدنا متديد  اأن  املمكن  وك��ان من   ،70 الدقيقة  امل��ب��اراة منذ  على 
الوقت للوقت الإ�شايف، لكن اأتلتيك �شجل هذا الهدف املتاأخر ونحن 

الآن خارج البطولة".
من  ال��ث��ن��ائ��ي  "اأخرجت  ق���ال:  وفين�شيو�ض  ك��رو���ض  ا���ش��ت��ب��دال  وع���ن 
الإره��اق، وكان هناك تغيريات جديدة كنت اأنوي اإجراءها يف الوقت 

الإ�شايف".

م�ريني� ي�شتعد للحتف�ل ب�ملب�ر�ة 
رقم 100 يف »�لك�لت�شي�«

ملعب  اأر���ش��ي��ة  ع��ل��ى  ال�شبت  ال��ي��وم  ج��ن��وى  ملقابلة  روم���ا  ن���ادي  ي�شتعد 
الأوملبيكو، �شمن مناف�شات اجلولة 24 من الدوري الإيطايل.

ال�شادر اجلمعة، حول الربتغايل  املا�شيغريو يف عددها  ركزت �شحيفة 
ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، وال�����ذي ي�����ش��ل ل��ل��م��ب��اراة رق����م 100 يف ال�����دوري 

الإيطايل.
"لتكن احلفلة خا�شة"، لالحتفال مبقاعد جوزيه مورينيو  واأ�شافت: 
املائة يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل، من النجاحات مع الإنرت اإىل 

التحدي ال�شعب يف روما".
ت���اري���خ���ي���اً ����ش���د ج����ن����وى، يف  واأ�����ش����اف����ت: "قطع ال���ربت���غ���ايل اإجن���������ازاَ 
فريق رائع، وهنا يجب اأن يبنيه، والأرقام ل  لديه  "النرياتزوري" كان 
اأن يذهل ويبداأ بالفوز  ت�شاهى يف الوقت احلايل، لكن مورينيو يريد 

مرة اأخرى".
الإيطايل،  ال��دوري  ترتيب  بجدول  ال�شاد�ض  املركز  "الذئاب"  ويحتل 

ميالن". اإنرت  املت�شدر  عن  جداً  كبري  وبفارق  نقطة،  بر�شيد 38 
وكان "الغيالورو�شي" فاز قبل التوقف الدويل اأمام اإمبويل 4-2، وذلك 

�شمن مناف�شات الدوري الإيطايل.

حلم �للقب على �ملحّك يف ديربي ميلن� �ملرتقب 

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن را�سد 

�لإم�ر�ت و�حلبت�ر يف نه�ئي ك�أ�س بنتلي �لف�شي للب�ل� 2022 �لي�م

�شارك رئي�ض اللجنة الأوملبية الدولية، الأملاين توما�ض 
باخ اأم�ض  اجلمعة يف م�شرية ال�شعلة الأوملبية، وذلك 
قبل �شاعات من افتتاح دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية 
اأن م�شرية  ال�شينية بكني، معلقاً  بالعا�شمة   2022

ال�شعلة ت�شكل رمزاً يحتاج له العامل.
قال باخ 68 عاماً: "هذا رمز يحتاج له العامل يف هذه 

الفرتة التي ت�شهد انق�شامات ومواجهات".
واأ�شاف: "اإقامة دورتني اأوملبيتني يف مثل هذه الفرتة 
ال��ق�����ش��رية يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض ك���ورون���ا، �شكلت 

حتدياً كبرياً".

كفر�ض،  التحديات  ن��رى  الريا�شة  يف  "نحن  وتابع: 
لهذا نحن نعي�ض بال�شعار الأوملبي، ن�شبح اأ�شرع واأعلى 

واأكر قوة".
واأو�شح باخ يف اإ�شارة اإىل م�شاركته يف م�شرية ال�شعلة: 
حقاً،  الأدرينالني  رفع  الفتتاح  حفل  قبل  هذا  "فعل 

وعزز ثقتي قبل الأوملبياد ال�شتوي يف بكني".
انتقادات  اأث��ار  الإن�شان،  ال�شني يف حقوق  وكان �شجل 
الأوملبياد  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ب��ك��ني ح���ق  م��ن��ح  ل���ق���رار  ح����ادة 
الأوملبياد  ا�شت�شافة  لها  �شبق  باأنها  علماً  ال�شتوي، 

ال�شيفي 2008.

طالب املنتخب امل�شري لكرة القدم الحتاد الإفريقي للعبة )كاف( بتاأجيل املباراة النهائية 
لكاأ�ض اأمم اإفريقيا من الأحد اإىل الثنني، اإذ اأن منتخب ال�شنغال الذي تاأهل الأربعاء �شيكون 

م�شتفيداً من يوم راحة اإ�شايف.
وقال م�شاعد مدرب املنتخب امل�شري �شياء ال�شيد يف املوؤمتر ال�شحفي عقب فوز "الفراعنة" 
النهائية يوم  امل��ب��اراة  اإق��ام��ة  ال��ك��اف  م��ن  "اأطلب   1-3 ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت  ال��ك��ام��ريون  على 

الثنني".
واأ�شاف ال�شيد الذي ح�شر املوؤمتر بدًل من املدرب الربتغايل كارلو�ض كريو�ض الذي طرد يف 
املباراة "ال�شنغال ا�شتفادت من يوم راحة اإ�شايف، اآمل اأنه كما مت تقدمي مباراة املركز الثالث 

نلعب يوم الثنني". ال�شبت" اأن  اإىل  الأحد  "من 

الن�شخة  يف  اإ�شافيني  �شوطني  اىل  م�شر  فيها  تلجاأ  التي  توالياً  الثالثة  املباراة  هذه  وكانت 
�شعبة  مبواجهات  ا�شطدامها  اإث��ر  الربعة  دور  اىل  ب�شعوبة  طريقها  �شقت  بعدما  احلالية، 
يف الأدوار الإق�شائية، بدءاً بالفوز على �شاحل العاج بركالت الرتجيح ومن ثم املغرب 1-2 

بعد التمديد.
وكانت ال�شنغال بلغت املباراة النهائية الأربعاء بفوزها على بوركينا فا�شو )3-1(، فيما اأق�شت 
م�شر اأ�شحاب الأر�ض اأم�ض الأول اخلمي�ض بركالت الرتجيح بعد التعادل ال�شلبي يف الوقتني 
الأ�شلي والإ�شايف. واجلدير بالذكر اأنه يف ن�شخة العام 2019، اأقيمت مباراتا ن�شف النهائي 
يف اليوم نف�شه. ويف العام 2017، ا�شتفادت م�شر من يوم راحة اإ�شايف اأكر من الكامريون 

لكنها رغم ذلك خ�شرت املباراة النهائية )1-2(.

م�شر تطلب ت�أجيل نه�ئي  �أمم �إفريقي� ت�م��س ب�خ: �ل�شعلة �لأوملبية رمز يحت�ج له �لع�مل



�ش�ت �شخري د�خل ثلجة �مل�تى
قبل �شنوات، وقعت �شلطات ال�شجون الإ�شبانية يف حرية من اأمرها 

بعدما اأعلن اأطباء �شرعيون وفاة �شجني.
لكن املفاجاأة التي وقعت على ال�شلطات الإ�شبانية، بح�شب ما موقع 
"�شيان�ض األرييت" العلمي، اجلمعة، كانت اأن ال�شجني ا�شتيقظ يف 
ال�شجون  اأح��د  حّرا�ض  وك��ان  ت�شريحه.  عملية  ب��دء  قبيل  امل�شرحة 
عاما(،   29( خيمينيز  مونتويا  غونزالو  على  ع��روا  اإ�شبانيا  يف 
يناير 2018، وبعدما ك�شف عليه  فاقدا للوعي يف زنزانته �شباح 7 
طبيبان �شرعيان خل�شا اإىل اأنه ميت. ومل تظهر عليه عالمات تدل 
يف  حيوية  عالمة  اأي  يالحظا  ومل  للعنف،  ال�شجني  تعر�ض  على 
ج�شده فاأعلنا وفاته، وبعد �شاعة قام طبيب �شرعي ثالث بفح�ض 
ثالث.  وف��اة  تقرير  واأ�شدر  الأوىل،  التقييمات  وواف��ق على  اجلثة، 
اأم��را مل  اأن  ال��ل��ون، غري  الأ���ش��ود  وو�شع خيمينيز يف كي�ض اجلثث 
الأ�شود  الكي�ض  �شخريا يف  �شمعوا  الأطباء  وق��ع:  احل�شبان  يكن يف 
يف امل�شرحة. وكان خيمينيز قد اأم�شى بالفعل وقتا يف ثالجة املوتى 
احلفاظ على حرارة ج�شده، وقد مت متييز جلده باإر�شادات م�شرط 
الأطباء  اأح���د  ف��ت��ح  وع��ن��دم��ا  ال��و���ش��ي��ك.  جثته  لت�شريح  ا���ش��ت��ع��دادا 
قيد  على  ي���زال  ل  ال�شجني  اأن  وج��د  الأ���ش��ود،  الكي�ض  ال�شرعيني 
احلياة. وعلى الفور، جرى نقل خيمينيز بعد ذلك حتت احلرا�شة 
الغمو�ض  حادثة  من  للتعايف  اآخر  م�شت�شفى  اإىل  اإ�شعاف  �شيارة  يف 

التي تعر�ض لها. ويف النهاية، اأفيد باأن حالة ال�شجني م�شتقرة.

وف�ة خمرج مدر�شة �مل�ش�غبني
ت����ويف اأم�������ض اجل��م��ع��ة امل���خ���رج امل�����ش��رح��ي امل�����ش��ري ال��ك��ب��ري جالل 
امل�شاغبني" ال�شهرية  "مدر�شة  م�شرحية  اأخ��رج  الذي  ال�شرقاوي، 
ال�شرقاوي  عبري  ابنته  اأعلنت  ما  على  عاما،   88 يناهز  عمر  عن 
اإىل  نقل  ال�شرقاوي  ج��الل  وك��ان  في�شبوك.  على  �شفحتها  على 
اأحد امل�شت�شفيات اإثر اإ�شابته بفريو�ض كورونا يف الفرتة الأخرية، 
بح�شب و�شائل الإعالم امل�شرية. يعد ال�شرقاوي من اأبرز خمرجي 
امل�شرح امل�شري يف ال�شتينات وال�شبعينات اإذ قدم عدة اأعمال حققت 
امل�شاغبني"  "مدر�شة  اأهمها على الإطالق م�شرحية  جناحا لفتا 
التي قام ببطولتها عادل اإمام واملمثل امل�شري الراحل �شعيد �شالح 

والفنانة امل�شرية الراحلة �شهري البابلي.

�لذقن �ملزدوج .. �أكرث من جمرد م�شكلة جم�لية
اأوردت ب��واب��ة اجل��م��ال ه���اوت.دي اأن ال��ذق��ن امل���زدوج ي��ن��درج �شمن 

امل�شاكل اجلمالية املزعجة، التي ت�شلب املراأة اأنوثتها ورقتها.
واأو�شحت البوابة الأملانية اأن الذقن املزدوج يرجع يف الغالب اإىل 
العوامل الوراثية اأو ارتخاء الأن�شجة الناجم عن التقدم يف العمر. 
قد  اأك��ر من جم��رد م�شكلة جمالية؛ حيث  امل���زدوج  الذقن  ويعد 
الغدة  ا�شطرابات  مثل  �شحية  م�شكلة  اإىل  الظاهرة  ه��ذه  ترجع 
الدرقية اأو نق�ض اليود اأو احتبا�ض املاء اأو البدانة اأو �شوء التغذية. 
امل��زدوج من  "هاوت.دي" اأنه ميكن التخل�ض من الذقن  واأ�شافت 
وذل��ك يف حال  وراءه،  الكامن  املر�شي  ال�شبب  على  التغلب  خالل 
وج����وده. ومي��ك��ن اأي�����ش��ا حم��ارب��ة ال��ذق��ن امل����زدوج م��ن خ��الل اتباع 
اأ�شلوب حياة �شحي يقوم على التغذية ال�شحية الغنية بفيتامني 
E، الذي مينح الب�شرة مظهراً م�شدوداً، علما باأن امل�شادر الغذائية 
لفيتامني E تتمثل يف الزيوت ال�شحية كزيت جنني القمح وزيت 
بذور دوار ال�شم�ض وزيت الذرة وزيت فول ال�شويا وزيت الكانول، 

بالإ�شافة اإىل املك�شرات كالبندق واللوز واخل�شروات الورقية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

در��شة مثرية.. فم �شحي للأم ي�ش�وي طفًل �شليمً�
والولدة  ال�شيئة  الفمية  ال�شحة  الرابط بني  العلماء  ا�شتك�شف  �شنوات  �شليم؟ على مدار  ي�شاوي طفل  فم �شحي 
اأكرب باأن �شيئا ب�شيطا وغري مكلف قد ي�شنع  اأم�ض الأول اخلمي�ض احتمال  املبكرة. الآن، قدم بحث علمي جديد 

فارقا وهي تناول علكة خالية من ال�شكر.
كانت التطورات الظاهرة يف الدرا�شة التي اأجريت يف دولة مالوي الفريقية متوا�شعة، فمعدلت الولدة املبكرة 

كانت اأقل ب�شكل طفيف يف حالة احلوامل الالتي م�شغن العلكة مقارنة مبن مل مي�شغنها.
لكن اخلرباء رحبوا بفكرة اأنها طريقة �شهلة للتغلب على هذه امل�شكلة ال�شخمة املكلفة.

"وجدنا اأن تدخال بب�شاطة م�شغ العلكة مينع الولدات املبكرة، ف�شاأكون  وتقول معدة الدرا�شة زكيبا هندر�شون: 
�شعيدة بالتاأكيد".

واأ�شافت اأنها "متفائلة بحذر" اإزاء النتائج. وعلى مدار �شنوات، اأظهرت الدرا�شات ارتباط اأمرا�ض اللثة بالولدة 
املبكرة. ويعتقد العلماء اأن العدوى البكتريية يف الفم قد تزيد اللتهاب يف اجل�شم وهو ما قد يوؤدي اإىل الولدة 

املبكرة.
واخترب العلماء ما اإذا كانت العلكة امل�شنعة من املحلى "زيليتول" قد ت�شاعد يف تقليل الولدة املبكرة، فيما اأظهرت 
درا�شات �شابقة تغيريا تدريجيا يف تكوين البكترييا املوجودة يف الفم ببكترييا ت�شبب ت�شو�شا اأقل تعي�ض على اأ�شطح 

الأ�شنان وتكون جريا اأقل.
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�أعر��س جديدة ل��أوميكرون يف مك�ن غري مت�قع
اجل��دي��د من  للمتحور  اأع��را���ش��ا ج��دي��دة  ال��ع��امل  يكت�شف  ي���وم،  بعد  ي��وم��ا 
مقارنة  ال�����ش��ري��ع  بتفي�شه  ي��ع��رف  ال���ذي  "اأوميكرون"،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
الراأ�ض  يف  الآلم  اأن   "fingerlakes1" باملتحورات ال�شابقة. وذكر موقع 
�شعور  ت�شهد  التي  الأم��اك��ن  اأك��ر  م��ن  ���ش��ارت  والع�شالت  الظهر  واأ�شفل 
فريو�ض  وي�شيب  "اأوميكرون".  باملتحور  الإ�شابة  بعد  بالع�شالت،  الأمل 
ويوؤثر  لالإن�شان  التنف�شي  اجلهاز  "كوفيد19-"،  ملر�ض  امل�شبب  كورونا، 

على الرئتني.
 لكن الفريو�ض ل يتوقف عند هذا احلد، فقد ر�شدت درا�شات عدة اأن اآلم 
الع�شالت �شارت من الأعرا�ض ال�شائعة.  ويقول الطبيب �شارو اأرورا، الذي 
يعمل يف املعهد الآ�شيوية للعلوم الطبية، اإنه لحظ اأن الأمل يف الع�شالت 
ك��ورون��ا. واآلم الظهر  الأع��را���ض احلديثة لفريو�ض  اأب��رز  �شار واح��دا من 
ت�شاعفت يف  اأنها   اإل  كورونا،  لفريو�ض  اأعرا�شا جديدة  لي�شت  الع�شالت 
يف  ذك��رت  درا�شات  وكانت  "دلتا" و"اأوميكرون".  مثل  اجلديدة  املتحورات 
"دلتا"، و42 باملئة  63 باملئة من املر�شى امل�شابني مبتحور  اأن  وقت �شابق 
بو�شفها  الظهر،  ع�شالت  يف  اآلم  ع��ن  اأب��ل��غ��وا  "اأوميكرون"،  متحور  م��ن 
اأنها  واحدة من الأعرا�ض الرئي�شية  للمر�ض. وامل�شكلة يف هذه الأعرا�ض 

�شت�شتمر يف بع�ض احلالت، حتى بعد التعايف من الإ�شابة. 

وف�ة م�شمم �لأزي�ء �لإ�شب�ين مريو 
تويف م�شمم الأزياء الإ�شباين انتونيو مريو اأحد اأبرز وجوه اأو�شاط املو�شة 
يف هذا البلد عن 74 عاما بعد م�شرية امتدت على ن�شف قرن ودفعت بع�ض 
ما  على  الدولية  العرو�ض  من�شات  الهوى" اإىل  "الرب�شلونية  الت�شاميم 

اأعلن وزير الثقافة.
"فلريقد  اإي�����ش��ي��ت��ا ع��ن امل�����ش��م��م ال��ك��ات��ال��وين  وق���ال وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ميغيل 

ب�شالم".
وكتب رئي�ض اإقليم كاتالونيا بريه اراغوني�ض يف تغريدة "حزنت لنباأ وفاة 

توين مريو اأحد اأبرز وجوه املو�شة الكاتالونية".
"كان  اأي�شا  تغريدة  بر�شلونة يف  بلدية  امل�شوؤول يف  وقال خاومي كولبوين 

يع�شق بر�شلونة ويتمتع بح�ض اإبداعي وثوري".
اإ�شبانيا  �شاباديل قرب بر�شلونة يف �شمال �شرق  1947 يف  العام  ولد مريو 

وتويف جراء تعر�شه لأزمة قلبية على ما ذكرت و�شائل الإعالم.
وكان مريو ابن خياط وفتح اأول متجر له يف بر�شلونة يف نهاية ال�شتينات 
عندما كان يف �شن الع�شرين فقط. ولفتت ت�شاميمه الأنظار �شريعا ومتكن 
يف العام 1976 من اإطالق ماركته اخلا�شة واأقام بعد ذلك عرو�شا يف مدن 
املالمح  متو�شطي  باأ�شلوب  يتمتع  ك��ان  وطوكيو.  ونيويورك  باري�ض  مثل 
دورة  يف  الفتتاح  اأزي���اء  اأي�شا  �شمم  وق��د  بر�شلونة.  ب�شورة  ج��دا  مرتبط 

الألعاب الأوملبية يف بر�شلونة العام 1992.

ع�يدة عبد �لعزيز 
ترحل عن ع�ملن� 

امل�شرية  الفنانة  عاملنا،  عن  رحلت 
ال��ق��دي��رة ع��اي��دة ع��ب��د ال��ع��زي��ز، عن 
تاركة  ع����ام����ا،  ال�86  ن���اه���ز  ع���م���ر 
ب�شمة مميزة مع جمهورها  خلفها 
وحم��ب��ي��ه��ا، ح��ي��ث ق��دم��ت م��ا يقرب 
م��ن 200 عمل ف��ن��ي، ت��ن��وع م��ا بني 
وامل�شل�شالت  ال�شينمائية  الأف����الم 

التلفزيونية والإذاعية وامل�شرحية.
وبداأت عايدة عبد العزيز م�شوارها 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  بالعمل يف 
ك���م�������ش���رف���ة ع���ل���ى ت����دري����ب ال���ف���رق 
امل�����ش��رح��ي��ة ب���امل���دار����ض، وذل����ك بعد 
العايل  امل��ع��ه��د  ان��ت��ه��اء درا���ش��ت��ه��ا يف 
 ،1962 عام  ويف  امل�شرحية.  للفنون 
���ش��اف��رت م��ع زوج��ه��ا ال��ف��ن��ان اأحمد 
لندن،  م��دي��ن��ة  اإىل  احل��ل��ي��م  ع��ب��د 
ل�شتكمال درا�شتها، وهناك ح�شلت 
تخ�ش�ض  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ع��ل��ى 
احلركة امل�شرحية وال�شوت. وكانت 
اأعمدة  من  عمودا  امل�شرية  الفنانة 
امل�����ش��رح، ف��ق��د ق��دم��ت ال��ع��دي��د من 
"عودة  اأب���رزه���ا  امل��م��ي��زة،  الأع���م���ال 
يام�شر،  ولدك  انتيجون،  الغائب، 
املهاجر،  البحر،  ال�شت هدي، طائر 

لعبة ال�شلطان، دجنوان، الأر�ض.

م�دون� حتت�شي �لقه�ة د�خل 
�ل�شي�رة وهكذ� علَّقت 

ال��ع��امل��ي��ة  مادونا   ال��ن��ج��م��ة  ن�����ش��رت 
فيديو ط��ري��ف م��رك��ب ع��ن طريق 
اخلا�شة  �شفحتها  يف  الفوتو�شوب 

على موقع التوا�شل الجتماعي.
الفيديو  يف  م������ادون������ا  وظ�����ه�����رت 
ال�شيارة  داخ����ل  ال��ق��ه��وة  حت��ت�����ش��ي 
جتادلها  ام������راأة  ���ش��ب��اك��ه��ا  وخ���ل���ف 
وترميها  وطريفة  م�شحك  ب�شكل 
باملياه بانفعال، وعلَّقت مادونا على 
اأت�شرف  "هكذا  ق��ائ��ل��ًة:  الفيديو 
تاأخرِت". ق��د  يل  يقولون  عندما 

ول����ق����ي ف���ي���دي���و م�����ادون�����ا اإع����ج����اب 
ع���دد ك��ب��ري م��ن امل��ت��اب��ع��ني اللذين 
الإعجابات  من  الكثري  لها  تركوا 
طريفة.واجلدير  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
ب�شكل  حتر�ض  م��ادون��ا  اأن  بالذكر 
م�����ش��ارك��ة حمبيها  ع��ل��ى  م�����ش��ت��م��ر 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ي���وم���ه���ا و����ش���وره���ا مع 

حبيبها التي تلقى رواجاً وا�شعاً.

م� ه� �شر نح�فة بريجيت م�كرون 
الأوىل  بريجيت  الفرن�شية  ال�شيدة 
 68 العمر  من  تبلغ  التي  ماكرون  
منقطعة  بدنية  بلياقة  تتمتع  عاماً 
اللواتي  لل�شيدات  بالن�شبة  النظري 
ال�شيدة  تبدو  العمر.  نف�ض  يبلغون 
الأوىل دائماً جاهزة باأناقتها لتقف 
اأمام الكامريا. �شرها؟ روتني غذائي 
وريا�شي يومي ي�شمح لها باملحافظة 
على  ينطبق  والأم���ر  نحافتها  على 
زوجها الرئي�ض الفرن�شي  اإميانويل 
ماكرون . تاأكل ال�شيدة الأوىل ع�شر 
قطع من الفواكه واخل�شار يومياً، 
كما تاأخذ على الغذاء طبق خفيف، 
فهي تكتفي باأكل بع�ض القطع من 

نبات الهليون.

�لأطف�ل �أكرث عر�شة للته�ب ملتحمة �لعني
اأكر  الأط��ف��ال  اأن  فاميليه   & بيبي  جملة  اأوردت 
ُعر�شة لالإ�شابة بالتهاب ملتحمة العني؛ نظرا لأن 
اأعينهم اأكر تاأثرا بالعوامل البيئية مثل التيارات 
الهوائية وبرودة الطق�ض ودخان ال�شجائر وم�شببات 
وال�شتجابات  والفريو�شات(  )البكترييا  الأمرا�ض 
املنزيل  الغبار  ع��ث  جت��اه  )احل�شا�شية  التح�ش�شية 
تطور  اكتمال  ع��دم  بفعل  ال�شباحة(  ح��م��ام  وك��ل��ور 

جهاز املناعة لديهم.
واأو����ش���ح���ت امل��ج��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���الأ����ش���رة وال��ط��ف��ل اأن 
احمرار  يف  تتمثل  العني  ملتحمة  التهاب  اأع��را���ض 
العني وال�شعور بحكة وحرقان بها وزيادة الإفرازات 
الدمعية وال�شعور بوجود ج�شم غريب بها والت�شاق 
وتورم  القيحية  الإف����رازات  بفعل  �شباحا  اجل��ف��ون 
اجلفون واحل�شا�شية ال�شديدة جتاه ال�شوء وكرة 

الفرك يف العني.
الطبيب فور  ا�شت�شارة  املجلة على �شرورة  و�شددت 
مالحظة هذه الأعرا�ض للخ�شوع للعالج يف الوقت 
امل�شادات  بوا�شطة  الغالب  يف  يتم  وال��ذي  املنا�شب، 

احليوية.

فيدي� ل�شج�عة ل ت�شدق.. �مر�أة ت�قف ل�ش� ملثم�
واجهت  ح��ني  ك��ب��رية،  �شجاعة  ام����راأة يف متجر  اأظ��ه��رت 
�شارقا م�شلحا �شخم اجلثة، يف فيديو تداولته �شفحات 
مواقع التوا�شل الجتماعي. واأظهرت كامريات املراقبة 
داخ����ل م��ت��ج��ر ���ش��غ��ري يف ال��ع��ا���ش��م��ة الإجن��ل��ي��زي��ة لندن، 
كانت  ام���راأة  و�شجاعة  رج��ل �شخم،  م��ن  �شرقة  حم��اول��ة 
تت�شوق يف املتجر. يف املقطع الذي تبلغ مدته 45 ثانية، 
�شوهدت املراأة وهي ترتدي و�شاحا اأحمر ومعطفا اأخ�شر 
اإىل  داكنا، بينما كانت تقف عند من�شدة متجر تتحدث 
ال��ع��ام��ل��ة. وب��ع��د ث���وان، ُيفتح ال��ب��اب وي��دخ��ل رج��ل مقنع 
يرتدي مالب�ض �شوداء بالكامل، ليخرج ع�شا كبرية من 
�شرتته وي�شرخ على العاملة مطالبا اإياها بو�شع النقود 
يف احلقيبة. وبينما توقع الل�ض اأن تخرج املراأة هاربة من 
املحل، فاجاأته مبقاومة غريبة، وقامت ب�شربه وال�شراخ 
عليه. وبداأت املراأة وال�شارق بالتدافع، بينما حاولت املراأة 
اأن  قبل  ال��ع��ام��ل��ة،  بها  ه��دد  ال��ت��ي  الع�شا  على  احل�����ش��ول 

ت�شقطها اأر�شا، ويهم الل�ض باخلروج.
وانق�شم النا�شطون على مواقع التوا�شل الجتماعي، بني 
املتوقعة  غري  ومواجهتها  وقوتها،  ب�شجاعتها  املعجبني 
لأنها  "بالغباء"،  و�شفها  من  وب��ني  ال�شخم،  الل�ض  مع 

عر�شت نف�شها للموت من غري داع.

متتنع عن غ�شل �شعر طفلته� منذ 16 �شهرً� 
ك�شفت امراأة اأنها مل تغ�شل �شعر ابنتها بال�شامبو منذ 16 
�شهراً، وتقول اإن �شعرها اأ�شبح اأجمل من اأي وقت م�شى. 
اأن  وق��ال��ت ال�����ش��ي��دة ميت�شيل يف ف��ي��دي��و ع��ل��ى ت��ي��ك ت���وك 
طريقة عدم ا�شتخدام ال�شامبو قد غريت قواعد اللعبة.

كتبت   michelle_hairbymisheko ح�شابها  وعلى 
ال�شامبو  ا�شتخدمت فيها  التي  الأخرية  "املرة  ميت�شيل: 
على �شعر ابنتي البالغة من العمر 4 �شنوات كان منذ 16 
راأ�شها و�شعرها  الطريقة حتافظ على فروة  �شهراً، هذه 
�شحيني ومتوازنني، فهي ترو�ض جتاعيدها بدون تراكم 
اأي زيت ول اأي رائحة". وحظي مقطع الفيديو باإعجاب 
"رائع حًقا"،  الآلف من الأ�شخا�ض، حيث قال اأحدهم: 
النا�ض  ���ش��األ  وعندما  ي�شدق".  ل  "هذا  اآخ���ر:  واأ���ش��اف 
"اأنا  ميت�شيل  اأو���ش��ح��ت  لب��ن��ت��ه��ا،  تفعله  ع��م��ا  بال�شبط 
Gk وزيت  وزي��ت  الطبيعي  �شعرها  وزي��ت  امل��اء،  اأ�شتخدم 
ال�شباحة  بعد  ال�شعر  ومكيف  ال�شعر  ل��رتوي�����ض  داف���رو 

ب�شكل اأ�شا�شي، بح�شب �شحيفة ذا �شن الربيطانية.

خدمة قدمية من خر�ئط غ�غل ل يعرفه� كثريون
الإنرتنت  ب��ح��ث يف  ع���م���الق حم���رك���ات  خ���رائ���ط  ت���زخ���ر 
�شنوات  ع��ل��ي��ه  م�����ش��ى  وبع�شها  ب��اخل��دم��ات،  "غوغل" 

كثرية، لكن ن�شبة كبرية من امل�شتخدمني ل تعرفها. 
وقال موقع "ذا فريج" املتخ�ش�ض يف ال�شوؤون التنقية اإن 
هناك خدمة ب�شيطة يف خرائط غوغل تقوم على التحكم 

بها باإ�شبع واحد.
واأ�شاف اأن على امل�شتخدم على النقر على ال�شا�شة مرتني 

حتى يعطي الهاتف اأمر التكبري على اخلريطة.
والتكبري  الت�شغري  اأم��ر  اإعطاء  امل�شتخدم  اأراد   ويف حال 
ال�شا�شة،  اإ�شبعه على  يبقي  اأن  اأك��رب، عليه  معا وب�شرعة 
ب��ع��د ال��ن��ق��ر م��رت��ني، ث��م ع��ل��ي��ه مت��ري��ر اأ���ش��ب��ع��ه لالأعلى 

والأ�شفل للتكبري والت�شغري.

تع�طف من �مل�شرق �إىل �ملغرب.. �أنقذو� ري�ن
خالل ال�شاعات الأخرية، ت�شدر و�شمي "اأنقذوا 
التوا�شل  من�شات  ريان"  مع  و"قلوبنا  ريان"، 
الج��ت��م��اع��ي ب��ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، و���ش��ط تعاطف 
اأع���وام، ال��ذي �شقط يف   5 كبري م��ع �شاحب ال��� 
بئر يبلغ عمقه 62 مرتا، يف قرية اأغران باإقليم 

�شف�شاون، �شمايل املغرب.
ومل تتوقف حماولت ال�شلطات املغربية وبع�ض 
املتطوعني لإن��ق��اذ ري���ان، خ��الل اأك���ر م��ن 40 
�شاعة ق�شاها الطفل ال�شغري داخل البئر، بعد 
التاأكد اأنه ما زال على قيد احلياة، اإل اأن �شيق 

البئر وقف حاجزا اأمام جناح مهمة اإنقاذه.
اأ�شغال  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  امل�شدر  وق��ال 
مرتا.   28 ع��م��ق  بلغت  للبئر  م���واز  ن��ف��ق  ح��ف��ر 
لإنقاذ  النفق  هذا  من  للنفاذ  املنقذون  وي�شعى 
 32 عمقها  ج��اف��ة  بئر  يف  العالق  ري���ان  الطفل 
مرتا. واأو�شح امل�شدر اأن هذه املرحلة "ح�شا�شة 
اأن  م�شيفا  الرتبة"،  اجن��راف  ملخاطر  بالنظر 

اأفقي" بني  منفذ  حلفر  جارية  "التح�شريات 
النفق والبئر للو�شول اأخريا اإىل الطفل.

وك����ان ال�����ش��غ��ري ال��ب��ال��غ خ��م�����ض ���ش��ن��وات �شقط 
يبلغ  بئر جافة  الثالثاء يف  ليل  ب�شكل عر�شي 
ي�شعب  ���ش��ي��ق  ق��ط��ره��ا  ل��ك��ّن  م����رتا  عمقها32 
اإل��ي��ه، يف قرية مبنطقة ب��اب ب��رد قرب  ال��ن��زول 
اأو�شحت  م��ا  وف��ق  )���ش��م��ال(،  �شف�شاون  مدينة 

و�شائل اإعالم حملية.
الأخ����ري ل يزال  ك���ان  اإذا  م��ا  ي��ع��رف ح��ال��ي��ا  ل 
الإغاثة  ف��رق  متكنت  بينما  احل��ي��اة،  قيد  على 
اأنابيب  ع��رب  والأك�����ش��ج��ني  امل����اء  "اإي�شال  م��ن 
اأو�شح م�شدر يف  الطفل" العالق، وفق ما  اإىل 
اأم�ض  املغربية  الأنباء  املحلية لوكالة  ال�شلطات 

الأول اخلمي�ض.
وو�شعت طائرة مروحية طبية رهن الإ�شارة يف 
مكان احلادث لتنقله اإىل اأقرب م�شت�شفى حال 

اإخراجه، بح�شب ما اأكدت ال�شلطات.

عار�سة تقدم زيا من ابتكار م�سمم الأزياء الفرن�سي األيك�سي�س مابيل خلل عر�س اأزياء جمموعة هوت كوتور لربيع و�سيف 2022 يف باري�س - ا ف ب

فيكت�ري� بيكه�م ل ت�أكل �ش�ى �ل�شمك �مل�ش�ي و�خل�شرو�ت
ك�شف النجم الإجنليزي ال�شابق، واأيقونة املو�شة، ديفد بيكهام، اأن زوجته تتناول 
وزوجته  بيكهام  ويعترب  املا�شية.  عاما   25 ط��وال  واح��دة ل تغريها،  وجبة 
فيكتوريا واأطفالهما الأربعة، من اأ�شهر "عائالت النجوم" يف العامل، وذلك 
ل�شعبية النجم الإجنليزي الكبرية يف مالعب كرة القدم، وكذلك زوجته 
املغنية ال�شابقة يف فرقة "�شباي�ض غريلز". ويف حديثه لبودكا�شت "ريفر 
فيكتوريا،  زوجته  عن  غريبة  تفا�شيل  بيكهام  ك�شف   ،"4 كافيه تيبل 
بيكهام:  وق��ال  عاما.   25 الطعام منذ  نف�ض وجبة  تتناول  اأنها  اأبرزها 
"لدي م�شاعر كثرية جتاه الطعام، عندما اأتناول �شيئا لذيذا، اأرغب باأن 
اأنا متزوج من �شخ�ض  "ل�شوء احلظ،  يجربه جميع من حويل". واأ�شاف: 
ياأكل نف�ض ال�شيء على مدار اخلم�شة وع�شرين عاما املا�شية". وتابع: "منذ اأن 
البخار فقط،  املطهوة على  امل�شوي واخل�شروات  ال�شمك  تاأكل  التقيتها، وهي 
"املرة  46عاما:  العمر  البالغ من  النجم  وتابع  ذلك".  تنحرف عن  ما  ون��ادرا 
الوحيدة التي �شاركت فيها فيكتوريا طعاما كان على طبقي، عندما كانت حامال 

بطفلتنا هاربر يف 2011.. وكان ذلك �شيئا مده�شا".


