
الرئا�سي الليبي: يجب و�سع خطة الن�سحاب جميع املرتزقة

�سيف الإ�سالم القذايف يرت�سح لالنتخابات الرئا�سية

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

   

الدفاع  وزارة  �سفقات  درهم  مليارات   5
يف اليوم الأول ملعر�ض دبي للطريان

•• اأبوظبي- وام:

وزارة  اإعللان   ،2021 دبي للطريان  الأول من معر�ض  اليوم  �شهد 
الدفاع عن اإبرام 5 �شفقات بقيمة 5 مليارات و239 مليونا 640 

األف درهم مع �شركات حملية ودولية.
التنفيذي  املدير  البلو�شي  �شالح  اإ�شحاق  طيار  الركن  اللواء  واأكللد 
خال   ،2021 للللللطللريان  دبللي  ملعر�ض  املنظمة  الع�شكرية  للجنة 
املوؤمتر ال�شحفي، الذي عقد على هام�ض املعر�ض اأن ال�شفقة الأوىل 
 airbus من املعر�ض مت التعاقد من خالها مع �شركة ا�شبانية ت�شمى
defence and space» s.a.u ل�شراء طائرات تزود بالوقود لقيادة 
القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة 2 مليار و468 مليونا و189 

األفا و886 درهما.                   )التفا�شيل �ض9(

الوطني لالأر�ساد : زلزالن يف جنوب 
اإيران.. ول تاأثري على الدولة

•• اأبوظبي- وام:

)املركز  لل  التابعة  الللزلزل  الوطنية لر�شد  ال�شبكة  �شجلت حمطات 
الوطني لاأر�شاد( زلزالني يف جنوب اإيران ع�شر اأم�ض بلغت قوتهما 
6.7 درجة مبقيا�ض ريخرت لقيا�ض الزلزل يف متام ال�شاعة  و   6.2
وكانا على عمق 10 كيلومرتات  التوايل  على   16:08 و   16:07
200 كيلومرت �شمال مدينة راأ�ض اخليمة وذلك  و يبعد مركزهما 
ح�شب التوقيت املحلي لدولة المارات �شعر بهما �شكان الدولة ب�شكل 
خفيف. وطماأن املركز �شكان الدولة باأنه ل تاأثري على الدولة نتيجة 

هذين الزلزالني.

يف  اإغالق  باأول  تاأمر  النم�سا 
العامل ي�ستهدف غري املطعمني

•• فيينا-وكاالت:

النم�شاوية  احللللكلللوملللة  اأمللللللللرت 
باإغاق جميع اأنحاء الباد اأمام 
الأ�شخا�ض غري امللقحني، اعتبارا 
من منت�شف ليلة الأحد، لإبطاء 
التف�شي ال�شريع لفريو�ض كورونا 

يف الباد.
ومتلللللنلللللع هللللللللذه اخلللللللطللللللوة غري 
اأعمارهم  تزيد  الذين  امللقحني، 
مللللغللللادرة  ملللللن  علللللاملللللا،   12 علللللن 
ممار�شة  بللا�للشللتللثللنللاء  ملللنلللازللللهلللم 
العمل  مثل  الأ�شا�شية،  الأن�شطة 
البقالة،  مللواد  ل�شراء  الت�شوق  اأو 
على  احلللل�لللشلللول  اأو  الللل�لللشلللري،  اأو 
ال�شلطات  وتلل�للشللعللر  الللتللطللعلليللم. 
موظفي  قلللدرة  عللدم  مللن  بالقلق 
امللل�للشللتلل�للشللفلليللات علللللى الللتللعللامللل مع 

التدفق املتزايد مل�شابي كورونا.
وقال امل�شت�شار النم�شاوي األك�شندر 
فيينا،  يف  لل�شحفيني  �شالنربغ، 
الأحللللللد: مللهللمللتللنللا كللحللكللومللة هي 
اأنه  قررنا  لذلك  النا�ض،  حماية 
�شيكون  الثنني  يللوم  من  اعتبارا 

هناك اإغاق لغري امللقحني.

�سمن الدورة االأكرب يف تاريخ املعر�ض مب�ساركة 1200 عار�ض و148 دولة

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزراء دفاع عدد من 
الدول امل�ساركة يف معر�ض دبي للطريان 2021

حممد بن زايد خال ا�شتقباله وزير اخلارجية الهندي    )وام(

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند ووزيرة القوات 
امل�ســلحة الفرن�سـية عالقــات التعـاون والتطورات القليميـة 

•• دبي-وام: 

رّحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نللائللب رئلليلل�للض الللدولللة رئلليلل�للض جمل�ض اللللللوزراء حاكم 
العاملية  وال�شركات  الر�شمية  بالوفود  اهلل،  رعللاه  دبي 
واجلهات العار�شة امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان 

الدورة لنعقادها  اأهمية هذه  �شموه  2021، موؤكداً 
العاملي ل�شتعادة  يف وقت ي�شتعد فيه قطاع الطريان 
عافيته والنطاق جمدداً يف اجتاه النمو بعد فرتة 
العامني،  نللحللو  مللللدار  علللللى  الللقللطللاع  �للشللهللدهللا  �شعبة 
على  القائمني  للقاء  فر�شة  من  املعر�ض  يوفره  مبا 

�شناعات الف�شاء والطريان.  )التفا�شيل �ض2(

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
.. معايل  ال�شاطئ  اأم�ض يف ق�شر  امل�شلحة  للقوات 
ال�شوؤون  وزيللر  �شانكار  جاي  �شوبرامنيام  الدكتور 

اخلارجية يف جمهورية الهند ال�شديقة.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اأخلللرى  جهة  مللن 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ق�شر  يف  اأملل�للض-  امل�شلحة  للقوات  الأعلللللى  القائد 
اأبللوظللبللي - مللعللايل فلللللورنلل�للض باريل  اللل�للشللاطللئ يف 
الفرن�شية  اجلمهورية  يف  امل�شلحة  الللقللوات  وزيللرة 

ال�شديقة.
)التفا�شيل �ض2(

�شيف ال�شام القذايف يوقع ملف تر�شحه لنتخابات الرئا�شة الليبية    )رويرتز(
اجلمهورية للتعليم الأ�شا�شي بحي 

اجلديد مبدينة �شبها.
�شيف  يللللكللللون  اأن  املللللتللللوقللللع  ومللللللن 
قّوة  وراءه  تللقللف  الللللذي  الإ�لللشلللام، 
انللتللخللابلليللة كلللبلللرية، مللر�للشللحللاً بللللارزاً 
رئا�شة  علللللللى  للللللمللنللافلل�للشللة  للللللللفلللوز 
كل  يف  اأنلل�للشللارا  للله  اإّن  حيث  ليبيا، 

واأن�شار  اللللبلللاد  داخلللللل  اللل�للشللابللق 
اللللللقلللللذايف مللللن امللللهلللاجلللريلللن خللللارج 
اأجل  من  مكثفة  اجتماعات  الباد 
ل�شيف  للت�شويت  الليبيني  تعبئة 
واإعللداد الربنامج  القذايف  الإ�شام 

النتخابي اخلا�ض به.
وكلللان اأنلل�للشللار اللللقلللذايف بلللللداأوا منذ 
�شنوات ترتيب عودة �شيف الإ�شام 
عرب  ال�شيا�شي  للم�شهد  الللقللذايف 
ال�شعبية  اجلللبللهللة  حللللزب  تلل�للشللكلليللل 
ي�شّم  الللللللللذي  لللليلللبللليلللا،  للللتلللحلللريلللر 
وت�شكيات  �شعبية  قللليلللادات  عللللّدة 
كّلها  اأعلنت  وع�شكرية  اجتماعية 
الليبي  الللرئلليلل�للض  لللنللجللل  تللاأيلليللدهللا 
الراحل حتى يلعب دوراً رئي�شياً يف 

م�شتقبل القرار الليبي.
النظام  اأنلللل�للللشللللار  اللللليللللوم  ويلللظلللهلللر 
اأي وقت  اأكللر من  تللفللاوؤًل  ال�شابق 
عن  ال�شلطة  اإىل  بللالللعللودة  م�شى 
اإىل  الليبيني  دفللع  حماولة  طريق 
القذايف  الإ�لللشلللام  �للشلليللف  انللتللخللاب 
ذلك  يف  م�شتغلني  للللللبللاد،  رئي�شاً 
تعي�شها  الللتللي  ال�لللشلللطلللراب  حللالللة 
ليبيا حالياً، وعدم جناح الأطراف 
ال�شيا�شية املوجودة على ال�شاحة يف 

اإحراز اأي تقّدم بالباد.

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  الللرئللا�للشللي  املللجللللل�للض  رحللللب 
باري�ض  موؤمتر  ونتائج  مب�شاورات 
يوم  امل�شاركة  اللللدول  اأقللرتللهللا  الللتللي 
اجللللملللعلللة، مللل�لللشلللدداً علللللى �لللشلللرورة 
�شفاف  ب�شكل  النللتللخللابللات  اإجللللراء 
ونزيه، وعلى �شرورة خروج جميع 

املرتزقة من الأرا�شي الليبية.
واأكللللللللد امللللجللللللل�لللض يف بللليلللانللله الللللذي 
اأهمية  اأمللل�لللض الأحلللللد، علللللى  نلل�للشللر، 
ورئا�شية  برملانية  انتخابات  اإجللراء 
ملا هو مقرر واتخاذ  متزامنة وفقاً 
كل ما من �شاأنه اأن ي�شمن �شفافية 
ونزاهة النتخابات لقطع الطريق 
اأو  لللتللزويللرهللا  اأي حمللللاولت  اأمللللام 

النقاب عليها.
الإ�لللشلللام  �للشلليللف  قلللللّدم  ذللللللك،  اإىل 
القذايف، اأم�ض الأحد، ملف تر�شحه 
لانتخابات الرئا�شية اإىل فرع مقر 
مدينة  يف  النللتللخللابللات  مللفللو�للشلليللة 
�شنوات  بعد  الللبللاد،  جللنللوب  �شبها 

من العمل ال�شيا�شي يف اخلفاء.
وظهر جنل الزعيم الليبي الراحل 
معّمر القذايف داخل مقر املفو�شية، 
وهو يتقدم مبلف تر�شحه �شخ�شياً، 

اأنلل�للشللاره، من  ببع�ض مللن  حمللاطللاً 
بينهم املحامي خالد الزايدي.

مفو�شية  كللللانللللت  اأيلللللللللللام،  وقللللبللللل 
اأ�لللشلللدرت بطاقة  قلللد  النللتللخللابللات 
القذايف،  الإ�شام  ل�شيف  انتخابية 
�شيقوم  اللللللللذي  املللللركللللز  وحللللللللللّددت 
مدر�شة  وهلللللو  فللليللله،  بللالللتلل�للشللويللت 

واجلنوب  الللغللربلليللة  املللنللطللقللة  ملللن 
وكذلك  اللل�للشللرقلليللة،  املللنللطللقللة  ويف 
يف املللنللطللقللة الللو�للشللطللي، وملللن غري 
روؤيللة قذايف جديد يحكم  امل�شتبعد 

ليبيا.
بللللللداأت خمتلف  الأثلللللنلللللاء،  هللللذه  يف 
للنظام  املللواللليللة  الليبية  الللقللبللائللل 

•• وار�سو-اأ ف ب:

بولندا قادمني من بيارو�ض،  اإىل  املهاجرين بعد عبورهم  احتجز ع�شرات 
اأكلللرب حمتمل قبل اجتماع  كما قللالللت وار�للشللو الحلللد، حملللذرة مللن اخلللرتاق 

الحتاد الأوروبي الهادف اإىل تو�شيع العقوبات على مين�شك.
50 مهاجرا عربوا حدود الحتللاد الأوروبي  اأن  ال�شرطة يف تغريدة  وكتبت 
وحلف �شمال الأطل�شي اخلا�شعة ملراقبة م�شددة قرب قرية �شتارزينا بالقوة 
اأوقفوهم جميعهم يف وقت  اإنهم  احلللدود  وقللال عنا�شر من حر�ض  ال�شبت. 

لحق، م�شيفني اأنه قد تكون هناك حماولة اأكرب لعبور احلدود اليوم.
ويللخللّيللم اآلف املللهللاجللريللن مللن اللل�للشللرق الأو�للشللط على احللللدود بللني الحتاد 
الأوروبي وبيارو�ض، ما اأثار مواجهة بني الكتلة والوليات املتحدة من جهة، 

وبيارو�ض وحليفتها رو�شيا من جهة اأخرى.
األك�شندر لوكا�شنكو بالتدبري  وتّتهم دول غربية نظام الرئي�ض البيارو�شي 
بيارو�ض  اإىل  الللقللدوم  على  املهاجرين  ت�شجيع  خللال  من  لللاأزمللة  املتعمد 
على  باللوم  وتلقي  التللهللامللات  بيارو�ض  احلللدود.وتللنللفللي  اإىل  اإر�شالهم  ثللم 

ال�شيا�شات الغربية املتعلقة بالهجرة.
وقال لوكا�شنكو يف مقابلة ن�شرت ال�شبت اإذا كان اأحد يعتقد اأن لوكا�شنكو اأو 

بيارو�ض �شيرتاجع، فذلك لن يحدث.
وتقول وكالت اإغاثة اإن ع�شرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن.

ومن املقرر اأن يجتمع وزراء خارجية الحتاد الأوروبي الثنني بهدف تو�شيع 
معار�شي  �شد  القمعية  حملتها  ب�شبب  بيارو�ض  على  املفرو�شة  العقوبات 

لوكا�شنكو الذي يحكم الباد منذ قرابة 30 عاما.

•• تون�س-وكاالت:

التون�شية،  الداخلية  وزارة  ذكللرت 
اأجهزة الأمللن �شبطت  اأن  الأحللد، 
و�شط  الأ�للللشللللخللللا�للللض  مللللن  علللللللددا 
النه�شة  حلللللركلللللة  مللللتللللظللللاهللللري 
الإخلللللوانللللليلللللة وحلللللللفلللائلللهلللا، وهلللم 
يحملون اأ�شلحة بي�شاء، قرب مقر 

الربملان و�شط العا�شمة تون�ض.
وقلللاللللت الللداخللللليللة الللتللونلل�للشلليللة يف 
بيان: يف نطاق الإجراءات الأمنية 
مبللحلليللط بلللللاردو، متللكللنللت وحلللدات 
الأمن الوطني من �شبط عدد من 
املتظاهرين،  و�للشللط  الأ�للشللخللا�للض، 
بي�شاء خمتلفة  اأ�شلحة  بحوزتهم 

الأحجام والأ�شكال.
�شحبة  تللقللدميللهللم  مت  وتلللابلللعلللت: 
لذلك  املوثقة  واللل�للشللور  املحجوز 
العمومية  اللللنللليلللابلللة  وملللراجلللعلللة 
لتلللخلللاذ الإجللللللللراءات الللعللدللليللة يف 

�شاأنهم.
التهامات  الإعلللللان  هلللذا  ويللعللزز 
باتباع  الللنللهلل�للشللة  حتللا�للشللر  اللللتلللي 
و�شيلة  ال�شاح  وا�شتخدام  العنف 

�شد خ�شومها ال�شيا�شيني.
النه�شة وعلللدد من  اأنلل�للشللار  وكلللان 
القوى املتحالفة معهم قد حاولوا 
يف وقت �شابق اقتحام مقر الربملان 
التون�شي، بعدما جتمعوا يف �شاحة 

باردو املجاورة.
وعلللنلللدملللا حللللللاول هلللللللوؤلء اخللللرتق 
تف�شلهم  التي  الأمنية  احلللواجللز 
عنا�شر  لهم  ت�شدت  الربملان  عن 

الأمن.

اإىل  دعللت  �شيا�شية  مللبللادرة  وكانت 
التظاهر يف �شاحة باردو، من اأجل 
ال�شتثناء  حللالللة  بللاإنللهللاء  املطالبة 
يف  التون�شي  الرئي�ض  قررها  التي 

املا�شي. يوليو   25
وحاولت حركة النه�شة الإخوانية 
معار�شة  تلللللظلللللاهلللللرات  تلللنلللظللليلللم 
تنجح  مل  اأنللهللا  اإل  �شعّيد،  لقي�ض 
كلللبلللري من  عللللللدد  ا�لللشلللتلللقلللطلللاب  يف 

التون�شيني.

مواقــيت ال�صالة
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الربملان البولندي ي�شادق على قرار البناء

اخوان تون�ض يحاولون ازالة احلواجز لقتحام الربملان! )رويرتز(

بولندا حتتجز مهاجرين على حدود بيالور�سيا 

الحتاد الأوروبي ي�ستعد لتو�سيع عقوباته على مين�سك

حماولة اقتحام برملان تون�ض.. واأ�سلحة بي�ساء بحوزة متظاهرين

الإمارات الأوىل عامليا يف 9 موؤ�سرات مرتبطة 
بال�سحة اجليدة �سمن اأهداف التنمية امل�ستدامة

•• اأبوظبي -وام:

حتقيق  يف  التقدم  مبللدى  مرتبطة  تناف�شية  موؤ�شرات   9 يف  العامل  الإملللارات  تت�شدر 
للر�شد  وفقا  والرفاه  اجليدة  ال�شحة  امل�شتدامة  التنمية  اأهللداف  من  الثالث  الهدف 

الذي اأجراه املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء ل�شالح وكالة اأنباء الإمارات )وام(.
ن�شبة  التالية.. موؤ�شر  املوؤ�شرات  العامل يف  دول  الإمللارات  للمركز فقد ت�شدرت  ووفقا 
اجلن�ض عند الولدة، وموؤ�شر الن�شبة املئوية لعدد الر�شع الأحياء الذين تلقوا لقاحني 
للولدة،  ال�شابقة  الرعاية  تغطية  وموؤ�شر  العاملية،  ال�شحة  منظمة  من  بهما  مو�شى 
وموؤ�شر غياب الوفيات والإ�شابة من الكوارث الطبيعية، وموؤ�شر التح�شن �شد اأمرا�ض 
تغطية  مللدى  وموؤ�شر  املبكر،  للك�شف  طبية  برامج  وجللود  وموؤ�شر  املعدية،  الدفتاريا 
الرعاية ال�شحية، وموؤ�شر ن�شبة الأطفال الذين تلقوا مطعوم الكبد الوبائي، وموؤ�شر 
بناء على تقارير  املراكز  الدولة ح�شدت تلك  اأن  املركز  واأكد  التح�شن �شد احل�شبة. 
كربيات املرجعيات الدولية املعنية، والتي ت�شمنت تقرير الفجوة العاملية بني اجلن�شني 

ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي.                       )التفا�شيل �ض3(

�ص 09

�ص 10

�ص 19

178متطوعا ي�شاركون يف حملة 
تنظيف �شاطئ ربد�ن يف �أبوظبي

�أخبار �لإمار�ت

لجئون يكابدون �ل�شقيع و�لأهو�ل 
على حدود بولند� وبيالرو�شيا

عربي ودويل

ت�شايف وبر�شلونة..  كيف ينجح 
“�ملاي�شرتو” يف مهمته �ملعقدة؟

�لفجر �لريا�شي
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�شورة ماو بح�شور الرئي�ض ال�شيني يف الذكرى املئوية للحزب

بولندا: بناء جدار جديد يف ال�سرق؟
•• الفجر - �سرييل بريت* فلوران بارمنتييه**

الأنظمة  نهاية  لت�شريع  رمللزا  برلني  جللدار  �شقوط  كللان   ،1989 عللام 
ال�شيوعية يف اأوروبا... غري اأن بناء اجلدران مل يتوقف. 

فخارج اأوروبا، اأقامت عدة دول اأ�شواًرا: بني املك�شيك والوليات املتحدة. 
و�شرعت بع�ض الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي يف اإقامة مثل هذه 
لقطع  واملجر  املغرب،  حافة  على  ومليلية  �شبتة  يف  اإ�شبانيا  الإن�شاءات: 

طريق البلقان عن املهاجرين، وموؤخراً بولندا.   )التفا�شيل �ض13(

اأول اجتماع ملجل�ض ال�سيادة 
ال�سوداين بت�سكيله اجلديد

•• اخلرطوم-وكاالت:

انعقد اأم�ض الأحد الجتماع الأول 
ال�شودان اجلديد،  ال�شيادة  ملجل�ض 
الفريق  املللجللللل�للض  رئلليلل�للض  بللرئللا�للشللة 
اأول عبد الفتاح الربهان، وح�شور 
الع�شكريني  مللن  ع�شويته  كللامللل 
واملللللدنلللليللللني مبللللا فللليلللهلللم اأعللل�لللشلللاء 
على  املللوقللعللني  امل�شلحة  احلللركللات 

اإتفاق جوبا ل�شام ال�شودان.
وُيذكر اأنه مت اإرجاء ت�شمية ممثل 
�شرق ال�شودان يف جمل�ض ال�شيادة 
بني  امل�شاورات  من  املزيد  لإجلللراء 

مكونات الإقليم.
مرا�شل  قلللللال  فلليللمللا  ذللللللك  يللللاأتللللي 
ال�شرطة  اإن  واحللللللدث  الللعللربلليللة 
�شابق  وقللت  يف  اأعلنت،  ال�شودانية 
املوؤدية  اإعادة فتح اجل�شور  الأحد، 

للعا�شمة اخلرطوم.
امل�شت�شار  اتللهللم  �للشللابللق،  وقلللت  ويف 
الإعامي لقائد اجلي�ض ال�شوداين، 
اأطباء  هللاجللة، جلنة  اأبلللو  الللطللاهللر 
على  احلللقللائللق  بتزييف  اللل�للشللودان 
الأمنية  الللقللوات  وا�شفا  الأر�للللض، 
احتجاجات  خللال  اأظللهللرت  باأنها 
ومهنية  عاليا  ان�شباطا  ال�شبت 
رغم  املتظاهرين،  مع  التعامل  يف 
تعر�شها ل�شتفزازات غري مربرة، 

ح�شب و�شفه.

اإثر اجلل�سة الكاملة للجنة املركزية للحزب ال�سيوعي

ال�سني: �سي جني بينغ، يعتزم التفّوق على ماو!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

ال�شيني  الرئي�ض  يقدم  بتاريخ احلللزب،  يتعلق  نللادر  قللرار  اعتماد  بينما مت 
نف�شه على اأنه قائد العناية الإلهية الذي �شيكمل عمل الب املوؤ�ش�ض، ويقود 

الباد اإىل اأوج قوتها.
يف بانتيون ال�شيوعية ال�شينية، اقرتب الرئي�ض �شي جني بينغ قليًا من 
ال�شعبية اخلالد، والذي يظهر  ال�شني  ماو ت�شي تونغ، موؤ�ش�ض جمهورية 
على جميع الأوراق النقدية للباد. فقد اعتمد احلزب ال�شيوعي ال�شيني، 
اخلمي�ض، قرارا يتعّلق بتاريخه -الثالث فقط خال 100 عام من وجوده 
ال�شينية.  والللروح  الثقافة  جوهر  باعتباره  بينغ،  جني  �شي  فكر  -يكّر�ض 
كانا قادرين على   ،1981 بينغ، عام  �شياو  ودنللغ   ،1945 مللاو، عام  فقط 

مترير مثل هذا القرار من قبل.                               
املركزية  الكاملة للجنة  ال�شادر عن اجلل�شة  البيان  وكما هو متوقع، فاإن 
للحزب ال�شيوعي ال�شيني، التي اجتمعت يف الفرتة من 8 اإىل 11 نوفمرب، 

كان حما�شيا وتقريظيا لاإجنازات العظيمة للحزب.)التفا�شيل �ض15(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند العالقات 
ال�سرتاتيجية بني البلدين والتطورات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  اللل�للشللمللو  �للشللاحللب  ا�للشللتللقللبللل 
نللهلليللان ويل  اآل  بلللن زايلللللد  حمللمللد 
القائد  نللللائللللب  اأبللللوظللللبللللي  علللهلللد 
يف  اأملل�للض  امل�شلحة  للقوات  الأعلللللى 
الدكتور  معايل   .. ال�شاطئ  ق�شر 
�للشللوبللرامللنلليللام جلللاي �للشللانللكللار وزير 
اخلللارجلليللة يف جمهورية  اللل�للشللوؤون 
الللهللنللد اللل�للشللديللقللة. ورحلللب �شموه 
خال اللقاء بزيارة وزير ال�شوؤون 

ال�شديق  و�شعبه  لبلده  ومتنياته 
التطور والنماء وال�شتقرار.  دوام 
وبللحللث اجلللانللبللان خللال اللقاء .. 
العاقات الإ�شرتاتيجية بني دولة 
و�شبل  الهند  جمهورية  الإملللارات 
تطويرها وتنمية اآفاقها مبا يعزز 
ويحقق  امللل�للشللرتكللة  ملل�للشللاحلللهللمللا 

تطلعات �شعبيهما ال�شديقني.
ال�شوؤون  وزيللللر  و  �للشللمللوه  وتلللبلللادل 
وجهات   .. اللللهلللنلللدي  اخللللارجللليلللة 
الق�شايا  علللدد مللن  بلل�للشللاأن  الللنللظللر 

اخلارجية الهندي متمنيا له زيارة 
موفقة للدولة .. فيما نقل الوزير 
ناريندرا  دولللللة  حتلليللات  اللل�للشلليللف 
جمهورية  وزراء  رئلليلل�للض  ملللللودي 
�شاحب  اإىل  اللل�للشللديللقللة  اللللهلللنلللد 
اآل  زايللد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
الإمارات  لللدولللة  ومتنياته  نهيان 
مللللزيللللدا مللللن اللللتلللقلللدم والزدهللللللللار 
الللبلللللديللن دوام  بلللني  وللللللللعلللاقلللات 
الللتللطللور واللللرقلللي. وحللمللللله �شموه 
الهند  وزراء  رئلليلل�للض  اإىل  حتلليللاتلله 

والدولية  القليمية  والللتللطللورات 
ح�شر  امللل�للشللرتك.  الهللتللمللام  ذات 
اللللللقللاء ..اللل�للشلليللخ حممد بللن حمد 
رئي�ض  نلللهللليلللان  اآل  طلللحلللنلللون  بللللن 
اأبوظبي  ملللطلللارات  اإدارة  جمللللل�للض 
ال�شام�شي  حماد  بن  علي  ومعايل 
للمجل�ض  الللللعللللام  الأملللللللني  نلللائلللب 
الأعلللللى لللاأمللن الللوطللنللي ومعايل 
رئللليللل�لللض جهاز  امللللللبلللللارك  خلللللللللدون 
املجل�ض  ع�شو  التنفيذية  ال�شوؤون 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي.

�سمن الدورة االأكرب يف تاريخ املعر�ض مب�ساركة 1200 عار�ض و148 دولة

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزراء دفاع عدد من الدول امل�ساركة يف معر�ض دبي للطريان 2021
�سموه يوؤكد: دورة ا�ستثنائية تدعم م�ستقبل �سناعة الطريان العاملية انطالقًا من اأر�ض االإمارات

•• دبي-وام: 

الدولة  رئي�ض  نللائللب  مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رّحلللب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، بالوفود الر�شمية وال�شركات العاملية 
واجلهات العار�شة امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان 2021، موؤكداً �شموه اأهمية 
هذه الدورة لنعقادها يف وقت ي�شتعد فيه قطاع الطريان العاملي ل�شتعادة عافيته 
والنطاق جمدداً يف اجتاه النمو بعد فرتة �شعبة �شهدها القطاع على مدار نحو 
الف�شاء  �شناعات  على  القائمني  للقاء  فر�شة  من  املعر�ض  يوفره  مبا  العامني، 
والطريان ب�شقيها املدين والدفاعي على هذا النطاق الوا�شع عقب الأزمة العاملية 
جاء  الطبيعية.  معدلتها  اإىل  العاملية  الطريان  حلركة  التدريجية  العودة  ومع 
ذلك على هام�ض ا�شتقبال �شموه، يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي، وزراء دفاع وروؤ�شاء اأركان يف عدد من الدول ال�شقيقة 
وال�شديقة امل�شاركني يف اأعمال الدورة ال�شابعة ع�شرة ملعر�ض دبي للطريان، حيث 
اأعرب �شموه عن ترحيبه ب�شيوف الدولة يف بلدهم الثاين الإمارات، متمنياً لهم 

م�شاركة مثمرة يف احلدث الذي ميثل نافذة مهمة لاطاع على اأحدث التقنيات 
الللدفللاعلليللة ويللفللتللح املللجللال اأمللللام تللوثلليللق الللتللعللاون الللللدويل يف جملللالت اجلاهزية 

الدفاعية مبا يدعم جهود حفظ ال�شام والأمن وال�شتقرار العاملي.
ومعايل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ال�شتقبال  ح�شر 
حممد بن اأحمد البواردي، وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع، ومعايل الفريق الركن 
انطاق  ومبنا�شبة  امل�شلحة.  القوات  اأركللان  رئي�ض  الرميثي،  ثللاين  حممد  حمد 
 " اآل مللكللتللوم..  بللن را�للشللد  املللعللر�للض، قلللال �للشللاحللب ال�شمو ال�شيخ حمللمللد  اأعللمللال 
148 دولللة.. هذه  نرحب بجميع الوفود امل�شاركة يف معر�ض دبي للطريان من 
اأر�ض  العاملية انطاقاً من  الدورة ال�شتثنائية تدعم م�شتقبل �شناعة الطريان 
الإمارات.. اجتماع الأطراف الفاعلة امل�شوؤولة عن �شناعة الطريان العاملية يف دبي 

ميهد ملرحلة جديدة من النمو لقطاع حيوي ميثل �شرياناً مهماً للحياة".
القطاع  تللعللايف  ت�شريع  اأجلللل  مللن  مللعللاً  للعمل  " اأمللامللنللا فر�شة   : �شموه  واأ�للشللاف 
من  ومتكينها  الللطللريان  �شناعة  تعزيز  يف  للتعاون  جديدة  م�شاحات  واكت�شاف 
العاملي يف جمال  التطور  اأن نوظف  بالتحديات... هدفنا  تخطي مرحلة حافلة 

اأف�شل ت�شمن للب�شرية م�شتقبًا يعمه  تقنيات وقدرات الطريان لتحقيق حياة 
ال�شام وال�شتقرار". واأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم عن 
اعتزاز دولة الإمارات ودبي با�شت�شافة املعر�ض الذي يعد من بني الأكرب عاملياً، 
والآخذة  الكربى  العاملية  الفعاليات  وتنظيم  ا�شت�شافة  يف  متيز  من  يعك�شه  مبا 
اأعدادها يف الزيادة نتيجة للثقة الدولية املتنامية يف قدرة دبي على توفري اأجواء 
ع�شرات  ت�شتقطب  التي  املنا�شبات  يف  والللزوار  العار�شني  و�شامة  �شحة  ت�شمن 
ال�شمو  ذلللك �شاهد �شاحب  اإىل  الللعللامل.  اأنللحللاء  اللللزوار مللن خمتلف  الآلف مللن 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، واإىل جواره فخامة الرئي�ض جايري بول�شونارو، 
الوزير الأول  اأمين عبدالرحمان،  رئي�ض جمهورية الربازيل ال�شديقة، ومعايل 
الذي  اجلللوي  العر�ض  من  جانباً  ال�شقيقة،  اجلزائر  جمهورية  يف  املالية  ووزيللر 
ي�شارك فيه عدد من اأهم الطائرات املعرو�شة وي�شل عددها اإىل 175 طائرة من 
اأحدث الطائرات واأكرها تطوراً يف العامل، فيما ي�شكل العر�ض اأحد اأهم مكونات 
الطائرات  قللدرات  على  للتعرف  فر�شة  من  يتيحه  مبا  للطريان،  دبللي  معر�ض 
درجات  يف  متفاوتة  حركات  �شمن  واملناورة  التحكم  يف  الطيارين  كفاءة  واإظهار 

الإملللارات  "فر�شان  فريق  يقدمها  مللنللاورات  اجلللوي  العر�ض  وي�شم  �شعوبتها. 
لا�شتعرا�شات اجلوية" التابع للقوات اجلوية والدفاع اجلوي، وفريق "الفر�شان 
للقوات  "�شريا كريان" التابع  الرو�شية، وفريق  للقوات اجلوية  الرو�ض" التابع 

اجلوية الهندية"، وفريق ال�شقور ال�شعودي لا�شتعرا�شات اجلوية.
ح�شر العر�ض �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومعايل حممد 
الركن حمد  الفريق  الدفاع، ومعايل  ل�شوؤون  الدولة  وزيللر  الللبللواردي،  اأحمد  بن 
الوفود  روؤ�شاء  امل�شلحة، ولفيف من  القوات  اأركللان  الرميثي، رئي�ض  حممد ثاين 
والقادة الع�شكريني يف عدد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة امل�شاركة يف املعر�ض. 
يذكر اأن معر�ض دبي للطريان يركز خال هذه الدورة على موا�شيع م�شتقبل 
النقل اجلوي وا�شتك�شاف الف�شاء وجمالت الدفاع، اإ�شافة اإىل الذكاء ال�شطناعي 
وا�شعة  مب�شاركة  احلللايل  نوفمرب   18 حتى  اأعماله  وت�شتمر  الرقمي،  والتحول 
قطاعات  يف  النا�شئة  كذلك  الكربى،  العاملية  وال�شركات  احلكومية  اجلهات  من 
370 عار�شاً  1200 عار�ض من بينهم  الطريان والف�شاء والدفاع واأكر من 

ي�شاركون للمرة الأوىل ووفود مدنية وع�شكرية من 148 دولة.

للحياة مهمًا  �سريانًا  ميثل  حيوي  لقطاع  النمو  من  جديدة  ملرحلة  ميهد  دبي  يف  العاملية  الطريان  �سناعة  عن  امل�سوؤولة  الفاعلة  الأطراف  •  اجتماع 
بالتحديات حافلة  مرحلة  تخطي  من  ومتكينها  الطريان  �سناعة  تعزيز  يف  للتعاون  جديدة  م�ساحات  واكت�ساف  القطاع  تعايف  ت�سريع  اأجل  من  معًا  للعمل  فر�سة  •  اأمامنا 

وال�ستقرار ال�سالم  يعمه  م�ستقباًل  للب�سرية  ت�سمن  اأف�سل  حياة  لتحقيق  الطريان  وقدرات  تقنيات  جمال  يف  العاملي  التطور  توظيف  •  هدفنا 

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شاطئ  ق�شر  اأم�ض- يف  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
يف اأبوظبي - معايل فلورن�ض باريل وزيرة القوات امل�شلحة يف اجلمهورية 

الفرن�شية ال�شديقة. 
ال�شداقة  عاقات    .. اللقاء  خال  الفرن�شية  الوزيرة  و  �شموه  وبحث 
وم�شتوى التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين يف ال�شوؤون واجلوانب 
بينهما  امللل�للشللرتك  العمل  تعزيز  يف  ت�شهم  الللتللي  والللدفللاعلليللة  الع�شكرية 

وتطويره ملا فيه م�شلحة البلدين.. 
وتبادل وجهات النظر ب�شاأن عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية حمل 

الهتمام امل�شرتك.
رئي�ض  نهيان  اآل  طحنون  بللن  حمد  بللن  حممد  ال�شيخ  اللللللقللاء..  ح�شر 
نائب  ال�شام�شي  حماد  بن  علي  ومعايل  اأبوظبي  مطارات  اإدارة  جمل�ض 
العام للمجل�ض الأعلى لاأمن الوطني و معايل خلدون خليفة  الأمني 
املبارك رئي�ض جهاز ال�شوؤون التنفيذية ع�شو املجل�ض التنفيذي و�شعادة 
القوات اجلوية  العلوي قائد  اإبراهيم نا�شر حممد  اللواء الركن طيار 

والدفاع اجلوي.

حممد بن زايد يبحث مع وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية 
عالقات ال�سداقة والتعاون وعددًا من الق�سايا الإقليمية والدولية 
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 16،255 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية
•• اأبوظبي -وام:

لقاح  من  جرعة   16،255 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وبللذلللك  املا�شية   24 الللل  ال�شاعات  خللال  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   21،553،953 اأم�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلللرعللات 

توزيع اللقاح 217.93 جرعة لكل 100 �شخ�ض.
اإىل  و�شعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  الللوزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ض كوفيد19-.

ال�سحة جتري 254،300 فح�ض ك�سفت عن 66 اإ�سابة 
جديدة بفريو�ض كورونا و92 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقللايللة  ال�شحة  وزارة  خطة  مللع    متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�شابة بفريو�ض كورونا امل�شتجد 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 254،300 فح�ض جديد خال 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 الل  ال�شاعات 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ض يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  حالة   66 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض  جديدة 
يبلغ  وبذلك  الللازمللة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حللالت 

جمموع احلالت امل�شجلة 740،945 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  عللدد  يبلغ  وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأربلللع  يف 

الدولة 2،143 حالة.
بفريو�ض  مل�شابني  جديدة  حالة   92 �شفاء  عن  اللللوزارة  اأعلنت    كما 
19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 735،549 حالة.

�سفري الإمارات يلتقي املمثل الدائم لالأمم املتحدة لدى تركمان�ستان
•• ع�سق اآباد-وام:

الللتللقللى �للشللعللادة اأحلللملللد احلللللاي الللهللاملللللي �للشللفللري اللللدوللللة لللللدى جمهورية 
تركمان�شتان ، ب�شعادة دميرتي �شابات�شينكو املمثل الدائم لاأمم املتحدة 
املتحدة يف  الدائم لاأمم  التمثيلي  املكتب  تركمان�شتان، وذلك مبقر  لدى 

ع�شق اآباد.
تركمان�شتان،  يف  البعثتني  بللني  الللتللعللاون  اأوجللله  بحث  اللقاء  خللال  جللرى 
اجلانبان وجهات  تبادل  كما  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املو�شوعات  ومناق�شة 
ومنظمة  الإمللللارات  دولللة  مللن  املقدمة  الإن�شانية  الإمللللدادات  حللول  النظر 
التن�شيق  اأن  ال�شفري  �شعادة  اأكد  اأفغان�شتان. ويف اخلتام  اإىل  املتحدة  الأمم 
�شاأنه  املللجللالت من  كافة  املتحدة يف  والأمم  الإملللارات  دولللة  بني  والتعاون 

تعزيز ال�شراكات الدولية لبناء م�شتقبل اأف�شل واأكر اأمناً.

الإمارات الأوىل عامليا يف 9 موؤ�سرات مرتبطة بال�سحة اجليدة �سمن اأهداف التنمية امل�ستدامة
•• اأبوظبي -وام:

التقدم  مبللدى  مرتبطة  تناف�شية  موؤ�شرات   9 يف  العامل  الإملللارات  تت�شدر 
اجليدة  "ال�شحة  امل�شتدامة  التنمية  اأهللداف  من  الثالث  الهدف  حتقيق  يف 
للتناف�شية والإح�شاء  املركز الحتللادي  اأجللراه  الذي  والرفاه" وفقا للر�شد 

ل�شالح وكالة اأنباء الإمارات "وام".
التالية..  املللوؤ�للشللرات  يف  الللعللامل  دول  الإمللللارات  ت�شدرت  فقد  للمركز  ووفللقللا 
الر�شع  لعدد  املئوية  الن�شبة  وموؤ�شر  الولدة،  عند  اجلن�ض  ن�شبة  "موؤ�شر 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  مللن  بهما  مو�شى  لقاحني  تلقوا  الللذيللن  الأحلليللاء 
الوفيات والإ�شابة  ال�شابقة للولدة، وموؤ�شر غياب  الرعاية  وموؤ�شر تغطية 
من الكوارث الطبيعية، وموؤ�شر التح�شن �شد اأمرا�ض "الدفتاريا" املعدية، 
الرعاية  تغطية  مللدى  وموؤ�شر  املبكر،  للك�شف  طبية  برامج  وجللود  وموؤ�شر 
ال�شحية، وموؤ�شر ن�شبة الأطفال الذين تلقوا مطعوم الكبد الوبائي، وموؤ�شر 

التح�شن �شد احل�شبة".
واأكد املركز اأن الدولة ح�شدت تلك املراكز بناء على تقارير كربيات املرجعيات 
الدولية املعنية، والتي ت�شمنت تقرير الفجوة العاملية بني اجلن�شني ال�شادر 
ال�شادر  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  العاملي، وموؤ�شر  القت�شادي  املنتدى  عن 
عن موؤ�ش�شة "بريتل�شمان" و�شبكة حلول التنمية امل�شتدامة، وتقرير موؤ�شر 

الزدهار ال�شادر عن معهد "ليجاتيم".
3 موؤ�شرات هي ..  ويف الإطللار ذاتلله حققت الإمللارات املركز الثاين عاملياً يف 
اأهداف  تقرير  �شمن  مولود  األف   100 لكل  الأمهات  وفيات  قلة  " موؤ�شر 

التنمية امل�شتدامة ال�شادر عن موؤ�ش�شة "بريتل�شمان" و�شبكة حلول التنمية 
الزدهار  موؤ�شر  تقرير  �شمن  ال�شحية  امل�شاكل  قلة  ومللوؤ�للشللر  امل�شتدامة، 
ال�شادر عن معهد "ليجاتيم"، وموؤ�شر انخفا�ض ن�شبة وفيات الأمهات �شمن 
تقرير موؤ�شر عدم امل�شاواة بني اجلن�شني ال�شادر عن برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي". كما جاءت الإمارات يف املركز الثالث عاملياً يف موؤ�شر حالت الولدة 
التي مت الإ�شراف عليها من قبل كادر �شحي متخ�ش�ض، وموؤ�شر انخفا�ض 
معدل الإ�شابة بال�شل لكل - 100 األف - الواردين يف تقرير موؤ�شر اأهداف 
التنمية امل�شتدامة ال�شادر عن موؤ�ش�شة "بريتل�شمان" و�شبكة حلول التنمية 
موؤ�شر  �شمن  الإجنللابلليللة  ال�شحة  يف  الثالث  املللركللز  حققت  كما  امل�شتدامة، 
موؤ�شر  يف  عاملياً  الللرابللع  املركز  الملللارات  وحتتل  العاملي.  املفتوحة  البيانات 
اأهداف  مللوؤ�للشللر  تقرير  �شمن  اخلام�شة  دون  "التقزم"  انت�شار  انخفا�ض 
التنمية امل�شتدامة ال�شادر عن موؤ�ش�شة "بريتل�شمان" و�شبكة حلول التنمية 
امل�شتدامة، وموؤ�شر م�شتوى الر�شا عن الرعاية ال�شحية �شمن تقرير موؤ�شر 

الزدهار ال�شادر عن معهد "ليجاتيم".
ال�شت  الركائز  اإحللدى  عاملي  م�شتوى  على  ال�شحية  الرعاية  توفري  ويعترب 
جللهللودا م�شتمرة  وتللبللذل احلكومة  الإمللللارات،  لللدولللة  الوطنية  الأجللنللدة  يف 
على  ومقيمني  مواطنني  من  لل�شكان  ال�شحية  والرعاية  الرفاهية  لتعزيز 

حد �شواء.
املحرز  التقدم  بر�شد  املعنية  اجلهة  املجتمع  ووقللايللة  ال�شحة  وزارة  وتعد 
نحو حتقيق الهدف الثالث من اأهداف التنمية امل�شتدامة "ال�شحة اجليدة 
تعزيز  اإىل  الهادفة  املبادرات  الللوزارة جمموعة من  واأطلقت  والرفاه"، وقد 

"ال�شيا�شة الوطنية لل�شحة النف�شية" التي ت�شعى  هذا التقدم مثل مبادرة 
من  امل�شرتكة  اجلللهللود  وتللعللزيللز  القطاعات  متعدد  وطللنللي  اإطلللار  اإنلل�للشللاء  اإىل 

القطاعني العام واخلا�ض لتعزيز ال�شحة النف�شية.
كما اأطلقت الوزارة املبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمري�ض القائمة 
والتحفيز  الأكللادميللي  التعليم  يف  تتمثل  ا�شرتاتيجية  حمللاور  ثاثة  على 
والرتويج، وتهدف املبادرة اإىل ا�شتقطاب الكوادر الوطنية من كا اجلن�شني، 
لاحتياجات  وال�للشللتللجللابللة  الللوطللنلليللة،  الأهلللللداف  حتقيق  علللللى  والت�شجيع 
وثقافة  بيئة  تنا�شب  متميزة  �شحية  رعللايللة  وتللقللدمي  للمجتمع،  ال�شحية 
كوادر  باأعداد  املتعلقة  الوطنية  الرئي�شية  الأداء  موؤ�شرات  وحتقيق  الدولة، 
ال�شحية  التغطية  حتقيق  نحو  ال�شرتاتيجية  التوجهات  كاأحد  التمري�ض 
ال�شاملة. واأدت املبادرة منذ انطاقها يف عام 2015 اإىل زيادة الطلب على 
28 باملئة، اإىل جانب زيادة عدد املواطنني الذكور  درا�شة التمري�ض بن�شبة 
الإماراتية يف  العاملة  القوى  اإىل  والن�شمام  التمري�ض  بللدورات  امللتحقني 

جمال التمري�ض.
ول�شمان حتقيق التنمية امل�شتدامة على النطاقني املحلي والدويل اأطلقت 
الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�شتدامة عدداً من املبادرات 
ومن  امل�شتدامة،  التنمية  لأهللداف  العاملية  املجال�ض  مبادرة  ومنها  الللرائللدة 
الدكتور حممد علي  يراأ�شه  الثالث  بالهدف  �شمنها جمل�ض عاملي خمت�ض 
بات، بروفي�شور يف ممار�شات ال�شحة العامة يف جامعة هارفارد بال�شراكة مع 

الدكتورة �شوزانا جاكوب�ض نائب املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية.
الأوىل  اللللدورة  خللال  اأطلقت  التي  املللبللادرة  على  العمل  املجل�ض  وي�شتكمل 

"ال�شحة بني يديك" والتي تهدف اإىل تقدمي حلول متعلقة بال�شحة ميكن 
من�شة  املبادرة  توفر  حيث  مي�شرة،  وبتكلفة  م�شتدام  ب�شكل  اإليها  الو�شول 
تعر�ض البتكارات التي تركز على النتائج املتعلقة بال�شحة يف جميع اأنحاء 
العامل، وجتعل التقنيات والأدوات ال�شحية والو�شول اإىل التمويل مبا�شرة 
املناطق  يف  واملجتمعات  الأمامية  اخلطوط  يف  العاملني  لللاأفللراد  متاحني 
جمال  يف  املللبللادرات  اأبللرز  من  ال�شحية" واحللدة  "اخلارطة  ومتثل  النائية. 
والللذي ميثل  والإح�شاء  للتناف�شية  املركز الحتللادي  اأطلقها  والتي  ال�شحة 
خارطة  وهللي  امل�شتدامة،  التنمية  لأهللداف  الوطنية  للجنة  العامة  الأمللانللة 
مّت  والللتللي  املللوحللدة،  اخلللارطللة  ملل�للشللروع  �شمن  "جيومكانية" مللن  تفاعلية 
تطويرها من قبل خرباء يف املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء، وتركز 
على املن�شاآت ال�شحية يف الدولة وتوفر الو�شول لكافة البيانات اخلا�شة بها 

بطريقة �شهلة وتفاعلية.
وميكن لأفراد املجتمع الو�شول للخريطة ال�شحية والعديد من املعلومات 
"من�شة  زيارة  امل�شتدامة عرب  التنمية  باأهداف  اخلا�شة  الخرى  واملبادرات 
البيانات اخلا�شة  امل�شتدامة" وهي من�شة مركزية تعر�ض  التنمية  اأهللداف 
نحو  املحرز  التقدم  وتر�شد  الإملللارات،  دولللة  امل�شتدامة يف  التنمية  باأهداف 
بالتنمية  اخلللا�للشللة  وامللللبلللادرات  الق�ش�شية  اخلللرائللط  وتللعللر�للض  حتقيقها، 
امل�شتدامة من اجلهات املختلفة يف دولة الإمارات وخمتلف القطاعات حيث 
تعمل هذه الق�ش�ض واملبادرات على تعزيز وعي اجلمهور بالأجندة العاملية 
عرب  معهم  والتفاعل  املبتكرة  املمار�شات  تبني  على  وت�شجيعهم   2030

العنا�شر املختلفة مثل ا�شتطاعات الراأي واخلرائط التفاعلية.

اأبوظبي لل�سحة العامة يوؤكد اأهمية التوعية مبر�ض ال�سكري

جامعة الإمارات ت�ستقطب طلبة دوليني لتعزيز ال�سمعة الإيجابية لدولة الإمارات عامليا

•• اأبوظبي-وام:

باليوم  احتفاءه  العامل  لل�شحة  اأبوظبي  ي�شارك  مركز 
كل  مللن  نوفمرب   14 يلل�للشللادف  اللللذي  لل�شكري  الللعللاملللي 
وتقدمي  ال�شكري  مبللر�للض  للتوعية  عاملية  حملة  عللام 
اإليها الفرد ليتعاي�ض مع املر�ض  التي يحتاج  املعلومات 
وعاجه بعناية وا�شتكمال ملهمته يف حتقيق روؤيته نحو 
اأهمية  مللوؤكللدا  واللل�للشللامللة..  بال�شحة  يتمتع  جمتمع 
التوعية باملر�ض . و قال �شعادة مطر النعيمي مدير عام 
يتيح   - املنا�شبة  - بهذه  العامة  لل�شحة  اأبوظبي  مركز 
"اليوم العاملي لل�شكري" الفر�شة من اأجل التوعية بداء 
العامة  ال�شحة  م�شائل  مللن  م�شاألة  بو�شفه  ال�شكري 
العاملية ومبا يجب القيام به ب�شكل جماعي اأو فردي من 
العاجي  والتدبري  والت�شخي�ض  الوقاية  حت�شني  اأجل 
للللللحللالللة املللر�للشلليللة وهللنللا يلللاأتلللي دور امللللركلللز ملللن خال 
امل�شاهمة يف زيادة التوعية عن خماطر املر�ض واأبعاده، 

فالتوعية هي احلل الأمثل ملنع انت�شاره.
الهاجري  اأمللنلليللات  الللدكللتللورة  �شعادة  قالت  جانبها  مللن 
املدير التنفيذي لقطاع �شحة املجتمع يف مركز اأبوظبي 
اللل�للشللكللري مللر�للض مزمن  اإن مللر�للض  الللعللامللة  لللللل�للشللحللة 

يتطلب من املري�ض تغيري العديد من العادات احلياتية 
الريا�شية  بالتمارين  والللقلليللام  الغذائية  احلمية  مثل 
واإجراء  امل�شتمرة  املتابعة  اإىل  العقاقري ويحتاج  وتناول 
التعديات وفقاً حلالة املري�ض ليتخذ امل�شاب باملر�ض 
القرارات ال�شحيحة عند التعامل مع املر�ض والتعاي�ض 
مللعلله والأهللللم مللن ذللللك اأن مللر�للض اللل�للشللكللري مللن النوع 
اأمنلللاط احلياة  باتباع  الللوقللايللة منه  املمكن  مللن  الللثللاين 
بالفحو�ض  عللنلله  املللبللكللر  الك�شف  ميللكللن  كللمللا  ال�شحية، 
ال�شكري  قبل  مللا  تللداركلله يف مرحلة  وميللكللن  الللدوريللة 
باملر�ض عرب خطة عاجية  الإ�شابة  اإىل  ومنع تطوره 
الن�شاط  وزيلللادة  الغذائية  احلمية  تعديل  على  تعتمد 

البدين يف اأغلب احلالت.
و�شمن اإح�شائية عاملية بلغت الإ�شابات باملر�ض 537 
مبقدمات  امل�شابني  البالغني  وبلغ  بالغ  �شخ�ض  مليون 
ال�شكري وعر�شة لاإ�شابة بال�شكري منط /2/ 541 
مليون   6.7 الللوفلليللات  كللانللت  حللني  يف  �شخ�ض،  مللللليللون 
�شخ�ض. واجلدير بالذكر باأن املركز يقوم ب�شكل م�شتمر 
بو�شع خطة عمل للم�شاركة وعقد جمموعة من الور�ض 
اإىل  الو�شول  بهدف  املعنية  اجلهات  ملختلف  التوعوية 

اأكرب �شريحة ممكنه ن امل�شابني اأو الأهايل.

•• العني-وام:

ا�شتطاعت جامعة الإمارات العربية املتحدة خال العقود 
بحثية  تعليمية  بلليللئللة  خلللللق  الحتللللاد  عللمللر  مللن  املللا�للشلليللة 
الدوليني  الطلبة  ا�شتقطاب  خالها  من  متكنت  متميزة 
ملللن خمللتلللللف اأنلللحلللاء اللللعلللامل واللللللذي بلللللغ علللددهلللم خال 
 2251  ...  2022-2021 احللللايل  الأكللادميللي  الللعللام 
العامل. كما  80 دولة حول  اأكر من  طالبا وطالبة من 
العاملية  ال�شمعة  تعزيز  يف  امل�شاهمة  اجلامعة  ا�شتطاعت 
هوؤلء  ا�شتقطاب  طريق  عن  الإملللارات  لدولة  الإيجابية 
بلللللدان اللللعلللامل، �شمن  الللطلللللبللة والللبللاحللثللني مللن خمتلف 
�للشللعلليللهللا لللتللحللقلليللق مللكللانللة بللحللثلليللة دولللليلللة وتلللوفلللري حلول 
والإقليمي  املحلي  املجتمع  التي تواجه  للتحديات  بحثية 

والدويل.
العلمي يف جامعة  للبحث  امل�شارك  النائب  وي�شعى مكتب 
املخرجات  واللللريلللادة يف  الللبللحللثللي  الللتللملليللز  اإىل  الإمللللللارات 
والبتكار  لاإبداع  حمفزة  علمية  بيئة  وتوفري  البحثية، 
باحثني  ا�شتقطاب  خللال  مللن  البحثي  للتكامل  حتقيقاً 
النائب  مللراد  اأحمد  الدكتور  واأو�للشللح  عاملية.  كللفللاءات  ذو 
امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة الإمارات باأن اجلامعة 
الذين  الللدوللليللني  الباحثني  عللدد  يف  كللبللرياً  منلللواً  �شهدت 
املمولة؛  امل�شاريع  عللدد  زيلللادة  نتيجة  للجامعة  ان�شموا 
لتحقيق  العلمي  للبحث  املقدم  الدعم  وتللرية  زادت  حيث 
روؤية اجلامعة باأن تكون �شمن اأف�شل اجلامعات عاملياً من 
على  ت�شاعد  التي  املنا�شبة  البحثية  البيئة  تعزيز  خللال 
للم�شاهمة  العقول  واأ�شحاب  الباحثني  اأف�شل  ا�شتقطاب 
يف دعم الإنتاج البحثي كماً ونوعاً. واأ�شار النائب امل�شارك 
الكفاءات  ا�شتقطاب  و�شعت  اجلامعة  اأن  العلمي  للبحث 
واملللللواهللللب اأحللللد الأهلللللللداف ال�للشللرتاتلليللجلليللة الللتللي تدعم 
بناء  ي�شاهم يف  والللذي  التنوع  العاملية من خال  الريادة 
منظومة بحثية متكاملة ت�شاهم يف تعزيز ال�شمعة العاملية 
الح�شائيات  ت�شري  حيث  والدولة،  للجامعة  والإيجابية 
م�شاعدي  تعيني  اإىل   2021-2016 الأعلللللوام  خلللال 
الباحثني والباحثني امل�شاركني وباحثني ما بعد الدكتوراه 
من 58 دولة خمتلفة من بينها الهند، باك�شتان، الوليات 
ال�شودان،  عمان،  �شلطنة  اليمن،  م�شر،  اأملانيا،  املتحدة، 
والعاملية.  العربية  اللللدول  مللن  الللعللديللد  وغللريهللا  الأردن 
 164 تعيني  مت  باأنه  مللراد  علي  اأحمد  الدكتور  واأو�للشللح 
وباحثني  امل�شاركني  والباحثني  الباحثني  م�شاعدي  من 
بال�شكل  مللتللوزعللة   2020 عللللام  يف  اللللدكلللتلللوراه  بللعللد  ملللا 
23 باحث يف كلية  14 باحث يف كلية الهند�شة،  التايل: 

 10 33 باحث يف كلية العلوم،  الطب والعلوم ال�شحية، 
باحثني   10 البيطري،  والللطللب  الللزراعللة  كلية  يف  باحث 
يف كلية تقنية املعلومات، باحث يف كلية العلوم الإن�شانية 
3 باحثني يف كلية الإدارة والقت�شاد، 28  والجتماعية، 
باحث يف مركز زايد بن �شلطان اآل نهيان للعلوم ال�شحية، 
والهند�شة  احليوية  للتقانات  خليفة  مركز  باحث   15
الللوطللنللي للمياه والللطللاقللة و4  املللركللز  الللوراثلليللة و13 يف 
املركز  باحثني يف   8 التنّقل،  لأبللحللاث  الإملللارات  يف مركز 
2 باحثني يف مركز  الف�شاء،  الوطني لعلوم وتكنولوجيا 
جامعة الإمارات لل�شيا�شة العامة والقيادة. كما مت تعيني 
206 م�شاعدي باحثني وباحثني م�شاركني وباحثني ما 
بعد الدكتوراه متوزعني وفق التايل: 22 باحث يف كلية 
الهند�شة، 40 باحث يف كلية الطب والعلوم ال�شحية، 38 
باحث يف كلية العلوم، 12 باحث يف كلية الزراعة والطب 
املعلومات، باحث يف  16 باحث يف كلية تقنية  البيطري، 
كلية  يف  باحث   12 والجتماعية،  الإن�شانية  العلوم  كلية 
�شلطان  بن  زايد  باحث يف مركز   23 والقت�شاد،  الإدارة 
مللركللز خليفة  بللاحللث   18 اللل�للشللحلليللة،  للللللعلللللوم  نللهلليللان  اآل 
املركز  يف  و11  الللوراثلليللة  والهند�شة  احليوية  للتقانات 
لأبحاث  الإملللارات  و2 يف مركز  والطاقة  للمياه  الوطني 
وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  يف  باحثني   8 التنّقل، 
الف�شاء، باحث يف مركز جامعة الإمارات لل�شيا�شة العامة 
ال�شخمة.  البيانات  حتليل  مركز  يف  باحثني  و  والقيادة 
والت�شجيل  القبول  عللمللادة  مدير  العامري  �شعود  قللال  و 
الإيجابية  ال�شمعة  اأثللر  جليا  يظهر   : الإملللارات  بجامعة 
الللتللي حظيت بللهللا دوللللة الإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة عرب 
الأم  الوطنية  "جامعتها  واأبللرزهللا  التعليمية  موؤ�ش�شاتها 
الطابي  التبادل  برامج  خال  من  الإمللارات  " جامعة 
اأعللرق اجلامعات العاملية، ومبا �شاهم يف نقل الثقافة  مع 
الأمم، عرب  بني  والتفاعل احل�شاري  الإن�شانية  واملعرفة 
العملي،  والتدريب  الأكادميية،  وتبادل اخلربات  التعاون 
تلك  وفللنللون  وعلللللوم  تقاليد  و  و ثقافة  تللاريللخ  وملل�للشللاركللة 
الدول عرب التفاعل الإيجابي بني طلبة جامعة الإمارات 
وطلبة الدول الأخرى يف خمتلف قارات العامل. واأ�شاف 
املختلفة  براجمها  خللال  تعمل من  الإملللارات  اأن جامعة 
التخ�ش�شات،  كافة  يف  الدوليني  الطلبة  ا�شتقطاب  على 
حلليللث تللقللدم لللهللم اجلللامللعللة حللزمللة مللن اخلللدمللات مللثللل : 
تاأ�شريات الدخول وبطاقات التاأمني ال�شحي وفحو�شات 
طبية دورية ودعم مادي لأ�شحاب الدخل املحدود، عاوة 
على تقدمي جل�شات تعريفية واإر�شادية لهم ل�شمان �شرعة 

تاأقلمهم مع اأقرانهم يف اجلامعة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية للحفاظ على املرافق العامة يف منطقة ربدان

وزير الأوقاف امل�سري يطلع على اإجنازات وخدمات ال�سوؤون الإ�سالمية

•• اأبوظبي – الفجر:

حملة  والللنللقللل،  البلديات  لللدائللرة  التابعة  اأبللوظللبللي،  مدينة  بلدية  نللفللذت 
وذلك  ربللدان،  العامة يف منطقة  املرافق  على  للحفاظ  ُبعد  ميدانية وعن 
وعلى  عليها  احلفاظ  باأهمية  املجتمع  واأفلللراد  �شرائح  كافة  توعية  بهدف 

مظهرها احل�شاري.
وت�شمنت احلملة يف اجلزء امليداين منها توعية زوار حديقة ربدان ب�شرورة 
اجلمايل،  ومظهرها  كفاءتها  كامل  وعلى  احلديقة  مرافق  على  احلفاظ 
املجتمع وميدهم  اأفللراد  كافة  اإ�شعاد  يف  ي�شاهم  ع�شرياً  متنزهاً  تبقى  لكي 

بالن�شاط واحليوية والطاقة الإيجابية، �شمن بيئة �شحية نظيفة واآمنة.
بينما ت�شمن اجلزء الذي مت تنظيمه عن ُبعد من احلملة، ن�شر العديد من 
املن�شورات التوعوية عرب احل�شابات الر�شمية للبلدية على مواقع التوا�شل 
الر�شائل  العديد من  اإر�شال  "فريجنا"، وكذلك  الجتماعي وعلى تطبيق 
على  احلفاظ  باأهمية  للتوعية  ربللدان،  منطقة  ل�شكان  الق�شرية  الن�شية 

املرافق العامة لي�شتمتع بها اأفراد املجتمع كافة .

•• اأبوظبي -وام:

الللدكللتللور حممد خمللتللار جمعة ملللربوك وزيلللر الأوقللللاف يف جمهورية م�شر  اطلللللع مللعللايل 
الهيئة  اإجنللازات  والأوقللاف على  الإ�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  زيارته  العربية خال 
للمجتمع  خدماتها  اإي�شال  يف  ال�شناعي  والللذكللاء  احلديثة  التقنية  من  ال�شتفادة  واآلية 

والرتقاء بر�شالتها.
ورحب الدكتور حممد مطر �شامل الكعبي رئي�ض الهيئة بالوزير والوفد املرافق له وذلك 
املمتدة  العاقات  .. م�شيدا بعمق  الهيئة  النيادي مدير عام  بح�شور �شعادة حممد �شعيد 
الإ�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  بني  املثمر  التوا�شل  مثمنا   .. ال�شقيقني  البلدين  بني 
التي  امل�شرتكة  الأهلللداف  خلدمة  البناء  والللتللعللاون  امل�شرية،  الأوقلللاف  ووزارة  والأوقللللاف، 
احلنيف  الإ�شامي  لديننا  احل�شاري  الوجه  وعك�ض  الدينية  ال�شوؤون  خدمة  ت�شتهدف 
وتر�شيخ تعاليمه ال�شمحة، وتنمية الوقف والرتقاء به ليوؤدي ر�شالته يف املجتمع. من جانبه 
الإمللارات وقيادتها  الدكتور حممد خمتار عن خال�ض �شكره وتقديره لدولة  عرب معايل 
الر�شيدة .. مثمنا التوا�شل والعاقات الرا�شخة والوثيقة بني ال�شعبني ال�شقيقني، واأبدى 
اإعجابه وتقديره لتجربة الهيئة يف ال�شاأن الديني وحر�شها على مواكبة التطور والتقنية 

احلديثة وال�شتفادة منها يف اإي�شال ر�شالتها ال�شمحة للجمهور و�شعوب العامل.

بدء املرحلة الثانية لتقييم اأنظمة املراقبة وال�ستجابة 
مل�ستودعات املواد اخلطرة يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

امللللللواد  اإدارة  علللملللل  فلللريلللق  اأعلللللللللن 
اخللللطلللرة يف اإمللللللارة اأبللوظللبللي عن 
الثانية لربنامج  املرحلة  البدء يف 
ر�للشللد املللللواد اخلللطللرة يف الإمللللارة 
اأبللوظللبللي واللللذي يللراأ�للشلله وي�شرف 
حميد  اللللعلللمللليلللد  �للللشللللعللللادة  عللللللليللله 
العفريت نائب مدير قطاع �شوؤون 
بللالللقلليللادة العامة  الأمللللن واملللنللافللذ 

ل�شرطة اأبوظبي.
ا�شتكمال  امللللرحلللللللة  هللللذه  وتللللاأتللللي 
برنامج  �شمن  املللبللذولللة  للجهود 
املن�شاآت  يف  اخلللطللرة  املللللواد  ر�للشللد 
الللعللاملللللة يف الإمللللللللارة والللللللذي مت 
النلللتلللهلللاء مللنلله يف اللللربلللع الأخللللري 
قبل فريق  2020 من  العام  من 
اإمارة  اإدارة املواد اخلطرة يف  عمل 
اأبلللوظلللبلللي واللللللذي تلللرتاأ�لللشللله هيئة 
 28 وبع�شوية  اأبوظبي  يف  البيئة 

جهة حملية واحتادية.

يف احلفاظ على مكت�شبات الوطن 
و�لللشلللاملللة اأبلللنلللائللله واملللقلليللمللني به 
ونلل�للشللر ثللقللافللة اللل�للشللامللة بلللني كل 
فئات املجتمع ومتابعة امل�شتجدات 
با�شتخدام  الللتللطللورات  ومللواكللبللة 
للحفاظ  واملعدات  الآليات  اأحللدث 
و�شامة  الوطنية  املكت�شبات  على 
ياأتي  والللللذي  واملللمللتلللللكللات  الأرواح 
والأهللللداف  الللروؤيللة  مللع  من�شجماً 
ا�شرتاتيجية  �للشللمللن  امللللنللل�لللشلللودة 
اإمارة  يف  املعتمدة  اخلللطللرة  امللللواد 
اأبوظبي وخطتها التنفيذية "نحو 
خماطر  مللن  اأمللنللة  وبيئة  جمتمع 
املللواد اخلطرة" من خللال العمل 
التعاون  جلل�للشللور  ومللللد  املللل�لللشلللرتك 
جميع  من  وال�شتفادة  والتن�شيق 
الذكية  الإللللكلللرتونللليلللة  الأنلللظلللملللة 
وذلك بالتعاون مع جميع اجلهات 
�شعادته  واأ�لللشلللاف  الللعللاقللة.  ذات 
اأنلللللله جللللللاري اللللعلللملللل حلللالللليلللاً على 
م�شتودعات  ملللن  تللبللقللى  ملللا  ربللللط 

تقييم  املللرحلللللة  هللللذه  خللللال  ومت 
اأنللظللمللة املللراقللبللة وال�للشللتللجللابللة يف 
مللل�لللشلللتلللودعلللات امللللللللواد اخلللللطللللرة يف 
الإملللارة مللن خللال الللبللدء بعملية 
ربلللط تلللللك امللل�للشللتللودعللات الللتللي مت 
املبكر،  النللذار  مبنظومة  ر�شدها 
على  املحافظة  �شاأنها  مللن  والللتللي 
املكت�شبات الوطنية وتوفري البيئة 
الآمنة وا�شتدامة النتائج الريادية 
من  الللتللفللادي  جملللال  يف  املتحققة 
عنها  الناجتة  والوفيات  احلرائق 
من خال تقليل زمن ال�شتجابة 
حلللللالت الللللطللللوارئ واللل�للشللرعللة يف 
اللل�للشلليللطللرة علللللى حللللوادث احلريق 
وفقاً  املللل�لللشلللتلللودعلللات  هللللذه  �للشللمللن 
لأفللل�لللشلللل امللللعلللايلللري وامللللملللار�لللشلللات 
العاملية وذلك �شعياً لتحقيق روؤية 
حكومة اأبوظبي جلعل الإمارة من 

اأمن مدن العامل.
حميد  اللللعلللمللليلللد  �للللشللللعللللادة  وقللللللللال 
النظام �شي�شاهم  اإن هذا  العفريت 

الإمارة  يف  اخلطرة  املللواد  تخزين 
وادراجه  املبكر  الإنللللذار  نللظللام  مللع 
الرئي�شية  امللللتلللطلللللللبلللات  �لللشلللملللن 
والذي  امل�شتودعات  هللذه  لعتماد 
ومكافحة  ال�شيطرة  يف  �شي�شاهم 
لتفادي  قلليللا�للشللي  بللزمللن  احللللرائلللق 
واملمتلكات  الرواح  يف  اخللل�للشللائللر 
من  الللنللاجللمللة  البيئية  واملللخللاطللر 
تلك احلللوادث كذلك �شوف يعمل 
الربط على مراقبة كفاءة وفعالية 
النلللذار والطللفللاء يف تلك  انظمة 
اثناء  عملها  ل�شمان  امل�شتودعات 
بكفاءة   - اهلل  قلللدر  -ل  احلللللوادث 

عالية.
العمل جاء  هللذا  اأن  �شعادته  واأفللاد 
متت  التي  الدرا�شة  مع  مرتابطاً 
من قبل اجلهات املعنية يف الفريق 
والللللتللللي مللللن خلللاللللهلللا مت درا�لللشلللة 
م�شتودعات  لربط  املالية  الكلفة 
املراقبة،  بكامريات  اخلطرة  املواد 
درا�للشللة على عدد  اإجلللراء  حيث مت 

مللن املللنلل�للشللاآت املللخللتلللللفللة والللتللي مت 
ال�شابقة  املرحلة  خللال  تقييمها 
واأنواع  واأعللداد  اأماكن  ومت حتديد 
الكامريات املطلوبة يف كل من�شاأة، 
املو�شوعة  املللعللايللري  ح�شب  وذللللك 
وكمية  اأنللللواع  علللللى  تعتمد  والللتللي 
بها  تتعامل  الللتللي  اخلللطللرة  املللللواد 
كلللل مللنلل�للشللاأة وعلللللدد وحلللجلللم تلك 

امل�شتودعات.
واأكد �شعادة العميد حميد العفريت 
خال  اخلطرة  املللواد  اإدارة  اأهمية 
عرب  فلللعلللال  بلل�للشللكللل  حلليللاتللهللا  دورة 
املن�شاآت  جللملليللع  ور�للللشللللد  حلل�للشللر 
والتدقيق  املللللواد  بللهللذه  املللتللعللاملللللة 
التزامها  عليها والتاأكد من مدى 
وال�شامة  الللوقللايللة  بللا�للشللرتاطللات 
العامة وربط تلك املن�شاآت باأنظمة 
حتقيقاً  وال�للشللتللجللابللة،  امللللراقلللبلللة 
وتفادياً  الإملللللارة  واأمللللن  ل�شامة 
واملمتلكات  الرواح  يف  للخ�شائر 

واملخاطر البيئية.
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اأخبـار الإمـارات

القمر املتحدة ت�ستعر�ض عرب جناجها يف اإك�سبو دبي الفر�ض الواعدة مل�ستقبلها امل�ستدام

العر�ض   " وهلللللي  مللللاريللللاج  جللللرانللللد 
 " الللكللبللري  " اللللللللزواج  " اأو  الللكللبللري 
الذي يعد جزءا اأ�شيا من العادات 
القمر  اإلزاميا يف جزر  و  والتقاليد 
ويكلف هذا احلفل ثروة و ي�شتغرق 
�شهورا و رمبا �شنوات من التح�شري 
ف�شا  الجتماعية  املكانة  ويعك�ض 
يومنا  حتى  م�شتمر  تقليد  اأنلله  عن 
هذا .. و اأ�شار اإىل حكايات القمريني 
التي ت�شتعر�ض يومياتهم يف �شاحات 

اإىل احليتان  اإ�شافة  زعانف  ثمانية 
تعي�ض  اللللتلللي  الللعللمللاقللة  احلللللدبللللاء 
الكرة  نلل�للشللف  يف  الللل�لللشلللتلللاء  خلللللال 
البحرية  والللل�لللشلللاحلللف  اجللللنلللوبلللي 
بالإنقرا�ض  املللللهللللددة  اخلللل�لللشلللراء 
ملواقع  الللبلليللئللي  اللللتلللدهلللور  نللتلليللجللة 
مباذ  تتمتع  الآن  وهللي  متللركللزهللا 
موهيلي  منتزه  �شواطئ  على  اآمللن 

البحري حيث توفر لها احلماية .
واأكلللد اإهللتللمللام بلللاده بللاإعللادة تدوير 

الزهور  يف  تتمثل  الللتللي  الللعللطللريللة 
اللليللانللغ _ يانغ  واأهللمللهللا زهللللرة 
 " " �شيدة الأزهلللار  بل  وت�شمى هناك 
وهللي اأكلللرب �للشللادرات جللزر القمر و 
القمر  جللزر  تعد  و  القرنفل  زهلللرة 
من اأكرب منتجيه يف العامل وتعترب 
اأ�للشللرع امل�شاريع  زراعللتلله هللنللاك مللن 
اللللزراعللليلللة حللاللليللا و كلللذللللك زهلللرة 
الفانيا التي مت اكت�شافها يف القرن 

الثامن ع�شر .

موطنا  تللعللد  و  جلللمللاللله  مللثلليللل  ل 
لأجللللمللللل امللللخلللللللوقلللات اللللبلللحلللريلللة يف 
البحرية  الكائنات  اإىل  العامل لفتا 
 " �شمكة  ومنها  بالإنقرا�ض  املهددة 
" التي يندر م�شاهدتها  �شياكانث 
املحيط  اأعلللللملللللاق  يف  تللللوجللللد  وهلللللي 
القمر  جللزر  �شاحل  قبالة  الللهللنللدي 
اإىل علل�للشللور ملللا قبل  فللقللط وتلللعلللود 
انقر�شت  اأنها  يعتقد  وكان  التاريخ 
تللتللكللون من  و   1938 الللعللام  حللتللى 

 " منطقة  ت�شمى  الللتللي  ال�شتقبال 
مفتوحة  منطقة  " وهللي  بللاجنللوي 
و ملللللتللقللى للللللجللملليللع يف كلللل املللللدن و 
على  حلل�للشللورهللا  يقت�شر  و  الللقللرى 
اأفلللللراد املجتمع  فللئللات حمللللددة مللن 
الللقللمللري ويللتللحللدث �للشللكللان اجللللزر 

اللغتني العربية والفرن�شية .
ملللادي مدير  ولللفللت حمللمللد ح�شني 
اأرجاء  اأن  اإىل  املتحدة  القمر  جناح 
النباتات  روائح  فيها  تنت�شر  اجلناح 

النفايات لا�شتفادة منها يف �شناعة 
الطبيعة  حللمللايللة  تلل�للشللاهللم يف  مللللواد 
الإقت�شاد الأخ�شر حتقيقا  وكذلك 
للتنمية امل�شتدامة يف قطاع البيئة .

مدير  ملللادي  ح�شني  حممد  قللال  و 
مدخل  اإن  امللللتلللحلللدة  الللقللمللر  جلللنلللاح 
للثقافات  بللعللر�للض  يلللبلللداأ  اجللللنلللاح 
الأفريقية  و  الإ�شامية  و  العربية 
ليتعرف الزائر على مظاهر حياتهم 
احتفالية  اإىل  لفللتللا  الجللتللمللاعلليللة 

•• اأبوظبي - وام:

تبدو جمهورية القمر املتحدة عرب 
 " دبللي  اإك�شبو2020  يف"  جناحها 
متفائلة  بللالأمللل  مفعمة   .. كللزهللرة 
بالفر�ض  تلللزخلللر  اللللتلللي  بلللجلللزرهلللا 

الواعدة مل�شتقبل م�شتدام.
مدير  ملللادي  ح�شني  حممد  قللال  و 
ت�شريحات  يف  املتحدة  القمر  جناح 
اأنباء الإمللارات )وام( خال  لوكالة 
جللولللة لللهللا يف اجللللنلللاح امللل�للشللارك يف 
مييز  ملللا  اإن   2020 دبلللي  اإكلل�للشللبللو 
هلللي فكرة  اإكلل�للشللبللو  ملل�للشللاركللتللهللم يف 
الوردة املزدهرة التي ترمز اإىل تطلع 
امل�شتقبل  اإىل  الللقللمللر  جلللزر  �للشللكللان 
و الإ�للشللتللفللادة مللن ملللواردهلللم ب�شكل 
البيئة  حماية  اأن  مللوؤكللدا  م�شتدام 
تللعللد مللركللز اإهللتللمللام دولللتللهللم التي 
تتكون من اأربع جزر تقع يف املحيط 
الهندي وتواجه كغريها من اجلزر 
اإ�شافة اإىل  حتديات التغري املناخي 
مكونات  تعك�ض  التي  معرو�شاتهم 

ثقافة بادهم.
ت�شغل  البحرية  احلياة  اإن  واأ�للشللاف 
بللللرامللللج حماية  مللللن  هلللاملللا  جللللللزءا 
تللتللمللتللع جللللزر القمر  الللبلليللئللة حلليللث 
اأزرق  بلون  متاألئة  �شافية  مبياه 

و اأكد اأن اإك�شبو دبي 2020 فر�شة 
لإكت�شاف  العامل  لدعوة  للقمريني 
الإ�شتثمارية  واللللفلللر�لللض  بلللادهلللم 
يللبلللللغ تعداد  واللللتلللي  بللهللا  اللللكلللبلللرية 
اإىل  لفللتللا  مليون  مللن  اأقلللل  �شكانها 
الإقبال امللحوظ من اجلمهور على 
اإىل   1000 بللواقللع  زيللللارة اجلللنللاح 

يوميا. زائر   1500
املاب�ض  كللذلللك  اجلللنللاح  يللعللر�للض  و 
تعرف  الللتللي  للقمريني  التقليدية 
با�شم " ت�شريوماين " التي ي�شتغرق 
وتتميز  اأ�شهر   3 حللوايل  ت�شميمها 
اأ�شكالها  وتللعللدد  اجلللذابللة  بللاألللوانللهللا 
واأكر ما يلفت الإنتباه يف ماب�شهم 
هو حب ال�شعب لاأقم�شة احلريرية 

والألوان الزاهية .

اإك�سبو 2020 دبي.. موؤ�س�سة وطني الإمارات تطلق كتاب الت�سامح لتعزيز قيم الت�سامح بني الأطفال
•• دبي -وام:

"الت�شامح"  اطلقت وطني الإمللارات كتاب الر�شومات املعلوماتية لاأطفال 
ونبذ  واملحبة  ال�شام  وروح  الت�شامح  وثقافة  الوعي  ن�شر  اإىل  الذي يهدف 
املدير  الفا�شي  بالهول  �شرار  �شعادة  واأكد  العن�شري.  والتمييز  الكراهية 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة وطني الإمللارات خال موؤمتر �شحفي عقد اأم�ض مبقر 
املعلوماتية  الللر�للشللومللات  كللتللاب  اإطلللاق  عللن  لللاإعللان  دبللي   2020 اإك�شبو 
واإخراجه  وت�شميمه  تنفيذه  مت  الللذي  الكتاب  اأن  "الت�شامح"..  لاأطفال 
التي  بالطريقة  الأطللفللال  يخاطب  ونف�شيني  تربويني  خمت�شني  قبل  من 
تتنا�شب مع اأعمارهم ومع البيئات من كافة فئات املجتمع باختاف اأطيافه 
لاأطفال  مائم  فني  بللاإخللراج  الت�شامح  مفهوم  ن�شر  اأجللل  مللن  وثقافاته 
ولتعزيز القيم الأخاقية التي يقوم عليها املجتمع الإماراتي والتي ميثلها 
�شيما  ل  الأ�شيلة  العربية  والتقاليد  والللعللادات  احلنيف  الإ�شامي  الدين 
واأن الإمارات تاأتي يف مقدمة الدول التي جعلت من الت�شامح ثقافة ونهجاً 
يومياً لتعزيز التما�شك والتاحم والت�شامن املجتمعي ما ي�شهم يف تر�شيخ 

وقيمها  بثوابتها  معيارية  كدولة  لللاإمللارات  الإن�شانية  احل�شارية  الروؤية 
بالهول  �للشللرار  �شعادة  قللال  اخل�شو�ض  وبللهللذا  الأجلليللال.  مل�شتقبل  وروؤيللتللهللا 
الفا�شي يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اإن اطاق كتاب الت�شامح 
يف اإك�شبو 2020 دبي يعزز قيم الت�شامح والتاأخي والتعاي�ض ف�شا عن اأنه 
يجمع ثقافات خمتلف ال�شعوب موؤكدا اأن دولة المللارات تعترب يف مقدمة 
التما�شك والتاحم  الت�شامح ثقافة ونهجا لتعزيز  الدول التي جعلت من 

والت�شامن املجتمعي.
واأو�لللشلللح اأن تلللللك امللللبلللادرة تللاأتللي ا�للشللتللجللابللة لللروؤيللة الللدولللة وهلللي تللدخللل يف 
املحبة  لقيم  الإملللارات  وطني  موؤ�ش�شة  من  وتعزيزا  املقبلة  �شنة  اخلم�شني 
والت�شامح وال�شام يف نفو�ض الأطفال فكرة وروؤية و�شلوكا لإن�شاء جيل قادر 
على احلوار والتوا�شل الإيجابي البناء مع الآخر. وقال اإن الكتاب مت العمل 
الأطفال بطريقة  ليخاطب  الإبداعي  والعمل  وال�شورة  للكلمة  وفقاً  عليه 
تنا�شب اأعمارهم وتتوافق مع بيئاتهم املختلفة باختاف ثقافاتهم لرت�شخ 
قيم الت�شامح التي تعزز التما�شك والتاحم املجتمعي لبناء م�شتقبل واعد 

وم�شرق ويعمل بقيمنا ومثلنا الإن�شانية.

مب�شاركة  التثقيفية  والللور�للض  الفعاليات  مللن  الللعللديللد  تنظيم  اىل  واأ�للشللار 
الكتاب  هللذا  ثقافة  لتعزيز  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الطاب 
املوؤمتر  الأطلللفلللال. ح�شر  عللنللد  والللتللاآخللي  الللتلل�للشللامللح  يعنى مبللفللهللوم  اللللذي 
اأمن  رئي�ض  البلو�شي  حممد  للكتاب  والداعمة  الراعية  اجلهات  ال�شحفي 
�شركة فاي دبي و�شعادة اأحمد احلمادي املدير التنفيذي لقطاع الن�شر يف 
الإمارات  طريان  مهرجان  مديرة  البلوكي  واأحللام  لاإعام  دبي  موؤ�ش�شة 
لاآداب. من جانبه اأكد �شعادة غيث الغيث الرئي�ض التنفيذي ل�شركة فاي 
دبي اأن ال�شركة منذ تاأ�شي�شها ت�شعى لن�شر قيم الت�شامح والقيم الإماراتية 
الأ�شيلة عرب دعم توجهات الدولة يف هذا اخل�شو�ض وامل�شاركة يف املبادرات 
اإن  الوطنية التي من �شاأنها تعزيز اأهداف ال�شركة وا�شرتاتيجياتها. وقال 
الدولة كر�شالة  92 حمطة خارج  الكتاب من خال  لن�شر  ت�شعى  ال�شركة 
العربي ملا متتلكه  الإملللارات ولللدى الطفل  الت�شامح يف دولللة  تربز مظاهر 

فاي دبي من �شبكة وا�شعة تغطي دول العامل.
يذكر اأن هذه املبادرة تدعم ثقافة التنوع التي متثل �شفة املجتمع الإماراتي 
وتر�شخ القيم واملبادئ التي اأر�شى دعائمها الراحل الكبري واملوؤ�ش�ض املغفور 

بقيم  اآمللن  ثراه" الللذي  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايللد  ال�شيخ  للله 
الت�شامح وامل�شاواة وجعل من دولة الإمارات ا�شماً لمعا يف �شجل الإن�شانية 
معنى  من  الكلمة  هللذه  يف  ما  بكل  الإن�شان  وحقوق  كرامة  على  واحلللفللاظ 
اأجل  وهو نهج ت�شري عليه قيادتنا الر�شيدة وتعمل بكل جد واإخا�ض من 
مفردات  من  مفردة  الكتاب  هذا  ويعد  الواقع.  اأر�للض  على  باأمانة  ترجمته 
موؤ�ش�شة وطني الإمارات التي ت�شعى بكل جهدها وطاقاتها لتعزيز القيم يف 
ذات الفرد واملجتمع الإماراتي �شواء عرب املبادرات واملحا�شرات وور�ض العمل 
ا�شتجابة لروؤية قيادتنا احلكيمة يف تعزيز قيم الت�شامح وال�شام يف نفو�ض 
ور�شوماً  الكتاب �شوراً  اأمل احلا�شر وامل�شتقبل. ويت�شمن  القادمة  اأجيالنا 
منتقاة بعناية متثل مبجملها درو�شا يف التوعية تعزز ثقافة وقيم الت�شامح 
الألللوان واجلن�شيات  اختاف  الناجم عن  التنمر  الق�شاء على  وت�شاهم يف 
والأعراق وتوؤكد على تعليم الأطفال �شرورة احرتام الآخرين ليجاد جيل 
واع لقيم هويته الوطنية وحتفز على الإبداع وتنمية مهارة اختيار الألوان 
وكيفية ا�شتخدامها ما يحقق بالإجمال مفهوم املواطنة ال�شاحلة والتعرف 

على ثقافات ال�شعوب ومعاملها.

•• دبي -وام:

من�شة  دبلللي   2020 اإكلل�للشللبللو  �شكل 
العربية  للجمهورية  بلللارزة  عاملية 
ا�شتعرا�ض  اأجللللللل  مللللن  الللل�لللشلللوريلللة 
العريق  واإرثللللهللللا  الللغللنللي  تللاريللخللهللا 
ملرحلة من  وتطلعاتها وطموحاتها 
والتعاون  والللبللنللاء  اللللللدوؤوب  الللعللمللل 
التنمية  حتقيق  اأجلللل  مللن  الللللدويل 

ال�شاملة وامل�شتدامة.
وحتت قبة �شاحة الو�شل يف اإك�شبو 
�شوريا  احللتللفللت   .. دبللللي   2020
بلليللومللهللا الللوطللنللي بللحلل�للشللور معايل 
الللدكللتللور ثللاين بللن اأحللمللد الزيودي 
اخلارجية  للللللللتلللجلللارة  دولللللللة  وزيللللللر 
وزير  خليل  �شامر  حممد  ومللعللايل 
اخلارجية  واللللتلللجلللارة  القلللتللل�لللشلللاد 
اللل�للشللوري و�للشللعللادة الللدكللتللور غ�شان 
العربية  اجلمهورية  �شفري  عبا�ض 

ال�شورية لدى الدولة املفو�ض العام 
جلناح �شوريا يف اإك�شبو 2020 دبي 
وجنيب العلي املدير التنفيذي ملكتب 
املفو�ض العام يف اإك�شبو 2020 دبي 

وعدد من امل�شوؤولني.
بامل�شاركة  اللللعلللللللي  جنللليلللب  واأ�لللللشلللللاد 
اإك�شبو  يف  ال�شوري  للجناح  املميزة 
�شعار  تاأتي حتت  التي  2020 دبي 
"معا امل�شتقبل لنا" .. وقال " نراها 
العامل  للليللتللعللرف  مللنللا�للشللبللة  فللر�للشللة 
ال�شوري  اللل�للشللعللب  حللقللقلله  ملللا  علللللى 
الللل�لللشلللقللليلللق ملللللن تللللقللللدم وتلللللطلللللور يف 
ال�شوء  وت�شليط  املللجللالت  خمتلف 
وامل�شاريع  الللريللاديللة  الأفلللكلللار  علللللى 
امل�شتقبلية  والللللربامللللج  واخللللطلللط 
التي ي�شعون اإىل حتقيقها لجتذاب 
اأنحاء  خمللتلللللف  ملللن  امللل�للشللتللثللمللريللن 

العامل".
ال�شقيقة  �شوريا  م�شاركة  اإن  وقللال 

املياد  قبل   1400 العام  حلللوايل 
40 جامعة حول  وتدر�ض حاليا يف 
العامل ويعر�ض اجلناح ن�شخة طبق 
اأن  كما  البجدية  هللذه  الأ�للشللل من 
�للشللوريللا تلل�للشللم الللعللديللد ملللن مواقع 

�شمن الرتاث العاملي لليون�شكو.
الفنون  جمللللللال  ويف   " واأ�للللللشللللللاف 
اأقللدم نوتة  اأ�شداء  تللرتدد يف �شوريا 
حوايل  منذ  الللتللاريللخ  يف  مو�شيقية 
اجلناح  زوار  وي�شارك  عام   3500
لعزف  تفاعلية  جتربة  يف  ال�شوري 
كما  املو�شيقية  النوتة  هللذه  وغللنللاء 
قلللدم هلللذا الللبلللللد للللللعللامل عللللددا من 

اأكر املبدعني تاأثريا يف العامل.
وقال اإن دولة الإمارات واجلمهورية 
ترتبطان  اللللل�للللشللللوريللللة  الللللعللللربلللليللللة 
وي�شعدنا  تاريخية  اأخوية  بعاقات 
اأكللر من  اإىل جانب  �شوريا  تواجد 
دبي   2020 اإك�شبو  دولة يف   192

احل�شارات  ملللن  لللتللاريللخ  امللللتللللدادا 
الإن�شانية  واأثللللللرت  اللللعلللامل  اغلللنلللت 
�للشللوريللا مبوقعها  ا�للشللتللطللاعللت  فللقللد 
ج�شرا  تلللكلللون  اأن  ال�لللشلللرتاتللليلللجلللي 
العامل  �شرق  بني  وح�شاريا  ثقافيا 

وغربه.
 2020 اإك�شبو  يف  " اإنللنللا  واأ�للشللاف 
يف  امل�شاركة  اإىل  اجلميع  ندعو  دبي 
البناء  مللرحلللللة  احلللاللليللة،  مرحلتنا 
م�شتفيدين  والإنللللللتللللللاج  واللللعلللملللل 
مللللن قللللوانللللني هللللامللللة وجلللللديلللللدة يف 
داعمة  وت�شريعات كثرية  ال�شتثمار 
اإىل  بالإ�شافة  والت�شدير  لاإنتاج 
فللر�للض ا�للشللتللثللمللاريللة كللثللرية وواعلللدة 
كلها  �شت�شكل  خمتلفة  قطاعات  يف 
الذي  القت�شادي  للنهو�ض  قاعدة 

يتطلع اإليه كل ال�شوريني".
اإىل  �للللشللللوريللللا  يف  " نللل�لللشلللعلللى  وقلللللللال 
الإمكانات  كلللافلللة  ملللن  ال�لللشلللتلللفلللادة 

اأمللر حيوي  دبللي   2020 اإك�شبو  يف 
لللعللر�للض تللاريللخللهللا اللللللري واإرثلللهلللا 
خططها  عللللللن  فللل�لللشلللا  الللللعللللريللللق 

امل�شتقبلية لإعادة البناء.
واأكد اأن �شوريا من اأعرق احل�شارات 
اأقدم  وعا�شمتها دم�شق واحدة من 
العامل ف�شا عن  املاأهولة يف  املدن 
جتاري  كمركز  التاريخية  مكانتها 
رئلليلل�للشللي علللللى طللريللق احللللريلللر من 

اآ�شيا.
البعد  �شعيد  على  اأنللله  اإىل  واأ�للشللار 
الثقايف ي�شنف علماء الآثللار �شوريا 
مللللركللللزا مللهللمللا ملللللا يلللزيلللد عللللن 40 
كما  اأر�للشللهللا  علللللى  تعاقبت  حلل�للشللارة 
يللفللوق عددها  اثللريللة  مللواقللع  ت�شم 
�شوريا  اأهملها  ومن  موقع   4500
اأول  للعامل  قللدمللت  الللتللي  الللقللدميللة 
اأبللجللديللة مللوجللودة يف الللتللاريللخ وهي 
تعود  الللتللي  "اأوغاريت"  اأبلللجلللديلللة 

مللن جللانللبلله تللقللدم الللدكللتللور حممد 
دولة  اإىل  بالتهنئة  اخلللللليللل  ثللامللر 
الإملللللللللللارات علللللللى ا�للشللتلل�للشللافللة هذا 
على  العمل  وفللريللق  املميز  احللللدث 
مللا بللذللله مللن جللهللود كللبللرية لإقامة 
كل  رغللللم  دبللللي  يف   2020 اإكلل�للشللبللو 

التحديات.
وقللال اإن دولللة الإمللللارات جنحت يف 
بتميز  دبللي   2020 اإك�شبو  تنظيم 
دائما..  عودتنا  كما  واتللقللان  واأبلللداع 
هذا  يف  امللل�للشللاركللة  اأن  اإىل  ملل�للشللريا 
البارز تعك�ض �شورة  العاملي  احلدث 
احل�شارات  مهد  املحبة  �شوريا  عن 

وعبق التاريخ واأر�ض امل�شتقبل.
هذا  يف  م�شاركتنا  عللنللوان  اأن  واأكلللد 
احلدث التي ياأتي حتت �شعار "معا 
فاأبناء  واقللع  اأمللر  لنا" هو  امل�شتقبل 
الأمللل يف غد  �شعلة  اأ�للشللاءوا  �شوريا 
ك�شوريني  م�شتقبلنا  ويللعللد  اأفلل�للشللل 

باليوبيل  الحللتللفللال  يف  مللل�للشللاركللتللنللا 
الذهبي للدولة.

اإجنازات  بجميع  " نفتخر  واأ�للشللاف 
دولللتللنللا احلللبلليللبللة الللتللي حتللقللقللت يف 
املا�شية يف خمتلف  عاما  اخلم�شني 
اأول  ا�شت�شافة  ول�للشلليللمللا  امللليللاديللن 
اإك�شبو دويل يف هذه املنطقة ونرى 
فر�شة  دبلللللي   2020 اإكللل�لللشلللبلللو  يف 
م�شتقبل  لبناء  معا  للعمل  مثالية 
اأكر اأمانا و�شعادة من واقع اإمياننا 
الرا�شخ باأهمية التعاون بني اجلميع 
ل�شنع  العقول  "توا�شل  �شعار  وفق 
اليوم  قيمته  تعلو  التي  امل�شتقبل" 

عن اأي وقت م�شى".
2020 دبي ي�شكل  اإك�شبو  اأن  واأكد 
بلدينا  بني  والنمو  للحوار  حمفزا 
الللللدويل وملللنلللارة لاأمل  واملللجللتللمللع 
الللتللعللايف من  اإىل  يللتللطلللللع  عللللامل  يف 

مواجهة التحديات كافة.

نحو  وتوجيهها  املتاحة  والللطللاقللات 
تللنللملليللة اقللتلل�للشللادنللا وتلللطلللويلللره كما 
نللوؤمللن بلللاأن الللتللعللاون الللللدويل يجب 
عمل  لأي  اأ�شا�شيا  حمركا  يكون  اأن 
اأولويات  مللع  وين�شجم  اقللتلل�للشللادي 
التنمية للدول ووعيها واإدراكها باأن 
ومنفعة  خريا  �شيعود  التعاون  هذه 

على اجلميع.
دولة  اإىل  والتقدير  بال�شكر  وتوجه 
الإمارات على كل ما قدمته من دعم 
اإك�شبو  لإجناح امل�شاركة ال�شورية يف 
اأن يحقق  اأمله  دبي دبي معربا عن 
هذا احلدث اأهدافه يف التوا�شل بني 
والتعاون  العاقات  وتعزيز  الللدول 
القائمة  ال�شراكات  وتطوير  ودعللم 
وا�شتك�شاف ال�شراكات اجلديدة مبا 
ي�شهم يف حتقيق اخلري للجميع واأن 
تتوا�شل العقول ل�شنع امل�شتقبل ملا 

فيه خري الإن�شانية جمعاء.

�سوريا .. اإرث عريق وتطلع للبناء والتنمية حتت قبة اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر:

اأعلنت ميديكلينيك ال�شرق الأو�شط اأم�ض عن ا�شتحواذها بن�شبة 100% 
على �شركة بورن هول )Bourn Hall( لاإخ�شاب يف منطقة ال�شرق 
 TVM( كللابلليللتللال هيلثكري اإم  تللي يف  اإفللريللقلليللا مللن  الأو�لللشلللط و�للشللمللال 
 30% بن�شبة  الأويل  ال�شتحواذ  بعد   ،)Capital Healthcare

من الأ�شهم يف دي�شمرب 2018.
تعترب مراكز بورن هول من املراكز الرائدة يف عمليات التلقيح ال�شناعي 
وهي اأول من قام باإجراء ناجح لأطفال الأنابيب يف عام 1978، يرتبط 

روبرت  الربوفي�شور  وموؤ�ش�شها،  الإخ�شاب  خدمات  مع  هول  بللورن  ا�شم 
2010 لخرتاع  اإدواردز، والذي ح�شل على جائزة نوبل للطب يف عام 

خدمات اأطفال الأنابيب.
على مدى ال�شنوات القليلة املا�شية، و�شعت ميديكلينيك ا�شرتاتيجيتها 
امل�شت�شفيات  يف  احلللادة  احلللالت  تغطي  التي  الرعاية  على  الرتكيز  من 
تكون  اأن  ميديكلينيك  روؤيللة  وتركز  الرعاية،  من  اأو�شع  �شل�شلة  لت�شمل 
الرعاية  احتياجاتهم يف  النا�ض جلميع  بها  يثق  التي  املف�شلة  املجموعة 
ال�شحية اخلا�شة يف جميع مراحل حياتهم. وهذا بالطبع ي�شمل التلقيح 
بتقدير  حتظى  التي  الأمللومللة  خدمات  فقط  يكمل  ل  الللذي  ال�شناعي، 

ميديكلينيك  خلدمات  تعزيزاً  ميثل  اأي�شاً  ولكن  ميديكلينيك،  يف  كبري 
للطب الوراثي وميديكلينيك بري�شاي�ض التي اأطلقتها حديًثا.

وبهذا ال�شاأن قال ديفيد هاديل، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة ميديكلينيك 
بها،  را�شخة ومللعللرتف  " بللورن هللول عامة جتللاريللة  الأو�للشللط:  ال�شرق 
وهي  املمتازة،  والنتائج  اجلللودة  عالية  بالرعاية  وثيًقا  ارتباًطا  وترتبط 
مع  احلياة،  جللودة  لتح�شني  مليديكلينيك  الأ�شا�شي  الهدف  مع  تتطابق 
الوثيق  الرتللبللاط  مللع  ال�شحية  الللرعللايللة  معايري  اأعلللللى  على  احلللفللاظ 
بال�شلوك الأخاقي يف اخلدمات الطبية. وتعترب فر�شة ال�شتحواذ على 
من  �شل�شلة  تقدمي  يف  ميديكلينيك  لأهللداف  تعزيزاً  ال�شركة  هللذه  مثل 

خدمات الرعاية ال�شحية التي جتذب املتعاملني ونتطلع اإىل العمل مع 
موظفي ومر�شى بورن هول ملوا�شلة تطوير اخلدمة وتنمية الأعمال يف 
جميع اأنحاء الإمارات العربية املتحدة، بدًءا من الفتتاح الو�شيك لل عيادة 

جديدة يف اأبو ظبي.
بالن�شبة للمر�شى احلاليني يف  "لن يتغري �شيء على الإطللاق  واأ�شاف 
هي.  كما  الرعاية  وفريق  والتكاليف  العاج  خطة  و�شتظل  هللول،  بللورن 
الرعاية  من  م�شتوى  اأعلى  على  ح�شولهم  يف  ال�شتمرار  لهم  ون�شمن 
عالية اجلودة مع نتائج ا�شتثنائية، ونحن نتطلع للعمل معهم لتحقيق 

اأحامهم ".

ميديكلينيك ال�سرق االأو�سط تعلن ا�ستحواذها على �سركة بورن هول انرتنا�سيونال مينا ليمتد

ال�ستحواذ على رواد التلقيح ال�سناعي يعزز من تو�سع خدمات جمموعة ميديكلينيك للرعاية ال�سحية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ال�شيخة اإليازية بنت نهيان اآل نهيان �شفرية فوق العادة للثقافة 
العربية لدى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم" الألك�شو"اأن 
دولة المارات تتطلع دائما اإىل �شناعة امل�شتقبل والعمل على �شياغة 
م�شاراته .. م�شرية اإىل اأن �شعار اك�شبو 2020 دبي " توا�شل العقول 
غد  ل�شمان  الللدائللم  و�شعيها  الللدولللة  روؤى  " يحقق  امل�شتقبل  و�شنع 

اأف�شل لاأجيال القادمة حمليا واإقليميا وعامليا.
"وام" اأن  الملللارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  اإليازية  ال�شيخة  وقالت 
اأكللر من  فيه  ي�شارك  " والللذي  "اك�شبو2020  لل  الثقافية  الأهمية 

البعيد.. تتمثل يف كونه من�شة  و  القريب  املديني  على  دولة   190
مهمة لتحفيز عقول ال�شباب للحوار والنقا�ض حول امل�شتقبل.

واأ�شافت اإن التواجد يف هذا احلدث الكبري يعترب جتربة ثرية مهمة 
.. لفتة  الأخللرى  ال�شعوب  للتعرف على ثقافات وح�شارات  لكل فرد 
اىل اأن البتكارات والطروحات الثقافية التي يعر�شها جناح كل دولة 
�شتكون الأكر ا�شتقطاباً جليل ال�شباب املتطلع اإىل كل ماهو جديد يف 

جميع املجالت .
مبعايري  النم�شا  جللنللاح  زيللارتللهللا  خلللال  اللليللازيللة  ال�شيخة  اأ�لللشلللادت  و 
ال�شتدامة ال�شديقة للبيئة التي مت ا�شتخدامها خال اإقامة اجلناح 
ركللزوا على  القائمني على اجلناح  اأن  اىل  .. م�شرية  املثري لاعجاب 

الراهن  الوقت  يف  العامل  حتديات  ملواجهة  جوهرية  ق�شايا  ترجمة 
اإىل  باأ�شلوب حديث  الإمللارات الرباجيل الرتاثية  با�شتعرا�ض جتربة 
جانب جتارب متجددة تهدف اإىل خلق من�شة ثقافية لتعزيز التعاون 

العاملي بني املبدعني .
و اأكدت اأن النجاح الذي �شيحققه " اك�شبو 2020 دبي " لي�ض فقط 
املكانة  �شيعزز  البيئية بل  و  ال�شياحية  و  امل�شتوياتت القت�شادية  على 
الثقافية لدولة المارات لأن ال�شتدامة البيئية تتحقق بال�شتدامة 
الفن  جمللالت  يف  مرموقة  عاملية  مكانة  الإمللللارات  ومتثل  الثقافية 
والفكر وال�شينما وخمتلف الفنون الإبداعية . و اأ�شادت بجهود وزارة 
يف  حملللوري  دور  لها  يللكللون  اأن  على  حر�شت  الللتللي  وال�شباب  الثقافة 

رفد احلراك الثقايف بالتعاون مع " اإك�شبو 2020 دبي " من خال 
تنظيم ملتقيات ثقافية ت�شتقطب فنانني ومهتمني يف املجال الثقايف 
من خمتلف العامل ... موؤكدة دور الوزارة يف دعم املوهبني واملبدعني 
بيئة ثقافية  مللن خللال خلق  الللعللامل وحتفيزهم  اأنللحللاء  مللن خمتلف 

ناجحة.
و نوهت يف هذا ال�شياق اإىل حر�ض دولة المارات على تعزيز ال�شتدامة 
وذلك من خال العان عن اأن اأكر من 80 % من من�شاآت اك�شبو 
2020 دبي والتي �شتظل قائمة حتى بعد النتهاء من فعالياته وذلك 
يعك�ض ترجمة الدولة لهدافها امل�شتقبلية واملتمثلة يف تر�شيخ مباديء 

ال�شتدامة بكافة ا�شكالها.

ال�سيخة اإليازية بنت نهيان اآل نهيان : اإك�سبو2020 دبي  من�سة مهمة لتحفيز عقول ال�سباب للحوار حول امل�ستقبل

••ابوظبي-الفجر: 

اأنور ن�شيبة امل�شت�شار  اكد معايل زكي 
الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة، 
الللرئلليلل�للض الأعلللللى جلللامللعللة الإمللللارات 
الإمللللاراِت  دوللللُة  ان  املللتللحللدة  العربية 
يف  والتَّعاُي�ِض  للتَّ�شامِح  واحللًة  تعترب 
اأُمنوذجاً  للَربللْت  و�للشَ والللعللامِل،  املنطقِة 
للللاآلللللِف بنَي  اُبلللللِط والللللتَّ اللللللرتَّ رائللللعللللاً يف 
ُمللللكللللونللللاِت امللللجلللتلللملللِع على  خُمللللَتلللللَللللِف 

هاتِهم . اختاِف اأفكاِرهم وتوجُّ
اأم�ض مبنا�شبة  له  كلمة  ذلك يف  جاء 
للت�شامح  الوطني  املهرجان  انعقاد  
دبي   2020 اإكلل�للشللبللو  يف  والللتللعللايلل�للض 
الت�شامح  وزارة  تللنللظللملله  والللللللللذي 
الت�شامح  "اأ�شبوع  ملللع  والللتللعللايلل�للض 

وال�شمولية".
وقال معاليه اإنَّ نهَج املغفوِر لُه ال�شيخ 
َرِحَمُه  للان  نللهلليَّ اآل  �للشلللللطللان  بللن  زايللللد 
واملحبة  والتعاي�ض  الت�شامح  يف  اهلُل، 
لللى ُحلللللللدوُدُه  الإنلللل�للللشللللاينِّ اللللللذي َتلللَخلللطَّ
الللوطللَن، ُيللعللدُّ قلللدوًة ومَنللوذجللاً ت�شرُي 
ٌل  �شيدُة، واإرٌث متاأَ�شِّ عليِه القيادُة الرَّ
لقْد   . الإماراتيِّ الإن�شاِن  �شخ�شيِة  يف 
اخْلرِي  اهلُل ثقافَة حللبِّ  رِحللَمللُه  اأْر�للشللى 
واْللللعلللطلللاِء، واأبلللنلللاُء زايللللَد تلللرُبلللوا على 
التي  اقيِة  الرَّ وِقَيِمها  الإن�شانيِة  َنهِج 
بالتَّايل  ِلُت�شِبَح  نفو�ِشِهم  يف  َغَر�َشها 
اإىل  جيٍل  ِمللْن  تنتقُل  ِفْطريًة  غللريللزًة 

اآخٍر ِمْن اأجياِل الباِد.
اأَحَد  التَّ�شامُح  ُيعدُّ   " قائا  واأ�للشللاف 
عليها  يقوُم  التي  الأ�شا�شيِة  كائِز  الرَّ
املفهوُم  الإماراتّي، وباَت هذا  املجتمُع 
عرَب  الإماراتيِة،  خ�شيِة  لل�شَّ ُماِزماً 
خ�شيِة  ال�شَّ لوكياِت  ال�شُّ ِمللَن  اْلللعللديللِد 
للقادِة  لليللا�للشلليللِة  واللل�للشِّ والجللتللمللاعلليللِة 
مِن، بحيُث اعُترِبْت  الزَّ والأفراِد َعرَب 
للتَّ�شامِح  واحلللللللًة  الإملللللللللللاراِت  دوللللللللُة 
لللعلللاُيللل�لللِض يف املللنللطللقللِة والللللعللللامِل،  واللللتَّ
اُبِط  الرتَّ يف  رائعاً  اأُمنللوذجللاً  و�َشَربْت 
ُمكوناِت  خُمللللَتلللللَللللِف  بلللللنَي  للللاآلللللِف  والللللتَّ
املللجللتللمللِع علللللى اخللللتللللاِف اأفلللكلللاِرهلللم 
العاداُت  للدتللُه  اأكَّ ما  وهللَو  هاتِهم،  وتوجُّ
ِمْن  جعلت  التي  املُللتللواَرثللُة  والتَّقاليُد 
فيها  َتن�شِهُر  َبوتقًة  الإمللللاراِت  دوللللِة 
اأكللللُر ِملللْن 10 ديلللانلللاٍت ولأكلللللِر من 
الأدياِن  خُمتلَِف  ِمللْن  جن�شيٍة   200
العامِل،  اأنحاِء  جميِع  ِمْن  وائِف  والطَّ
وُي�شهمون يف حتقيِق  ويعمُل اجلميُع 
ٍم اجللتللمللاعللٍي واقللتلل�للشللادي، حيُث  تلللقلللدُّ
جِلعِل  جاهديَن  ولللِة  الللدَّ قللادُة  ي�شعى 
والعتداِل  للتَّ�شاُمِح  مللنللارًة  الللبللاِد 
لللعلللاُيللل�لللِض بللللنَي جللملليللِع الأديللللللللاِن،  واللللتَّ
كِل  بال�شَّ وامل�شيحيُة،  الإ�شاُم  ل�شيما 
تاريخياً  التَّ�شاُمِح  قيمَة  للُد  ُيللوؤكِّ الللذي 
ماِت  املُقوِّ ِمللَن  باعتبارِه  الإمللللاراِت،  يف 
املجتمعيِّ  املللللللللوروِث  يف  الأ�لللشلللا�لللشللليلللِة 
عبيِّ على هذِه الأر�ِض ُمنُذ اأزمنٍة  وال�شَّ

ت�شليِط  عللرَب  مللا يظهُر  وهلللَو  بللعلليللدٍة، 
وِء على امل�شيحيِة وُحريِة العبادِة  ال�شَّ

يف دولِة الإماراِت عرَب التَّاريخ.
لُه  املغفوُر  بللذَل  " لقد  يقول  وم�شى 
يخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيََّب  ال�شَّ
اهلُل ثراُه، جهوداً كبريًة وملمو�شًة يف 
املجتمِع  التَّ�شامِح داخَل  تر�شيِخ مبداأِ 
اأقواِلِه  ِمللْن  اْلعديِد  عللرَب   ، الإمللاراتلليِّ
واأفعاِلِه، حيُث داأََب - رِحمُه اهلُل - على 
مدِّ يِد اخْلرِي واْلعطاِء واحُلبِّ جِلميِع 
 - اهلُل  َرِحمُه   - َفكاَن  الأر�لللِض،  �ُشعوِب 
للدوا قيمَة  اأكَّ خرَي مثاٍل للقادِة الذيَن 
الكبرِي  ودوَرهللا  والتَّعاُي�ِض،  التَّ�شاُمِح 
وهَو  مكاٍن،  كلِّ  يف  الإن�شاِن  نه�شِة  يف 
على  ِبنجاِحِه  اجلميُع  ي�شهُد  منللوذٌج 
التَّجِربَة  وَن  وَيلللُعلللدُّ الإملللللاراِت،  اأر�للللضِ 
للتَّ�شاُمِح  ملللثلللاٍل  خللللرَي  الإمللللاراتلللليللللَة 
اْلع�شِر  يف  الآخللللللِر  وقلللبلللوِل  لللللللِبّ  واحْلُ

احْلديِث. "
رِحمُه  زايللد  يخ  ال�شَّ ان  معاليه  وقللال 
اهلل اإتخذ  ِمَن احُلبِّ واحْلناِن والأُُبّوِة 
وِمْن  واحُلللكللِم،  لللُه يف احللليللاِة  منَهجاً 
واجِبَنا احلفاُظ على هذا النَّْهِج القيِِّم 
وَغر�ِض  الللقللاِدمللِة،  لاأجياِل  وتوريِثِه 
والأ�شالِة  الللعللراقللِة  ومللفللاهلليللِم  قلليللِم 
ُنفو�ِض  لل�للشللاُمللِح يف  والللَتّ اخْلللللرِي  وُحللللبُّ 
للبللاِب ِملللْن ِخللللاِل املُللحللافللظللِة على  اللل�للشَّ
اليوميِة  ُمنا�شباِتنا  اإىل  الأبناِء  َجذِب 
خ�شبًة  بيئًة  ُل  ُت�شكِّ التي  وجَماِل�ِشنا 

اْلللليلللوِم وجيِل  للِل بلللنَي جلليللِل  للوا�للشُ للللللتَّ
الأمُر  مدار�ض"،  "فاملجال�ُض  الأَملل�للِض 
على  باِب  ال�شَّ حللثِّ  يف  �شُي�شِهُم  الللذي 
والعتزاِز  الأ�للشللالللِة  بقيِم  ِك  التم�شُّ
كُجزٍء  الأ�شيلِة  وتقاليِدهم  بعاداِتهم 
ِمْن ُهويِتِهم الإماراتيِة اخْلالدِة التي 
َتعِك�ُض اإْرَث زايد احل�شاريِّ والإن�شاينِّ 

الفريِد.
دولِة  نه�شِة  وبللايَن  موؤ�ِش�َض  ان  وذكللر 
يخ زايد بن  الإمللاراِت، املغفوُر لُه، ال�شَّ
اْلوطنيِة  نهيان، وِخ�َشاِلِه  اآل  �شلطان 
والإنللل�لللشلللانللليلللِة، اللللتلللي كلللانلللْت ُمللللراِدفللللاً 
َثَناياها  بلللنْيَ  وحَتلللِملللُل  ِللل�للَشللخلل�للشلليللِتللِه، 
لللِجلللًا حللللاِفللللًا بلللاللللعلللطلللاِء واخْللللللرِي  �لللشِ
للوطِن ِمْن دوِن ُمقاِبٍل. كاَن منوذجاً 
يف التَّ�شاُمِح والتَّ�شحيِة يف ع�شٍر َندَر 
جتربٍة  ِمللْن  ا�شتفاَد  اأْن  َبللعللَد  اأمللثللالللُه، 
اأك�شَبْتُه  للحللراِء  اللل�للشَّ حلليللاِة  يف  لللٍة  ثلللريَّ
للهللاَمللَة، فكانْت  احِلللكللمللَة واللللَكلللَرَم واللل�للشَّ
�شخ�شيٍة  يف  ر�للشلليللداً  للفللاُت  اللل�للشِّ هلللِذِه 
و�َشِعِبِه  وطِنِه  ق�شايا  خِلْدمِة  َفها  وظَّ
َف�َشَكَن  والإ�شاميِة،  العربيِة  للِتللِه  واأَُمّ

اْلِوجداَن واخْلاِطَر.
�شلطان  بلللن  زايللللد  لليللخ  اللل�للشَّ اإنَّ  واكللللد 
ِمَن  ثراُه"  اهلُل  "طيََّب  للان  نللهلليَّ اآل 
كاَن  لللاِدرِة،  اللللنَّ اْلللعللربلليللِة  خ�شياِت  ال�شَّ
عربيٍة  مللواقللَف  لللُه  ا�شتثنائياً،  زعيماً 
وكانْت  لْلجميِع،  وا�شحٍة  واإ�شاميٍة 
َدْولِتِه  جِتللاَه  عظيمٌة  م�شوؤوليٌة  لديِه 

�َض  اأ�شَّ فقْد  َعلْيها،  واملُقيمنَي  و�َشْعِبِه 
املُتحدِة  اْللللعلللربللليلللِة  الإملللللللللاراِت  دوللللللَة 
توحيِد  على  وَعللِمللَل  َتها،  نه�شَ وَبللنللى 
َزْرِع  ِخلللاِل  ِملللْن  املنطقِة  يف  اْلللقللبللائللِل 
�َض  واأ�شَّ ُنُفو�ِشِهم،  يف  واحُللللِبّ  اخْللللرِي  
اْلُكربى الآَن يف  وَل  دولًة ُت�شاِهي الدُّ
للطللّوِر والللُعللمللراِن، وقللْد األللَهللَمللُه اهلُل  الللتَّ
ذو  باأنَُّه  ا�شُتِهَر  فقْد  اْلب�شريَة،  تعاىل 
ُمَتفائٌل بالأمِل وُموؤِمٌن  نظرٍة ثاقبٍة، 
اِم،  لل�شَّ لللٌب  حُمِ ِة  والأُخلللللوَّ بالتَّ�شاُمِح 
ُه �َشعُبُه واْلعديُد ِمْن ُزعماِء  بَّ وِلذلَك لقَّ
 " ها  اأهمِّ اْلعامِل ِبالعديِد ِمَن الألقاِب 
حكيُم الَعَرِب "، " وزايُد اخلرِي " وِهَي 
فاٌت كاَن يتمتَُّع ِبها رِحَمُه اهلُل ُمْنُذ  �شِ
حيُث  ولِة،  للدَّ ُحْكِمِه  وِبللدايللِة  ن�شاأَِتِه 
جاعُة  هامُة وال�شَّ ُعِرَف َعْنُه الَكرُم وال�شَّ
للا�للِض، واإ�للشللاُح ذاِت  واْلللعللدالللُة بللنَي الللنَّ
وِل اْلعربيِة  اِء يف الدُّ البنِي بنَي الأ�شقَّ
مباَدراُته  وامللتللدْت  بللل  والإ�للشللاملليللِة، 
الإن�شانيُة اإىل جميِع ُدَوِل اْلعامِل دوَن 
ا�شتثناٍء، وَغَر�َض هذِه الِقيَم الإن�شانيَة 
بعِدِه  ِمللْن  و�شعِبِه  اأبللنللاِئللِه  ائللعللَة يف  الللرَّ
ناً  واأ�شبحْت الإماراُت دولَة اخلرِي  تيُمّ

با�شِم زايِد اخلرِي .
التفَتْت   باأ�شِرِه  اْلعامِل  اأنظاُر  ان  وذكر 
ائدِة يف جماِل  اإىل جتربِة الإماراِت الرَّ
التَّ�شاُمِح َمَع حُماولِة ال�شتفادِة ِمْنها 
وتللقللللليللِدهللا ِلللنلل�للشللِر ملل�للشللاعللِر الأملللللِن 
اأرا�للشلليللهللا، حلليللُث باتْت  والأملللللاِن على 

للتَّ�شاُمِح  مللثللاًل حللّيللاً  ُتللعللَتللرُب  ولللُة  الللدَّ
ِمْن  الثَّقافيِة،  ديللِة  للعللدُّ والللتَّ والإدمللللاِج 
ِخاِل اْلقواننِي والتَّ�شريعاِت املُتمّيزِة 
التي �شاهمْت يف جعِل �شعِبها واملقيمنَي 
ها يحظوَن باحلياِة الكرميِة  على اأر�شِ

والحرتاِم. 
اقيَة  الرَّ وَل  اللللللدُّ اإنَّ   " معاليه  وذكلللر 
ِبناِء ح�شاراٍت تتمّتُع  اإىل  التي َت�شعى 
بالِّريادِة، الزدهاِر وال�شتدامِة، فاإنَّها 
قاِئماً  الِبناُء  يكوَن  اأْن  على  حَتللِر�للُض 
جميعاً  وَنفَتِخُر  را�شخٍة.  جللذوٍر  على 
املتحدِة  العربيِة  الإمللللاراِت  دولللَة  بللاأنَّ 
لٌة  ومتاأ�شِ عللملليللقللٌة  جلللللللذوٌر  للللديلللهلللا 
يخ  ْتها ِمْن اإْرِث املغفوِر لُه، ال�شَّ ا�شتمدَّ
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيََّب اهلُل 
ثراُه، وِحكَمُتُه يف تاأ�شي�ِض دولٍة متينٍة، 
اِم  امْلحبِة وال�َشّ قامْت على نهِج ن�شِر 

والتَّعاُي�ِض والحرتاِم املتباَدِل،
اإدراِج  " عللللاوًة علللللى  واأ�لللشلللاف قللائللا 
كمبداأٍ  للتَّ�شاُمِح  �للشلليللدِة  الللرَّ اْلللقلليللادِة 
وللللللِة، حيُث  اللللللدَّ د�لللشلللتلللوِر  اأ�لللشللليلللٍل يف 
حللر�للشللِت الإمللللللاراُت علللللى تللعلليللنِي اأّوَل 
التاأّكِد  َمَع  العامِل،  للت�شامِح يف  وزيللٍر 
لل�للشللريللعللاِت واللللللقلللللراراِت  ملللن �لللشلللنِّ الللتَّ
الكراهيَِّة،  جُتلللللّرُم  الللتللي  واللللقلللوانلللنِي 
ِب والتَّمييِز.  وتنُبُذ كافَة اأ�شكاِل التَّع�شُّ
اإ�شافًة اإىل اإطاِق ُجملٍة ِمَن املُبادراِت 
لنهِج  اِعللمللِة  الللدَّ وامل�شاريِع  والللربامللِج 
لل�للشللاُمللِح، الأمللللر اللللذي حللللّوَل فيها  الللتَّ

ِد م�شاعَر عاطفية  التَّ�شاُمَح ِمْن جُمرَّ
لللٍم بخطٍط  ُملللدعَّ مللوؤ�للشلل�للشللٍي  عللمللٍل  اإىل 

وا�شرتاتيجياٍت. " .
وقللللللال " تلللتلللملللّيلللُز ُهللللويللللُة الإملللللللللاراِت 
الِقيِم  ِملللللَن  مبللجللمللوعللٍة  ا�لللشلللخلللُة  اللللرَّ
ُموؤ�ِش�ِض  نهِج  ِمللْن  ِة  املُ�شَتمدَّ واملللبللادِئ 
اآل  �ُشلطان  بللن  زايلللد  يخ  ال�شَّ ولللِة  الللدَّ
"عاُم  وُيلل�للشللّكللُل  اهلُل".  "رِحَمُه  نللهللّيللان 
املقبلَة،  عاماً  للخم�شنَي"  ال�شتعداِد 
حَمللللطللللًة نلللوعللليلللًة يف مللل�لللشلللريِة دوللللللِة 
�ُض ِمْن ِخاِلها ملرحلٍة  الإماراِت، ُتوؤ�شِّ
ِل نه�شِتها القت�شاديِة  جديدٍة يف �شجِّ
املُت�شاِرعِة،  للنللمللويللِة  والللتَّ للِة  واملُللجللتللمللعلليَّ
كرى  ِلتكوَن الأف�شَل عاملياً ِبحلوِل الذِّ

املئويِة ِلتاأ�شي�ِشها.
و يف خللتللام كلللللمللتلله قلللال مللعللايل زكي 
للُل حللكللومللُة الإمللللاراِت  " ُتللوا�للشِ ن�شيبة 
راً  َت�َشوُّ َع  ِلَت�شَ ال�شتباقيِّ  تفكرَيها 
املِة  ال�شَّ للنللمللويللِة  الللتَّ للللللِخللطللِة  كللاِمللًا 
اْلفئاِت  كافِة  اإ�للشللراِك  ِبللهللَدِف  ولِة  للدَّ
احْلياِة يف  �شكِل  املُجتمعيِة يف �شياغِة 
دولِة الإماراِت خاَل اخلم�شنَي عاماً 
موروِث  ِمللْن  ال�شتلهاِم  عللرَب  امْلُقبلة، 
يخ زايد ِمْن ِقيِم ومبادِئ التَّ�شاُمِح  ال�شَّ
لَب  لْت الأ�شا�َض ال�شُّ والتَّعاُي�ِض التي �َشكَّ
للْت عليِه دوللللُة الإمللللاراِت  َنللَهلل�للشَ اللللذي 

كما  زايللد  يخ  فال�شَّ املللتللحللدِة،  العربيِة 
لليللخ حممد  للمللو اللل�للشَّ قلللاَل �للشللاحللُب اللل�للشُّ
بن زايد اآل نهيان، ويلُّ عهِد اأبوظبي 
املُ�شلَّحِة  اِت  للُقوَّ الأعلى  القائِد  نائُب 
احْلكيمِة  للللللقلليللادِة  مَنلللوذجلللاً  "مُيثِّل 
ِبقَيِمِه  نللقللتللدي  ونللحللُن  للمللوحللِة،  والللطَّ
النَّبيلِة ِمْن ِخاِل املواقِف التي جَتلَّى 
ونتَّبُع  والللقللائللُد،  الإنلل�للشللاُن  زايلللُد  فيها 
يحتاُج  ما  كلللَّ  ِمْنها  ِلَن�شتمدَّ  مبادئُه 
للمحافظِة  وللللُة  واللللدَّ املللجللتللمللُع  اإللليللِه 
ُم�شتوى  على  ياديِة  الرِّ مكاِنِتنا  على 
اْلعامِل". واأكد معاليه  "لقْد �شاَهَمْت 
احت�شاِن  يف  للاملليللُة  اللل�للشَّ امللللبلللادُئ  هلللذِه 
ِد  دولِة الإماراِت ملجتمٍع َنخبوٍي ُمتعدِّ
اأفلللراُدُه  يعي�ُض  واخْلللللرباِت،  الثَّقافاِت 
الأمُر  وتناُغٍم،  بان�شجاٍم  بيِنِهم  فيما 
مداِر  على  نه�شِتها  يف  �للَشللاَهللَم  اللللذي 
وِبف�شِل  املللا�للشلليللَة،  عللامللاً  اخْلللملل�للشللنَي 
، الذي ل مثيَل  لميِّ هذا التَّعاُي�ِض ال�شِّ
�شوَف  الأر�شيِة،  اْلللُكللرِة  وْجللِه  لللُه على 
ُيلل�للشللهللُم اأفللللللراُد هلللذا املللجللتللمللِع يف دفِع 
جميِع  يف  املُ�شتَدامِة  التَّنميِة  عجلِة 
والجتماعيِة  القت�شاديِة  امْلللجللالِت 
النَّاعمَة  الللقللوَة  لُيمّثلوا  للقللافلليللِة،  والللثَّ
ائلللدَة ِلدولِة  اللللرَّ املللكللاَنللَة  ُتلللللرِبُز  الللتللي 

الإماراِت بنَي جميِع ُدوِل اْلعامِل. 

••دبي - الفجر

للكونغر�ض  الللتللحلل�للشللريات  تلللتلللواىل   
 2021 دبلللي  داون  ملللتللازمللة  الللعللاملللي 
افللللرتا�للللشلللليللللاً يف جللمللعلليللة الإمللللللللللارات 
داون، والذي يحظى برعاية  ملتازمة 
بن  حللمللدان  ال�شيخ  �شمو  مللن  كللرميللة 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�شد 
بدبي  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دبللي 
نوفمرب   )20-18( مللن  الللفللرتة  يف 
منال  للدكتورة  ت�شريح  ويف  اجللللاري 
رئي�شة  الللكللونللغللر�للض  رئلليلل�للض  جلللعلللرور 
ما  قلللاللللت:  اجلللمللعلليللة  اإدارة  جمللللل�للض 
العرو�ض  تنوع  الكونغر�ض  هللذا  مييز 
التقدميية لت�شمل جميع املحاور التي 
ون�شتعد  داون،  متازمة  ذوي  تخ�ض 
خال  الفللرتا�للشلليللة  املن�شة  لإطللللاق 
اليومني القادمني. واأ�شافت جعرور: 
للعاقات الأ�شرية ن�شيب يف موا�شيع 

ملللتللازمللة داون،  الللعللاملللي  الللكللونللغللر�للض 
اأبحاث وجتللارب حية من دول  ولدينا 
كللثللرية حلللول هلللذا املللو�للشللوع ويف هذا 
�شكوتكو  بللريللان  د.  �شي�شارك  اللل�للشللدد 
الخللتلل�للشللا�للشللي يف طللللب اللللللوراثلللللة يف 
م�شت�شفى ما�شات�شو�شت�ض العام ومدير 
امل�شت�شفى،  يف  داون  متازمة  برنامج 
من  الجتماعية  الباحثة  ليفني  و�شو 
الوليات املتحدة الأمريكية  مو�شوعاً 
اأطفالك  بلله  يفكر  الللذي  " مللا  بعنوان 
متازمة  ذوي  غلللري  ملللن  الآخللللريللللن 
ق�شايا  املللللو�للللشللللوع  يللللتللللنللللاول  داون" 
الأ�للشللقللاء واأولللليلللاء الأمللللور مللن خال 
التي  التفاعلية،  التمارين  �شل�شلة من 
الأ�شئلة  على  العملية  الإجللابللة  توفر 
اأخ  لديهم  مللن  يثريها  التي  ال�شائعة 
داون من  ذوي متازمة  مللن  اأخللت  اأو 
الأمريكية  املجلة  يف  الن�شرات  خللال 
لللطللب الللللوراثللللة وكلللتلللب اأخللللللرى حول 

املو�شوع ذاتلله  . وحتدثت جعرور عن 
اأهمية كيفية اإباغ الأ�شرة يف اللحظة 
اأ�شحاب  من  طفل  ولدة  عند  الأوىل 
الهمم وهذا ما تتحدث عنه غابرييا 
الثقافية  للللللربامللج  منتجة  لبلللللوردا- 
ال�شخ�شيات  واأحللللللد  الللللربازيللللل  ملللن 
"اأهمية  بعنوان  مو�شوعها  يف  املوؤثرة 
اأ�لللشلللر  تلللللبلللللادل اخللللللللللربات يف متلللكلللني 
غابرييا  وتتحدث  الهمم"  اأ�شحاب 
من  طفلتها  بللاأن  معرفتها  حلظة  عن 
عللدم وجود  وعللن  داون  ذوي متازمة 
تلقت  التي  العائات  بني  جتمع  جهة 
داون،  الللتلل�للشللخلليلل�للض مبللتللازمللة  للللللتللو 
بالأمان  ال�شعور  فقدان  عن  وحتدثت 
مع  الللتللعللامللل  كيفية  معرفتهم  لللعللدم 
ذوي متازمة داون و�شرورة الرد على 
بتاأ�شي�ض  قامت  حيث  ا�شتف�شاراتهم، 
لا�شتقبال   21 كرومو�شوم  م�شروع 
للعائات  الللدعللم  لللتللقللدمي  الإنلل�للشللاين 

الأ�شتاذة  قالت  جانبها  من  اجلديدة. 
نوال اآل نا�شر نائب رئي�ض الكونغر�ض 
ونائب رئي�ض جمل�ض الإدارة اإىل اأهمية 
الدرا�شات البحثية التي ت�شكل اإ�شافة 
التاأثري  على  التغلب  كيفية  يف  نوعية 
الذي ي�شببه وجود طفل من متازمة 
على  الرتكيز  واأن  الأ�للشللرة  على  داون 
الللتللعللللليللم وا�للشللتللثللمللار الللطللاقللات يجعل 
مللن هللذه الأ�للشللر اأ�للشللر مميزة وهللذا ما 
اأكدته لنا الدكتورة لورا �شريانو  من 
جامعة  يف  تربية  تخ�ش�ض   - اإ�شبانيا 
املراكز  اإدارة  يف  واملتخ�ش�شة  مللدريللد 
التعليمية ومديرة مدار�ض كامربيل�ض 
تللركللز علللللى رعللايللة وتعليم ذوي  الللتللي 
عن  بحثية  بللدرا�للشللة  داون-  متازمة 
داون  متازمة  ت�شببه  الللذي  التاأثري 
بتاأليف  قللامللت  حلليللث  الأ�للللشللللرة،  علللللى 
العديد من الكتب اأهمها كتاب " تاريخ 

الأطفال والعائات املميزة ". 

•• دبي -وام:

زار معايل حممد بن هادي احل�شيني وزير دولة لل�شوؤون املالية جناح مملكة 
البحرين يف اإك�شبو 2020 دبي  مبنطقة "الفر�ض" و الذي يحمل �شعار 

الفر�ض". تن�شج  "الكثافة 
العمراين  وت�شميمه  اجلناح  تفا�شيل  على  الزيارة  خال  معاليه  اطلع  و 
الفريد الذي يلقي ال�شوء على مفهوم الكثافة ودورها يف خلق فر�ض واعدة 

عرب جتربة ملمو�شة ومكانية.
و تعرف على اأهم املقومات احل�شارية والتاريخية و القت�شادية التي تتمتع 
املعار�ض  و  الربامج  عن  ف�شا  الكثافة،  منظور  من  البحرين  مملكة  بها 
م�شاركة  اإثللللراء  يف  كللبللريا  دورا  تلعب  والللتللي  للجناح  امل�شاحبة  الثقافية 

البحرين يف املعر�ض.

زكي ن�سيبة يف كلمة مبنا�سبة انعقاد املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ض يف اإك�سبو 2020 دبي

ى ُحدود الوطن نهَج ال�سيخ زايد يف الت�سامح َتَخطَّ
هاتِهم اآلِف بنَي ُمَتَلِف ُمكوناِت املجتمِع على اختالِف اأفكاِرهم وتوجُّ اُبِط والتَّ َربْت اأُمنوذجًا رائعًا يف الرتَّ عاُي�ِض يف املنطقِة والعامِل، و�سَ �سامِح والتَّ االإماراِت واحًة للتَّ

م�ساركات اأمريكية وبرازيلية واإ�سبانية

تنوع العرو�ض البحثية يف الكونغر�ض العاملي ملتالزمة داون 2021
اأمري موناكو : اإك�سبو 2020 من�سة عاملية بارزة 

للحوار والتعاون الدويل

موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم 
تطلق مبادرة بيوت اآمنة

•• دبي-وام:

دبللي ي�شكل من�شة   2020 اإك�شبو  اإن  اأمللري موناكو  الثاين  األللربت  الأمللري  اأكللد 
عاملية بارزة للحوار والتعاون الدويل.

وقال يف ت�شريحات �شحفية على هام�ض الحتفال باليوم الوطني ملوناكو يف مقر 
اإك�شبو 2020 دبي اإن دولة الإمارات وموناكو مركزان لل"التبادلت العاملية".

للتبادلت  مميزة  من�شة  عللام  ب�شكل  هي  الدولية  اإك�شبو  "معار�ض  اأن  واأ�للشللاف 
 2020 اإك�شبو  الدولية واحلوار ولتقدمي فر�ض خمتلفة للم�شي قدما ويعد 
دبي فر�شة عظيمة لنا لتعزيز التعاون مع دولة الإمللارات ولإن�شاء روابللط مع 
لل�شياحة  جللذب  موطن  تعد  موناكو  اأن  اإىل  واأ�للشللار  اأي�شا".  الأخلللرى  البلدان 

واإيجاد طرق جديدة  بالبيئة  الدولية ولاهتمام  ومركزا لابتكار وللتبادلت 
لإنتاج الطاقة وتوفريها. وتطرق الأمري الربت اإىل العاقات القت�شادية التي 
جتمع بني دولة الإمارات وموناكو ، موؤكدا دور اإك�شبو 2020 دبي يف تعزيزها 
ومنها  ودبللي  موناكو  بني  الأخلللرى  التعاون  فر�ض  اإىل  تطرق  كما  وتنميتها.. 
املجالت التقني وال�شتدامة والثقافة والريا�شة. ويقع جناح موناكو يف منطقة 
الفر�ض باإك�شبو 2020 دبي وهو م�شتوحى من "�شخرة موناكو" الأ�شطورية.

وتغطي واجهة اجلناح الرئي�شية األواح �شم�شية م�شتوحاة من �شوارع موناكو عرب 
ت�شميم ي�شبه املتاهة يقدم مفاجاآت يف كل ركن ومنها بطريقة تفاعلية كما ي�شم 

�شيارات تعمل على الهواء امل�شغوط وعرو�ض ب�شرية متغرية.
كما ي�شم اجلناح "حديقة الفر�ض" التي جت�شد مناخ موناكو الدافئ امل�شم�ض.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم بال�شراكة مع هيئة اأبوظبي للدفاع 
املدين مبادرة "بيوت اآمنة" وذلك لتوزيع 2000 �شندوق من معدات احلماية 

والوقاية ملنازل اأ�شر اأ�شحاب الهمم من موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم.
اأمورهم  واأوللليللاء  الهمم  اأ�شحاب  بني  الوعي  م�شتوى  رفع  اىل  املبادرة  وتهدف 
واأ�شرهم بالتعاون وال�شراكة مع هيئة ابوظبي للدفاع املدين ويتم تطبيقها على 
مرحلتني الأوىل حتى نهاية العام احلايل وت�شمل 800 منزل والثانية خال 

العام املقبل وت�شمل 1200 منزل.
املنازل من احلرائق ون�شر ثقافة  اإىل تعزيز مفهوم �شامة ووقاية  كما تهدف 
اتباعها  الواجب  والإجلللراءات  الإخللاء  بطرق  والتعريف  احلريق  مع  التعامل 
باأنواع  والتعريف  املطبخ  حللرائللق  مللن  الللوقللايللة  وطلللرق  املللنللزل  �شامة  ل�شمان 

لتوجيهات  ترجمة  املبادرة  هذه  وتاأتي  ا�شتخدامها.  وكيفية  احلريق،  طفايات 
قيادتنا الر�شيدة بتعزيز و�شائل احلماية والوقاية لأفراد املجتمع ورفع م�شتوى 
اأفللراد و�شرائح املجتمع  الثقافة العامة حول الأمللن وال�شامة التي تخ�ض كل 
ال�شحة وال�شامة  �شيا�شة  اإىل تطبيق  اإ�شافة  واأ�شرهم  الهمم  اأ�شحاب  ل�شيما 
واأ�شرهم.  الهمم  اأ�شحاب  بني  املهنية  وال�شامة  ال�شحة  ثقافة  ون�شر  املهنية 
وتوزيع  الهمم  اأ�شحاب  منازل  من  لعدد  زيلللارات  �شل�شلة  املللبللادرة  فريق  ونظم 
ال�شرورية  املنزلية  لللاأدوات  متكامل  �شندوق  مع  احلرائق  اطفاء  ا�شطوانات 
املبادرة  اأهلللداف  و�شرح  الأ�للشللر  على  توعوية  ن�شرات  وتللوزيللع  وال�شامة  لاأمن 
وطريقة ا�شتخدام طفايات احلريق وحمتوى �شندوق الأمن وال�شامة لتحظى 
باأجهزة الأمن وال�شامة الواجب توافرها يف كل منزل وحتقيق  منازل الأ�شر 
امل�شتهدف من احلملة خللق جمتمع اأكر وعي مب�شوؤولياته الجتماعية حول 

تاأمني و اأمن املنازل ومنازل حممية من خماطر احلرائق و الكوارث املفاجاأة.

حممد بن هادي احل�سيني يزور جناح البحرين يف اإك�سبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اللل�للشلليللخ نهيان  حتلللت رعلللايلللة ملللعلللايل 
الت�شامح  وزيلللر  نهيان  اآل  مللبللارك  بللن 
العني  جللامللعللة  احتفلت  والللتللعللايلل�للض.. 
اخلللاملل�للشللة ع�شرة  الللدفللعللة  بللتللخللريللج 
"دفعة عام  �للشللعللار  مللن طللابللهللا حتللت 
اخلم�شني" وذلك يف احلفل الذي اأقيم 
على مدار يومني متتاليني يف م�شرح 
اجلوهرة يف مقر اجلامعة يف اأبوظبي. 
 " طلبة  تخريج  الأول  اليوم  وت�شمن 
كلية الهند�شة، وكلية ال�شيدلة، وكلية 
الأعمال، وكلية الت�شال والإعام".. 
فلليللمللا تلل�للشللمللن الللليلللوم اللللثلللاين تخريج 
الرتبية  وكلية  القانون  " كلية  طلبة 

والعلوم الإن�شانية والجتماعية".
و�شملت الدفعة 715 خريجاً وخريجة 
من خمتلف الكليات يف كا املقرين يف 
489 خريجاً  العني واأبوظبي، منهم 
من برامج البكالوريو�ض، و114 من 
برامج املاج�شتري، و112 من برنامج 
الدكتور  احللللفلللل  حلل�للشللر  الللللدبلللللللللوم. 
املفو�ض  املللديللر  عطاطرة  الللديللن  نللور 

الرفاعي  غالب  والللدكللتللور  للجامعة، 
رئي�ض اجلامعة، وعمداء الكليات ونواب 
الأكادميية  الهيئة  واأع�شاء  العمداء 
والإدارية واأهايل الطلبة اخلريجني. 
ال�شيخ نهيان بن مبارك  وقدم معايل 
اآل نهيان يف كلمته التهئنة للخريجني 
اأن  " يللل�لللشلللرين  واخلللللريللللجللللات، وقللللللال 
نلل�للشللرتك مللعللاً يف حللفللل تللخللريللج دفعة 
عام اخلم�شني من جامعة العني، العام 
دولتنا  اأن  جميعاً  لدينا  يللوؤكللد  اللللذي 
بامل�شتقبل،  تهتم  دوللللة  هللي  الللعللزيللزة 

وتنظر اإىل ابناء وبنات الإمللارات على 
الوطن".  الللروة احلقيقة لهذا  اأنهم 
واأ�شاف معاليه " نتوقع منكم جميعاً 
اأيها اخلريجون واخلريجات يف دفعة 
علللام اخلللملل�للشللني اأن تللكللونللوا علللللى قدر 
توقعات قادة و�شعب الإمارات فيكم، يف 
الريادة واملبادرة والإجناز ويف الإ�شهام 
اخلم�شني  مللعللامل  ت�شكيل  يف  الللكللامللل 
عللللامللللاً امللللقلللبلللللللة علللللللى هللللللذه الأر�لللللللض 
هو  الحتفال  اأن هذا  واأكللد  الطيبة". 
فيما  الكاملة  ثقتنا  عن  اأ�شيل  تعبري 

ينتظركم من م�شتقبل واعد ودور مهم 
يف �شناعة امل�شتقبل لهذا الوطن، وبث 
املجتمع  يف  والفاعلية  احللليللويللة  روح 
املكانة  اإىل  معاليه  واأ�لللشلللار  واللللعلللامل. 
املتميزة التي حتتلها جامعة العني بني 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  من  غريها 
العاملي  الت�شنيف  يف  مكانتها  وارتفاع 
الآخر، وحر�شها  تلو  للجامعات عاماً 
علللللللى احلللل�لللشلللول علللللللى العللللتللللمللللادات 
الللدوللليللة لللرباجمللهللا، وتللقللدمي تعليم 
العلمي،  بللالللبللحللث  واهللتللمللامللهللا  فللعللال 

املجتمع  ارتباطها مب�شرية  اإىل جانب 
والتعاون مع موؤ�ش�شات الدولة ومنها 
ومعر�ض  والتعاي�ض  الت�شامح  وزارة 
اإك�شبو 2020 دبي، من خال اأن�شطة 
ومبادرات تخدم املجتمع والإن�شان كما 
العني  جامعة  ا�شتجابة  معاليه  اأكلللد 
الللتللي �شاحبت  للللللتللحللديللات  اخلللاقللة 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
الدين  نور  الدكتور  اأعللرب  من جانبه 
جيل  بتخريج  �شعادته  عللن  عطاطرة 
قادر  واإيللجللابللي،  مبتكر  مثقف،  �للشللاب 

على مواجهة حتديات الواقع العملي 
هو  الحلللتلللفلللال  هللللذا  اأن  اىل  ملل�للشللريا 
التي  للللللجللهللود واللللنلللجلللاحلللات  تللتللويللج 
�شنواتهم  خلللللال  اللللطلللللللبلللة  حللقللقللهللا 
الللدرا�للشلليللة وخللا�للشللة يف ظللل الظروف 
فر�شتها  الللتللي  ال�شعبة  ال�شتنثائية 
جائحة كورونا خال الفرتة الأخرية 
واللللتلللي تلللوؤكلللد مللللدى حللر�للشللهللم على 
وقال  طللمللوحللاتللهللم.  وحتللقلليللق  التميز 
بللاأن يحمل  ال�شرف  العني  اإن جلامعة 
ع�شر  اخلام�ض  الللفللوج  مللن  خريجيها 

العام  هللذا  اخلم�شني،  عللام  دفعة  لقب 
الذي يج�شد اإجنازات الدولة ويرتجم 
الر�شيدة،  للللللقلليللادة  الللثللاقللبللة  اللللروؤيلللة 
على  اللللللقللب  هلللذا  ينعك�ض  اأن  اآملللللللني 
اخلللريللجللني للليللزيللدهللم اإ�للللشللللراراً على 
حتللقلليللق طللمللوحللاتللهللم وامللل�للشللاهللمللة يف 
وقال  املجتمع.  وخللدمللة  الللدولللة  بللنللاء 
رئي�ض  الللللرفللللاعللللي  غلللاللللب  الللللدكللللتللللور 
العني  جلللاملللعلللة  " حتللتللفللل  اجللللاملللعلللة 
بتخريج كوكبة من اأبنائها وبناتها يف 
عام اخلم�شني، جاوؤوا ليجنوا ثمار ما 

قدموا من جهد ويحملوا �شعلة العلم 
يف كل �شرب من ربللوع الوطن، فهو يف 
ليتقدم  �شواعدهم  اإىل  احلاجة  اأم�ض 
" حر�شت جامعة  واأ�شاف  ويزدهر". 
الأكادميية  الربامج  طرح  على  العني 
وفقاً حلاجات �شوق العمل ومتطلبات 
للللللدولللة، ف�شًا  الللتللنللمللويللة  اخلللطللط 
متميزة من  تعليمية  بيئة  توفري  عن 
خال ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�ض 
اأكادميية  مللوؤ�للشلل�للشللات  ملللن  تللخللرجللوا 
اخلريجني،  عللن  ونلليللابللة  مرموقة". 
عرب كل من اخلريج �شعود الكعبي من 
ف�شايل  واخلللريللجللة  الللهللنللد�للشللة،  كلية 
والعلوم  الللرتبلليللة  كلية  مللن  الللنلليللادي 
فخرهم  عن  والجتماعية  الإن�شانية 
بت�شمية دفعتهم بدفعة عام اخلم�شني 
باأن  الر�شيدة  القيادة  لقرار  ا�شتجابة 
بالرحلة  احتفاًء  اخلم�شني  عام  يكون 
الإنلل�للشللانلليللة والإجنلللللازات املللملليللزة. كما 
لإدارة  والللتللقللديللر  بللاللل�للشللكللر  تللقللدمللوا 
بذلوه من جهد  ملا  واأ�شرتها  اجلامعة 
تنمية  �شبيل  يف  دوؤوب  وعمل  خمل�ض 

قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم.

•• دبي-وام:

وزير  نللهلليللان  اآل  زايلللد  بللن  عللبللداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
وزير  اأ�شيلبورن  جللان  معايل  الللدويل  والتعاون  اخلارجية 

خارجية لوك�شمبورج.
وا�للشللتللعللر�للض اجلللانللبللان خلللال اللللللقللاء الللللذي عللقللد يف دبي 
التعاون  تطوير  و�شبل  البلدين  بللني  الثنائية  الللعللاقللات 

امل�شرتك يف خمتلف املجالت.
لوك�شمبورج  وزيللللر خللارجلليللة  وملللعلللايل  �للشللمللوه  بللحللث  كللمللا 
الأو�شاع يف املنطقة وعددا من الق�شايا الإقليمية والدولية 
ذات الهتمام امل�شرتك. واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
دولة  بللني  جتمع  الللتللي  املتميزة  الللعللاقللات  على  نهيان  اآل 
تعزيزها  على  امل�شتمر  واحلللر�للض  ولوك�شمبورج  الإملللارات 

وتنمية التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجالت.

•• اأبوظبي-وام:

خدمة  من  لا�شتفادة  اجلمهور  اأبوظبي  �شرطة  دعللت 
طلب تق�شيط املخالفات املرورية املرتتبة على املركبات 
قيم  تعزيز  بللهللدف  اأربللللاح،  اأو  فللوائللد  بلللدون  وال�شائقني 

ال�شعادة والإيجابية للمتعاملني.
العمليات  بقطاع  والللدوريللات  املللرور  مديرية  واأو�شحت 
املركزية �شروط وخطوات ال�شتفادة من اخلدمة وهي اأن 
تكون البطاقة الئتمانية �شادرة من البنوك وامل�شارف 
املتعاقدة مع القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي وهي: بنك 

امل�شرق  وبنك  التجاري،  اأبوظبي  وبنك  الأول،  اأبوظبي 
ال�للشللامللي، وملل�للشللرف اأبللوظللبللي الإ�للشللامللي، وم�شرف 
البنوك  باأحد  مبا�شرة  والت�شال  ال�شامي،  المللارات 
التي تقدم اخلدمة خال فرتة ل تتجاوز ا�شبوعني من 

تاريخ ت�شديد املبلغ لطلب تق�شيط املخالفات.
وتللتلليللح اخلللدمللة دفلللع املللخللالللفللات عللرب مللراكللز اخلدمة 
التابعة ل�شرطة اأبوظبي والقنوات الرقمية مثل املوقع 
بنظام  وذللللك  الللذكلليللة  الللهللواتللف  الإللللكلللرتوين وتطبيق 
التق�شيط ملدة �شنة واحدة دون احت�شاب اأي فوائد على 

امل�شتفيدين.

جامعة العني حتتفل بتخريج دفعة عام اخلم�سني

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية لوك�سمبورج

�سرطة اأبوظبي تدعو اجلمهور 
لال�ستفادة من مبادرة تق�سيط املخالفات

•• دبي -وام:

وزير  نهيان  اآل  زايللد  بللن  عللبللداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية والتعاون الدويل معايل الدكتور فوؤاد ح�شني 

وزير خارجية جمهورية العراق ال�شقيق.
جرى خال اللقاء - الذي عقد يف دبي - بحث العاقات 
التعاون  تعزيز  و�شبل  ال�شقيقني  البلدين  بني  الأخوية 

امل�شرتك بينهما يف املجالت كافة.
الأو�شاع  م�شتجدات  اللقاء  خللال  اجلانبان  تناول  كما 

يف املنطقة وعددا من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات 
الهتمام امل�شرتك.

نهيان مبعايل  اآل  زايللد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ورحللب 
الدكتور فوؤاد ح�شني موؤكدا حر�ض دولة الإمللارات على 
تعزيز وتنمية عاقاتها الثنائية مع العراق على خمتلف 
ويعود  الللبلللللديللن  قلليللادتللي  تطلعات  يلبي  مبللا  الأ�للشللعللدة 

باخلري على �شعبيهما.
كما اأكد �شموه حر�ض دولة الإمارات على اأمن وا�شتقرار 
نحو  م�شاعيه  يف  وملل�للشللانللدتلله  ودعللملله  ال�شقيق  الللعللراق 

ال�شتقرار والتنمية ، معربا عن متنياته للعراق وقيادته 
و�شعبه ال�شقيق الأمن والزدهار والرخاء.

اأ�شاد معايل الدكتور فوؤاد ح�شني بالعاقات  من جانبه 
ال�شقيقني  البلدين  بني  جتمع  التي  الرا�شخة  الأخوية 

مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق و�شعبه.
كما توجه معاليه بالتهنئة اإىل دولة الإمارات مبنا�شبة 
اختيارها ل�شت�شافة موؤمتر الدول الأطراف يف التفاقية 
 "COP28" الإطارية لاأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ

عام 2023.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية العراق

•• دبي -وام:

التعاون  و  اخلللارجلليللة  وزيللر  نهيان  اآل  زايللد  بللن  عللبللداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ال�شوؤون اخلارجية يف  وزير  �شانكار  �شوبرامنيام جاي  الدكتور  الللدويل معايل 

جمهورية الهند ال�شديقة.
الرا�شخة  التاريخية  العاقات  بحث   - دبللي  الللذي عقد يف   - اللقاء  خللال  مت 
التعاون امل�شرتك بينهما  بني دولة الإمللارات وجمهورية الهند و �شبل تطوير 
يف املجالت كافة ومنها القت�شادية اإىل جانب عدد من الق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك.
العاقات  عمق  اللقاء  خللال  نهيان  اآل  زايللد  بللن  عللبللداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأكللد  و 
التاريخية بني دولة الإمارات وجمهورية الهند واحلر�ض امل�شتمر على تعزيزها 
قيادتي  من  ورعاية  دعللم  ظل  يف  كافة  املجالت  يف  امل�شرتك  التعاون  وتطوير 

البلدين ال�شديقني. 
العاقات  مبتانة  �شانكار  جللاي  �شوبرامنيام  الدكتور  معايل  اأ�شاد  جانبه  من 
التاريخية بني دولة الإمارات وجمهورية الهند وهناأ الدولة مبنا�شبة اختيارها 
ل�شت�شافة موؤمتر الدول الأطراف يف التفاقية الإطارية لاأمم املتحدة ب�شاأن 

تغري املناخ "COP28" عام 2023.

•• دبي - وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
معايل اأمين ال�شفدي نائب رئي�ض الوزراء وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني يف 

اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.
العاقات الأخوية بني دولة  الللذي عقد يف دبي - بحث  اللقاء -  جرى خال 
امل�شرتك بني  التعاون  اأطر  الها�شمية و�شبل تعزيز  الأردنية  الإمللارات واململكة 

البلدين ال�شقيقني يف املجالت كافة.
امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا  من  عللددا  اللقاء  خللال  اجلانبان  تناول  كما 
الإقليمية  امل�شتجدات  اإىل  بالإ�شافة  الأو�للشللط  ال�شرق  منطقة  يف  والأو�للشللاع 

والدولية.
العاقات  متانة  اللقاء  خللال  نهيان  اآل  زايللد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأكللد   
الأخوية بني دولة الإمارات واململكة الأردنية الها�شمية واحلر�ض على تعزيزها 
وتنميتها يف املجالت كافة مبا يلبي تطلعات قيادتي البلدين ال�شقيقني ويعود 

باخلري على �شعبيهما.
على  ال�شفدي  اأميللن  ومعايل  نهيان  اآل  زايللد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واتفق 

موا�شلة التن�شيق والت�شاور حول خمتلف الق�شايا والتحديات امل�شرتكة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الهند

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الأردن

•• دبي -وام:

عقد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اجتماعا ثاثيا مع معايل نيكو�ض دينديا�ض وزير خارجية جمهورية اليونان 
جمهورية  خللارجلليللة  وزيلللر  خري�شتودوليدي�ض  نيكو�ض  ومللعللايل  ال�شديقة 

قرب�ض ال�شديقة.
جرى خال الجتماع - الذي عقد يف دبي - بحث عاقات ال�شراكة والتعاون 

بني الدول الثاث واجلهود املبذولة لتعزيزها وتنميتها يف املجالت كافة.
كما بحث �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل نيكو�ض دينديا�ض 
ومعايل نيكو�ض خري�شتودوليدي�ض الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك والأو�شاع 

يف املنطقة وامل�شتجدات الإقليمية والدولية.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان مبعايل وزير خارجية قرب�ض 
ومعايل وزير خارجية اليونان موؤكدا على العاقات املتميزة التي جتمع بني 
الدول الثاث واحلر�ض امل�شتمر على تعزيزها وتنمية اآفاق التعاون امل�شرتك 

يف املجالت كافة.

ومعايل  اليونان  خارجية  وزيللر  دينديا�ض  نيكو�ض  معايل  اأكللد  جانبهما  من 
نيكو�ض خري�شتودوليدي�ض وزير خارجية قرب�ض على اأهمية هذا الجتماع 
التعاون امل�شرتك مع دولة الإمارات  اأطر  الثاثي ودوره يف تطوير وتعزيز 
امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق  مبا  امل�شرتك  الهتمام  ذات  القطاعات  خمتلف  يف 

للدول الثاث ويعود باخلري على �شعوبهم.

عبداهلل بن زايد يعقد اجتماعا ثالثيا مع وزيري خارجية اليونان وقرب�ض
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•• دبي-الفجر:

ووقلللايلللة  اللل�للشللحللة  وزارة  نللظللمللت 
املجتمع يف ديوانها بدبي بالتعاون 
مللللع �لللشلللركلللة �لللشلللريفلللري لللللاأدويللللة، 
ال�شكري،  مبر�ض  توعوية  فعالية 
باليوم  احللتللفللالللهللا  اإطللللار  وذلللللك يف 
يتزامن  والللللذي  لل�شكري  الللعللاملللي 
100 عام على اكت�شاف  مع مرور 
موظفيها  م�شتهدفة  الن�شولني، 
باأهمية  اللل�للشللحللي  الللوعللي  لللتللعللزيللز 

اتباع اأمناط احلياة ال�شحية للحد 
من خماطر داء ال�شكري، وت�شجيع 
وحتفيز  املللللبللللكللللر،  اللللتللل�لللشلللخللليللل�لللض 
ال�شلوكيات  تبني  علللللى  املللوظللفللني 
اىل  بالإ�شافة  الوقائية  ال�شحية 
ال�شحية  بللامللل�للشللكللات  الللتللعللريللف 
الوقاية  و�شبل  باملر�ض  املرتبطة 

من م�شاعفاته.
وت�شمنت الفعالية ا�شتخدام منوذج 
اخلطورة  عللوامللل  لتقييم  معتمد 
لدى  ال�شكري  مبللر�للض  لللاإ�للشللابللة 

تقدمي  جللللانللللب  اإىل  املللل�لللشلللاركلللني 
وفحو�شات  التغذوية  ال�شت�شارات 
للج�شم،  احللللليللللويللللة  امللللللوؤ�لللللشلللللرات 
من�شورات  تللوزيللع  اإىل  بللالإ�للشللافللة 
وعللللر�للللض فللليلللديلللوهلللات تلللوعلللويلللة، 
وتثقيف املوظفني باأهمية املراقبة 
اللللدائلللملللة للل�للشللكللر اللللللدم و�لللشلللرورة 

اللتزام بنمط حياة �شحي. 

من�سة توعوية
عبد  ح�شني  الدكتور  �شعادة  واأكلللد 

امل�شاعد  الللوكلليللل  الللرنللد  الللرحللمللن 
اأن  اإىل  الللعللامللة  اللل�للشللحللة  لللقللطللاع 
اليوم العاملي ملر�ض ال�شكري يعترب 
التي  ال�شنوية  الفعاليات  اأبللرز  من 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  بها  حتتفل 
امللللجلللتلللملللع، وتلل�للشللعللى كللللل علللللام اإىل 
الوعي  لإذكللاء  من�شة  اإىل  حتويله 
ملر�ض  املبكر  الت�شخي�ض  باأهمية 
اللل�للشللكللري لللتللجللنللب ملل�للشللاعللفللاتلله ، 
والللتللحللفلليللز علللللى اتلللبلللاع الأمنلللللاط 
والت�شجيع  اللل�للشللللليللمللة،  الللغللذائلليللة 

املعززة  الأنلل�للشللطللة  ممللار�للشللة  علللللى 
م�شاعيها  �شمن  وذللللك  لل�شحة، 
ال�شارية  غللري  الأملللرا�لللض  ملكافحة 
الوطنية  الأجندة  اأهداف  لتحقيق 
املوؤ�شر  نتائج  وحت�شني   )2021(
انت�شار  نلل�للشللبللة  خلللفلل�للض  الللوطللنللي 
طريق  علللن  وذلللللك  اللل�للشللكللري،  داء 
لاأمرا�ض  وطنية  �شيا�شة  و�للشللع 
غلللللري اللللل�للللشللللاريللللة بللللالللللتللللزامللللن مع 
و�للشللع خللطللة وطللنلليللة ملللكللافللحللة داء 
التي  و  وملل�للشللاعللفللاتلله  الللل�لللشلللكلللري 

ال�شحيلة  الرعاية  تقدمي  تت�شمن 
مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�شاملة 
ومللل�لللشلللتلللداملللة والللتللفللعلليللل الأملللثلللل 
ال�شكري  داء  مللكللافللحللة  لللربنللامللج 
التعزيزية  اخللللدملللات  خلللال  ملللن 
طبقاً  واللللعلللاجللليلللة  والللللوقللللائلللليللللة 

لأف�شل املمار�شات العاملية.

تعزيز اأمناط احلياة ال�سحية
من جانبها اأ�شارت الدكتورة بثينة 
الأمرا�ض  ق�شم  رئلليلل�للض  بليلة  بللن 

ال�شكري  داء  اأن  الللل�لللشلللاريلللة  غلللري 
وخللا�للشللة اللللنلللوع اللللثلللاين مللنلله يعد 
حتللللللدي كلللبلللري بللل�لللشلللبلللب ارتلللبلللاطللله 
ال�شحية  غلللري  احلللليلللاة  بللللاأمنللللاط 
باتباع  منه  الوقاية  ميكن  واللللذي 
غذائي  ونظام  ن�شط  حياة  اأ�شلوب 
الفح�ض  اىل  بلللالإ�لللشلللافلللة  ملللتلللزن 
عوامل  علللللللى  للللللكلل�للشللف  اللللللللللدوري 
ت�شعى  جللهللتللهللا  ومللللن  الخلللتلللطلللار، 
املجتمع  وواقللليلللة  اللل�للشللحللة  وزارة 
املبتكرة  الأ�شاليب  اأف�شل  لتقدمي 

ال�شكري  داء  من  والعاج  للوقاية 
كما  العاملية  املللعللايللري  اأفلل�للشللل  وفللق 
اللل�للشللكللري علللللى راأ�للللض  وتلل�للشللع داء 
بدولة  العلمية  البحوث  اأولللويللات 

المارات العربية املتحدة.

•• عجمان-وام:

عقدت اللجنة العليا لحتفالت اإمارة 
اجتماعا  الللوطللنللي  بللاللليللوم  عللجللمللان 
برئا�شة  اأملل�للض  �شمو احلللاكللم  بللديللوان 
النعيمي  مللاجللد  بللن  عللبللداهلل  ال�شيخ 
يو�شف حممد  �شعادة  وذلللك بح�شور 
النعيمي نائب رئي�ض اللجنة و اأع�شاء 
اللجنة من ممثلي الدوائر احلكومية 
. ناق�شت اللجنة ال�شتعدادات اخلا�شة 
 " بل  الحتفالت  فعاليات  و  بربنامج 
اللليللوبلليللل الللذهللبللي للللاإملللارات " على 

م�شتوى اإمارة عجمان.
براجمها  خللال  مللن  اللجنة  تللهللدف 
وفعالياتها باليوم الوطني اخلم�شني 
والتكاتف  اللللولء  مللعللاين  تعزيز  اإىل 
ومتلللجللليلللد تللللاريللللخ دوللللللللة الإملللللللللارات 
والعتزاز بالهوية الوطنية والرتكيز 
واملكت�شبات  الحتللللاد  مللنللجللزات  علللللى 
باحتادها  الإمللللللللارات  حللقللقللتللهللا  الللتللي 
امل�شاركة  وتعزيز  املللجللالت  جميع  يف 
املجتمعية والتفاعل مع هذه املنا�شبة 

العزيزة علينا جميعا .
ورحلللللب اللل�للشلليللخ علللبلللداهلل بلللن ماجد 
الجتماع  م�شتهل  يف  اللجنة  رئي�ض 
الدوائر  وممللثلللللي  اللللللجللنللة  بللاأعلل�للشللاء 
ل�شمو  والللتللقللديللر  اللل�للشللكللر  ووجلللله   ..
النعيمي  حللملليللد  بلللن  علللملللار  اللل�للشلليللخ 
املجل�ض  رئلليلل�للض  عللجللمللان  عللهللد  ويل 
جلنة  بت�شكيل  اأمللر  الللذي  التنفيذي 
الوطني  بللاللليللوم  الإملللللارة  احللتللفللالت 

اخلم�شني ونوه بدعمه للجنة ملناق�شة 
واملبادرات  واللللرباملللج  ال�للشللتللعللدادات 
الوطنية  املنا�شبة  بهذه  والفعاليات 
التي جت�شد الهوية الوطنية الأ�شيلة 
قيادته  ظلللل  يف  الإمللللاراتللللي  لللللل�للشللعللب 
جميع  م�شاركة  خللال  مللن  الر�شيدة 
اأر�شها  على  واملقيمني  الإملللارة  اأبللنللاء 
يف هذا الحتفال والتعبري عن احلب 
والولء الكبري للوطن .. متمنيا دوام 

التوفيق والنجاح للجميع.
بلللن ماجد  علللبلللداهلل  اللل�للشلليللخ  اأكلللللد  و 
النعيمي رئي�ض اللجنة حر�ض الإمارة 
علللللى امللل�للشللاركللة يف الحللتللفللالت حتت 
اإماراتية  �للشللرية  ت�شطر  واحلللدة  رايلللة 
حافلة بالعطاء والإجنازات وقال : " 
جندد العهد والولء للقيادة الر�شيدة 

لدولة المارات " .
عددا  الجللتللمللاع  يف  امل�شاركون  ناق�ض 
ملللن امللللحلللاور والأنلل�للشللطللة وامللللبلللادرات 

املقرتحة مبا يف ذلك اجلدول الزمني 
جلللملليللع الللفللعللاللليللات الللتللي �للشللتللقللام يف 
بللاللليللوم الوطني  الإملللللارة لللاحللتللفللال 
اخلم�شني لهذا العام اإ�شافة اإىل مهام 
اللجان وفرق العمل يف خمتلف مدن 

اإمارة عجمان.
واأع�شاوؤها  اللجنة  رئي�ض  وا�شتمع 
بهذه  امللل�للشللاركللة  اجلللهللات  مللن ممثلي 
اإىل مقرتحاتهم وبراجمهم  املنا�شبة 
واأن�شطتهم لاحتفال باليوم الوطني 
اأن  على  عجمان  اإملللارة  يف  اخلم�شني 
ت�شور  و�شع  القادم  الجتماع  يف  يتم 
نللهللائللي لللربنللامللج الللفللعللاللليللات و التي 

�شت�شمل جميع مدن اإمارة عجمان.
نائب  النعيمي  يو�شف  �للشللعللادة  وقلللال 
رئي�ض اللجنة اإن احتفالت هذا العام 
�شتخرج ب�شكل جديد وخمتلف متاما 
عن الأعللوام ال�شابقة ملا تت�شمنه من 
معاين النللتللمللاء و اللللولء مللن خال 

واأن�شطتكم  وبللراجمللكللم  مللبللادراتللكللم 
اللللتلللي تدعم  املللتللملليللزة  الللفللعللاللليللات  و 
املللواطللن واملللقلليللم وتللتلليللح لللهللم البيئة 
املللنللا�للشللبللة للللللازدهلللللار واللللنلللملللو حتى 
ي�شاهموا يف عملية التنمية امل�شتدامة 
باخلم�شني  العام  هللذا  نحتفل  اإننا   ..
لللقلليللام دوللللة الملللللارات وبلللالإجنلللازات 
املللللنللللاحللللي  جللللملللليللللع  يف  املللللتللللوا�للللشلللللللللة 
والقطاعات واملجالت والتي جتاوزت 
واأ�للشللبللحللت منوذجا  الللتللوقللعللات  كلللل 
يحتذى يف التطوير والتقدم والرقي 

والزدهار.
اإىل  امللللجلللتلللملللعلللني  �للللشللللعللللادتلللله  ودعلللللللللا 
اللتزام  معايري  كللل  اتللخللاذ  �للشللرورة 
ال�شحية  الحللللرتازيللللة  واللل�للشللوابللط 
خللللللال الحللللتللللفللللالت مللللع اللللللتللللزام 
بالربوتوكولت ال�شادرة من اجلهات 
الفعاليات  بتنظيم  اخلللا�للشللة  العليا 

حفاظا على �شامة اجلميع.

•• ال�سارقة-الفجر:

للتعليم  الللل�لللشلللارقلللة  هلليللئللة  اأعلللللللنلللت 
للم�شاركة  ا�شتعدادها  عن  اخلا�ض 
املعر�ض  ملللن  الل14  الللنلل�للشللخللة  يف 
التعليم  وحلول  مل�شتلزمات  العاملي 
 ،)GESS Dubai( بللللدبللللي 
التجاري  دبلللللي  ملللركلللز  يف  وذلللللللك 
-14 العاملي خال الفرتة ما بني 
يعّد  والذي  اجلاري،  نوفمرب   16
يف  املخت�شة  الللفللعللاللليللات  اأبللللرز  مللن 
ال�شرق  منطقة  يف  التعليم  جمللال 

الأو�شط.
ينظم  الللللللذي  امللللعلللر�لللض  ويلل�للشللتللمللر 
الرتبية  وزارة  ملللللع  بللللالللللتللللعللللاون 
والللتللعللللليللم، مللللدة ثللاثللة اأيلللللام حتت 
�شعار "ابتكر اليوم، احتفل بالغد"، 
املتحدثني  ملللن  نللخللبللة  مبلل�للشللاركللة 
الرئي�شيني والرتبويني من جميع 
ي�شاركون  حلليللث  الللللعللللامل،  اأنللللحللللاء 
اأف�شل  حللللول  وروؤاهلللللللم  خللرباتللهللم 
املللمللار�للشللات واأحللللدث الللتللوجللهللات يف 

قطاع التعليم.
للمهنيني  احلللللللدث  هلللللذا  ويللللوفللللر 
تلللتللليلللح لهم  الللللرتبللللويللللني ملللنللل�لللشلللة 
املبتكرة،  احللللللللول  علللللى  اللللتلللعلللرف 
وم�شاركة  التعلم  م�شاكل  ملعاجلة 
اأفللكللارهللم وخللرباتللهللم حللول اأحدث 
التي  امل�شممة،  التدري�ض  اأ�شاليب 
تلبي احتياجات الف�شول الدرا�شية 
الرتبوية احلديثة، وتغري الطريقة 

التي يتعلم بها طاب اليوم.
وقلللاللللت �للشللعللادة اللللدكلللتلللورة حمدث 
ال�شارقة  هيئة  رئلليلل�للض  الللهللا�للشللمللي، 
عرب  اخلا�ض،"ن�شعى  للللللتللعللللليللم 
م�شاركتنا يف ن�شخة هذا العام، اإىل 
ال�شتفادة،  اأق�شى قدر من  حتقيق 
نللظللراً لأهللملليللة هللذا احللللدث، الذي 
يللتلليللح لللنللا فللر�للشللة اللللتلللوا�لللشلللل مع 
اللللرتبلللويلللني ملللن جميع  اخلللللللرباء 
وم�شاركتهم  الللللللعللللللامل،  اأنللللللحللللللاء 
املبتكرة،  التدري�ض  ا�شرتاتيجيات 
تطوير  يف  اللللفلللعلللاللللة  واحللللللللللللللول 
وتلبية  الطلبة،  ومللهللارات  معرفة 
احللتلليللاجللاتللهللم وملل�للشللاعللدتللهللم على 

حتقيق نتائج اأكادميية اأف�شل".
اأهمية  علللللللى  �لللشلللعلللادتلللهلللا  واأكلللللللللدت 
اللللهللليلللئلللة يف الأحللللللللداث  مللل�لللشلللاركلللة 
ت�شع  كللونللهللا  الللدوللليللة،  التعليمية 
التعلم،  عللمللللليللة  قلللللب  يف  اللللطلللاب 

خرباتهم  اإنلل�للشللاء  على  مل�شاعدتهم 
التعليمية الفردية وحتقيق التميز، 
هذا  يف  املللل�لللشلللاركلللة  اأن  ملللو�لللشلللحلللة 
التعليمية،  الللفللعللاللليللات  مللن  الللنللوع 
لاطاع  كللللبللللرية  فلللر�لللشلللة  تللللوفللللر 
التعليمية،  امللل�للشللتللجللدات  اآخلللر  علللللى 
احلقل  ي�شهدها  التي  والللتللطللورات 
الرتبوي، لعتماد اأف�شل ممار�شات 
والرتقاء  املللجللال،  هلللذا  يف  التعلم 
اإملللارة  يف  اخلللا�للض  التعليم  بللجللودة 

ال�شارقة".
بدوره اأو�شح علي احلو�شني مدير 
اأن  هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ض، 
اإىل  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  الهيئة 
واملعار�ض  الفعاليات  يف  امللل�للشللاركللة 
الللتللعللللليللم، بهدف  بللللواقللللع  املللعللنلليللة 
التعليمية،  جتللربللتللهللا  ملل�للشللاطللرة 
واكلللتللل�لللشلللاب امللللزيلللد ملللن اخللللللربات، 
والطاع على التطورات املتاحقة 

التي ت�شهدها املنظومات التعليمية 
بهدف  اللللللعلللللامل،  حلللللول  املللخللتلللللفللة 
يلبي  وتللطللبلليللقللهللا مبللللا  اإدمللللاجللللهللللا 
من  وتوجهاتها،  الهيئة  طموحات 
خال موا�شلة العمل على تطوير 
اأطرافها  قلللدرات  وتعزيز  اأدواتلللهلللا، 
الإداريللني، واملعلمني، والطلبة  من 

واأولياء الأمور.
امل�شاركة  اأن  احلللو�للشللنللي  واأ�للللشللللاف 
املعر�ض،  ي�شهدها  الللتللي  الللكللبللرية 
واقع  يف  املتخ�ش�شني  مللن  لنخبة 
اللللتلللعللللللليلللم وجمللللللالتلللللله، تلل�للشللهللم يف 
حول  املبتكرة  الأفكار  اإىل  التعرف 
تللطللويللر مللنللاهللج الللتللعللللليللم، ومتكني 
على  ينعك�ض  مبا  املعلمني،  قللدرات 
وي�شمن  الللعللام،  التعليمي  الللواقللع 
حتلللقللليلللق خملللللرجلللللات اأكلللللادميللللليلللللة، 
الطلبة  ملللللن  اأجللللليلللللال  ويلللنللل�لللشللليء 
يف  والإبلللداع  التميز  على  القادرين 

خدمة جمتمعهم وازدهاره.
نللدوات ودرا�شات  ويت�شمن احلللدث 
حللالللة مللبللا�للشللرة، وجللللل�للشللات مبتكرة 
عمل،  وور�للللللللض  نلللقلللا�لللض  وحلللللللللقللللات 
اللل�للشللركللات التي  مبلل�للشللاركللة ملللئلللات 
تعر�ض اأحدث املنتجات واخلدمات 
احللول  اإىل  بالإ�شافة  التعليمية، 
التقنيات  واأحلللللللللدث  الللتللعللللليللملليللة 
باحلقول  املعنيون  ينتهجها  الللتللي 
التعليمية، ل�شتخدامها يف �شعيهم 
ف�شولهم  يف  التميز  حتقيق  نللحللو 

الدرا�شية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإمارات  بذلتها  كبرية  جهود  بف�شل 
لها  وانلل�للشللّمللت   ،2005 اللللعلللام  مللنللذ 
واأجنبية،  عربية  دولللة   11 بعد  فيما 
اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
بتاريخ  )اليون�شكو(  والثقافة  والعلم 
ت�شجيل  عللن   ،2010 نللوفللمللرب   16
الللل�لللشلللقلللارة كللللللرتاث اإنللل�لللشلللاين حللللي يف 
الثقايف  للللللرتاث  التمثيلية  قائمتها 
غللري امللللادي، وذللللك خللال اجتماعات 
احلكومية  اللللدولللليلللة  الللللللرتاث  جلللنللة 
انعقدت  والللتللي  اليون�شكو،  مبنظمة 

حينها يف نريوبي بكينيا. 
الت�شجيل  اإجلللللللراءات  يف  �لللشلللارك  وقلللد 
واإعللللللللداد امللللللللف املللل�لللشلللرتك 12 دوللللة 
لها  ان�شّمت  حيث  الإملللللارات،  بللقلليللادة 
بلجيكا،  ال�شعودية،  من  كل  بعد  فيما 
املغرب،  كللللوريللللا،  فللرنلل�للشللا،  الللتلل�للشلليللك، 
ومنغوليا.  قللطللر،  �للشللوريللا،  اإ�للشللبللانلليللا، 
وبعد جناح اإجراءات الت�شجيل يف عام 
 2012 عام  للملف  ان�شمت   2010
دولتا النم�شا واملجر. ويف عام 2016 
اأملانيا،  اللللربتلللغلللال،  ملللن  كلللل  انلل�للشللمللت 
اأما  وكازاخ�شتان.  باك�شتان،  اإيطاليا، 
2019 فللقللد طلللللبللت كللل من  يف علللام 
و�شلوفاكيا،  هولندا،  كرواتيا،  بولندا، 
ومن  الت�شجيل.  لعملية  النلل�للشللمللام 

اللللدول يف  املللزيللد مللن  ان�شمام  املتوقع 
الأعوام القادمة. 

وبلللذللللك، فللقللد تلل�للشللاعللف علللدد اللللدول 
ليبلغ  اللل�للشللقللارة  ملللللف  يف  امللل�للشللاركللة 
رقعة  تو�ّشعت  بينما  دولللة،   22 اليوم 
عاماً   11 بعد  عاملياً  ال�شقارة  انت�شار 
لُتمار�ض  اليون�شكو  يف  ت�شجيلها  على 
دوللللة،   90 يف  ملل�للشللروع  ب�شكل  اللليللوم 
الناجحة  الللتلل�للشللجلليللل  عللمللللليللة  بللفلل�للشللل 
و�شفت  حيث  الإمللللارات،  قادتها  التي 
جلنة اخلرباء يف اليون�شكو امللف باأّنه 
الأف�شل يف تاريخها من حيث العلمية 
املعلومات  ودقة  واجلودة  واملو�شوعية 

و�شموليتها. 
العاملي  بللاللليللوم  ومبللنللا�للشللبللة الحللتللفللاء 
ليكون  اعتماده  مّت  واللللذي  لل�شقارة، 

نللوفللمللرب كللل علللام، توّجه  16 مللن  يف 
الأمني  املن�شوري،  علي  ماجد  معايل 
العام لنادي �شقاري الإمللارات، رئي�ض 
واملحافظة  لل�شقارة  العاملي  الحتلللاد 
 ،)IAF( اجلللللارحللللة  اللللطللليلللور  علللللى 
ل�شاحب  والللتللقللديللر  ال�شكر  بخال�ض 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ول�شاحب  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�ض 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة موؤ�ش�ض نادي �شقاري 
بن  حمدان  ال�شيخ  ول�شمو  الإملللارات، 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الكبري  للدعم  النادي،  رئي�ض  الظفرة 
اأ�شحاب  قبل  مللن  تقدميه  يتم  الللذي 
وم�شاريع  جللللهلللود  اللل�للشلليللوخ  اللل�للشللمللو 

حللمللايللة الللللللرتاث الإنللل�لللشلللاين، والللللذي 
عنا�شره،  اأهم  اإحدى  ال�شقارة  ُتعترب 
بني  امل�شرتك  التعاون  اأ�ش�ض  وتوفري 
وذلك  والللثللقللافللات،  ال�شعوب  خمتلف 
على  احلللفللاظ  ا�شرتاتيجية  اإطللللار  يف 
اللللللللرتاث اللللعلللريلللق لللللللاإمللللللارات، ومبا 
الهادفة  الللدولللة  �شيا�شة  مللع  ين�شجم 
لن�شر ثقافة ال�شام والت�شامح، و�شرياً 
على ما زرعه املوؤ�ش�ض املغفور له باإذن 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  اهلل 
اأبناء  قلللللوب  يف   - ثللللراه  اهلل  طللّيللب   -
الإمللارات من ع�شق للرتاث والعتزاز 
به.  واأ�شاد معاليه بت�شافر جهود كافة 
بالرتاث  املعنية  واملوؤ�ش�شات  اجلللهللات 
ومتابعة  بللدعللٍم  الللدولللة،  يف  والثقافة 
ما  وهو  ال�شمو،  اأ�شحاب  من  مبا�شرة 

اأثمر عن اإدراج ال�شقارة والعديد من 
عللنللا�للشللر الللللرتاث الللثللقللايف الإملللاراتلللي 
يعنيه  مبللا  اليون�شكو،  لللدى  الأ�للشلليللل 
واجتماعي  ثلللقلللايف  علللائلللد  مللللن  ذللللللك 

و�شياحي ُمهم لدولة الإمارات. 
جللديللر بللالللذكللر اأّنلللله، وتللقللديللراً للدور 
الللهللام والللفللاعللل لللدولللة الإمللللللارات يف 
جمال احلفاظ على الرتاث الإن�شاين 
املُ�شتدام،  وال�شيد  ال�شقارة  و�للشللون 
نللللادي �شقاري  فللقللد اخللتللري مللوؤ�للشلل�للض 
الإمارات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
رئي�شاً فخرياً لاحتاد العاملي لل�شقارة 
اجلارحة  الللطلليللور  علللللى  واملللحللافللظللة 
وُتعترب    .2017 علللام  يف   )IAF(
دولة الإمللارات من اأوائللل الأع�شاء يف 
خال  مللن  لل�شقارة  الللعللاملللي  الحتلللاد 
ُمنذ  الإملللارات  نللادي �شقاري  ع�شوية 
الحتاد  ُيعترب  حيث   ،2003 الللعللام 
متثل  التي  الوحيدة  العاملية  املوؤ�ش�شة 
يف  وي�شم  بال�شقور،  ال�شيد  ريا�شة 
ع�شويته 110 نادياً وموؤ�ش�شة معنية 
يف  ت�شّم  دوللللة   90 مُتللّثللل  بال�شقارة 
األف   100 عللن  يللزيللد  مللا  جمموعها 

�شقار حول العامل. 
يف �للشللبللتللمللرب امللللا�لللشلللي، اأعلللللللن الحتللللاد 
اللللعلللامللللي لللللل�للشللقللارة واملللحللافللظللة على 

انتخاب  اإعلللادة  اجلللارحللة، عن  الطيور 
الأمني  املن�شوري  علي  ماجد  معايل 
الللللعللللام لللللنللللادي �لللشلللقلللاري الإمللللللللللارات، 
العاملي  للللاحتلللاد  رئلليلل�للشللاً  بلللالإجلللملللاع 
الطيور  علللللى  واملللحللافللظللة  لللللل�للشللقللارة 
3 �شنوات جديدة تبداأ  اجلارحة، ملدة 
2022، وذلك يف ختام اأعمال  مطلع 
والتي  لللاحتللاد،  العمومية  اجلمعية 
املعر�ض  فعاليات  هام�ض  على  ُعقدت 
)اأبوظبي  والفرو�شية  لل�شيد  الدويل 
العاملية  الثقة  يعك�ض  مللا   ،)2021
املُللتللنللاملليللة بلللُقلللدرات دولللللة الإمللللللارات، 
وخللللللللربات اأبلللنلللائلللهلللا يف كللللل ملللليللللدان، 
وتللقللديللر الللللدور الللكللبللري اللللذي قلللام به 
وفعاليات  اأن�شطة  تطوير  يف  معاليه 
ال�شنوات  خلللال  الحتلللللاد  واإجنلللللللازات 
املا�شية، وتعزيز عاقاته الدولية مع 
املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية، املعنية 
الإن�شاين،  واللللرتاث  ال�شقارة  ب�شون 

ويف ُمقّدمتها منظمة اليون�شكو. 
لل�شقارة  الللعللاملللي  الحتللللاد  اأّن  ُيللذكللر 
اجلارحة،  الللطلليللور  علللللى  واملللحللافللظللة 
اأبوظبي  فعاليات معر�ض  عقد خال 
�شل�شلة  والفرو�شية،  لل�شيد  اللللدويل 
للة حول  نلللللدوات وور�لللللض عللمللل خُمللتلل�للشّ

بال�شقور"،  ال�شيد  ريا�شة  "ُم�شتقبل 
وذللللك بللالللتللعللاون مللع كللّل مللن منظمة 
الإملللارات. �شقاري  ونلللادي  اليون�شكو 

خطوة  الغنية،  العمل  ور�لللض  و�شّكلت 
امل�شاركة  الللدول  ُقللدرات  لتعزيز  هامة 
يف ملف ت�شجيل ال�شقارة يف اليون�شكو، 
جميع  يف  ال�شقارة  جمتمعات  ولكافة 

اأنحاء العامل على حّد �شواء. 
واأرجع غاري تيمربل، املدير التنفيذي 
للل  ) IAF(، واملُ�شاركون يف الجتماع، 
الف�شل ملعر�ض اأبوظبي الدويل لل�شيد 
والللفللرو�للشلليللة، يف منللو وتللطللّور وتو�ّشع 
واملحافظة  لل�شقارة  العاملي  الحتلللاد 
اأ�شبح  والللذي  اجلارحة،  الطيور  على 
90 دولللة يف  اليوم  ي�شم يف ع�شويته 
العام 2021 ، ُمقابل 35 دولة يف عام 
الأوىل  للمّرة  ُم�شاركته  عند   2004

يف معر�ض اأبوظبي لل�شيد. 
مّر  على  ا�شت�شاف  املعر�ض  اإّن  وقللال 
ال�شنني العديد من املوؤمترات الناجحة 
حول ال�شقارة و�ُشبل املحافظة عليها، 
على  مبا�شر  ب�شكل  �شاعدنا  مللا  وهللو 
ُمللللبللللادرات دولة  تللعللزيللز  املُلل�للشللاهللمللة يف 
الرائدة،  املللتللحللدة  العربية  الإملللللارات 
يف  اللل�للشللقللارة  ت�شجيل  ُمللقللّدمللتللهللا  ويف 

التمثيلية  القائمة  �شمن  اليون�شكو 
للرتاث الثقايف غري املادي.  من جهته 
الحتاد  فرينهووك، ع�شو  وليم  اأ�شاد 
الدوؤوبة  باجلهود  لل�شقارة،  العاملي 
بال�شقور  العناية  يف  الإملللارات  لدولة 
امل�شتويات،  اأعلللللى  مللن  ر�للشللمللي  بللدعللم 
ُمنّوهاً اإىل وجود حتّديات عديدة اأمام 
و�شالتها  ال�شقور  ب�شون  املهتمني 
اأن  الللللللعللللللامل، غلللللري  علللللللللى مللل�لللشلللتلللوى 
الإمللارات كانت ول زالت دائما �شباقة 
ُتخ�ش�ض  جعلها  مللا  امل�شمار،  هللذا  يف 
وموؤ�ش�شات  �للشللخللمللة  اإملللكلللانلللات  لللهللا 
م�شتوى  اأرقلللى  على  عاملية  ومللعللار�للض 
الهتمام  ثلللقلللافلللة  تلللعلللزيلللز  اأجللللللل  مللللن 
بللاللل�للشللقللارة بلللني الللنللا�للض ملللن خمتلف 
اأنها تدعم  الثقافات واجلن�شيات. كما 
العاملي  الحتلللللللاد  جلللهلللود  بلللا�لللشلللتلللملللرار 
اأهدافه  اأجللللل حتللقلليللق  لللللل�للشللقللارة مللن 
وق�شاياها  بال�شقور  الوعي  زيللادة  يف 
فيما  خا�شة  وامل�شتقبل،  احلا�شر  يف 
يتعلق باحلفاظ على �شالتها النادرة 
امللللوجلللودة يف بلللللدان عللللّدة، فلل�للشللًا عن 
ُم�شاهمتها الفاعلة يف بحوث وعمليات 
تطوير ورعاية مزارع ال�شقور املكاثرة 

يف الأ�شر. 

اليوم العاملي لل�سقارة يحتفي بالذكرى الـ 11 لت�سجيلها يف منظمة اليون�سكو  

بف�سل جهود الإمارات، تو�ّسع رقعة ُمار�سة ال�سقارة يف العامل اإىل 90 دولة 
ماجد علي املن�سوري: ال�سيخ زايد - طّيب اهلل ثراه – غر�ض يف قلوب اأبناء االإمارات ع�سق الرتاث واالعتزاز به 

•• عجمان-وام:

بتوجيهات �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي اأ�شدر �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي 
قائد عام �شرطة عجمان قراراً بتخفي�ض قيمة املخالفات املرورية بن�شبة 
 21 تاريخ  من  بللدءاً  املرورية  والنقاط  املركبات  حجز  واإلغاء   ،50%
31 دي�شمرب املقبل وذلك مبنا�شبة احتفال الدولة  اإىل  نوفمرب اجلاري 

باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على قيام الحتاد.
التخفي�ض  قللرار  اأن  النعيمي  عبداهلل  بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  واأو�للشللح 
ينطبق على جميع املخالفات املرورية املرتكبة يف اإمارة عجمان، مع اإلغاء 

النقاط ال�شوداء وحجز املركبات، با�شتثناء املخالفات امل�شددة.

وقال �شعادة قائد عام �شرطة عجمان اإن قرار التخفي�ض جاء ت�شهيًا على 
ا�شتمرارية  الدفع، وحر�شا من �شرطة عجمان على تعزيز  املخالفني يف 
املتعاملني  باإ�شعاد  الكفيلة  ال�شبل  املجالت، وت�شخري  التنمية يف خمتلف 
اإىل  املركبات  اأ�شحاب  داعلليللاً  م�شاحلهم،  تعطيل  دون  اأعمالهم  واإجنلللاز 
الإ�شراع يف ت�شديد املخالفات وال�شتفادة من اخل�شم املمنوح خال املدة 
املحددة، وذلك من خال قنوات الدفع الذكية عرب تطبيق وزارة الداخلية 
Ajman Police، والدفع  MOI، وتطبيق �شرطة عجمان الذكي 
اللكرتوين عن طريق املوقع اللكرتوين لوزارة الداخلية واأجهزة �شهل 
اللكرتونية، اأو باحل�شور ال�شخ�شي اإىل مراكز اخلدمة ب�شرطة عجمان، 
ارتكاب  املللرور وجتنب  واإر�للشللادات  بقواعد  اللللتللزام  �للشللرورة  على  م�شدداً 

املخالفات واحلوادث، متمنياً ال�شامة للجميع.

•• اأبوظبي-وام: 

على  ام�ض  ن�شرتها  تغريدة  خللال  مللن  للدولة،  العامة  النيابة  اأكلللدت 
ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة التعدي على املوظفني 

القائمني على تنفيذ قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.
مكافحة  قللانللون  مللن   52 للمادة  طبقا  اأنلله  العامة  النيابة  واأو�للشللحللت 
عن  تقل  ل  مللدة  بال�شجن  يعاقب   ، العقلية  وامللللوؤثلللرات  املللخللدرة  امللللواد 
عن  تقل  ل  التي  والغرامة  �شنوات  خم�ض  على  تزيد  ول  �شنوات  ثاث 
األللف درهللم كل من تعدى على  األللف درهللم ول تزيد على مائة  ع�شرين 
اأثناء تاأدية  اأو قاومه  اأحد املوظفني القائمني على تنفيذ هذا القانون 
اأو جرح  اأو املقاومة �شرب  اأو ب�شببها.  فاإذا ح�شل مع التعدي  وظيفته 

كانت العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن خم�ض �شنوات ول تزيد على ع�شر 
�شنوات والغرامة التي ل تقل عن ع�شرين األف درهم ول تزيد على مائة 
األف درهم.  وتكون العقوبة ال�شجن املوؤبد اأو ال�شجن الذي ل تقل مدته 
عن ع�شر �شنوات والغرامة التي ل تقل عن ع�شرين األف درهم ول تزيد 
م�شتدمية  عاهة  اجلللرح  اأو  ال�شرب  عن  ن�شاأ  اإذا  درهللم  األللف  مائة  على 
ي�شتحيل بروؤها اأو اإذا كان اجلاين وقت ارتكاب اجلرمية يحمل �شاحاً 
اأف�شى  واإذا  الأمللن.   املحافظة على  املنوطة بهم  ال�شلطة  اأو من رجللال 

ال�شرب اأو اجلرح اإىل املوت كانت العقوبة الإعدام.
وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�شتمرة 
وعي  م�شتوى  ورفلللع  املجتمع،  اأفللللراد  بللني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 

اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

يف اإطار احتفائها باليوم العاملي لل�سكري

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تنظم فعالية توعوية للحد من خماطر داء ال�سكري

اللجنة العليا لحتفالت عجمان باليوم الوطني 
تناق�ض ا�ستعداداتها لليوبيل الذهبي لالإمارات

بهدف االطالع على اآخر م�ستجدات احلقل التعليمي

ال�سارقة للتعليم اخلا�ض ت�سارك يف املعر�ض العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم يف دبي

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة التعدي على املوظفني القائمني على تنفيذ قانون مكافحة املخدرات�سرطة عجمان تخف�ض املخالفات املرورية بن�سبة %50 مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لالإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�لللشلللارك مللعللايل اللل�للشلليللخ �للشللخللبللوط بن 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة، 
اللل�للشللمللو رئي�ض  مملللثلللًا علللن �للشللاحللب 
باري�ض  ملللوؤمتلللر  اأعلللملللال  يف  الللللدولللللة، 
الللدويل من اأجل ليبيا، الذي عقد يف 

العا�شمة الفرن�شية باري�ض.
وخال كلمته التي األقاها يف املوؤمتر، 
نللقللل مللعللايل اللللوزيلللر حتلليللات وتقدير 
املتحدة  العربية  الإمللارات  دولة  قيادة 
اأملانيا  وجمهورية  فرن�شا  جلمهورية 
ليبيا  ودولللللللة  اإيلللطلللالللليلللا  وجلللملللهلللوريلللة 
املبذولة  اجلهود  على  املتحدة  والأمم 
على  معاليه  موؤكداً  املوؤمتر.  لتنظيم 
اأهمية دعم املجتمع الدويل لتطلعات 
يف  اإ�شراكهم  �شرورة  وعلى  الليبيني، 
كافة اجلهود الدولية املعنية مب�شتقبل 

دولة ليبيا ال�شقيقة.

بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  اأ�شاد  كما 
نهيان اآل نهيان بنجاح حكومة الوحدة 
الوطنية يف تنظيم وا�شت�شافة موؤمتر 

العا�شمة  يف  للليللبلليللا  ا�لللشلللتلللقلللرار  دعللللم 
واأعرب  املللا�للشللي.  اأكللتللوبللر  يف  طرابل�ض 
عللن تللرحلليللب دوللللة الإملللللارات بجميع 

الللللليللبلليللة والأممللللليلللللة لدعم  اجلللللهللللود 
املتفق  ال�شيا�شي  ال�شتحقاق  تنفيذ 
ال�شيا�شي  احلللللللوار  ملللللتللقللى  يف  عللللليلله 

الليبي، مبا يف ذلك اعتماد الت�شريعات 
الازمة لإجراء النتخابات الربملانية 

والرئا�شية يف موعدها املقرر.

بخطة  اللللرتحللليلللب  ملللعلللالللليللله  وجلللللللدد 
اللجنة  عللللليللهللا  وقلللعلللت  اللللتلللي  الللعللمللل 
حتت   /5+5/ امللل�للشللرتكللة  الللعلل�للشللكللريللة 

ان�شحاب  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  رعللايللة 
واملرتزقة  الأجانب  واملقاتلني  القوات 
تللدريللجللي ومتواز  بلل�للشللكللل  للليللبلليللا  ملللن 

ومت�شل�شل.
ويف ختام كلمته، جدد معاليه الدعوة 
لتمكني  الدولية  اجلهود  توحيد  اإىل 
ل�شتكمال  ال�شقيق  الللللليللبللي  اللل�للشللعللب 

ا�شتحقاقات املرحلة النتقالية.
الرئي�ض  فخامة  اأن  بالذكر  اجلللديللر 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون ا�شت�شاف 
املوؤمتر الدويل من اأجل ليبيا برئا�شة 
جمهورية  ملل�للشللتلل�للشللارة  ملللع  ملل�للشللرتكللة 
اأملللانلليللا الحتلللاديلللة اأجنلليللا مللريكللل، و 
ماريو دراغي رئي�ض وزراء اجلمهورية 
املنفي  حممد  والللدكللتللور  الإيللطللاللليللة، 
رئلليلل�للض املللجللللل�للض الللرئللا�للشللي الللللليللبللي، و 
الدبيبة  املهند�ض عبد احلميد  معايل 
الوطنية  الللللوحللللدة  حلللكلللوملللة  رئللليللل�لللض 
الليبية، والأمني العام لاأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتريي�ض، ومب�شاركة رفيعة 
امل�شتوى من ممثلي الدول واملنظمات 

الدولية املعنية بال�شاأن الليبي.

•• دبي-وام:

خميمها  دبي  نور  موؤ�ش�شة  اختتمت 
العاجي الذي اأقامته يف جمهورية 
غانا، وا�شتفاد منه اأكر من 2000 
باملياه  املللل�لللشلللابلللني  املللللر�للللشللللى  ملللللن 
الللبلليلل�للشللاء وغللللريهللللا مللللن اأمللللرا�للللض 
والإعاقة  للعمى  امللل�للشللبللبللة  الللعلليللون 
الب�شرية وذلك يف اإطار جهودها يف 
جمال مكافحة العمى حول العامل.

العاجي  املخيم  املوؤ�ش�شة  ونظمت 
على  بناء  غانا  يف  تامايل  مدينة  يف 
اأحلللدث الإحلل�للشللائلليللات اللل�للشللادرة من 
واملنظمة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الللعللامللليللة للللللوقللايللة ملللن اللللعلللملللى. و 
تركز املوؤ�ش�شة من خال خميماتها 
اللللعلللاجللليلللة علللللللى تللللوفللللري اللللعلللاج 
الطبية  واللللفلللحلللو�لللشلللات  اللللللدوائلللللي 
واإجراء العمليات اجلراحية وتوفري 

النظارات الطبية.
املر�شى  �لللشلللاملللة  علللللللى  حلللفلللاظلللا  و 
املوؤ�ش�شة  اتخذت  الطبي،  والطاقم 

الحرتازية  الإجللللللراءات  مللن  علللددا 
والللوقللائلليللة واللللربوتلللوكلللولت للحد 
من خماطر انت�شار جائحة " كوفيد 

. "19 -
وقللللالللللت الللللدكللللتللللورة مللللنللللال تللللرمي، 
امللللديلللر الللتللنللفلليللذي وعلل�للشللو جمل�ض 
"ح�شب   : دبللي  نللور  موؤ�ش�شة  اأمللنللاء 
 ،  2020 يف  ال�شادرة  الإح�شائيات 

3.2 مليون  بنحو  ، هناك ما يقدر 
الب�شر  فقدان  من  يعانون  �شخ�ض 
 100،000 بلليللنللهللم  ملللن  غلللانلللا،  يف 
املياه  وتلللعلللتلللرب  بلللاللللعلللملللى.  مللل�لللشلللاب 
العمى  م�شببات  اأكللر  من  البي�شاء 
انت�شاًرا يف هذه املناطق والتي ميكن 
نور  وت�شتهدف  ب�شهولة.  عاجها 
العاجية  املخيمات  خال  من  دبي 

املحتاجني  و�شول  وت�شهيل  حت�شني 
وبالأخ�ض  اللل�للشللحلليللة  للللللللخلللدملللات 
التي  بلللاللللعللليلللون  اللللعلللنلللايلللة  خللللدمللللات 
يحتاجها املجتمع وبالتايل امل�شاهمة 

يف رفع رفاهية الأفراد".
توفري  اإىل  بالإ�شافة  اأنلله  واأ�شافت 
والوقائية،  الللعللاجلليللة  الللللربامللللج 
تهدف خميمات نور دبي اإىل متكني 

وذلك  ال�شحي  املللجللال  يف  العاملني 
اخلدمات  تقدمي  ا�شتدامة  ل�شمان 
املخيم  انللتللهللاء  بللعللد  حللتللى  ال�شحية 
العاجي حيث حتر�ض نور دبي على 
مواطني  مللن  طبي  طللاقللم  توظيف 
التدريب  عللرب  ومتكينهم  املللنللطللقللة 
وتللوفللري المللللدادات الللازمللة لعاج 
حت�شني  اإىل  يلللوؤدي  ممللا  املحتاجني 

احلالة القت�شادية والجتماعية.
واأو�للللشللللحللللت الللللدكللللتللللورة ملللنلللال : " 
اأكر  ملللن  تللعللد  الللبلليلل�للشللاء  املللليلللاه  اأن 
اأمللللرا�للللض الللعلليللون انلللتللل�لللشلللاراً واأكللللرب 
التي  الللبلل�للشللريللة  اأ�لللشلللبلللاب الإعللللاقللللة 
جراحي  بللللاإجللللراء  عللاجللهللا  ميللكللن 
ب�شيط. وتتم عملية ا�شتئ�شال املياه 
يف  العني  يف  العد�شة  وزرع  البي�شاء 

املخيمات العاجية ملوؤ�ش�شة نور دبي 
ب�شره  ا�شتعادة  من  املري�ض  ومتكن 
اأن  الدرا�شات  اأظهرت  كما  ب�شرعة. 
ت�شاهم  البي�شاء  املياه  اإزالة  جراحة 
الللفللقللر وحت�شني  حللللدة  تللخللفلليللف  يف 
حلليللاة الللفللرد واقللتلل�للشللاد الأ�للشللرة كما 
ت�شري النتائج اإىل اأن فوائد ا�شتعادة 
اللللبللل�لللشلللر مللل�لللشلللتلللداملللة علللللللى امللللللدى 

الطويل. " .
املخيمات  بلللرنلللاملللج  اإطللللللاق  وملللنلللذ 
ا�شتفاد   ،2008 عللام  يف  العاجية 
من  اأ�لللللشلللللخلللللا�لللللض   289،306
الفحو�شات، و مت اإجراء 29،974 
تللللوزيللللع  ومت  جلللللراحللللليلللللة،  علللمللللللليلللة 
اأدى  ممللا  طبية  نللظللارة   67،642
الجتماعية  اأو�شاعهم  حت�شني  اإىل 

والقت�شادية.
 " دبلللللي  " نلللللور  اأن  بلللاللللذكلللر  جلللديلللر 
مظلة  حتللت  تعمل  خريية  موؤ�ش�شة 
را�شد  بن  حممد  مللبللادرات  موؤ�ش�شة 
العمى  مبللكللافللحللة  تخت�ض  الللعللامللليللة 
املخيمات  وتللعللتللرب   .2008 مللنللذ 
التي  اأهللم اخلللدمللات  مللن  العاجية 
الدولة  خلللللارج  املللوؤ�للشلل�للشللة  تللقللدمللهللا 
اآ�شيا  يف  النائية  املناطق  وت�شتهدف 
وتلللوفلللر خلللدملللات رعاية  واأفللريللقلليللا 
يعانون  الذين  للمحتاجني  العيون 
من نق�ض يف املوارد ف�شا عن عدم 
وجود بنية حتتية للرعاية ال�شحية 

يف القرى التي يتم اختيارها.

•• اأبوظبي-وام: 

ام�ض  لاأر�شاد  الوطني  املركز  اأعلن 
عن حتديد واختيار امل�شاريع البحثية 
الللللدورة  مللنللحللة  علللللى  �شتح�شل  الللتللي 
الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث 
اجتماع  وذلك عقب  ال�شتمطار  علوم 
جلنة املراجعة الفنية الدولية التابعة 
للللللربنللامللج افلللرتا�لللشللليلللا مللللوؤخللللرا ومت 
اأف�شل  وا�للشللتللعللرا�للض  درا�لللشلللة  خللاللله 
امل�شاريع البحثية التي و�شلت مرحلة 

التقييم النهائي.
�شملت مرحلة تقييم البحوث النهائية 
 8 بللني  املفا�شلة  �للشللهللرا  امللتللدت  الللتللي 
مقرتحات بحثية كاملة تقدم بها 51 
لل26  ينت�شبون  وخبريا  وعاملا  باحثا 

موؤ�ش�شة بحثية تتواجد يف 9 دول.

معايري  خم�شة  على  التقييم  اعتمد 
اأ�شا�شية هي اخلربة العلمية والتقنية 
العر�ض والبتكار،  الإجمالية واأهمية 
الباحث  العر�ض  مقدم  اأهلية  ومللدى 
ومنهجية  امل�شروع،  لتنفيذ  والفريق 
اللللبلللحلللث، وتلللكلللاملللل الللبللحللث ملللع بناء 

القدرات، وامل�شادر وامليزانية.
النهائية  البحثية  املللقللرتحللات  كللانللت 
املر�شحة قد غطت عددا من املجالت 
الفيزيائية  الللعللمللللليللات  �شمت  والللتللي 
عمليات  وتقييم  لل�شحب،  الللدقلليللقللة 
تلقيح  مللواد  وتقييم  ال�شحب،  تلقيح 
جديدة، وقيا�ض ال�شحنات الكهربائية 
اجلوية  والتنبوؤات  املائية،  للقطرات 
عمليات  تلللللدعلللللم  اللللللتلللللي  الللللدقلللليللللقللللة 
ال�لللشلللتلللملللطلللار بلللا�لللشلللتلللخلللدام الللللذكللللاء 

ال�شطناعي.

التقييم  مللرحلللللة  يف  اللللربنلللاملللج  كللللان 
قللائللمللة البحوث  اخلللتلللار  قلللد  الأوللللليللللة 
تقييم  عملية  بعد  املر�شحة  النهائية 
باجتماع  وانتهت  �شهرا  امتدت  دقيقة 
جللللنلللة املللللراجللللعللللة اللللفلللنللليلللة اللللدولللليلللة 
17 اإىل  افرتا�شيا خال الفرتة من 

.2021 مايو   19
املفا�شلة حينها بني جمموعة  وجرت 
مللتللنللوعللة مللللن اللللبلللحلللوث بلللللغللت 81 
 378 بها  اأوليا تقدم  مقرتحا بحثيا 
باحثا وعاملا وخبريا ينت�شبون لل 159 
دولة   37 يف  تتواجد  بحثية  موؤ�ش�شة 

وتتوزع على خم�ض قارات.
املختارة  الأولية  البحوث  ومت حتديد 
هي  اأ�شا�شية  معايري  اأربللعللة  على  بناء 
التاأثري،  وملللللدى  الللعلللللملليللة  اجلللللللودة 
البحثي  للللللفللريللق  الللعلللللملليللة  واخللللللربة 

متعدد  والتعاون  التطبيق،  واإمكانية 
اأكادمييني  �شركاء  عرب  التخ�ش�شات 
والقدرة  حكوميني،  و  الللقللطللاع  ومللن 
علللللى تللطللويللر جملللال الللبللحللث العلمي 
اخلا�ض بال�شتمطار يف دولة الإمارات 

واملناطق الأخرى من العامل.
الدكتور  �شعادة  قللال  املنا�شبة  بهذه  و 
عللبللداهلل املللنللدو�للض، مللديللر علللام املركز 
الللوطللنللي للللاأر�لللشلللاد رئلليلل�للض الحتللللاد 
"ي�شرنا  اجلوية:  لاأر�شاد  الآ�شيوي 
البحوث  تللقلليلليللم  ملللرحلللللللة  اكلللتلللملللال 
على  للح�شول  تاأهلت  التي  النهائية 
مللنللحللة اللللللدورة الللرابللعللة مللن برنامج 
ال�شتمطار  علللللوم  لللبللحللوث  الإملللللارات 
و�للشللكلللللت هلللذه املللرحلللللة خللطللوة مهمة 
املبتكرة  الأفللللكللللار  اأفللل�لللشلللل  لللتللحللديللد 
يف  مهمة  م�شاهمة  لها  �شيكون  الللتللي 

حمليا  ال�شتمطار  مبجال  النهو�ض 
واإقللللليللملليللا وعللامللليللا، مبللا يللنللدرج �شمن 
اأهلللداف الللربنللامللج الللذي جللاء لي�شكل 
العلمية  للللللجللهللود  رئلليلل�للشلليللا  داعللللمللللا 
الدولية يف جمال ال�شتمطار متا�شيا 
مع توجيهات القيادة الر�شيدة يف دولة 
الإمارات، ونحن ننظر بتفاوؤل اإىل اأن 
للح�شول  اختيارها  مت  التي  امل�شاريع 
رافدا  �شت�شكل  الربنامج  منحة  على 
اأثرا  و�شترتك  مهما،  وعلميا  معرفيا 
العاملية  امللل�للشللاعللي  يف  يلل�للشللب  ملمو�شا 

للحد من �شح املياه".
املزروعي، مديرة  علياء  قالت  بدورها 
علوم  للللبلللحلللوث  الإملللللللللللارات  بلللرنلللاملللج 
الفنية  اللجنة  "حر�شت  ال�شتمطار: 
البحلوث  تللقلليلليلللللللللللم  خللللال  اللللدولللليلللة 
التي  الللبللحللوث  انللتللقللاء  علللللى  النهائية 

جلهود  نوعية  اإ�شافة  تقدم  اأن  ميكن 
الرامية  الللطللمللوحللة  الإمللللللارات  دولللللة 
اإىل مللواجللهللة حتللديللات نلللدرة امللليللاه يف 
املللنللاطللق اجلللافللة و�شبه اجلللافللة حول 
العامل، حيث متيزت قائمة املقرتحات 
وقيمتها  بنوعيتها  النهائية  البحثية 
تطلب  بلللدوره  وهللذا  العالية  العلمية 
اللجنة بذل جهود كبرية  اأع�شاء  من 
اأكرها  بلليللنللهللا وحتلللديلللد  للللللمللفللا�للشلللللة 
دقيقة  معايري  على  بالعتماد  متيزا 
عمليات  تعزيز  يف  م�شاهمتها  ت�شمن 
ال�شتمطار وتوظيف تقنيات متطورة 
ومبتكرة يف هذا املجال بالإ�شافة اإىل 
حاليا  القائمة  البحثية  اجلهود  دعللم 
باأفكار جديدة ملوا�شلة النهو�ض بهذا 
احلقل العلمي املهم الذي ي�شكل داعما 
العاملي،  املائي  الأمللن  ل�شمان  رئي�شيا 

امل�شاريع  عن  لاإعان  قدما  ونتطلع 
املعلومات  من  املزيد  وتقدمي  الفائزة 
الر�شمية  الفعالية  خال  وذلك  عنها 
املنا�شبة  بللهللذه  تنظيمها  �شيتم  الللتللي 

مطلع العام املقبل".
و �شهد هذا العام الللدورة الرابعة من 
تبلغ  تقدمي منحة  �شيتم  و  الربنامج 
اأمريكي  دولر  مللللليللون   1.5 قيمتها 
3 �شنوات لكل واحد من  موزعة على 

املقرتحات البحثية الفائزة.
و �شوف ت�شاهم هذه املنح يف النتقال 
التطبيق  مرحلة  اإىل  البحوث  بهذه 
يبداأ  اأن  علللللى  الللللواقللللع،  اأر�للللللض  علللللى 
تللنللفلليللذهللا يف غللل�لللشلللون �للشللهللريللن من 
البحثية  املللل�لللشلللاريلللع  عللللن  الإعلللللللللان 
الربنامج  دورة  منحة  على  احلا�شلة 
وذللللك   ،2022 يللنللايللر  يف  اللللرابلللعلللة 

تنظيمها  �شيتم  خا�شة  فعالية  �شمن 
بهذه املنا�شبة.

حققه  الللللذي  الللنللجللاح  اأن  اإىل  يلل�للشللار 
علوم  للللبلللحلللوث  الإملللللللللللارات  بلللرنلللاملللج 
ال�شتمطار على امل�شتوى العاملي يوؤكد 
مكانة دولللة الإملللارات الرائدة يف هذا 
الربنامج  و�للشللكللل  الللعلللللمللي..  امللللجلللال 
وجلللهلللة جللللاذبللللة للل�للشللبللكللات الأبللللحللللاث 
تطوير  عامليا، وجنللح يف  بها  املللعللرتف 
عملية نقل املعارف ال�شرورية ل�شمان 
تاأمني موارد م�شتدامة للمياه يف دول 

العامل املعر�شة ملخاطر اجلفاف.

الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار يحدد امل�ساريع البحثية 
املتاأهلة لنيل منحة دورته الـ4

رئي�ض الأركان ي�ستقبل نظرييه بكل من ال�سعودية وكوريا اجلنوبية

الإمارات تدعو اإىل توحيد اجلهود الدولية لدعم تطلعات الليبيني

نور دبي تختتم خميمها العالجي يف غانا

اإيدج تطلق اأول نظام م�ساد للت�سوي�ض م�سنوع يف الإمارات لتعزيز مرونة املالحة
•• دبي -وام:

اإيدج، جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع وغريه،  اأعلنت 
ام�ض اإطاق جي بي اإ�ض-بروتيكت، وهو نظام م�شاد للت�شوي�ض يغطي 
من  النظام  هللذا  تطوير  مت  والبحرية.  والللربيللة  اجلوية  التطبيقات 
الإلكرتونية  احلللرب  حللول  الللرائللد  املللطللور  "�شيجنال"،  �شركة  قبل 
وال�شتخبارات، وال�شركة التابعة ملجموعة ايدج، ويوفر النظام امل�شنوع 
الأنظمة  حماية  وبالتايل  الت�شوي�ض،  �شد  كبرية  حماية  الإملللارات  يف 
واملاحة  للموقع  مللوؤكللدة  معلومات  تتطلب  الللتللي  للمهام  احل�شا�شة 

.GPS والتوقيت من نظام حتديد املواقع العاملي

يلل�للشللتللخللدم الللنللظللام املللتللطللور هلللوائلللي منلللط ال�للشللتللقللبللال املللتللحللكللم فيه 
اإ�شارة  �شد  مقاومة  ويوفر  متعددة،  عنا�شر  من  واملكون   CRPA
ت�شوي�ض واحدة اأو عدة اإ�شارات ت�شوي�ض. و يتميز نظام "جي بي اإ�ض-
بروتيكت" باأحدث التقنيات املتقدمة ويعمل على تنفيذ طرق تخفيف 
ل�شمان  الرقمية  الإ�للشللارات  ملعاجلة  متخ�ش�شة  وخوارزميات  متعددة 
الأقمار  عللرب  املللاحللة  على  تعتمد  الللتللي  لاأنظمة  امل�شتمر  الت�شغيل 
ال�شناعية عندما ُت�شتخدم اأجهزة الت�شوي�ض على نظام حتديد املواقع 
الأقمار  اإ�للشللارات  تعطيل  اأو  للت�شوي�ض  اأخللرى  اآليات  اأو   GPS العاملي 

ال�شناعية.
مم نظام "جي بي اإ�ض-بروتيكت" للعمل يف ظروف ديناميكية عالية،  �شُ

غري  لاأنظمة  مثالًيا  يجعله  ما  احلجم،  و�شغري  الللوزن  خفيف  وهللو 
املاأهولة والأ�شلحة املوجهة واملقيدة من ناحية احلجم والوزن والقوة.. 
دمج  للا  اأيلل�للشً ميكن  مللتللعللددة،  لتطبيقات  واحلللداً  حللًا  تقدميه  وبف�شل 

النظام النموذجي يف من�شات اأكرب مثل املركبات وال�شفن والطائرات.
اإدارة الللربامللج يف قللطللاع احلرب  نللائللب رئي�ض  امللل�للشللمللاري،  و قللال وللليللد 
الإلكرتونية وال�شتخبارات يف ايدج: "بناًء على جناح حمفظة منتجاتنا 
احلالية، ي�شعدنا اأن نطلق نظام "جي بي اإ�ض-بروتيكت" الذي يعد اأول 
واأحد  الإملللارات،  يف  كامل  ب�شكل  تطويره  يتم  للت�شوي�ض  م�شاد  نظام 

الأنظمة القليلة من نوعها املوجودة يف املنطقة".
قوية  قلللدرات  تطوير  نحو  املتنامي  الللتللوجلله  مللع  "متا�شياً  واأ�لللشلللاف: 

بي  "جي  نظام  ي�شهم  حجماً،  اأ�شغر  حزم  �شمن  الإلكرتونية  للحرب 
لي�شمل  الإللللكلللرتوين  الطيف  يف  الللتللفللوق  تو�شعة  يف  اإ�ض-بروتيكت" 
الأنظمة غري املاأهولة �شغرية احلجم، اإ�شافة اإىل الطائرات وال�شفن 
العاملي  املواقع  نظام حتديد  اإ�شارة  على  يحافظ  وهو  الأكللرب حجًما.. 
يف  مللقلل�للشللود  غللري  تللداخللل  اأو  ت�شوي�ض  هللجللمللات  وجلللود  عللنللد  للمن�شة 
الرتددات الراديوية.. ونحن نتطلع اإىل التعاون مع �شركائنا وعمائنا 

لن�شر هذا املنتج املتطور يف ال�شوق".
و تعد �شيجنال جزءاً من قطاع احلرب الإلكرتونية وال�شتخبارات يف 
والتي  الدفاع وغريه  املتقدمة يف قطاع  التكنولوجيا  ايللدج، جمموعة 

ت�شنف بني اأف�شل 25 مورداً ع�شكرياً يف العامل.

•• دبي - وام:

ا�شتقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ض اأركان 
كا   -  2021 للطريان  دبللي  مبعر�ض  مبكتبه  اليوم  امل�شلحة  القوات 
هيئة  رئي�ض  الرويلي  حامد  بن  فيا�ض  الركن  اأول  الفريق  حللده  على 
اإن ت�شول  اأول وون  الأركان العامة للقوات امل�شلحة ال�شعودية والفريق 

رئي�ض هيئة الأركان امل�شرتكة لكوريا اجلنوبية.
جرى خال اللقاءين ا�شتعرا�ض عاقات التعاون التي تربط بني دولة 
الإمللارات و كل من اململكة العربية ال�شعودية وكوريا اجلنوبية خا�شة 
وتنميتها  تعزيزها  و�شبل  والدفاعية  الع�شكرية  بال�شوؤون  ال�شلة  ذات 
مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة.. اإىل جانب تبادل الأحاديث حول اأهمية 
دبي  معار�ض  �شل�شلة  مقدمتها  ويف  عامليا  املللعللار�للض  هللذه  مثل  تنظيم 

للطريان.
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•• اأبوظبي- وام:

 5 مللنللهللم  مللتللطللوعللا،   178 �لللشلللارك 
تنظيف  يف  حمللللرتفللللني،  غلللوا�لللشلللني 
بللللاأبللللوظللللبللللي، �شمن  ربللللللللدان  �لللشلللاطلللئ 
التطوعي،  فزعة  فريق  نظمها  حملة 
للخدمات  "بروفي�ض"  و�للللشللللركللللة 
املوؤ�ش�شات  مللع  بللالللتللعللاون  الللعللقللاريللة، 
والتطوعية،  واملجتمعية  احلكومية 
ال�شحية  الللوقللائلليللة  الإجلللللراءات  وفللق 
الرامية  اجلللهللود  اإطلللار  ويف  املعتمدة، 

حلماية البيئة من التلوث.
واأثنى معايل ال�شيخ خليفة بن حممد 
بن خالد اآل نهيان، الرئي�ض الفخري 
رئي�ض  الللتللطللوعللي،  "فزعة"  لللفللريللق 
جمل�ض اإدارة جمعية واجب التطوعية، 
على دور ال�شركات اخلا�شة التي قامت 
املنظومة  حلماية  احلملة  هذه  بدعم 
ا�شتجابة  تللاأتللي  اأنللهللا  مللوؤكللدا  البيئية، 
اإطاق  يف  الر�شيدة  احلكومة  مل�شاعي 
وتعزيز  الللهللادفللة،  التنموية  املللبللادرات 

مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية.
املتطوعني  ملل�للشللاركللة  اأن  اإىل  واأ�لللشلللار 
واملوؤ�ش�شات احلكومية يف هذا احلدث 
التعاون  دور  اإبلللراز  يف  اأ�شهم  البيئي، 
والللوجلله الإنلل�للشللاين ملجتمع الإمللللارات 
�شعادة  �شبيل  يف  والعطاء  الللبللذل  يف   ،
الآخرين، �شمن روابللط قوية ما بني 
التطوعي، من  والعمل  البيئة  حماية 
وطني  واجللللب  حللمللايللتللهللا  اأن  مللنللطلللللق 
�شباب  اأن  ل�للشلليللمللا  ملللللحللة،  و�لللشلللرورة 

اللللوطلللن ومللوؤ�للشلل�للشللاتلله هلللم عللمللاد هذا 
على  للمحافظة  الإنلل�للشللاين  الللتللوجلله 

البيئة من اأ�شباب التلوث.
من  للم�شاركني  امتنانه  عللن  واأعلللرب 
النفع  وجللمللعلليللات  املللحلللللي  املللجللتللمللع 
متيزت  الفعالية  اأن  اإىل  لفتا  الللعللام، 
الإيجابية  اخل�شائ�ض  مللن  بالعديد 
يف  املللحللرتفللني  الللغللوا�للشللني  كم�شاركة 
هذه التجربة الناجحة حلماية البيئة 
نللقللل خرباتهم  وبللالللتللايل  الللبللحللريللة، 
ومن  املتحم�شني،  والأطللفللال  لل�شباب 
لديه القدرة على التعبري عن انتمائه 
اإىل عمل  �للشللعللوره  لللوطللنلله، وتللرجللمللة 

يخدم البيئة واملجتمع.
ال�شيخ حممد بن  الفعالية،  �شارك يف 
خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، 

جمعية  اإدارة  جمللللل�للض  رئلليلل�للض  نللائللب 
عائ�شة  وال�شيخة  التطوعية،  واجللب 
اآل  خللالللد  بللن  حممد  بللن  خليفة  بنت 
بن  حمدان  بن  �شعيد  وال�شيخ  نهيان، 
نهيان، وطال  اآل  بن طحنون  �شعيد 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  الذيابي، 
اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  العقارية  الللدار 
وجا�شم �شالح بو�شيبع،  "بروفي�ض"، 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة "بروفي�ض"، 
ال�شكنية  املجمعات  �شكان  اإىل  اإ�شافة 

التي تديرها ال�شركة.
�شرطة" من  "كلنا  فريق  �للشللارك  كما 
اأبوظبي،  وبلللللديللة  اأبللوظللبللي،  �للشللرطللة 
اأبوظبي   - الللنللفللايللات  اإدارة  وملللركلللز 
"تدوير"، وجمعية واجب التطوعية، 
للغو�ض  اللل�للشللبللع  الإملللللللللارات  وفلللريلللق 

التطوعي، و"ون اإليفن".
بللن خليفة بن  اللل�للشلليللخ حمللمللد  وقللللال 
البيئة  اإن  اآل نهيان،  حممد بن خالد 
لاإن�شانية،  مللل�لللشلللرتك  تلللللللراث  هللللي 
املجتمعي،  الهلللتلللملللام  كلللل  وتلل�للشللتللحللق 
لفتا  عللللللليلللهلللا،  امللللحلللافلللظلللة  فللليلللجلللب 
ال�شعيد  علللللللى  مللل�لللشلللاركلللتللله  اأن  اإىل 
ال�شخ�شي يف هذا احلدث ياأتي بدافع 
البيئة  خلللدملللة  يف  الأكلللليللللدة  الللرغللبللة 
التفاعل  وزيللادة  الإمللاراتللي،  واملجتمع 
املحبة  روابلللط  وتعزيز  للمتطوعني، 
البيئة  لتطويع  اجلللمللاعللي  العمل  يف 

واملحافظة على مواردها.
املوؤ�ش�شات  ا�للللشللللرتاك  اإن  واأ�لللللشلللللاف 
واخلريية  واملللجللتللمللعلليللة  احلللكللوملليللة 
على  املحافظة  اأن  نوؤكد  يجعلنا  معا، 

البيئة اأمر مهم يتواكب مع توجهات 
القيادة الر�شيدة واهتمامها بالتنمية 
الللبلليللئللي، واحللللفلللاظ عليها  واللللتلللوازن 
ال�شامية  القيم  �شليمة معافاة، �شمن 
واإعداد  املللواطللنللة،  روح  توؤطرها  التي 
جيل من املتعلمني والواعني مب�شاكل 
يف  امل�شاركة  على  والللقللادريللن  البيئة، 
والرتللقللاء يف م�شتوى احلفاظ  حلها، 

على الكون.
 " الللتللملليللمللي  الللغللوا�للض خمي�ض  وقللللال 
يف  "بروفي�ض"  مللع  الللتللعللاون  ي�شعدنا 
اإطللللار هلللذه احلللملللللة املللتللملليللزة، وناأمل 
اإللللهلللام املللزيللد من  اأن تلل�للشللاهللم يف  لللهللا 
باتخاذ  للللللبللدء  واللل�للشللكللان  اللل�للشللركللات 
خطوات حقيقية حلماية البيئة. ففي 
بجمع  جنحنا  قليلة،  �شاعات  غ�شون 
مللن املللخلللللفللات من  كلليلللللوغللرام   600
اأعماق البحر، الناجمة عن الأ�شاليب 
اللللتلللخللللللل�لللض من  اللل�للشللللليللمللة يف  غللللري 
تعري�ض  �شاأنها  مللن  والللتللي  القمامة 
املخلفات  عرب  للخطر  املائية  احلياة 
البا�شتيكية اأو امللوثات الأخرى التي 
قد  اأو  البحرية  الكائنات  تلتهمها  قد 
تعلق بها وتعيق قدرتها على ال�شباحة 
بحرية". وح�شل امل�شاركون يف احلملة 
وباء  من  التطعيم  لقاح  على  البيئية 
"كورونا"، اإ�شافة اإىل اأنه تلم اإجراءات 
"PCR" قبل  املخربية  الفحو�شات 
مللن �شامة  للتاأكد  مللن احللللدث  يللوم 
اجلميع، وفق الإجللراءات الحرتازية 

والوقائية ال�شحية املعتمدة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�للشللارك �للشللعللادة الللدكللتللور حمللمللد حمد 
اللللكلللويلللتلللي، رئللليللل�لللض جمللللللل�لللض الأمللللللن 
الإملللارات،  دولللة  حلكومة  ال�شيرباين 
يف جل�شة نقا�شية نظمها مركز تريندز 
هام�ض  على  وال�للشللتلل�للشللارات  للبحوث 
40 من  الللللل  الللنلل�للشللخللة  ملل�للشللاركللتلله يف 
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب. وقد 
النقا�شية  اجلل�شة  يف  �شعادته  حتللدث 
حللللول اأهللملليللة الأملللللن اللل�للشلليللرباين يف 
ال�شامل  الوطني  العمل  م�شرية  دعللم 
الدكتور  بح�شور  وذللللك  للللاإملللارات، 
الرئي�ض  اللللعلللللللي،  عللللبللللداهلل  حملللملللد 
"تريندز"، وعدد من  التنفيذي ملركز 
اأع�شاء جمل�ض تريندز ل�شباب البحث 

العلمي.
واأكد �شعادة الدكتور حممد الكويتي، 
يف اجلللللل�للشللة الللنللقللا�للشلليللة اللللتلللي جلللاءت 
الثقايف"،  "تريندز  بللرنللامللج  �للشللمللن 
اللل�للشلليللرباين يف دعم  اأهلللمللليلللة الأمللللللن 
الرقمي،  والللتللقللدم  الللتللنللملليللة  ملل�للشللرية 
العتماد  يلللزداد فيه  اللللذي  الللوقللت  يف 
العملية  احلياة  يف  التكنولوجيا  على 
م�شطرد،  بللل�لللشلللكلللل  والجللللتللللمللللاعلللليللللة 
التحول  اإىل  الللتللوجلله  مللعلله  ويللتللنللامللى 
الرقمي عاملياً، اإذ يبدو التازم وا�شحاً 
ا�شتخدام  املعرفة وتو�شع  اقت�شاد  بني 

والتي  والت�شالت  املعلومات  تقنيات 
تتيح تعزيز التنمية.

واأو�شح الكويتي اأن الأمن ال�شيرباين 
ي�شكل اأهمية كبرية ملواجهة م�شكات 
التنمية وحتدياتها ومواجهة املخاطر 
اللللللتلللللي حتلللليللللط مبلللخلللتلللللللف جمللللللالت 
احلللليلللاة، فللبللات يللطللال جللملليللع الأمللللور 
القت�شادية، وال�شيا�شية، والع�شكرية، 
م�شرياً  والإنلل�للشللانلليللة،  والجللتللمللاعلليللة، 
اأوجدت  الرقمية  التكنولوجيا  اأن  اإىل 
عاملاً افرتا�شياً مهماً يوؤثر على احلياة 
يف  الإمللللارات  ر  ت�شدُّ مللوؤكللداً  اليومية، 

الأمن  بثقافة  الللوعللي  رفللع  مللوؤ�للشللرات 
ال�شيرباين.

متكني الطاقات ال�سابة
د رئللليللل�لللض جمللللللل�لللض الأملللللن  كلللملللا �للللشللللدَّ
الللل�لللشللليلللرباين علللللللى �لللللشلللللرورة متكني 
واإ�شراكها يف �شناعة  ال�شابة  الطاقات 
اأولوية  الرقمي الذي ي�شكل  امل�شتقبل 
فللهللمللهللا ماهية  اإملللاراتللليلللة، و�للللشللللرورة 
يف  جديد  كمتغري  ال�شيرباين  الأملللن 
العاقات الدولية، واإدراك اأهمية هذا 
اأ�شبح �شرورة حتمية  اأن  بعد  املفهوم 

يف عامل اليوم، ل�شيما يف ظل ارتباط 
الللدوللليللة باجلانب  الللتللفللاعللات  كللافللة 

الرقمي والتكنولوجي.
ال�شدد، جهود  �شعادته، يف هذا  وثمن 
وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز 
يف جمال الدرا�شات والبحوث الرقمية 
والنتاجات  اللللللللراأي  وا�لللشلللتلللطلللاعلللات 
والفعاليات  الإ�للشللدارات  من  النوعية 
متكني  على  املركز  وحر�ض  الدولية، 
العديدة  مللللبللللادراتلللله  عللللرب  الللل�لللشلللبلللاب 
بكفاءات  املللجللتللمللع  ورفللللد  واملللتللنللوعللة، 
الباحثني  مللللن  اإبللللداعلللليللللة  وطللللاقللللات 

ال�شباب املتميزين.
 

التعاون العلمي
ع جمل�ض الأمن  ويف �شياق مت�شل، وقَّ
اللل�للشلليللرباين حلكومة دوللللة الإمللللارات 
تريندز  ملللركلللز  ملللع  تللفللاهللم  ملللذكلللرة 
تعزيز  بهدف  وال�شت�شارات  للبحوث 
وال�شتفادة  والبحثي  العلمي  التعاون 
واملعلومات  اللللبللليلللانلللات  قللللواعللللد  مللللن 
ع التفاقية  والبحوث املتاحة. وقد وقَّ
�شعادة الدكتور حممد حمد الكويتي، 
ال�شيرباين  الأمللللللن  جمللللل�للض  رئلليلل�للض 
والدكتور  الإمللللللارات،  دوللللة  حلللكللومللة 
الرئي�ض  اللللعلللللللي،  عللللبللللداهلل  حملللملللد 
للبحوث  تللريللنللدز  مللللركلللز  الللتللنللفلليللذي 
وال�للللشللللتلللل�للللشللللارات.  وتلللنللل�لللضُّ امللللذكلللرة 
علللللللى اللللتلللعلللاون بللللني جمللللل�للض الأملللللن 
جمالت  يف  و"تريندز"  اللل�للشلليللرباين 
ذات  املو�شوعات  حول  البحوث  اإعللداد 
الهللتللمللام امللل�للشللرتك، وتللبللادل اخلرباء 
والباحثني لدى الطرفني لا�شتفادة 
التعاون  ي�شمل  كللمللا  خللرباتللهللم.  مللن 
يف  ة  املعدَّ والبحوث  الإ�شدارات  تبادل 
باملعرفة  تت�شل  م�شرتكة  مو�شوعات 
علللن تنظيم  فلل�للشللًا  والللتللكللنللولللوجلليللا، 
فللعللاللليللات ونلللللللدوات وحملللا�لللشلللرات يف 
امل�شرتك  الهللتللمللام  ذات  املللو�للشللوعللات 

بني اجلانبني.

نتاج بحثي عاملي
وعللللربَّ �للشللعللادة الللدكللتللور حمللمللد حمد 
بللهللذا التعاون  �للشللعللادتلله  الللكللويللتللي عللن 
والللللل�لللللشلللللراكلللللة بلللللني جمللللللل�لللض الأملللللللن 
"تريتدز"،  وملللللركلللللز  اللللل�للللشلللليللللرباين 
نتاج  تقدم  بحثية  موؤ�ش�شة  باعتباره 
ي�شعى  التوجه،  وعاملي  ور�شني  دقيق 
�شناعة  يف  الللفللاعلللللة  امللل�للشللاهللمللة  اإىل 
واإ�لللشلللدارات  فللعللاللليللات  عللرب  امل�شتقبل 
والق�شايا  الللتللطللورات  تللتللنللاول  نوعية 
عمله  جانب  اإىل  والعاملية،  الإقليمية 
قادرة  �شابة  كللوادر وطنية  تاأهيل  على 
م�شرية  يف  بللفللعللاللليللة  الإ�لللشلللهلللام  علللللى 

التنمية و�شناعة امل�شتقبل.
الأمن  جمل�ض  اأن  الللكللويللتللي  واأو�لللشلللح 
ال�شيرباين يج�شد الروؤية ال�شت�شرافية 
للقيادة، والنهج ال�شتباقي للدولة يف 

مللواجللهللة الللتللحللديللات املللخللتلللللفللة التي 
تفر�شها التقنيات الرقمية املت�شارعة، 
من خال جهات متخ�ش�شة وفاعلة، 
الرقمية  احلماية  توفري  على  قلللادرة 
مبا  املتطورة  التحتية  البنية  وتاأمني 
وتقدمي  الأعللمللال  ا�شتمرارية  ي�شمن 

اخلدمات ب�شكل منتظم وفعال.

ن�سر العلم واملعرفة
وملللن جللانللبلله، اأ�لللشلللاد الللدكللتللور حممد 
املهم  الوطني  بللالللدور  العلي  عللبللداهلل 
الللللللذي يلل�للشللطلللللع بلللله جمللللل�للض الأملللللن 
وعلى  الإمللللارات  حلكومة  ال�شيرباين 
امللللكلللانلللة امللللرملللوقلللة اللللتلللي يللحللظللى بها 
الللتللعللاون مع  اأهللملليللة  مللوؤكللدا  املجل�ض، 
رقمية  منظومة  ي�شكل  الللذي  املجل�ض 
مكانة  تلللعلللزز  لللنلللة  وحمللل�لللشَّ ملللتلللطلللورة 
الإملللللارات اللللرائلللدة عللامللليللاً يف خمتلف 

املجالت.
الللللروؤى امل�شرتكة  د الللعلللللي علللللى  و�للشللدَّ
بلللني اجلللانللبللني الللتللي تللخللدم م�شرية 
ن�شر العلم واملعرفة وامل�شاركة يف �شنع 
التكنولوجيا  بللا�للشللتللخللدام  امللل�للشللتللقللبللل 
املللتللطللورة واملللعلللللومللات الللرقللملليللة، وفق 
والت�شامح  امللللنلللافلللع  تللللبللللادل  مللللبللللادئ 
التطرف  ونللبللذ  الإنلل�للشللانلليللة  والأخللللللوة 

والكراهية.
واأ�للللشللللار اللللدكلللتلللور حمللمللد الللعلللللي اإىل 
انطاقاً  تلللاأتلللي  التللفللاقلليللة  هللللذه  اأن 
تعزيز  علللللى  "تريندز"  حللر�للض  ملللن 
الللل�لللشلللراكلللات الللبللحللثلليللة والللعلللللملليللة مع 
الفاعلة  الكربى  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
يف جمالت التنمية، اإىل جانب مراكز 
التي تعنى  الإقليمية والدولية  الفكر 
املللعللنلليللني من  املللعللرفللة ومتللكللني  بن�شر 

ال�شتعداد لتحديات امل�شتقبل.

للطريان دبي  ملعر�ض  الأول  اليوم  يف  الدفاع  وزارة  �سفقات  درهم  مليارات   5
•• اأبوظبي- وام:

وزارة  اإعلللان   ،2021 للطريان  دبللي  معر�ض  مللن  الأول  اللليللوم  �شهد 
 640 5 مليارات و239 مليونا  بقيمة  5 �شفقات  اإبللرام  الدفاع عن 

األف درهم مع �شركات حملية ودولية.
التنفيذي  املللديللر  البلو�شي  �شالح  اإ�للشللحللاق  طيار  الللركللن  اللللللواء  واأكلللد 
للجنة الع�شكرية املنظمة ملعر�ض دبي للطريان 2021، خال املوؤمتر 
من  الأوىل  ال�شفقة  اأن  املعر�ض  هام�ض  على  عقد  الللذي  ال�شحفي، 
 airbus" املعر�ض مت التعاقد من خالها مع �شركة ا�شبانية ت�شمى
بالوقود  تزود  طائرات  ل�شراء   defence and space" s.a.u

2 مليار و468 مليونا  لقيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة 
و189 األفا و886 درهما.

الر�شمي  املتحدث  �شارة حمد احلجري  املقدم طيار  قالت  من جانبها 
با�شم معر�ض دبي الدويل للطريان 2021: «اإن ال�شفقة الثانية مت 
ل�شراء   "progressive technologies" �شركة  مع  عقدها 
والدفاع  اجلوية  الللقللوات  ل�شالح  التدريب  �شامًا  الذخائر  مكمات 
اجلوي والتي بلغت قيمتها 2 مليار و672 مليونا و257 األف درهم.« 
اأنه من �شمن �شفقات اليوم الأول �شفقة مت عقدها مع  وا�شارت اإىل 
القوات  ل�شالح  الت�شال  اأنظمة  ل�شراء  "thales" الفرن�شية  �شركة 
األللف درهللم، فيما  15 مليونا و937  اجلوية والدفاع اجلللوي، بقيمة 

وال�شيانة  الغيار  ل�شراء قطع  ذاتها  ال�شركة  مع  اآخللر  تعاقد  اإبللرام  مت 
بقيمة 16 مليونا و709 اآلف و754 درهما. واأو�شحت باأن ال�شفقة 
اخلام�شة والأخللرية يف اليوم الأول من املعر�ض مت اإبرامها مع �شركة 
Goodrich corporation لتقدمي خدمات  اأمريكية ت�شمى 
الطائرات  الغيار لأنظمة  الفنية وتوفري قطع  الفني واملعاونة  الدعم 

بقيمة 66 مليونا و114 األف درهم.
التنفيذي  املللديللر  البلو�شي  �شالح  اإ�للشللحللاق  طيار  الللركللن  اللللللواء  وقللال 
2021، «من املتوقع  للجنة الع�شكرية املنظمة ملعر�ض دبي للطريان 
ال�شابقة  اللللدورات  اأكللر متيزاً من  املعر�ض  الللدورة من  اأن تكون هللذه 
ا�شتناداً اإىل عدد الدول واجلهات العار�شة اجلديدة امل�شاركة يف املعر�ض 

حيث ي�شارك يف املعر�ض اأكر من 1200 عار�ض من 148 دولة حول 
العامل«. واأ�شار اإىل اأن معر�ض دبي الدويل للطريان 2021 يلعب دورا 
على  والدفاع  والف�شاء  الطريان  قطاعات  قوا�شم  حتقيق  يف  حمورياً 
العامل  حول  واخلللرباء  القادة  جتمع  من�شة  باعتباره  العاملي  امل�شتوى 
النمو  وحتقيق  القطاع  تعايف  نحو  الطريق  ومتهد  جديدة  ل�شراكات 
يف امل�شتقبل. واأ�شاف اأن انعقاد الدورة ال�شابعة ع�شر من املعر�ض تعد 
دليًا وا�شحاً على كفاءة دولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�شتجابة 
ت�شدرت حماية  املللرحلللللة، حيث  هللذه  ال�شحية وجتللاوزهللا يف  لللاأزمللة 
ا�شتجابة احلكومة  الأولويات يف خطة  �شحة و�شامة اجلميع قائمة 

لاأزمة ال�شحية العاملية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت �شعادة لنا زكي ن�شيبة م�شاعدة وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون 
ال�شيا�شية واملندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية املتحدة لدى الأمم املتحدة 
اأن دولة الإمارات، كما درجت، اختارت اأن ُتكمل م�شرية البناء والبحث الدوؤوب 
عن �شركاء التعاون والزدهار لت�شيف ل�شجل اإجنازاتها وترتقي بنموذج النجاح 
اأهم  �شتكون  اخليار  هللذا  اإجنللاح  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  فللاإن  ولهذا  املنطقة..  يف 

اأولوياِتنا يف اخلم�شني عاماً القادمة.
وقالت �شعادتها يف مقال لها بعنوان "اخلم�شني عاماً القادمة من الدبلوما�شية 
اإبللان عقد  واملنطقة  العامل  املرحلة يف  �شّكل عنوان  ال�شتقطاب  الإماراتية" اإن 
ال�شبعينات حني َق�ّشَمت احلرب الباردة املجتمع الدويل اإىل قطبني مت�شارعني 
وا�شتوطن ال�شرق الأو�شط هاج�ض احلرب فاأنهكه قتاًل واأ�شناه فقراً. ويف هذه 
الثاين من دي�شمرب يف عام  تاأ�ش�ض خالها الحتللاد يف  التي  ال�شعبة،  الظروف 
�شلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه  بن  زايد  ال�شيخ  الوالد  يكتِف  مل   ،1971
دولة الإمارات لُت�شبَح كياناً م�شتقًا وذا �شيادة  تنه�ض  باأن  املوؤ�ش�ض  – واجليل 
فح�شب، بل اأ�شروا على اأن جت�شد منوِذجاً للدولة الناجحة املنفتحة على العامل 
واحلا�شنة لأحام وتطلعات �شعبها. ومل تزدهم قلة الأمل وكرة الإحباط يف 

املنطقة اإل عزميًة، فاأناطت القيادة الر�شيدة بالدبلوما�شية الإماراتية النا�شئة 
انطلقت من  التي  الطموحة  الروؤية  بتنفيذ  ت�شمح  بيئة خارجية  تهيئة  مهمة 
تعك�ض ِحكمة هذا  الآن  املتحدة  العربية  الإمارات  هي  ال�شديرة" – وها  "�شيح 

امل�شار.
المارات  دولللة  ت�شتعد  حيث  بالأم�ض،  اليوم  اأ�شبه  ما  ولكن   : قائلة  اأ�شافت  و 
للخم�شني عام املُقبلة يف وقٍت يتخوف فيه العامل من عودة ال�شتقطاب الدويل 
املتتالية  الإخفاقات  بعبء  مثقلٌة  منطقتنا  تللزال  ل  بينما  القطبية،  والثقافة 
�شاِبقاتها  تقل �شعوبة عن  املرحلة ل  اأن هذه  وبالرغم من  النفراجات.  و�ُشح 
البناء والبحث الدوؤوب  ُتكمل م�شرية  اأن  اأن الإمللارات، كما درجللت، اختارت  اإل 
بنموذج  وتللرتللقللي  اإجنللازاتللهللا  ل�شجل  الللتللعللاون والزدهلللللار لت�شيف  �للشللركللاء  عللن 
�شتكون  اإجنللاح هذا اخليار  الفاعلة يف  امل�شاهمة  فاإن  املنطقة. ولهذا  النجاح يف 
اأهم اأولوياِتنا يف اخلم�شني عاماً القادمة، حيث �شتقوم الدبلوما�شية الإماراتية 
بتاأمني البيئة اخلارجية من خال ثاثة حماور رئي�شية: اأوًل، تدعيم القدرات 
يف  اخلللارجلليللة  الللعللاقللات  جمللال  يف  والعاملني  للموؤ�ش�شات  والعلمية  العملية 
لدينا  ثابتاً  مرتكزاً  يعد  الوطنية  الإمكانات  تطوير  اأن  من  فبالرغم  الدولة. 
من  جديد  جيٍل  اإعللداد  �شتتطلب  امل�شتقبلية  التحديات  اأن  اإل  التاأ�شي�ض،  منذ 
الدبلوما�شيني القادرين على الإجناز وال�شتفادة من بوادر الأمل ب�شكٍل يدفع 

بعجلة الإمناء وال�شتقرار يف ظل جٍو دويل يت�شم بالحتقان والتجاذبات.
ثانيا، تطبيق ا�شرتاتيجية �شاملة تعزز من حمورية الإمارات واإ�شهامها ب�شكٍل 
م�شوؤول يف معاجلة اأهم الق�شايا وال�شواغل العاملية فبغ�ض النظر عن اخلافات 
ال�شيا�شية التي قد تطغى على ال�شاحة الدولية اأحياناً اإل اأن التحديات الكربى 
مثل تغري املناخ وانت�شار الأوبئة والتفاوت القت�شادي �شتتطلب املزيد من العمل 
امل�شرتك والتعاون بني الدول. وبالإ�شافة اىل تفادي النعكا�شات ال�شلبية التي 
قد ترتتب على م�شالح الدولة ب�شبب اإهمال هذه امل�شائل، فاإن تبني دور ن�شط 
يف حلحلتها من �شاأنه اأن يرقى مبوقع دولة المارات يف املجتمع الدويل كع�شٍو 
فيه  تثمر  رحللبللاً  ف�شاًء  �شيخلق  واللللذي  واآمللاللله،  همومه  الللعللامل  ي�شارك  فاعل 

العاقات ال�شرتاتيجية متعديًة النطاق ال�شيق الذي قد تفر�شه اجلغرافيا.
ثالثاً، العمل على اإر�شاء ثقافة احلوار والتعاي�ض يف ال�شرق الأو�شط لأن حتمية 
اأثبتتها جتارب  الدولة هي حقيقة  واإيجاباً، على  �شلباً  املنطقة،  تداعيات و�شع 
حلماية  واإمكاناتها  طاقاتها  تكر�ض  اأن  الملللارات  مللن  تطّلب  واللللذي  املا�شي. 
التطرف  م�شاحلها والدفاع عن مكت�شباتها يف وجه موجات احلروب وتيارات 
الإمارات  ا�شتقرار  ان  �شعادتها  اأ�شافت  وو  الفر�ض.  انللعللدام  واأبللعللاد  والإرهلللاب 
وجناح م�شاريعنا التنموية يبقى من العوامل الأ�شا�شية التي عززت من قدرتنا 
يف التاأثري على الو�شع يف املنطقة ب�شورة اإيجابية.. ولذلك فمع مرور العامل 

بتغريات اقت�شادية و�شيا�شية واأمنية وتقنية فارقة، حري بنا اأن ن�شتثمر قدراتنا 
يف التنمية والبناء والذي يخدم وي�شتوجب جواراً اإقليمياً هادئاً ي�شوده احلوار 

والتعاي�ض.
و �شددت �شعادتها على اأن الدبلوما�شية الإماراتية كانت ول زالت اأداة لتحقيق 
طموحات الدولة فهي من�شجمة كلياً مع ال�شرتاتيجية الوطنية. فا�شت�شافتنا 
ملقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة IRENA ومعر�ض اإك�شبو دبي 2020 
الإبراهيمي  التللفللاق  وتللوقلليللع  الدبلوما�شية  قللرقللا�للض  اأنلللور  اأكللادميلليللة  واإنلل�للشللاء 
الأمن  جمل�ض  ع�شوية  علللللى  واحللل�للشللول  للمريخ  الأمللللل  مب�شبار  والللو�للشللول 
مكت�شبات  جميعها  متثل   COP28 موؤمتر  لعقد  كموقٍع  الإملللارات  واختيار 
نوعية ومتناغمة ت�شت�شرف اأهداف الدبلوما�شية الإماراتية يف اخلم�شني عاماً 
 1971 املوؤ�ش�ض يف �شنة  اإليه اجليل  با  النموذج الذي �شَ القادمة، فهي جُت�شد 
العامل  على  املنفتحة  الناجحة  الدولة  منوذج  اليوم،  الر�شيدة  قيادتنا  وتعززه 

واحلا�شنة لأحام اأبنائها وتطلعاتهم.
و اختتمت �شعادتها مقالها قائلة : يف اخلم�شني �شنة القادمة، �شيتعامل ن�شاء 
ورجال ال�شلك الدبلوما�شي، كما فعل �شابقيهم، بحكمة ومو�شوعية مع تطورات 
الو�شع الدويل و�شيعملون على تهيئة بيئة خارجية حتفظ مقدرات هذا الوطن 

ومكت�شباته وتدفع ب�شعبه اإىل حتقيق الأف�شل دائماً.

اأبوظبي يف  ربدان  �ساطئ  تنظيف  حملة  يف  ي�ساركون  178متطوعا 

لنا زكي ن�سيبة : الدبلوما�سية الإماراتية كانت ول زالت اأداة لتحقيق طموحات الدولة 

رئي�ض املجل�ض ي�سارك يف جل�سة نقا�سية لرتيندز يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب

تفاهم بني جمل�ض الأمن ال�سيرباين وتريندز لتعزيز التعاون العلمي والبحثي

•• دبي -وام: 

اأعلللللللن جمللللل�للض اللللتلللوازن القللتلل�للشللادي تلللللوازن اأمللل�لللض اأنه 
100 طللائللرة عمودية  وقلللع خللطللاب نللوايللا للل�للشللراء علللدد 
500VRT متعددة ال�شتخدامات من �شركة "اإيروتري" 
216.9 مليون يورو ما يعادل نحو913 مليون  بقيمة 
درهم وذلك ل�شتخدامها من قبل جهات حكومية ، حيث 

من املتوقع البدء با�شتامها يف عام 2023.
لإدارة  التنفيذي  الرئي�ض  الللهللرمللودي  علي  اأحللمللد  وقللال 
ال�شتحواذ يف جمل�ض التوازن القت�شادي اإن هذه ال�شفقة 
تاأتي يف اإطار نطاق العمل اجلديد ملجل�ض التوازن يف اإدارة 

امل�شرتيات ال�شرتاتيجية للدولة.
ل�شيانة  مركز  تاأ�شي�ض  �شيت�شمن  التفاق  اأن  اإىل  واأ�شار 
الللطللائللرات الللعللمللوديللة يف اأبللوظللبللي بللالللتللعللاون مللع �شركة 
بللدعللم من  "اإيروتري" بللللداأت  �للشللركللة  اأن  ملللوؤكلللداً  وطللنلليللة 
�شندوق تنمية القطاعات ال�شرتاتيجية باحلوار مع عدد 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  يف  للدخول  الوطنية  ال�شركات  من 
بدعم  تللوازن  التزام  على  وم�شددا  املركز،  واإدارة  لت�شغيل 

القت�شاد الوطني ومتكني ال�شركات الوطنية.
اأهللللداف مللن بينها نقل  الللهللرمللودي حتقيق عللدة  وتللوقللع 
لدولة  الت�شغيلية  والعمليات  التكنولوجية  الإمكانيات 
الإملللللارات ، ممللا يللتللواكللب مللع اأهللللداف تللللوازن املتمثلة يف 
متكني القطاع ال�شناعي والعمل على منوه وتطوره ودعم 

ا�شتثمارات ال�شرتاتيجية للدولة.
مللن جللانللبلله قلللال عللبللداهلل نللا�للشللر اجلللعللربي نللائللب رئي�ض 
يف  بامل�شي  �شعداء   " "اإيروتري"..  �شركة  اإدارة  جمل�ض 
القت�شادي"  الللتللوازن  جمل�ض  مللع  ال�شفقة  هللذه  تنفيذ 
اأن ال�شركة قامت بتطوير الطائرات واإدخال  اإىل  م�شريا 
وتلبية  العماء  ملواكبة متطلبات  تقنية عليها  حت�شينات 

توقعاتهم فيما يتعلق مبنتجات ال�شركة.
واأكد اأن الطائرات العمودية اخلفيفة ذات املحرك الواحد 

تتميز  حيث  هائلة  باإمكانيات  تتمتع   VRT طللراز  من 
بت�شميم يتيح ا�شتخدامها يف جمالت متنوعة مع مراعاة 
اأعلى معايري ال�شامة و�شمان الأداء القوي، ف�شًا عن 

التكلفة املنا�شبة.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  اوخللونللكللو  الك�شندر  ورحلللب 
امل�شي  واأهمية  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  "اأيروتري" بهذه 
الإماراتي  اللل�للشللوق  دخللللول  اأن  ملللوؤكلللدا  ال�شفقة  هلللذه  يف 
ت�شويق  على  ال�شركة  قللدرة  فارقة يف  نقطة حتللول  ميثل 
يف  جديدة  ا�للشللواق  دخللول  يف  اإمكانياتها  ودعللم  منتجاتها 
منطقة ال�شرق الو�شط و�شمال اإفريقيا و يف باقي اأ�شواق 

العامل.
تتمتع   VRT الهليكوبرت  طللائللرات  اإن  اأوخللونللكللو  وقللال 
وهلللللي م�شممة  وفلللللريلللللدة،  وقللللللللدرات ممللليلللزة  بلللخلللوا�لللض 
لللا�للشللتللخللدام يف مللنللاطللق الللنللمللو الللعللمللراين وكللذلللك ملهام 
بها  تتمتع  الللتللي  التقنيات  اأن  مللوؤكللدا  والإنلللقلللاذ  الللبللحللث 
العديد  متطلبات  مللع  متاما  تتنا�شب  ال�شركة  منتجات 
من العماء يف اإطار العمليات غري القتالية مثل عمليات 
البحث والإنللقللاذ اجلللوي ودعللم الللركللاب ور�للض املحا�شيل 
ومكافحة  الزلزالية  امل�شوحات  ودعللم  اجلوية  والأ�شغال 
احللللرائلللق، فلل�للشللًا علللن امللللهلللام اجللللويلللة يف قللطللاع النفط 

والغاز.
وتعد "اإروتريط �شركة حديثة تقدم حلوًل بحثية وتقنية 
طائرة  منها  الهليكوبرت،  طللائللرات  �شناعة  يف  تناف�شية 
VRT500، ذات �شبعة مقاعد التي تعتمد تكنولوجيا 
اآملللنلللة وتلل�للشللتللخللدم يف جمللللالت الللنللقللل اخللللا�لللض وحلللالت 

الطوارئ وا�شتخدامات اأمنية اأخرى.
يذكر اأن �شندوق توازن لتنمية القطاعات ال�شرتاتيجية 
والذي  القاب�شة  تللوازن  ل�شركة  ال�شتثماري  اللللذراع  هو 
اأن�شئ بغر�ض متكني القطاعات ال�شرتاتيجية من خال 
تنمية  ت�شتهدف  مبتكرة  متويلية  وبرامج  ال�شتثمارات 

القطاع اخلا�ض.

توازن توقع خطاب نوايا ل�سراء 100 طائرة 
عمودية من اإيروتري بقيمة 913 مليون درهم
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عربي ودويل

لجئون يكابدون ال�سقيع والأهوال على حدود بولندا وبيالرو�سيا

�سيا�سيا واقت�ساديا.. ماذا يف جعبة »بايدن و�سي« باأول قمة؟

•• عوا�سم-وكاالت

تلللتلللواىل امللل�للشللاهللد امللللاأ�لللشلللاويلللة من 
وبولندا،  بارو�شيا  بللني  احللللدود 
حيث يكابد طالبو اللجوء، الربد 
اأمامهم،  الأفق  وان�شداد  القار�ض، 
بعدما كانوا مينون النف�ض بحياة 

اأف�شل يف “فردو�ض اأوروبي«.
من  �شواء  اللجوء،  طالبو  ويكابد 
ال�شن،  يف  الطاعنني  اأو  ال�شغار 
اإىل  نظرا  للغاية،  قا�شية  ظروفا 
وجللللودهللللم يف واحلللللللدة مللللن اأكللللر 
مناطق العامل برودة، على احلدود 

بني بيارو�شيا وبولندا.
والأمل  الللعللذاب  م�شاعر  واأ�شحت 
بعدما  اللللللجللوء،  طللالللبللي  تعت�شر 
اإىل  تلللبلللخلللر حلللللللملللهلللم وحتلللللوللللللوا 
حتدهم  ومللللطللللارديللللن،  علللاللللقلللني 
الأ�للللشللللاك اللل�للشللائللكللة والللللهللللراوات 
والأ�شلحة امل�شوبة نحوهم ملنعهم 

من التقدم واقتحام احلدود.
حالت  �شجلت  ذللللك،  غلل�للشللون  يف 
وفيات بني طالبي اللجوء، وجلهم 
مللن الللعللراقلليللني واللل�للشللوريللني، من 
جراء الربد ال�شديد، فيما يجري 
العثور  عن  متكرر  ب�شكل  الإبلللاغ 
على جثث لجئني توفوا يف ظروف 
غام�شة يف املناطق احلدودية بني 

بيارو�شيا وبولندا.
يف تعليقه على اأزمة طالبي اللجوء، 
موؤ�ش�شة  رئي�ض  اآري جال،  يقول 
الاجئني  لللل�لللشلللوؤون  “القمة” 
لل”�شكاي  حللديللث  يف  والللنللازحللني، 
“مع الأ�شف و�شع  نيوز عربية”، 

بولندا من  الاجئني على حدود 
لأبعد  ماأ�شاوي  بيارو�شيا،  جهة 
لأب�شط  يفتقرون  فهم  احلللللدود، 
ملللقلللوملللات الللللرعللللايللللة والغلللللاثلللللة، 
لهم  املللقللدمللة  املللعللونللات  وتقت�شر 
على بع�ض الطعام وال�شراب كي ل 
ميوتوا جوعا وعط�شا، ونحن على 

توا�شل دائم ومبا�شر معهم«.
ويلللل�للللشلللليللللف رئلللليلللل�للللض امللللوؤ�لللشللل�لللشلللة 
الللعللراقلليللة املللعللنلليللة بلللاللللدفلللاع عن 
من  يزيد  “وما  الاجئني  حقوق 
هناك  الإنلل�للشللاين  الو�شع  خللطللورة 
تللنللطللوي على  بللاتللت  الللقلل�للشلليللة  اأن 
حادة،  �شيا�شية  وجتلللاذبلللات  اأبللعللاد 
وال�شريبة  الللثللمللن  يلللدفلللع  ومللللن 
وغالبيتهم  الاجئون  هللوؤلء  هم 

الذين  العراقيني  املللواطللنللني  مللن 
اإن�شانية،  يعي�شون يف ظروف غري 
ويف ظلللل تلللدين درجلللللات احلللللرارة 
ذلك  على  وقلل�للض  ال�شفر،  دون  ملللا 

حجم الكارثة«.
تنزلق  اأن  من  املراقبون  ويخ�شى 
ع�شكرية  احتكاكات  نحو  الأملللور 
وبولندا،  بلليللارو�للشلليللا  بلللني  حللتللى 
الإعامية  احلمات  اأن  �شيما  ل 
البلدين  م�شوؤويل  بني  والتا�شن 
اأ�شدها،  على  اللللللدوديللن  اجلللاريللن 
رو�شيا  مللللن  كللللل  خلللللفللهللمللا  وملللللن 

والحتاد الأوروبي.
عمليات  مع  التوتر  هذا  ويتزامن 
اجلهة  يف  خا�شة  ع�شكرية،  ح�شد 
اأزمة  تفجر  وقع  على  البولندية، 

اأن  يللبللدو  بينما  هلللذه،  الللاجللئللني 
انعكا�شاتها ال�شيا�شية باتت تطغى 

على جوانبها الإن�شانية امللحة.
اأكرب  اللعبة  اأن  مللتللابللعللون  ويلللرى 
مللن الللاجللئللني الللعللالللقللني هناك، 
بلل�للشللراعللات نفوذ  تللرتللبللط  لأنلللهلللا 
وجيو�شيا�شية  تاريخية  اأبعاد  ذات 
اأن  من  خ�شيتهم  مبدين  معقدة، 
الب�شطاء  الاجئون  هللوؤلء  يدفع 
الباحثني عن حياة كرمية واآمنة، 
عاملية كربى من  نزاعات  �شريبة 
املعروف  التقليدي  ال�شراع  طينة 
بني حلف الناتو ورو�شيا، ل �شيما 
اجلغرافية  الللتللمللا�للض  مللنللاطللق  يف 
احل�شا�شة والرخوة بني الطرفني، 
مللثللل املللنللطللقللللللللللللللة الللتللي علللللق فيها 

ل�شلللوء  الللاجللئللللللللللللللون  هلللللللللللللللللوؤلء 
حظهم.

مين�شك  اأوروبية  حكومات  وتتهم 
اإىل  املللللهللللاجللللريللللن  بلللللا�لللللشلللللتلللللدراج 
اإىل  للعبور  واإر�شالهم  بيارو�شيا 
�شابقة  عقوبات  على  ردا  بولندا، 
فللر�للشللهللا الحتللللاد الأوروبللللللي على 
على  لوكا�شينكو  اأ�للشللكللنللدر  نللظللام 

خلفية اتهامه بقمع املعار�شة.
وتلللللعلللللج اللللل�للللشللللبللللكللللات واملللللنلللل�للللشللللات 
وخمتلف  الللعللراقلليللة  الجتماعية 
و�لللشلللائلللل الإعلللللللام اللللدولللليلللة منذ 
بللللللاآلف ق�ش�ض  واأيلللللللام،  اأ�للشللابلليللع 
يعي�شها  اللللتلللي  واللللقلللهلللر  الللللعللللذاب 
العراقيون وغريهم من العالقني 
بيارو�شيا  بللللني  احللللللللدود  علللللللى 
�شور  يف  واملللللوثللللقللللة  وبلللللوللللللنلللللدا، 
والق�شم  ومقاطع فيديو م�شورة، 
كرد�شتان  مللن  هللم  منهم  الأكللللرب 

العراق.
اأعلنت  الللللتللللداعلللليللللات،  اآخلللللللر  ويف 
اللللعلللراقللليلللة،  اخلللللارجلللليللللة  وزارة 
الطريان  رحلللات  وقللف  اجلمعة، 
وبيارو�شيا  العراق  بني  املبا�شرة 
القن�شل  عللمللل  رخلل�للشللة  و�للشللحللب 
بغداد  الللفللخللري يف  الللبلليللارو�للشللي 
بلل�للشللكللل ملللللوؤقلللللت، واإيلللللقلللللاف عمل 
الللقللنلل�للشللل الللفللخللري اللللعلللراقلللي يف 
بيارو�شيا، وذلك للحد من منح 
تاأ�شريات الدخول اإىل بيارو�شيا، 
�شبكات  مللن  العراقيني  وحلماية 
وتهريبهم،  بللالللبلل�للشللر  الجتللللللللار 
اخلارجية  با�شم  املتحدث  بح�شب 

العراقية، اأحمد ال�شحاف.

املغرب يعزز مراقبة حدوده للت�سدي لكوفيد 
عربية واإفريقية عدة. �شيكون على امل�شافرين الوافدين من تلك 
البلدان التي ُت�شدر اخلارجية املغربية لئحتها على ح�شاباتها يف 
)بي  واختبار  التلقيح  جواز  تقدمي  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
الكامريات  بوا�شطة  مللزدوج  فح�ض  “اإجراء  اإىل  اإ�شافة  اآر(،  �شي 
احلللراريللة واأجللهللزة قيا�ض احلللللرارة الإلللكللرتونلليللة وكلللذا الختبار 
امل�شت�شد” عند الو�شول اإىل املغرب، على اأن يتم ن�شر فرق طبية 
هوؤلء  باإمكان  يكون  ولللن  ومطاراتها.  اململكة  موانئ  جمموع  يف 
امل�شافرين دخول املغرب اإذا كانت نتيجة تلك الختبارات اإيجابية، 
با�شتثناء الأ�شخا�ض الذين يحملون اإقامة دائمة يف املغرب. واأ�شارت 
اللجنة الوزارية اإىل اأن هذه الإجللراءات ت�شتهدف “احلفاظ على 
قررت  اإذ  للجائحة،  الت�شدي  يف  حتققت  التي  الهامة”  املكا�شب 
اأ�شهرا  فر�شه  بعد  الليلي  التجول  حظر  رفع  الثاثاء  ال�شلطات 

•• الرباط-اأ ف ب

للللللتلل�للشللدي لكوفيد-19  تللعللزيللز مللراقللبللة حلللللدوده  امللللغلللرب  اأعلللللللن 
بللاإجللراءات جللديللدة ت�شمل منع دخللول الللوافللديللن مللن بلللللدان عدة 
ما  وموانئها،  اململكة  مطارات  يف  بالفريو�ض  اإ�شابتهم  تبينت  اإذا 
مل يكونوا مقيمني فيها. وقال بيان للجنة وزارية متخ�ش�شة اإن 
“يف  الوطني  الرتاب  لولوج  املراقبة  تعزيز نظام  ال�شلطات قررت 
حالت  بتزايد  يت�شم  �شياق  يفر�شها  وقائية  �شحية  تدابري  اإطللار 
علما باأن اأوروبللا الغربية  الإ�شابة يف اجلوار الأوروبللي للمغرب”، 
ت�شم جالية مغربية كبرية. ت�شمل هذه التدابري البلدان امل�شنفة 
ح�شب  مقلقة  وبائية  و�شعية  ت�شهد  التي  اأي  باء”  “الائحة  يف 
ودول  الأوروبلليللة  البلدان  جل  وبينها  املغربية،  ال�شلطات  ت�شنيف 

احل�شيلة  �شهدت  الللبللاد.  داخللل  التنقل  على  القيود  ورفللع  عللدة، 
تراجعا  عنه  الناجمة  والوفيات  بالفريو�ض  لاإ�شابات  اليومية 
حملة  ا�شتمرار  مع  الأخللرية،  الأ�شابيع  خال  املغرب  يف  ملحوظا 
التلقيح التي �شملت اأكر من 22،3 مليون �شخ�ض ا�شتفادوا من 
جرعتي اللقاح ح�شب اآخر ح�شيلة ر�شمية. يف املقابل ي�شتمر العمل 
بجواز التلقيح ك�شرط �شروري لل�شفر اإىل اخلارج اأو لدخول جميع 
الف�شاءات واملرافق العمومية املغلقة. ورغم عدم معار�شة غالبية 
املغاربة للتطعيم �شد كورونا، اأثار الطابع الإلزامي جلواز التلقيح 
لدخول املرافق والف�شاءات العامة احتجاجات يف مدن عدة خال 
اإىل  املغرب  املا�شيني، ودعللوات للرتاجع عنه. ويطمح  الأ�شبوعني 
الو�شول اإىل مناعة جماعية بتطعيم 80 باملئة من �شكانه البالغ 

عددهم نحو 36 مليونا.

بجامعة عني �شم�ض، مينى احلماقي، 
وفر�شة  جللدا  هللامللة  القمة  اإن  قللالللت 
كللبللرية لللتللخللفلليللف الللتللوتللر بلللني اأكرب 
قلللوتلللني اقللتلل�للشللاديللتللني بللالللعللامل بعد 
دونالد  اللل�للشللابللق  الللرئلليلل�للض  �للشلليللا�للشللات 
ترامب الذي كان ياأخذ نهجا معاداة 

وقطيعة اأ�شرت العاقات مع بكني.
اأو�شحت  ال�شينية،  املطالب  وحلللول 
احلماقي، يف ت�شريحات ملوقع”موقع 
�شرتكز  اأنللهللا  عربية”،  نلليللوز  �للشللكللاي 
واإلغاء  الللعللقللوبللات،  جميع  رفلللع  علللللى 
العقابية،  اجلللمللركلليللة  الللتللعللريللفللات 
واإلغاء حظر التاأ�شريات، واإنهاء قيود 
من  الللفللائللقللة  التكنولوجيا  ت�شدير 

الوليات املتحدة لل�شني.
�شرورة  بلللايلللدن  يلللوؤكلللد  اأن  وتللوقللعللت 
اإجراء بكني تغيريات ت�شريعية هائلة 
اإذ  الللفللكللريللة،  امللكية  حللمللايللة  لتعزيز 
ف�شلت  باأنها  ال�شني  وا�شنطن  تتهم 
الفكرية،  امللللللكلليللة  حللقللوق  حللمللايللة  يف 
الأجنبية  الللفللكللريللة  امللكية  و�للشللرقللت 
خللا�للشللة الللتللكللنللولللوجلليللا، اإ�للشللافللة اإىل 

الأمن ال�شيرباين.
بعد  مللا  “مرحلة  حماقي:  واأ�للشللافللت 
اجلائحة تتطلب من اجلانبني العمل 
على خف�ض الر�شوم اجلمركية ودفع 
الإ�لللشلللاحلللات ودعلللللم الللنللمللو واإنلللهلللاء 
احلرب التجارية والبحث عن تكامل 

اقت�شادي �شامل«.
هو  الآن  الللتللحللدي  اأن  علللللى  واأكللللللدت 
املدمرة  الللبللاردة  احلللرب  البتعاد عن 
النظام  داخللللللل  اللللعلللملللل  خلللللال  مللللن 
من  والتخفيف  الللدويل  القت�شادي 

حدة التوترات.

التوا�شل  عملية  وا�شتعادوا  البلدين 
جمدداً، ف�شيكون ذلك اأمراً جيداً«.

اللللللبلللللاردة  احلللللللللرب  اأن  علللللللى  واأكلللللللللد 
اأكر  �شتكون  ال�شينية  الأمللريكلليللة 
واأ�لللشلللد وطلللللاأة علللللى اللللعلللامل فلللى حال 
تطورت لنزاع دويل �شامل وهو ما ل 

يرغب فيه اأحد.
واأو�للشللح اأن الللعللامل هللذه الللفللرتة مير 
التعقيد  و�لللشلللديلللدة  علل�للشلليللبللة  بللفللرتة 
جائحة  تللللعللللد  ومل  واحلللل�لللشلللا�لللشللليلللة 
كلللورونلللا هللي املللو�للشللوع الللرئلليلل�للشللي بل 
املناخ  اأخللللللرى مللثللل  اأزملللللللات  ظلللهلللرت 

وال�شطرابات يف عدة دول.
اخرتاقات  حللدوث  �شادق  يتوقع  ول 
كللبللرية يف الللقلل�للشللايللا اللل�للشللاخللنللة، مبا 
يف ذللللللك الللللتللللوتللللرات حلللللول تلللايلللوان 
و�شينغيانغ وهونغ كونغ، فيما اأكد اأن 
نقل  على  العزم  �شيظهران  الطرفني 

العاقة من املواجهة اإىل التعاون.
حماور اقت�سادية

التجارة  بللكللللليللة  القللتلل�للشللاد  اأ�لللشلللتلللاذة 

•• عوا�سم-وكاالت

يلللللتللقللي اللللرئللليللل�لللض الأمللللللريكللللللي، جو 
�شي جني  ال�شيني  بايدن مع نظريه 
بني  قمة  اأول  يف  الثنني  اليوم  بينغ 
اجلانبني، عدها حمللون اأكرب فر�شة 
واقت�شاديا  �شيا�شيا  التوتر  لتخفيف 

بني اأكرب قوتني يف العامل.
وبعد احلرب التجارية بني اجلانبني، 
نفوذ،  الأخللرية �شراع  الآونللة  �شهدت 
وال�شني، يف ملفات عدة  اأمريكا  بني 
الهادئ  واملحيط  تايوان  اأحدثها  كان 
وكذلك  كللللورونللللا  فللللريو�للللض  ونللل�لللشلللاأة 
اأمنية  حتلللاللللفلللات  اأمللللريكللللا  تلللد�لللشلللني 
واقت�شادية قالت بكني اإنها ت�شتهدف 
اأزمة  املخاوف من  زاد  ح�شارها، مما 

و�شيكة توؤثر على العامل اأجمع.
هاتفيا  الللزعلليللمللان  حتللدث  اأن  و�شبق 
ملللرتلللني مللنللذ تللنلل�للشلليللب بلللايلللدن، ومل 
يف  رغبته  الأمللريكللي  الرئي�ض  يخف 

لقاء نظريه ال�شيني �شخ�شيا.
ومللع ذللللك، وجلله للله انللتللقللادات علنية 
لغيابه عن قمتي جمموعة الع�شرين 
�شيكتفي  بايدن  لكن  و”كوب-26”، 
بينغ  �شي جللني  مللع  افللرتا�للشللي  بلقاء 
اللللللذي مل يلللغلللادر اللل�للشللني مللنللذ نحو 
تف�شي  اإىل  الأملللللللر  عللللازيللللا  عللللامللللني، 

فريو�ض كورونا.
املللتللحللدة مواجهة  اللللوليلللات  وتلل�للشللع 
لاأمن  �للشلليللا�للشللتللهللا  قلللللب  اللل�للشللني يف 
اإدارة  وو�شفت  �شنوات،  منذ  القومي 
باأنها  اللل�للشللني  املللنللافلل�للشللة ملللع  بلللايلللدن 
“اأكرب اختبار جيو�شيا�شي” يف القرن 

احلايل.

اأفغان�ستان جمرد جولة 
اإعدادية خلطاأ بايدن املقبل؟

•• وا�سنطن-وكاالت

روج الرئي�ض الأمريكي جو بايدن تر�شحه اإىل الرئا�شة الأمريكية على اأ�شا�ض اأن 
الرا�شدين �شيعاودون تويل امل�شوؤولية. وحمل الر�شالة نف�شها اإىل قادة العامل. لكن 
الواقع كان خمتلفاً بح�شب الباحث يف معهد امل�شروع الأمريكي مايكل روبني. ويف 
الكفاءة  وغياب  الرئي�ض  اإدارة  �شوء  اأن  روبني  كتب  اإكزاميرن”،  “وا�شنطن  جملة 
الأمريكية  ال�شدقية  ت�شببا بنزيف  به  القومي اخلا�ض  الأمن  الهائل لدى فريق 
اأمللريللكللا مثل رو�شيا  ومتللكللني الإرهللابلليللني و�للشللخ الأدريللنللالللني يف طللمللوح مناف�شي 
وال�شني. وحقق الرئي�ض الرو�شي فادميري بوتني انت�شاراً طويل املدى مع رفع 
العقوبات عن م�شروع نورد �شرتمي 2. من جهة ثانية، اأظهر الن�شحاب الأمريكي 
وداع�ض.  الللقللاعللدة  بلللروز  اإعلللادة  و�شمن  اجل�شيم  الللكللفللاءة  انللعللدام  اأفغان�شتان  مللن 
اقتحم  بينما  اأمريكيني  رهائن  هايتي  ع�شابة  زعيم  يحتجز  الائحة.  وتطول 
حوثيون ال�شفارة الأمريكية يف �شنعاء بعد اأ�شهر قليلة على رفع وزارة اخلارجية 
ميلي�شياتهم عن لئحة الإرهللاب. اأما دفاع املوفد الأمريكي اخلا�ض روبرت مايل 
عن �شلوك اإيللران فيبدو اأنلله با حللدود. لكن جميع هللذه الأخللطللاء قد ل تقرتب 
بقيت  اأمريكية  مبادرة  وجللود  اجلنوبية عن  الكورية  اخلارجية  وزيللر  من مقرتح 
�شرية حتى فرتة قريبة وتهدف اإىل اإنهاء احلرب الكورية. اأ�شاف روبني اأن احلرب 
وزيللر اخلارجية  ا�شتثناء  اأ�شهر على  بعد  70 عاماً،  اأكللر من  بللداأت منذ  الكورية 
الأمريكي حينها دين اآت�شي�شون كوريا من املحيط الدفاعي الأمريكي يف منطقة 
�شنة  الهدنة  اتفاقية  اأوقفت  قللط: يف حني  احلللرب  تنتِه  تقني مل  ب�شكل  الللهللادئ. 
1953 الأعمال العدائية واأن�شاأت منطقة منزوعة ال�شاح على امتداد خط عر�ض 
38، مل ت�شكل هذه التفاقية معاهدة �شام ر�شمية. لكن وزير اخلارجية �شونغ 
اأوي-يونغ يقول اإن اإدارة بايدن م�شتعدة لإعان ينهي احلرب ر�شمياً. وقال: “لقد 
اأجرينا موؤخراً م�شاورات وثيقة للغاية مع الوليات املتحدة ب�شاأن �شيغة وحمتويات 
اإعان نهاية احلرب”. وتابع اأوي-يونغ: “التن�شيق بني كوريا اجلنوبية والوليات 
املتحدة �شارف على النتهاء تقريباً”. اأو�شح روبني اأن الإدارة يف كوريا اجلنوبية 
اأجللل تفكيك  جلهد متجدد من  انطاق”  كل”نقطة  اإعللان  ا�شتخدام هكذا  تاأمل 
على  بناء  احلللرب  نهاية  اإعللان  الكاتب  ي�شف  النووية.  ال�شمالية  كوريا  تر�شانة 
اأمل باإجناز ال�شام هو اأمر �شاذج. القيام بذلك قبل حتقيق هكذا اأهداف يخاطر 
باندلع نزاع اأكر حدة. تكمن امل�شكلة يف اأن وا�شنطن تعمل حتت راية الأمم املتحدة 
على �شبه اجلزيرة وباإمكانها موا�شلة هذا العمل طاملا اأن ال�شام مل يتحقق. اأن 
يتم اإعان انتهاء احلرب يعني ب�شكل فوري نزع ال�شرعية عن الدور الأمريكي وعن 

دور املراقبني املحايدين على طول املنطقة املنزوعة ال�شاح.

اإدارة التناف�ض
ووفلللللق بللليلللان للللللبلليللت الأبللليللل�لللض، فلللاإن 
افرتا�شيا،  �شيناق�شان،  “الرئي�شني 
يف  البلدين  بني  التناف�ض  اإدارة  �شبل 

�شكل م�شوؤول«.
خال  �شيكون  “بايدن  اأن  واأو�لللشلللح 
الجتماع وا�شحا و�شريحا يف �شاأن ما 

يقلق الوليات املتحدة اإزاء ال�شني«.
وقبيل اللقاء املرتقب، بعث الزعيمان 
اإيجابية”  “نغمة  حملتا  بللرقلليللتللني 
اللجنة  اإىل  الفلللرتا�لللشللليلللة  للللللقللمللة 
اللللوطلللنللليلللة للللللللعلللاقلللات الأملللريكللليلللة 
اللل�للشلليللنلليللة للللاحلللتلللفلللال بلللاللللذكلللرى 

ال�شنوية الل55 لتاأ�شي�شها.
بينغ،  جلللللني  �للللشللللي  خلللللطلللللاب  ونللللل�لللللض 
لدى  ال�شيني  ال�شفري  قللللراأه  اللللذي 
اللللوليلللات املللتللحللدة، ت�شني جلللاجن، يف 
اأن  على  ال�شبت،  اللجنة،  ع�شاء  حفل 
وا�شنطن  مع  للعمل  م�شتعدة  “بكني 
التبادلت والتعاون يف جميع  لتعزيز 

املجالت«.

احلذر  الللتللزام  وا�شنطن  مللن  ال�شني 
بيان  و�للللشللللددت، يف  تللللايللللوان،  بللل�لللشلللاأن 
للخارجية، على اأنها لن تقدم تنازلت 
اأو ت�شويات ب�شاأن الق�شايا التي مت�ض 
ذلك  يف  مبللا  لها،  الرئي�شية  امل�شالح 

�شيادتها و�شامة اأرا�شيها.

حتذيرات من احلرب الباردة
الأعمال  قللللادة  مبللنللتللدى  كلللللمللتلله  ويف 
بللنلليللوزيلللللنللدا اخلللملليلل�للض املللا�للشللي حذر 
اأجلللواء  علللودة  مللن  ال�شيني  الللرئلليلل�للض 
توتر ت�شبه احلرب الباردة يف منطقة 

اآ�شيا واملحيط الهادي.
وقال الرئي�ض ال�شيني اإن “حماولت 
ت�شكيل  اأو  عللقللائللديللة  حلللللدود  ر�لللشلللم 
اأ�شا�ض  علللللللى  �لللشلللغلللرية  جملللملللوعلللات 
بالف�شل،  عليها  حمكوم  جيو�شيا�شي 
منطقة  تللعللود  اأن  يجب  ول  ميكن  ل 
مواجهات  اإىل  الهادي  واملحيط  اآ�شيا 

وانق�شامات احلرب الباردة«.

بارزة ملفات   5
ال�شيا�شي  الجلللتلللملللاع  علللللللم  اأ�لللشلللتلللاذ 
�شادق،  �شعيد  الأمريكية،  باجلامعة 
قال اإن القمة �شتناق�ض “الطموحات 
النووية املتزايدة لل�شني” و”احلرب 
التوتر  و”تخفيف  ال�شيربانية” 
يف  اللللتلللعلللاون  و”تعزيز  بتايوان” 
مكافحة التغريات املناخية” و”عودة 
احلوار ال�شرتاتيجي” بني البلدين. 
ملوقع  ت�شريحات  يف  �شادق،  واأ�للشللاف 
“توجد  اأنلله  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
فجوة كبرية بني البلدين وامل�شوؤولني 
قللللادة  اجلللتلللملللع  اإذا  وللللكلللن  امللللعلللنللليلللني، 

ال�شينية  العاقات  اأن  اإىل  ونللّوه �شي 
تاريخي  مبنعطف  متللر  الأمللريكلليللة 
حلللا�لللشلللم، و�للشلليلل�للشللتللفلليللد اللللبلللللللدان من 

التعاون و�شيخ�شران من املواجهة.
بايدن،  ر�لللشلللاللللة  اأكللللللدت  امللللقلللابلللل،  يف 
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  قللراأهللا  التي 
ال�شينية،  الأملللريكللليلللة  للللللعللاقللات 
العاملية”  “الأهمية  على  لو،  جاكوب 
الللبلللللديللن يف مواجهة  بللني  للللللعللاقللة 
جائحة  مللعللاجلللة  “من  الللتللحللديللات 
التهديد  ملللعلللاجللللة  اإىل  كورونا” 

الوجودي لأزمة املناخ.
كللمللا يللاأتللي الإعللللان عللن عللقللد القمة 
بعد  ال�شيني  والللرئلليلل�للض  بللايللدن  بللني 
اتفاق  عن  النقاب  ك�شف  من  �شاعات 
التعاون  بني وا�شنطن وبكني، لزيادة 
املناخي،  التغري  اآثلللار  لللعللاج  بينهما 
امليثان  انللبللعللاثللات  خف�ض  ي�شمل  مبللا 
ا�شتهاك  من  التدريجي  والتخل�ض 

الفحم وحماية الغابات.

توترات ب�سبب تايوان
وموؤخرا، ت�شاعد التوتر بني ال�شني 
وتايوان التي تعتربها بكني جزءا من 
اأرا�شيها وتتوعد باإعادة توحيدها مع 

الرب الرئي�شي.
لطائرات  قلليللا�للشلليللة  طلللللللعلللات  وبلللعلللد 
�شينية خرقت منطقة الدفاع اجلوي 
بالدفاع  وا�شنطن  تعهدت  لللتللايللوان، 
الذاتي،  احلللكللم  ذات  اجللللزيلللرة،  عللن 
املتحدة  اللللوليلللات  اأن  بلللايلللدن  واأكلللللد 
ما  اإذا  تللايللوان  عللن  ع�شكريا  �شتدافع 

�شّنت ال�شني هجوماً عليها.
طلبت  الت�شريحات،  هللذه  على  وردا 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

ب�شعة  هلليللل،  ذي  مللوقللع  �شّخر  اجلللمللعللة،     �شباح 
للرئا�شة  هاري�ض  لكامال  حمتمل  لرت�ّشح  اأ�شطر 
بلللايلللدن من  جلللو  مللّكللنللهللا  اأن  ومللنللذ   .2024 علللام 
ذلك  اأن  الكثريون  اعترب  الرئي�ض،  نائب  من�شب 
عن  ال�شابقة  لل�شيناتورة  انطاق  قاعدة  مبثابة 

كاليفورنيا.
   وبعد اأكر من 10 اأ�شهر بقليل من رئا�شة بايدن، 
اأُجرب اأولئك الذين ا�شتقبلوا تر�ّشح كامال هاري�ض 
اأو  حما�شهم،  نللربة  تخفيف  على  اإيللجللابللي،  ب�شكل 

تن�شيب حتلياتهم.
   لقد �شبق ان لحظت خال النتخابات التمهيدية 
على ملء  قدرتها  رغم  اأنه  الدميقراطي،  للحزب 
خزينة حملتها النتخابية، اإل اأن املر�شحة ل تتمتع 
بحظوة  تتمتع  �شعبي.  دعللم  اأو  حقيقية  بحما�شة 
لدى العديد من قادة احلزب الدميقراطي، جتد 
على  النا�ض  عاّمة  اإىل  للو�شول  �شعوبة  هاري�ض 

الأر�ض، حيث يكون ذلك هو الأهّم.
نائب  من�شب  اإن  لنف�شي  قلت  يناير،   20 منذ     
الرئي�ض �شي�شمح لكمال بالظهور ب�شكل اإيجابي، مع 
النهاية، رئي�شها  العمل على �شقل �شورتها. ففي 
هو من يتخذ القرارات ويتحّمل م�شوؤوليتها، ومن 
الخري  هللذا  منحها  وعللنللدمللا  لل�شغط.  يتعّر�ض 
النتائج،  كانت  حقيقية،  ق�شايا  لقيادة  الفر�شة 

وبلغة مهذبة، دون املاأمول.
املللنللال، ولكن  بعيدة   2024 انتخابات  تللزال     ل 
اأ�للشللبللح ملللن اللل�للشللعللب بلل�للشللكللل مللتللزايللد علللللى نائب 
اإليها.  بها  ُينظر  التي  الطريقة  تغيري  الرئي�ض، 
وهذا ما اأكدته ذي هيل اجلمعة. عاوة على ذلك، 
فاإن م�شريها مرتبط مب�شري الرئي�ض يف ال�شراء 

وال�شراء.
اأن  يجب  الللتللمللّيللز،  يف  الللذاتلليللة  �شعوباتها  واإىل     
اقت�شادية  بيئة  القامت،  البورتريه  لهذا  ن�شيف، 
اأكر  الت�شخمي  �شعبة يحوم فوقها ظل الجتاه 
اإدارة  ل�شعبية  �شيئة  ن�شب  للا،  اأيلل�للشً ولللكللن  فللاأكللر، 

بايدن.
   ولللئللن ل ميللكللن ا�للشللتللبللعللاد كلللاملللال هللاريلل�للض من 
 ،2024 لعام  العر�ض  على  املتناف�شني  جمموعة 
الوقت احلايل،  املنحدر حللاّد. يف  اأن  الوا�شح  فمن 
يبدو اأنه حمكوم عليها بالأمل يف حدوث انتعا�ض 

اقت�شادي، واعتماد الكوجنر�ض خلطط ال�شتثمار 
التي يقرتحها رئي�شها.

اأعللللاه لي�شت     وكللمللا لللو اأن ال�لللشلللواك امللللذكلللورة 
ا  اأي�شً الرئي�ض، فعليها  نائب  كافية لإف�شاد فر�ض 
نواياه  عن  بايدن  جو  يعلن  حتى  ب�شرب  النتظار 

لانتخابات الرئا�شية املقبلة.
للدميقراطيني،  التمهيدية  النتخابات  خللال     
رئي�ًشا  يللكللون  اأن  اأنلللله ميللكللن  اإىل  بللايللدن  اأملللللح جللو 
انتقالًيا، رجل ثقة �شي�شمح حلزبه بالتقّدم جبهة 
اإبعاد جمهور من الناخبني بّردته  موحدة، وبعدم 

حما�شة تر�ّشحات تقدمية اأكر.
احلللللزب  تللر�للشلليللح  علللللللى  خلل�للشللومللهللا  كلللللان  واإذا     
الدميقراطي قد �شجلوا الر�شالة ب�شكل جيد، فقد 
اإىل  البي�شاوي،  املكتب  بايدن، مرة واحللدة يف  اأملح 
كانت  و�شواء   .2024 عام  املناف�شة  �شيظل يف  اأنه 
نيته �شادقة اأم ل، فاإنه بالكاد ي�شتطيع قول غري 

ذلك.
   فمع ا�شتمرار املواجهة مع الكوجنر�ض، لي�ض هذا 
هو الوقت املنا�شب ليوؤكد الرئي�ض اأنه �شيغادر ولن 
يقاتل حتى النهاية. فقد ُينظر اإىل هذا العرتاف 
فيه  ي�شتطيع  وقللت ل  عللامللة �شعف يف  اأنللله  على 

الرئي�ض اإظهار اأدنى ثغرة.
كللان مبقدور  كلما  اأكلللر،  بللايللدن     وكلما مت�شك 
يف  مت�شامنة  اأكلللرب.  ب�شرا�شة  ال�شتعداد  هاري�ض 
اأفعالها واأقوالها، ي�شتحيل عليها اأن تتمّيز وتربز، 

و�شيبقى اإرث بايدن ملت�شقا بجلدها.
كلللاملللال هاري�ض  كللنللت مللهللتللًمللا مبلل�للشللرية  لللقللد     
لولية  عامة  كمدعية  عملها  اأيللام  منذ  ال�شيا�شية 
ال�شيوخ  جمل�ض  يف  �شلوكها  ولحظت  كاليفورنيا، 
بعد انتخابها لع�شويته: امراأة موهوبة، م�شّممة، 
ذكية، وقوية، غري قادرة على تاأكيد الآمال املعلقة 
ن�شبة منخف�شة  ال�شطور،  كتابة هذه  عليها. عند 
من مواطنيها، 28 باملائة، ميلكون ت�شورا اإيجابيا 

عن عملها كنائب للرئي�ض.
اأو     و�لللشلللواء كلللان ذللللك ب�شبب اللل�للشلليللاق اللل�للشللعللب 
اخليارات التي اتخذها الرئي�ض بايدن، اأو لأنها ل 
حتظى ب�شعبية بني مواطنيها، فاإن طموح ال�شيدة 
هللاريلل�للض قللد يلل�للشللطللدم بللاحلللائللط قللريللًبللا. الوقت 
زالوا من�شغلني  ما  والدميقراطيون  ب�شرعة،  مير 

بنزاعاتهم العائلية...
ترجمة خرية ال�شيباين

كمال 2024 ...؟

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�ض يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكيني

توافق فرن�سا واإيطاليا ب�ساأن ليبيا.. »ثمرة ملفتة« مبوؤمتر باري�ض
•• باري�س-وكاالت

ملوؤمتر  اخلتامي  البيان  بها  خللرج  التي  الإيجابية  البنود  بجانب 
باري�ض حول ليبيا، الذي انعقد اجلمعة، فاإن توافق ليبيا واإيطاليا 
اأجواء  اأ�شفى  جلل�شاته  اأملللانلليللا  مللع  امل�شرتك  وتروؤ�شهما  بللالللذات 
الليبي يف  امللف  ب�شاأن  البلدين  التفاوؤل نظرا للخاف احلاد بني 
اأكد التوافق ب�شاأن اإجراء  ال�شابق. واختتم املوؤمتر فعالياته ببيان 
دي�شمرب  موعدها  يف  الليبية  والربملانية  الرئا�شية  النتخابات 

ويناير املقبلني، وخروج املرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
املوؤمتر الذي ح�شرته 25 دولة من املعنيني بليبيا، �شهد ح�شورا 
“ديكود  موقع  وبو�شف  واإيطاليا،  فرن�شا  تزعمته  لفتا  اأوروبلليللا 
39” الإيطايل فاإن هذا “كان �شيئا اإيجابيا للغاية”؛ لأن هذين 
البلدين لهما قدرة كبرية على التاأثري يف �شمال اإفريقيا وال�شاحل 
الللغللربللي لإفللريللقلليللا. وقللللال مللديللر املللجللللل�للض الأوروبلللللللي للعاقات 
اإن موؤمتر  اأرتورو فارفيللي، بح�شب ذات املوقع،  اخلارجية بروما 
اأن فرن�شا يف حاجة مل�شاعدة  اأحادية، م�شيفا  باري�ض ولد كمبادرة 

فعالة من اإيطاليا ل�شمان جناح مثل هذه املبادرات يف ليبيا.

من جهته، اعترب جوزيبي دينت�شي، رئي�ض مكتب ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اإفريقيا لدى مركز الدرا�شات الدولية بروما، اأن التعاون 
الإيطايل الفرن�شي قد يثمر مزيدا من ال�شتقرار يف ليبيا الذي 

ي�شهد �شراعات متعددة الأطراف يف الداخل واخلارج.
و�شددت اإيطاليا وفرن�شا خال موؤمتر باري�ض على �شرورة اإجراء 
اإجراء  عدم  من  تخوفهما  عن  واأعربتها  موعدها،  يف  النتخابات 
النتخابات قد ينتج عنه جتدد العنف. و�شلط املوقع اأي�شا ال�شوء 
رئي�ض وبرملان جديدان يف  اأن  اأمريكي  اإيطايل  توافق  على وجللود 
ليبيا عرب النتخابات ميكن اأن يكون لهما تاأثري اأكرب يف حتقيق 
ال�شتقرار. واخلاف بني فرن�شا واإيطاليا حول ليبيا قدمي، منذ 
بليبيا،  النفوذ  مناطق  حللول  املا�شي  القرن  ال�شتعمارية  احلقبة 
بوابتها  املتو�شط  البحر  يف  لها  املواجهة  اإيطاليا  تعتربها  حيث 
جلوارها  لها  حيوية  منطقة  فرن�شا  تعتربها  فيما  اإفريقيا،  اإىل 
املبا�شر ملناطق النفوذ الفرن�شية املبا�شرة يف و�شط وغرب اإفريقيا، 
كت�شاد والنيجر ومايل وبوركينافا�شو. وفيما كان من �شالح فرن�شا 
احلد من نفوذ امليلي�شيات والقوات الأجنبية يف ليبيا؛ كي ل ميتد 
تتقارب  كانت  اإيطاليا  فللاإن  اإفريقيا،  وغللرب  و�شط  اإىل  خطرها 

اإىل  ليبيا  من  املهاجرين  عبور  عدم  يف  لت�شاعدها  امليلي�شيات  مع 
على  الباروين  �شلطان  الليبي  ال�شيا�شي  املحلل  ويعلق  �شواحلها. 
هذا التطور باأن “توافق فرن�شي اإيطايل اأمريكي على بنود داخل 
واأ�شاف  ال�شيا�شية«.  العملية  جناح  كبري  ب�شكل  ي�شمن  قد  ليبيا 
الأوقات  مللن  وقللت  اأنلله يف  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  الللبللاروين 
طرابل�ض  يف  واحلللرب  ملفات،  عدة  على  وفرن�شا  اإيطاليا  اختلفت 

)2019- 2020( اأكرب �شاهد على ذلك.
القدرة على  “لديهما  اإن  قال  الليبي  امللف  البلدين يف  ثقل  وعن 
واأجللرتللا حمللادثللات مع  الأطلللراف،  كافة  ب�شكل كبري على  التاأثري 
اجلميع، واإذا توافقتا قد ت�شتقر العملية ال�شيا�شية ب�شكل وا�شح«.

الحتاد  عللن  بعيدا  �شابقا  ت�شرفت  اإيطاليا  بللاأن  الللبللاروين  لللر  وذكَّ
الأوروبللللي لأنللهللا مللن اللللدول الأكلللر ت�شررا ممللا يللحللدث يف ليبيا 
ب�شبب عمليات الهجرة ما جعلها تتحالف مع ملي�شيات لل�شيطرة 
عليها، هو الأمر الذي اأزعج اأوروبا. ويف تقديره، فاإن �شبب التوافق 
لأي خاف  ي�شمح  يعد  الوقت مل  “اأن  هو  البلدين،  بني  احلللايل 
العملية  حتمي  بنود  على  الآن  والتللفللاق  بليبيا،  اللل�للشللراع  يللوؤجللج 

ال�شيا�شية اأ�شبح اأمرا ل بد منه حتى متر النتخابات ب�شام«.



االثنني   15  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13392  
Monday     15   November   2021   -  Issue No   13392

11

عربي ودويل

قال م�شوؤولون  اأم�ض الأحد اإن من املرجح اأن تبداأ اأ�شرتاليا يف تطعيم 
الأطفال دون �شن 12 عاما يف يناير كانون الثاين.

زالوا  مللا  الطبيني  املنظمني  اإن  هللانللت  جللريللج  ال�شحة  وزيلللر  وقلللال 
يراجعون بيانات ال�شحة وال�شامة اخلا�شة بالتطعيمات التي �شيتم 
اإعطاوؤها لاأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و 11 عاما ومن 
غري املرجح اأن يتخذوا قرارا هذا العام. وتعد اأ�شرتاليا واحدة من 

اأكر الدول تطعيما �شد فريو�ض كورونا يف العامل.
هذا  منها  والوقاية  الأمللرا�للض  ملكافحة  الأمريكية  املللراكللز  واأو�للشللت 
نطاق  على  لا�شتخدام  فايزر/بيونتيك  لقاح  مللن  بجرعة  ال�شهر 
وا�شع يف الفئة العمرية من 5 اإىل 11 عاما ، بعد اأن اأجازتها هيئة 
فقد  ال�شحة  وزارة  لبيانات  وطبقا  الأمريكية.  والعقاقري  الأغذية 
تخطت اأ�شرتاليا يوم اجلمعة حد الت�شعني يف املئة ملن تلقوا جرعة 
املئة على  83 يف  ال�شاد�شة ع�شرة فاأكر مع ح�شول  واحللدة يف �شن 
الأطفال  من  املئة  يف   57.7 بتطعيم  الدولة  قامت  كما  جرعتني. 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و 15 عاما.
اأ�شا�شية وراء قرارها  اأ�شرتاليا  وكانت معدلت التطعيم املرتفعة يف 
اإعادة فتح احلدود الدولية جزئيا هذا ال�شهر لأول مرة منذ بداية 
ويلز  �للشللاوث  نيو  دلللتللا يف  �شالة  تف�شي  مللن  الللرغللم  على  اجلللائللحللة 

وفيكتوريا اأكر وليتني اكتظاظا بال�شكان يف اأ�شرتاليا.
و�شجلت الأحد 1100 اإ�شابة يف الوليتني اللتني يقطنه

يعملون  �شحافّيني  خم�شة  اعللتللمللادات  الكوبّية  ال�شلطات  �شحبت   
اأعلن  ما  وفق  هافانا،  يف  “اإيفي”  الإ�شبانّية  الأنباء  وكالة  حل�شاب 
ملل�للشللوؤول يف الللوكللالللة، وذلللللك قللبللل �للشللاعللات مللن حتللللّرك للمعار�شة 
وكالة  مكتب  يف  التحرير  مدير  اأمريي�ض،  اأتاهوالبا  وقال  الكوبّية. 
وم�شّور  وملل�للشللّور  حمللّرريللن  ثللاثللة  ي�شّم  اللللذي  الإ�شبانّية  الأنللبللاء 
فيديو، “ا�شتدعونا على وجه ال�ّشرعة” و”طلبوا اإعادة اعتماداتنا«.

واأ�شاف لوكالة فران�ض بر�ض “عندما �شاألناهم عن اأ�شبابهم، تذّرعوا 
دون اأن يتّم حتديد  بالأنظمة )املطّبقة( على ال�شحافة الأجنبّية”،  
ال�شحافة  ممار�شة  من  مينعهم  الللذي  القرار  لهذا  الدقيق  ال�شبب 
اأم دائما، فاأخربونا  اإذا كان الأمر موقتا  “�شاألنا  يف اجلزيرة. وتابع 
م�شريا اإىل اأّنها املّرة الأوىل  باأّنهم لن ُيجيبونا يف الوقت احلايل”، 

التي ُيعاَقب فيها فريق كامل من و�شائل الإعام الأجنبّية يف كوبا.
غار�شيا  يونيور  للمعار�ض  فردّية  خطوة  ع�شّية  الإجلللراء  هللذا  ياأتي 
الذي يعتزم ال�َشري الأحد، حامًا وردة، يف اأحد �شوارع هافانا، رغم 
اإىل  الكوبّية  املعار�شة  �شتعتقله. كما دعت  ال�شرطة  اأّن  حتذيره من 
اإىل  تهدف  ال�شيوعّية،  ال�شلطات  ا  اأي�شً حّظرتها  الثنني  تظاهرة 
على  اأ�شهر  اأربللعللة  بعد  ال�شيا�شيني  ال�شجناء  عن  بللالإفللراج  املطالبة 

تظاهرات 11 متوز/يوليو التاريخّية.

اإلللكللرتوين مزيفة  بريد  ر�شائل  اأن  الكمبيوتر  اأمللن  خللرباء يف  اأعلن 
ُيللزعللم اأنللهللا �للشللادرة عللن وزارة الأملللن الللداخلللللي الأمللريكلليللة وحتذر 
ال�شبت من خادم  الأول  اأم�ض  اأُر�ِشلت   اإلكرتونية  من وقوع هجمات 

كمبيوتر اآمن تابع ملكتب التحقيقات الفدرايل )اإف بي اآي(.
“�شبامهاو�ض”  جمموعة  تقرير  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  واأكللد 
الربيد  ر�شائل  اأن عددا كبريا من  اإىل  اأ�شار  الذي  امل�شتقلة  الأمنية 
من  ال�شبت  مبكر  وقت  يف  دفعتني  على  اأُر�ِشلت  املزيفة  الإلللكللرتوين 

موقع اإلكرتوين ت�شتخدمه وكالت حكومية عدة.
الك�شف  جمموعة  با�شم  ُوّجهت  التي  الإلكرتونية  الر�شائل  وبع�ض 
جاءت  الوطني،  المللن  للللوزارة  التابعة  ال�شيربانية  التهديدات  عن 

بعنوان “عاجل: عامل تهديد يف الأنظمة«.
وحذرت الر�شائل املتلّقني من اأنهم اأهداف لهجوم اإلكرتوين “معّقد” 

ُتنّفذه ع�شابة ابتزاز معروفة، ح�شب ما قالت “�شبامهاو�ض«.
وقال خبري الأمن ال�شيرباين امل�شتقل براين كريب�ض اإنه تلقى اأي�شا 
بريدا اإلكرتونيا مزيفا من عنوان اإلكرتوين تابع ملكتب التحقيقات 

الفدرايل، لكن يحتوي ر�شالة خمتلفة.
واأكد مكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة الأمن ال�شيرباين والبنية 
التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني ح�شول الهجوم،  دون تقدمي 

تفا�شيل.

عوا�سم

ملبورن

هافانا

و��شنطن

وا�سنطن حتذر بكني من 
موا�سلة ال�سغط على تايوان

•• وا�سنطن-اأ ف ب

وّجهت الوليات املتحدة حتذيًرا اإىل ال�شني ب�شاأن تايوان، قبل �شاعات من قّمة 
افرتا�شّية مقّررة  اليوم الثنني بني الرئي�شني الأمريكي جو بايدن وال�شيني �شي 
جينبينغ. واأعرب وزير اخلارجّية الأمريكي اأنتوين بلينكن يف اّت�شال مع نظريه 
والدبلوما�شي والقت�شادي  الع�شكري  ال�شغط  اإزاء  “عن قلقه  وانغ يي  ال�شيني 
ح�شب بيان لوزارة اخلارجّية  املتوا�شل جلمهورّية ال�شني ال�شعبّية �شّد تايوان”، 
الثالث  هو  الثنني،  الفيديو  عرب  اجتماعا  وجينبينغ  بايدن  ويعقد  الأمريكّية. 
بني رئي�شي الدولتني، بينما ترتاكم اخلافات بني وا�شنطن وبكني اللتني تبدي 
املحادثة  وتهدف  تللايللوان.  بينها  عللدة  ملفات  ب�شاأن  مواقفها  يف  حزما  منهما  كل 
“بكني اإىل  بني بلينكن ووانغ اإىل التح�شري للقمة بني الرئي�شني. ودعا بلينكن 
لرغبات  ووفًقا  “�شلمًيا  تايبيه  مع  خافاتها  حلل  هادف”  حللوار  يف  النللخللراط 
ح�شب اخلارجية الأمريكية. وتدهورت العاقات  ال�شعب يف تايوان وم�شاحله”، 
بني اأكرب اقت�شادين يف العامل يف الأ�شابيع املا�شية، على خلفية ملفات عدة، بدءا 
بالتجارة مرورا بحقوق الإن�شان و�شول اإىل طموحات ال�شني الإقليمية، وهو ما 
دفع بايدن اإىل تعزيز حتالفاته الإقليمية يف اآ�شيا. وت�شاعد التوتر خال الأ�شابيع 
الأخرية ب�شاأن م�شري تايوان. وبعد ت�شريحات بايدن الذي اأ�شار اإىل اأن الوليات 
الدبلوما�شيون  عللاد  اجلللزيللرة،  ال�شني  هاجمت  اإذا  للتدخل  م�شتعدة  املللتللحللدة 
وم�شددين  التحذيرات  م�شاعفني  حللذرا،  واأكللر  تقليدي  خط  اإىل  الأمريكيون 

على اإرادتهم “ردع” بكني عن اأي تدخل ع�شكري.

م�سرية مناه�سة لالإجراءات اال�ستثنائية

تون�ض: مناو�سات بني املتظاهرين والقّوات الأمنية
ات�سال هاتفي بني قي�ض �سعّيد ونور الدين الطبوبي

الأرجنتني ت�سوت يف انتخابات تهدد اأغلبية الرئي�ض 

مقتل جندي بولندي على احلدود مع بيالرو�ض باري�ض تدعو اإىل عقوبات اأوروبية على املجموعة الع�سكرية يف مايل 
•• وار�سو-اأ ف ب

على  بولندا  ن�شرتها  وحللدة  اإىل  ينتمي  جنديا  اأن  البولندي  اجلي�ض  اأعلللللن 
اإىل  بالو�شول  الللراغللبللني  املهاجرين  تدفق  لحللتللواء  بلليللارو�للض  مللع  احللللدود 
اأوروبا ُقِتل جراء “حادث موؤ�شف«. وجاء يف بيان �شادر عن وحدته املتمركزة 
يف زاغان )جنوب غرب( اأن “حادثا موؤ�شفا وقع يف منطقة احلدود البولندية 
انطلقت  اجلي�ض،  معطيات  وبح�شب  جندي«.  مقتل  يف  ت�شبب  البيارو�شية 
اأن  واأكللد اجلي�ض  اأي طللرف.  ر�شا�شة من �شاح خدمة اجلندي  دون تدخل 
ال�شحية “مل يكن على اأي ات�شال باملهاجرين«. ن�شرت بولندا نحو 15 األف 
ال�شرطة  من  عنا�شر  اإىل  اإ�شافة  بيارو�ض،  مع  احلللدود  طللول  على  جندي 
وحللر�للض احلللللدود، وفللر�للشللت حلللال اللللطلللوارئ يف املنطقة قللبللل حلللواىل ثاثة 
اجلانب  على  قللوات  انت�شار  و�شط  خ�شو�شا  متوترا  الو�شع  يللزال  ول  اأ�شهر. 

البيارو�شي اأي�شا.

عقوبات  الثاين-نوفمرب  ت�شرين   07 يف  اإيللكللوا�للض  وفر�شت 
تنظيم  اإرجللاء  ب�شبب  الع�شكري  املجل�ض  اأع�شاء  على  فردية 
مدنيني  اإىل  ال�شلطة  تعيد  اأن  املنتظر  من  التي  النتخابات 
واأيار-  2020 اآب-اأغ�شط�ض  الع�شكريني يف  بعد النقابني 

مايو 2021.
وغللللداة قلللرار املللجللمللوعللة القللتلل�للشللاديللة للللدول غلللرب اإفريقيا، 
الأع�شاء  اللللدول  اأن  الأوروبللللي  الحتلللاد  با�شم  اأعلللللن متحدث 
بداأت نقا�شات “للنظر يف فر�ض عقوبات حمددة الأهداف”، 
الكامل  دعمه  جمللددا  يوؤكد  الوروبلللي  “الحتاد  اأن  م�شيفا 

جمموعة غرب اإفريقيا. لإيكوا�ض”، 
بل”تبادل  والع�شرين  ال�شبع  الللدول  خارجية  وزراء  و�شيقوم 
وجهات النظر” حول منطقة ال�شاحل، وفق ما يورد جدول 

اإيف لودريان  الأعمال الر�شمي لاجتماع. كما �شي�شدد جان 
على “القلق العميق” لفرن�شا وعدد من ال�شركاء الأوروبيني 
اإزاء “اإمكانية جلوء” املجموعة الع�شكرية احلاكمة يف مايل 

اإىل خدمات مرتزقة جمموعة “فاغرن” الرو�شية اخلا�شة.
واأ�للشللافللت املللتللحللدثللة بللا�للشللم اخلللارجلليللة الللفللرنلل�للشلليللة اآن كلري 
من  كامل  اإفلللات  مللع  ارُتكبت  التي  “الفظائع  اأن  لوجوندر 
اأخللرى موثقة  يف بلدان  املرتزقة”  “من قبل هللوؤلء  العقاب 
يف اإ�شارة خ�شو�شا اإىل جمهورية اإفريقيا  على نطاق وا�شع”، 

الو�شطى.
وقد حذرت فرن�شا رو�شيا من اأن ن�شر مرتزقة رو�ض يف منطقة 
خال  وذلللك  مقبول”،  “غري  �شيكون  وال�شحراء  ال�شاحل 

اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين اجلمعة يف باري�ض.

 •• باري�س-اأ ف ب

�شد  اأوروبلليللة  عللقللوبللات  تبني  اإىل  بروك�شل  يف  فرن�شا  تللدعللو 
اأعلللقلللاب العقوبات  الللعلل�للشللكللري احلللاكللم يف ملللايل، يف  املللجللللل�للض 
اإفريقيا  غللرب  للللدول  القللتلل�للشللاديللة  املجموعة  اأعلنتها  الللتللي 

)اإيكوا�ض(.
اإن  الأحللد  اأم�ض  الفرن�شية   با�شم اخلارجية  املتحدثة  وقالت 
“اإطارا قانونيا �شريعا من  اأن يتبنى  الأوروبللي  على الحتللاد 
اأقرتها  التي  “لتلك  مماثلة  تقييدية  اجلللراءات  اتللخللاذ  اأجللل 

اإيكوا�ض” �شد من يعيق املرحلة النتقالية«.
و�شيدافع وزير اخلارجية جان اإيف لودريان عن هذا املوقف 

يف اجتماع مع نظرائه من دول الحتاد الأوروبي.

•• الفجر -تون�س:

جللللّدت اأمللل�لللض الأحلللللد مللنللاو�للشللات بني 
امل�شرية  يف  املللل�لللشلللاركلللني  مللللن  عللللللدد 
“مواطنون  لتن�شيقية  الحتجاجية 
“ والللقللوات الأمنية  �للشللّد النللقللاب 
وذلك بعد حماولة املتظاهرين اإزالة 
احلاجز الأمني احلديدي والو�شول 
بللاردو قبالة مقر الربملان  اإىل �شاحة 
املجمدة �شاحياته اأين كانوا ينوون 
�شّدهم  ليقع  والللتللظللاهللر  العللتلل�للشللام 

من قبل القوات الأمنية.
   وقللللللد جتلللملللهلللر حللل�لللشلللد كلللبلللري من 
مار�ض   20 بللل�لللشلللارع  امللللتلللظلللاهلللريلللن، 
نلللواب  املللللللوؤدي اإىل جمللللل�للض  بللللبللللاردو، 
الإجللللراءات  على  احتجاجا  ال�شعب، 
الرئي�ض  اأقلللرهلللا  الللتللي  ال�للشللتللثللنللائلليللة 
و22  يللوللليللو   25 يف  �للشللعللّيللد  قلليلل�للض 
الرئا�شي  “الأمر  املا�شيني  �شبتمرب 

عدد 117«.
   وهتف املحتجون من اأن�شار مبادرة 
ومن  النقاب”،  �للشللد  “مواطنون 
وائتاف  النه�شة  حلللركللة  املنتمني 
اأمنية  الكرامة، والذين قدرت كوادر 
ميدانية عددهم بحوايل ثاثة اآلف 
ب�شعارات  النهار،  منت�شف  حللدود  يف 
و”ال�شرعية”  الربملان  بعودة  تنادي 

وبعزل رئي�ض اجلمهورية. 
علللللللى ما  املللللتللللظللللاهللللرون     واحلللللتلللللج 

اعتربوه، تعطيا لعدد كبري من الوافدين من اجلهات 
للتظاهر بباردو، رافعني �شعارات “ال�شعب يريد اإ�شقاط 
اعت�شام  اإىل  التظاهر  ومطالبني بتحويل  النقاب”، 

اأمام مقر الربملان. 
   ومتكن بع�ض املتظاهرين من اإزاحة بع�ض احلواجز 

•• بوينو�س اأير�س-اأ ف ب

انتخابات  يف  الأرجللنللتلليللنلليللون  ي�شوت 
تلل�للشللريللعلليللة نلل�للشللفللّيللة قلللد تلللهلللدد حكم 

الرئي�ض األربتو فرنانديز قبل عامني من نهاية وليته 
يف حال اأ�شبح حزبه الي�شاري الو�شطي اأقليا يف جمل�شي 

الربملان.
رغم ارتفاع النمو بعد ثاث �شنوات من الركود، تواجه 
عام  باملئة   41،8 بلغ  مت�شارعا  ت�شخما  الأرجللنللتللني 
2021، وتداعيات اجتماعية واقت�شادية لكوفيد-19 
وموعدا نهائيا و�شيكا ل�شداد قر�ض من �شندوق النقد 

الدويل.
دي  “فرنتي  اجلميع”  “جبهة  حتللالللف  تللكللبللد  وقلللد 
تودو�ض” البريوين الذي يقوده فرنانديز يف النتخابات 
التمهيدية يف اأيلول-�شبتمرب، خ�شائر بعد ح�شوله على 
33 باملئة من الأ�شوات مقابل ح�شول حزب “معا من 
املعار�ض  كامبيو”  اإل  بللور  “خونتو�ض  التغيري”  اأجللل 
مللاكللري على  مللاوريللزيللو  ال�شابق  الرئي�ض  يللقللوده  الللذي 

37 باملئة منها.
ال�شيوخ،  اأقللللليللة يف جمللللل�للض  الللرئلليلل�للض  وتلل�للشللكللل جللبللهللة 
جمل�ض  يف  الأغلبية  تخ�شر  اأن  حمللون  ي�شتبعد  ول 

النواب.
ال�شيوخ  اأعلل�للشللاء جمل�ض  ثلللللث  الأحللللد  اقللللرتاع  ويللجللدد 
ت�شييق  اإىل  الهزمية  تكرار  و�شيوؤدي  الللنللواب،  ون�شف 
الرئا�شية  النتخابات  حتى  فرنانديز  حتللرك  هام�ض 
اأو  توافقية  �شيا�شات  تبني  على  2023 وجتربه  العام 

اللجوء اإىل الت�شريع مبرا�شيم.
يف خلللتلللام احلللملللللة النللتللخللابلليللة هللللذا الأ�لللشلللبلللوع، طرح 
الأرجنتينيني  ملل�للشللالللح  عللن  مللدافللعللا  نف�شه  الللرئلليلل�للض 

الداخلية تنفي
   و�للشللهللد هلللذا الللتللحللرك الحللتللجللاجللي حلل�للشللورا اأمنيا 
كبريا، كما مت ر�شم م�شارات حمددة للو�شول اإىل املكان 
و�شفها  بباردو،  مار�ض   20 ب�شارع  للتظاهر  املخ�ش�ض 

الربملان،  اىل  املوؤدية  املداخل  كل  املو�شوعة يف  الأمنية 
للتوجه اإىل مقر الربملان، مما اأدى اإىل ح�شول تدافع 
مع قوات الأمن التي ت�شدت لهم ومنعتهم من اخلروج 

من املكان املخ�ش�ض لاحتجاج. 

من الأرجنتينيني. من جهتها، انتقدت املر�شحة ماريا 
اأير�ض  لبويون�ض  ال�شابقة  احلللاكللمللة  فلليللدال  يوجينيا 
بعد  اكتفت  لأنها  احلكومة  ال�شاعد،  املعار�ض  والوجه 
“خطة  بو�شع  اأيلول-�شبتمرب  يف  النتخابية  هزميتها 
�شغرية مل�شروف اجليب” �شملت تقدمي منح اجتماعية 

واإلقاء م�شوؤولية الو�شع على اإرث ماكري.

دولر  مليار   19 البالغ  القر�ض  ت�شديد  مواجهة  يف 
حكم  زمللن  الباد  عليه  ح�شلت  والللذي   2022 العام 
فرنانديز  األللربتللو  قللال   .»2019-2015“ مللاكللري 
دقائق، لأن من يحلها  امل�شاألة يف خم�ض  يتم حل  “لن 
كل  الللدويل يف  النقد  �شيوؤيد �شندوق  دقائق  يف خم�ض 
باملئة   40،6 الفقر  ويطال  يوؤيدكم«.  لن  لكنه  �شيء، 

الناطق الر�شمي با�شم وزارة الداخلية 
)وات(  لللل  ت�شريح  يف  م�شباح  يللا�للشللر 
بللاخلللطللة الأملللنللليلللة املللحللكللمللة حلفظ 

النظام يف �شفوف املتظاهرين. 
   كلللملللا نلللفلللى مللل�لللشلللبلللاح، وجللللللود اأيللللة 
املللتللظللاهللريللن خا�شة  ملللنللع  حمللللاولت 
ملللنلللهلللم اللللللقلللللادملللللني مللللللن اجلللللهللللات 
املخ�ش�ض  بلللامللللكلللان  الللللتلللحلللاق  مللللن 
بلللاأنللله مت �شبط  مللفلليللدا  للللللتللظللاهللر، 
الوقفة  حميط  يف  الأ�شخا�ض  بع�ض 
الحتجاجية يحملون اأ�شلحة بي�شاء 
خمللتلللللفللة الأحللللجللللام والأ�لللشلللكلللال فتم 

اإيقافهم. 
بع�ض  تللل�لللشلللجللليلللل  اإىل  واأ�لللللللشلللللللار     
العلللتلللداءات على اأعللللوان الأملللن من 
الوقفة  يف  املللل�لللشلللاركلللني  بللعلل�للض  قللبللل 
الحللتللجللاجلليللة، وحمللللللاولت لإزاحللللة 
احلواجز املو�شوعة والتقدم يف اجتاه 

مقر الربملان. 
   واأ�شاف م�شباح اأن وزارة الداخلية 
هللللللللذه  جتلللللللللري  اأن  علللللى  حللر�للشللت 
الوقفة الحتجاجيةللللللل يف كنف النظام 
املمتلكات  حمايللللللة  اأجلللل  مللن  الللعللام 
ومت�شاكني  واخلللا�للشللللللللللللللللللللة  اللللعلللاملللة 

منطقة باردو.
   هللذا وجلللرى اأملل�للض الأحللللد، ات�شال 
الللرئلليلل�للض قلليلل�للض �شعيد  بلللني  هللاتللفللي 
والأمني العام لاحتاد العام التون�شي 

لل�شغل، نورالدين الطبوبي. 
الباد،  يف  الللعللام  الو�شع  الهاتفي  الت�شال  وتللنللاول     
ليكون  يوليو   25 م�شار  مبوا�شلة  الإ�للشللراع  و”اأهمية 
عليها  غلب  ع�شرية  مع  للقطع  تاريخية  فر�شة  فعا 
لحتاد  الر�شمية  ال�شفحة  ذكللرتلله  ملللا  وفللقللا  الف�شل”، 

ال�شغل على موقع في�شبوك«.

اإىل  توؤدي  اأن النتخابات قد  وقدرت 
اإ�شارة اإىل  يف  “نهاية الكري�شرنية”، 
موؤثرة  تللزال  ل  التي  الرئي�ض  نائبة 
كري�شتينا فرنانديز دي كري�شرن التي 
وترتاأ�ض  و2015   2007 عامي  بني  الدولة  تراأ�شت 

حاليا جمل�ض ال�شيوخ.
اتللفللاقللا مللع القطاع  املللا�للشللي  واأعلللللنللت احلللكللومللة ال�شهر 
اثر  اأ�للشللا�للشلليللة  ملللادة   1500 اأ�للشللعللار  لتجميد  اخلللا�للض 
احتجاجات �شعبية تطالب بدعم اأكرب. كما رفعت الأجر 
النقابات  اأعلنت  كما  العائلية.  واملنح  امل�شمون  الأدنللى 
العمالية واملنظمات الجتماعية املوالية للحكومة اأنها 
النظر  الأربعاء بغ�ض  �شتقوم مب�شرية دعم لفرنانديز 

عن نتائج انتخابات الأحد.
ويللعللتللرب حمللللللللون �للشلليللا�للشلليللون علللدة اأن اقللللرتاع الأحلللد 
اختبار لقوة الئتافات ال�شيا�شية، يف �شوء النتخابات 

الرئا�شية لعام 2023.
وظللهللرت مللوؤخللرا يف الأرجللنللتللني وجللوه حتمل توجهات 
القت�شادي  غلللللرار  علللللى  ملل�للشللبللوقللة،  غلللري  �للشلليللا�للشلليللة 
الليربايل خافيري ميلي الذي يعتربه مراقبون قريبا 
من الرئي�ض الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب والرئي�ض 
ومن  بول�شونارو.  جاير  املتطرف  اليميني  الربازيلي 

املتوقع اأن يدخل ميلي الربملان.
و�شجلت الأرجنتني حت�شنا يف الو�شع ال�شحي يف الأ�شهر 
من  واحلللدة  بجرعة  التطعيم  ن�شبة  بلوغ  مللع  الأخلللرية 
لقاحات كورونا 78 باملئة “60 باملئة تلقوا جرعتني”، 
ما ميكن اأن يوؤثر ب�شكل غري مبا�شر على القللرتاع يف 
ي�شل  حاد  ب�شكل  امل�شاركة  معدل  بارتفاع  توقعات  ظل 
وفق  التمهيدية،  بالنتخابات  مقارنة  باملئة   73 اإىل 

هيئة النتخابات.

بلغاريا تنظم ثالث انتخابات على وقع كوفيد-19  •• �سوفيا-اأ ف ب

يعود البلغار اإىل مراكز القرتاع 
يف ثالث انتخابات ت�شريعية هذه 
ال�شنة، ما بني ال�شاأم واأمل �شئيل 
وباء  عواقب  ب�شدة  يعاين  بلد  يف 
اأدنى  ي�شجل  فيما  كوفيد-19 
ن�شبة تلقيح يف الحتاد الأوروبي.

�شتويانوفا  مللليللللللليلللنلللا  وقلللللاللللللت 
املتقاعدة البالغة 62 عاما  اأم�ض 
الأول ال�شبت يف �شوارع العا�شمة 
�شوفيا “علينا اأن ن�شوت جميعا، 
لكن اأخ�شى اأن يكون ذلك �شدى”، 
املخيم  الللعللام  الت�شكيك  ملخ�شة 
يف  “اأملهم”  اإبللداء البع�ض  رغللم 

“م�شتقبل اأف�شل«.
وبللللعللللد فللل�لللشلللل عللمللللليللتللي اقللللللرتاع 
�شابقتني نظمتا يف ني�شان/اأبريل 
متكن  للللعلللدم  متلللوز/يلللولللليلللو  ويف 
ائتاف  تلل�للشللكلليللل  ملللن  الأحلللللللزاب 
حللكللومللي، هلللل يللنللبللثللق اتلللفلللاق عن 

هذه النتخابات اجلديدة؟
“اجلامعة  يف  الأ�للللللشللللللتللللللاذ  رّد 
اأنتوين  الللبلللللغللاريللة  اجلديدة” 
تلللللللللودوروف علللللللى هلللللذا الللل�لللشلللوؤال 
قائا لوكالة فران�ض بر�ض “اآمل 
ال�شيا�شيون  الللقللادة  يللكللون  اأن  يف 
يدفعهم  واأن  العربة،  ا�شتخل�شوا 

ذلك اإىل التفاو�ض.

ال�شابق  القللتلل�للشللاد  وزيللللر  وراأى 
كرييل بيتكوف اأن ت�شكيل حكومة 

ينطوي على “اأهمية كربى«.
“األفا  ملللعلللهلللد  مللللديللللرة  وقللللالللللت 
ري�شريت�ض” ل�شتطاعات الراأي 
بوريانا دمييرتوفا “ل ميكن األ 
على  م�شددة  حكومة”  لنا  تكون 
�شرورة معاجلة الأزمة ال�شحية 
احلكومة  وتبدو  الأول.  املقام  يف 
مبواجهة  عللللاجللللزة  النلللتلللقلللالللليلللة 

تدهور الو�شع.
قدراتها  ا�شتنفدت  فامل�شت�شفيات 
�شخ�ض   200 حللللواىل  ويللقلل�للشللي 
يلللومللليلللا جللللللراء الللللوبللللاء يف دولللللة 
اأعلى  اأحللد  ت�شجل  التي  البلقان 
فيما  العامل  الوفيات يف  معدلت 
ل تتعدى ن�شبة امللقحني بالكامل 
مايني   6،2 اأ�للشللل  مللن   25%

ن�شمة.
واأو�شح تودوروف “هناك اإح�شا�ض 
داخل املجتمع بو�شع فو�شوي”. 
وينعك�ض الغمو�ض ب�شاأن امل�شتقبل 
دفع  مللا  القت�شادي،  النمو  على 
خف�ض  اإىل  الأوروبلليللة  املفو�شية 
تللوقللعللاتللهللا اللل�للشللنللويللة للللللبلللللد هذا 
الأ�شبوع. ولفت اخلبري ال�شيا�شي 

املحافظ  “غريب”  اأن حزب  اإىل 
ال�شابق  الللللوزراء  رئي�ض  بللزعللامللة 
بويكو بوري�شوف “ي�شتغل الأمر” 
فين�شر يف املدينة لفتات انتخابية 

حتمل �شعار “�شد الفو�شى«.
هذه  اأن  ال�شيا�شي  اخلبري  وراأى 
املحلية”  و”قاعدته  الللر�للشللالللة 
“املح�شوبية”  اإىل  ت�شتند  الللتللي 
يللفلل�للشللران علللللى الأرجللللح ح�شوله 
الأ�شوات  نوايا  من   24% على 
مللتلل�للشللدرا ا�للشللتللطللاعللات اللللللراأي. 

يتهمه  اللللللذي  بلللوريللل�لللشلللوف  لللكللن 
وباختا�ض  بللالللفلل�للشللاد  مللنللتللقللدوه 
“غري  بللات يعترب �شريكا  اأملللوال، 
ان  املللرجللح  غللري  وملللن  مقبول” 
اإىل  الللعللودة  مللن  ت�شكيله  يتمكن 

ال�شلطة.
وقالت دمييرتوفا اإن ثمة رغبة يف 
“النا�ض  اأن  مو�شحة  “التناوب” 
الت�شويت  اإىل  بللالللتللايل  ميلليلللللون 
التي يعتربونها  التغيري  لأحزاب 

قادرة على ت�شكيل حكومة«.

برملان  بللقلليللام  تللوقللعللات  ظلللل  ويف 
مع  جلللللديلللللد  ملللللن  “م�شرذم” 
27 حزبا  خو�ض مللا ل يقل عللن 
ا�شتطاعات  ت�شع  النللتللخللابللات، 
الللللللراأي اللللوجلللوه اجللللديلللدة التي 
ال�شيا�شي  امللل�للشللهللد  ملللع  تللتللبللايللن 
ويف  الللللل�لللللشلللللدارة،  يف  الللللبلللللللللغللللاري 
طليعتها بيتكوف وزميله من اأيام 
الدرا�شة يف جامعة هارفارد اأ�شني 

فا�شيليف.
الأربعينيان  املللر�للشللحللان  وبلللللبللل 
اللل�للشللبللاق بللاإطللاقللهللمللا يف اأيلللللول/

“لنوا�شل  حلللللركلللللة  �لللشلللبلللتلللملللرب 
وهدفها  الللو�للشللطلليللة،  التغيري” 
البلد  يف  الف�شاد”  “ا�شتئ�شال 
بني  الأخلللرية  املرتبة  يف  امل�شنف 

دول الحتاد الأوروبي.
ا�شتداد  اإىل  الللتللقللديللرات  وت�شري 
واحلزب  حركتهما  بني  املناف�شة 
بللحلل�للشللولللهللمللا على  ال�لللشلللرتاكلللي 

حوايل %16 من الأ�شوات.
ا�شتعدادهما  املللر�للشللحللان  ويللبللدي 
اأجلللل  ملللن  بل”ت�شوية”  للللللقلليللام 
و�شع حد لاأزمة ال�شيا�شية غري 
النظام  �للشللقللوط  مللنللذ  امللل�للشللبللوقللة 

ال�شيوعي.

اأنهما  مللن  وحللللذرت دميلليللرتوفللا 
لكنهما  للغاية”  “متحم�شان 
متوقعة  اخلللللربة،  اإىل  يللفللتللقللران 
على  م�شتقر”  “غري  ائللتللافللا 
�شوء اخلافات يف وجهات النظر 

بني اأحزاب التغيري.
النتخابات  مللللع  وبلللاللللتلللزاملللن   
انتخابات  جتللللري  الللتلل�للشللريللعلليللة، 
رئا�شية الأحد، يت�شدرها الرئي�ض 
املنتهية وليته رومني راديف، ولو 
الدورة  انتظار  عليه  �شيتعني  اأنلله 
ت�شرين   21 يف  املللقللررة  الللثللانلليللة 
نف�شه  لللفللر�للض  الللثللاين/نللوفللمللرب 
�شوفيا  جامعة  عميد  مبواجهة 
املدعوم  غريدجيكوف  اأنا�شتا�ض 

من “غريب«.
وذّكر اأنتوين تودوروف باأن الطيار 
تويل  الذي  ال�شللللللابق  الع�شللللللكري 
يف املا�شي قيادة القللللوات امل�شلحة 
ال�شللليا�شة  علللللى  دخللليلللا  وكلللللان 
 2016 علللللللام  انتخلللللللب  حللني 
“اأ�شبح  بدعم من ال�شرتاكيني، 
بويكو  �لللشلللد  للللللمللعللار�للشللة  رمللللللزا 

بوري�شوف” والف�شاد.
وعلل�للشلللللللللللللللللللليللة النلللتلللخلللابلللللللات، ح�ض 
الإدلء  علللللللى  اللللبلللللللغلللار  راديللللللللف 
بللاأ�للشللواتللهللم بللكللثللافللة ملللوؤكلللدا اأن 
حتّرك  عللدم  على  تللعللّول  “املافيا 

املجتمع«.

مناو�شات بني المن واملتظاهرين
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العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
التب�شم  ال�شلللللادة/خياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لل�شيدات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1146519 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شالح �شهيل �شالح حممد العامري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف علي قرن �شامل عبود الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
لت�شليح  ال�شلللللادة/الفنون  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

كهرباء ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1075665 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة يو�شف حممد ح�شن حممد احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عادل عبداهلل حممد هامت احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
للحدادة  ادج  ال�شلللللادة/�شمارت  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

واللحام ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3973829 

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شيفاكومار تاميل ماران من 25 % اإىل %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبدالهادى مرزوق نا�شر مرزوق الهاجرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد حاجى حممد وارث

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر على احمد النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
ريد  التجاري:باور  بال�شم   CN رقم:1684256 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة  لل�شيانة العامة ذ.م.م 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
غيار  قطع  لتجارة  الهدى  ال�شلللللادة/طريق  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شيارات امل�شتعملة رخ�شة رقم:1050131 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل عدنان اخلوىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بخيت حممد على �شاعن املن�شورى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ طريق الهدى لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

TAREEK ALHUDA CARS USED SPARE PARTS TRADING

اإىل/ طريق الهدى لتجارة قطع غيار ال�شيارت امل�شتعملة- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

TAREEK ALHUDA CARS USED SPARE PARTS TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/كوفنرتي للمقاولت العامه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1688081 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى من 59 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شقر احمد على حممد املرزوقى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالهادى عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*1 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/ كوفنرتي للمقاولت العامه ذ.م.م

COVENTRY GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ كوفنرتي للمقاولت العامة -�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

COVENTRY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/ال�شركة الكويتية لاغذية - امريكانا - �ض.م.ك - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN بيتزاهت - دملا مول   رخ�شة رقم:2156779 
تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الكويتية لاغذية - امريكانا - �ض.م.ك
KUWAIT FOOD CO -AMERICANA

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الكويتية لاغذية - امريكانا - �ض.م.ك - بيتزاهت- دملا مول
 KUWAIT FOOD CO -AMERICANA L.L.C - PIZZA HUT - DALMA MALL

اإىل/ ال�شركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 26
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI - 26 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
 - املعدنية  لان�شاءات  يراوان  ال�شلللللادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1343133 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / هايكاز انرتانيك طهما�شيان �شوارانى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / هايكاز انرتانيك طهما�شيان �شوارانى من 25 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل جمعه حممد املطوع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ارا طهما�شيان �شوارانى
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 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/ �شركة يراوان لان�شاءات املعدنية - منفذ بيع ذ.م.م

YEREVAN STEEL CO - SALE EXIT L.L.C
اإىل/ �شركة يراوان لان�شاءات املعدنية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

YEREVAN STEEL CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  بيارز  ال�شلللللادة/فايف  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم:2905198 
تعديل مدير / اإ�شافة �شياء الرحمن جميل الرحمن

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فايف بيارز للمقاولت وال�شيانة العامة

FIVE PILLARS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل / فايف بيارز للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
FIVE PILLARS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت الت�شجري  4220403
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/فورود  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN �شبورت�ض ماجنمنت  رخ�شة رقم:2632986 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/مطعم 

 CN وخمبز كوهاتي  رخ�شة رقم:2928603 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/موؤ�ش�شه 

 CN انواره لعمال ال�شباغ  رخ�شة رقم:1148852 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/�شعيد  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

�شباع الكندي لقطع غيار ال�شيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2877428 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

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

ال�شم التجاري:مركز بي�شت هوم كري للرعاية ال�شحية املنزلية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني ، و�شط املدينة ، بناية احمد عيان عبداهلل حممد 

املهريي/واخرون
CN 18986287 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات   2
ال�شريبية ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/9 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/11/14  - كاتب العدل بالرقم:2105035322  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

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

ال�شم التجاري:ريفاج المارات مل�شتح�شرات التجميل ذ.م.م
املالك/ال�شيخة   - الكورني�ض  �شارع   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

�شامة بنت طحنون ال نهيان
CN 1731930 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�شابات   2
- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة 

بتاريخ:2021/8/26 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150016387  

التعديل:2021/11/14
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/ال�شركة الكويتية لاغذية ) امريكانا ( �ض م ك 

قد تقدموا الينا بطلب  CN هارديز- ابوظبي بني يا�ض   رخ�شة رقم:1149834 
تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الكويتية لاغذية )امريكانا( - �ض.م.ك
KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الكويتية لاغذية ) امريكانا ( �ض م ك هارديز- ابوظبي بني يا�ض
 KUWAIT FOOD COMPANY - ABU DHABI BRANCH -BANIYAS 

اإىل / ال�شركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 27
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 27 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/ال�شركة الكويتية لاغذية )امريكانا( �ض م ك - 

دجاج كنتاكي - فرع حمطة املعريا�ض
رخ�شة رقم:CN 1704554 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الكويتية لاغذية )امريكانا( - �ض.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(
اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الكويتية لاغذية )امريكانا( �ض م ك - دجاج كنتاكي - فرع  تعديل 

حمطة املعريا�ض
KUWAIT FOOD CO

اإىل/ ال�شركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 20
KUWAIT FOOD CO   AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 20

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة :م�شنع ال�شرق الأو�شط 

للم�شتلزمات الطبية
قد تقدموا الينا بطلب  IN رخ�شة رقم:2003994 

تعديل جن�شية ال�شركاء 
 عبدال�شام عبدالرحمن عبدالرحمن ح�شن من اليمن اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
عبدال�شام عبدالرحمن عبدالرحمن ح�شن من مدير اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 عبدال�شام عبدالرحمن عبدالرحمن ح�شن من %0 اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شياء عبدالرحمن النخعى
تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شنع ال�شرق الأو�شط للم�شتلزمات الطبية

MIDDLE EAST MEDICAL SUPPLIES FACTORY
اإىل/ م�شنع ال�شرق الأو�شط للم�شتلزمات الطبية

MIDDLE EAST MEDICAL SUPPLIES FACTORY
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية - مكتب 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  ال�شناعة  تنمية 

م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/اوتيك�ض ل�شبغ ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2980966 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد على حممد عبيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ريا�ض �شمري حممود املن�شى
تعديل وكيل خدمات / حذف عارف حممد ر�شول حممد اخلورى

تعديل اإ�شم جتاري من/ اوتيك�ض ل�شبغ ال�شيارات
AUTEX AUTO PAINT

اإىل/ امبرييال ل�شبغ ال�شيارات
  IMPERIAL AUTO PAINT

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
والدرا�شات  لا�شت�شارات  ال�شلللللادة/تطوير  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اجليوفيزيائية   رخ�شة رقم:1514702 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شن ابراهيم ح�شونه  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد حممود حممد احمد املرزوقى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد حممود حممد احمد املرزوقى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ تطوير لا�شت�شارات والدرا�شات اجليوفيزيائية
TATWEER FOR GEOPHYSICAL STUDIES AND CONSULTING

اإىل / تطوير لا�شت�شارات والدرا�شات اجليوفيزيائية ذ.م.م
TATWEER FOR GEOPHYSICAL STUDIES AND CONSULTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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(
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عربي ودويل

 بولندا بحاجة ما�سة اإىل التجارة مع جناحها 
ال�سرقي، ودميوغرافيا اإىل عمال من ال�سرق

�سوتت ال�سلطات البولندية على بناء جدار 
بطول 180 كيلومرًتا، مببلغ 350 مليون يورو 

باإقامة جدار �سد املهاجرين، خ�سرت بولندا 
اليوم م�سداقيتها يف جمال املبادئ والقيم 

الربملان البولندي ي�شادق على قرار البناءتريد حكومة مورافيت�شكي عرقلة تدفقات الهجرة من بيارو�شيا
   واعتباًرا من اأغ�شط�ض 2020، 
التي  بللللولللللنللللدا،  بلللو�لللشلللع  يلللكلللن  مل 
40 علللاًملللا على  احللتللفلللللت مبللللرور 
�شراع نظامها ال�شيوعي مع نقابة 
النتفا�شة  دعللم  �للشللوى  ت�شامن، 
التي حدثت يف بيارو�شيا خلو�ض 
التي  اللللرئلللا�لللشللليلللة  النللللتللللخللللابللللات 
“زّورها” الرئي�ض لوكا�شينكو. يف 
الواقع، بولندا مهتمة للغاية مبا 
يللحللدث علللللى اجلللانللب الآخللللر من 
اأعلليللد ر�شمها  التي  هللذه احللللدود، 
التجاري  فالتبادل   ،1945 عللام 
تغذيها  ال�شكان  وحتللركللات  كبري، 

جاذبية “املعجزة البولندية«.
   ب�شبب ارتباطها القوي مبكافحة 
الف�شاء  يف  اللللقلللويلللة  الأنللللظللللمللللة 
اللللرو�لللشلللي، �للشللجللعللت بللولللنللدا )مع 
فرن�شا( �شيا�شة �شارمة للعقوبات 
لوكا�شينكو.  األك�شندر  نظام  جتاه 
لذلك �شعى هذا الأخري اإىل و�شع 
جريانه  ملللن  لللانللتللقللام  و�لللشلللائلللل 
الذين يهددون بقاء نظامه. وبعد 
الداخل،  يف  القمع  �شيا�شة  انتهاج 
قللللللرر بلللللث اخلللللللللوف والنلللقللل�لللشلللام 
خل�شومه  الللللعللللام  الللللللللراأي  داخللللللل 

ال�شيا�شيني.
   وهللللللكللللللذا، ملللللن اأجللللللللل زعلللزعلللة 
األك�شندر  نظم  جللريانلله،  ا�شتقرار 
الهجرة  ملللن  �للشللبللكللة  لللوكللا�للشلليللنللكللو 
تلل�للشللتللخللدم رعايا  اللل�للشللريللة. وهلللي 
اأو  �للشللوريللا  اأو  اللللعلللراق  اأو  اإيللللللران 
اأفللغللانلل�للشللتللان، الللذيللن ميلللرون عرب 
جريانه  لتهديد  واأرمينيا،  تركيا 
البلطيق.  ودول  اللللبلللوللللنلللديلللني 
مهاجر   500 حللللوايل  ويلللحلللاول 
يللومللًيللا دخلللول الحتللللاد الأوروبللللي 
وميوت  البولندية،  احللللدود  عللرب 
املحيطة  الللغللابللات  مللنللهللم يف  علللدد 
بللخللط تللر�للشلليللم احلللللللدود. والأثللللر 
البولنديني  �شخط  هللو  املللتللوقللع، 
الذين يرون اأن هذا الو�شع لي�ض 
نتيجة  بل  اإن�شانية،  كارثة  نتيجة 
“حرب هجينة” ت�شّنها ال�شلطات 

البيارو�شية.
   وهكذا نرى جمموعة من الأ�شباح 
بولندا  تللللطللللارد  اللللتلللي  اللللعلللديلللدة 
من  ال�شتقرار  زعزعة  املعا�شرة: 
والهجرات  اللللرو�لللشلللي،  الللفلل�للشللاء 
والفوارق  الأو�لللشلللط،  اللل�للشللرق  مللن 
جناحها  وبللني  بينها  القت�شادية 

�شيا�شة  ملللواجلللهلللة  يف  الأوروبلللللللللي 
اأردوغان يف �شرق البحر املتو�شط. 
اإن بناء اجلدار لن ي�شمح لبولندا 
باأنها حامية حلدود  تتظاهر  بللاأن 
املكا�شب  ان  يعني  مبللا  الحتللللاد... 
�شتكون  الحتللاد  داخللل  ال�شيا�شية 
بللنللاء هذا  اأخللللرًيا، فلللاإن  �شئيلة.    
بولندا  جلللهلللود  يللفلل�للشللد  اجلللللللللدار 
امل�شتقلة، ثم الأوروبية، للح�شول 
علللللى مللكللانللة امللللدافلللع علللن حقوق 
الإنلل�للشللان و�للشلليللادة الللقللانللون، ولكن 

ا عن القيم الكاثوليكية. اأي�شً
هجرة  بلللللللد  طلللويلللللللة  لللللفللللرتة     
اأو  اأول  هلللي  �للشلليللكللاغللو  اأن  )يلللقلللال 
العامل(،  يف  بولندية  ثاين مدينة 
خال  الثقافات  متعدد  وجمتمع 
العامليتني،  فرتة ما بني احلربني 
م�شاألة  اللللليللللوم  بلللوللللنلللدا  تللللواجلللله 
الأخرى  املجتمعات  مثل  الهجرة، 
يف اأوروبا الغربية. لقد كان يوحنا 
بلللولللل�لللض الللللثللللاين، مللل�لللشلللدر اإللللهلللام 
النظام،  �للشللقللوط  حللتللى  ملللواطللنلليلله 
البولندية  ال�شلطات  تتعّرف  فهل 
على نف�شها اليوم يف كلمات البابا، 
 1996 يللنللايللر  اأُعلللللللللن يف  اللللللذي 
ميكن  “ل  �شي�شتني:  كني�شة  يف 
تهديًدا  الللهللجللرة  حقيقة  اعللتللبللار 
للللاأملللن والللرفللاهلليللة، بلللل عامة 
على “ح�شارة مدعوة اإىل توحيد 
اللللهلللويلللة واللللكلللونللليلللة والخلللتلللاف 

وامل�شاواة”؟
   خ�شرت بولندا اليوم م�شداقيتها 
يف جمال املبادئ والقيم، وباإقامة 
جدار �شد املهاجرين، فاإنها حترم 
الن�شال  بطل  مكانة  مللن  نف�شها 
مدنية  جملللتلللملللعلللات  اأجللللللللل  ملللللن 
الأنظمة  و�شد  الإن�شان،  وحقوق 
ال�شوفياتية،  بعد  مللا  ال�شلطوية 
والتي كانت قد ادعتها بنجاح بعد 

عام 1991.
ترجمة خرية ال�سيباين
* اأ�ستاذ حما�سر يف معهد الدرا�سات 
ال�سيا�سية يف باري�ض، واأ�ستاذ �سابق 
للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة مو�سكو.
البحوث  مركز  لـ  العام  **االأمـــني 
واأ�ستاذ  ال�سيا�سية،  العلوم  معهد  يف 
ال�سيا�سية  العلوم  معهد  يف  حما�سر 
يف باري�ض، باحث م�سارك يف املركز 
العليا  للمدر�سة  اجلغرا�سيا�سي 

للتجارة. 

مهاجرون على احلدود بني بيارو�شيا وبولندا، بالقرب من غرودن

بناء جدار جديد �شرقا

�شيا�شة اجلدران مل تتوقف

واأوكرانيا(.     )بيارو�شيا  ال�شرقي 
ويف هذا ال�شياق، �شوتت ال�شلطات 
جللدار بطول  بناء  البولندية على 
 350 ومببلغ  كلليلللللومللرًتا،   180
مليون يورو، دون م�شاعدة مالية 
من الحتللاد الأوروبلللي. وبالن�شبة 
لوزير الداخلية والإدارة البولندي 
مللاريللو�للض كللاملليللنلل�للشللكللي، فللللاإن هذا 
الدولة  لت�شميم  رمللز  هللو  ال�شد، 
البولندية على احلد من الهجرة 
واإنها  للللللبللاد...  اللل�للشللرعلليللة  غللري 

طريقة لطماأنة الراأي العام.
   يف اخلارج والداخل، تقّدم بولندا 
الأمامي  املعقل  اأنها  على  نف�شها 
حزب  وان  الوروبلللللللللي،  للللاحتلللاد 
هللو احلامية  والللعللدالللة  الللقللانللون 
الللتللي متللنللع غلللللزًوا جلللديلللًدا. لكن 
اأف�شل  مكانة  اجلللدار  ي�شمن  هل 
الأوروبية  ال�شاحة  على  لبولندا 
ي�شتفيد  اأن  ميكن  هل  والدولية؟ 
حللللللزب الللللقللللانللللون واللللللعلللللداللللللة يف 
بولندا، من دور “حر�ض احلدود” 

الحتادي؟

جت�سيم ل�سعف بولندا
 حزب القانون والعدالة؟

   ت�شلط الأزملللة احلللاللليللة، كعمل 
ال�شوء  اللل�للشلليللادة،  تللاأكلليللد  لإعلللللادة 
للا علللللى ثلللاث نللقللاط �شعف  اأيلل�للشً
القانون  حلللزب  بللولللنللدا  حللاللليللة يف 

والعدالة.
ب�شيا�شتها  تللتللعلللللق  الأوىل،      
اخلللللللارجلللللليللللللة جتللللللللاه اللللل�للللشللللركللللاء 
ت�شييد  يلل�للشللكللل  الللل�لللشلللرقللليلللني... 
اأن يفقد  تللراجللعللا ميللكللن  اجلللللدار 

بولندا نفوذها الإقليمي.

يف  الإن�شان  حلقوق  ن�شرية  باأنها 
اأن  ميللكللن  امل�شتقبل؟  يف  املنطقة 
الرتاجع  اإىل  اجللللدار  بناء  يلللوؤدي 
الإقليمي  الللللرتاث  عللن جلللزء مللن 

للباد، بل وحتى تدمريه.
ا،  اأي�شً يللوؤكللد بناء اجللللدار     وقللد 
التهمي�ض ال�شيا�شي لبولندا داخل 
الحتاد الأوروبي. ان الباد ت�شهد 
الأوروبية،  اللل�للشللاحللة  علللللى  اللليللوم، 
�شعيد  على  وا�للشللحللة:  انتكا�شات 
الللطللاقللة، مل تللتللمللكللن وار�لللشلللو من 
2، وهو  نللورد �شرتمي  منع افتتاح 
يللربللط رو�شيا  اأنللابلليللب غلللاز  خلللط 
الهجرة،  م�شتوى  وعلللللى  بللاأملللانلليللا، 
دول  مللع  للت�شامن  رف�شها  اأدى 
اجلنوب اإىل تدمري نفوذها خارج 

جمموعة في�شيغراد.
واليونان  اإ�للشللبللانلليللا  وحتلللّملللل      
عن  امل�شوؤولية  بولندا  واإيطاليا، 
تخلي الحتاد عنهم خال اأزمات 
 ،2015 عللللام  اللللكلللربى  الللهللجللرة 
اليوم  اللل�للشللخللريللة  يللثللري  والللللللذي 
بللولللنللدا حزب  علللللى  يلل�للشللتللحلليللل  اذ 
حتالفات  بناء  والعدالة،  القانون 
موؤ�ش�شات  داخللللللل  اللللليللللوم  قلللويلللة 
الحتاد الأوروبي، خارج جمموعة 
بولندا  تدعي  وبينما  في�شيغراد. 
اأنها دولة رئي�شية يف عملية �شنع 
القرار الأوروبي، مل تتمكن بولندا 
مللن جللمللع الأملللللوال لللبللنللاء املعقل 

ال�شرقي للحدود الأوروبية.
عللللام  خللللريللللف  اأنلللللللله يف  يللللذكللللر     
العقوبات  اعتماد  تاأخر   ،2020
اأعربت  حلليللث  بلليللارو�للشلليللا،  �للشللد 
الوقت  ذلللك  يف  وقرب�ض  اليونان 
الت�شامن  لللغلليللاب  اأ�للشللفللهللمللا  علللن 

تلل�للشللبللح دوللللة  اأن  قللبللل  فللحللتللى     
ع�شو يف الحتاد الأوروبي، عملت 
بلللوللللنلللدا ملللن اأجلللللل اللللتلللقلللارب مع 
جريانها، اأوكرانيا وبيارو�شيا يف 
اإمكانية التو�شع  املقدمة، متخّيلة 
قدمت  وهلللللكلللللذا،  امللل�للشللتللقللبللل.  يف 
بولندا نف�شها طيلة ثاثة عقود، 
الأكر  دفللاعللهللم  ل�شان  اأنللهللا  على 
تلللللاأثلللللرًيا يف الحتلللللللاد الأوروبلللللللللي. 
الدولية،  املللنللتللديللات  جميع  فللفللي 
اأوروبية،  اأو  اإقليمية  كانت  �للشللواء 
دائًما  الللبللولللنللديللون  الللقللادة  ي�شري 
ب�شرورة  الللتللذكللري  �لللشلللرورة  اإىل 

الرتكيبة  تللللزال  ل  قلللريلللب،  وقلللت 
غاية  يف  الللبللولللنللديللة  اللل�للشللكللانلليللة 
ال�شعف )1.38 طفل لكل امراأة 

عام 2020(.
    وبعيًدا عن التدفقات الب�شرية، 
للتبادل  ف�شاء  هللي  احللللدود  فلللاإن 
هي  الآن  بللللولللللنللللدا  اللللللتلللللجلللللاري: 
تدفقات  مللللن  للللللعللديللد  اللللبلللوابلللة 
وباإغاق  اأورا�للشلليللا.  من  الب�شائع 
حدودها، لن تكون ممًرا مزدهًرا، 
للتجارة  ملللل�للللشللللدوًدا  طلللريلللًقلللا  بللللل 
هل  �شيا�شًيا،  واأخلللللرًيا،  الللدوللليللة. 
قللادرة على الدعاء  �شتظل بولندا 

قيام الحتاد الأوروبللي بالتوا�شل 
ال�شرتاكية  اجللللملللهلللوريلللات  ملللع 
بعبارة  اللل�للشللابللقللة.  اللل�للشللوفلليللاتلليللة 
اأخللللرى، تللرغللب بللولللنللدا يف حتدي 
الأرا�شي  يف  ال�شوفياتي  اللللرتاث 
الرو�شي  الحتللللاد  يعتربها  الللتللي 
البلطيق  حتت نفوذه: يف منطقة 
البحر  ومللنللطللقللة  )بلليللارو�للشلليللا( 
واأوكرانيا(  )ملللوللللدوفلللا  الأ�لللشلللود 

والقوقاز )جورجيا واأرمينيا(.
    وببناء اجلدار، لن تكون بولندا 
م�شافة  علللللللى  وللللكلللن  املللللركللللز،  يف 
مللن املللنللطللقللة. انللهللا �للشللتللدافللع عن 

لن  وبللالللتللايل،  حلللدوديلللة،  منطقة 
تكون قادرة على الدعاء باأنها قوة 
بولندا  ان  رغللم  تتو�شع،  اإقليمية 
الللتللجللارة مع  اإىل  بللحللاجللة مللا�للشللة 
الناحية  ومللن  ال�شرقي،  جناحها 
“املعجزة  حتتاج  الدميوغرافية، 
من  علللملللال  اإىل  القت�شادية” 

ال�شرق. 
ا�شت�شافت  الللل�لللشللليلللاق،  هلللللذا  ويف 
الإعامية  يف  خمت�شني  بللولللنللدا 
اأوكرانيني  بيارو�شيا وعمال  من 
يف الللل�لللشلللنلللوات الأخللللللللللرية. ورغللللم 
بالهجرة حتى  تللاأثللرهللا  عللدم  قللّلللة 

احلاجز، رمز لت�سميم بولندا على احلد من الهجرة غري ال�سرعية، وطريقة لطماأنة الراأي العام

ميكن اأن يوؤدي بناء اجلدار اإىل الرتاجع عن جزء من الرتاث االإقليمي للبالد، بل وحتى تدمريه

  دون م�ساعدة مالية من االحتاد االأوروبي

بولندا: بناء جدار جديد يف ال�سرق...؟
•• الفجر -�سرييل بريت* فلوران بارمنتييه

   عام 1989، كان �سقوط جدار برلني رمزا لت�سريع 
نهاية االأنظمة ال�سيوعية يف اأوروبا... غري اأن بناء 
اجلدران مل يتوقف. فخارج اأوروبا، اأقامت عدة دول 
و�سرعت  املتحدة.  والواليات  املك�سيك  بني  اأ�سواًرا: 
بع�ض الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي يف اإقامة 

ومليلية  �سبتة  يف  اإ�سبانيا  االإنــ�ــســاءات:  هــذه  مثل 
البلقان”  “طريق  لقطع  واملجر  املغرب،  حافة  على 
�سّد  احل�سا�سية  ان  بولندا.  وموؤخرًا  املهاجرين،  عن 
ال�سعبية  الدميقراطيات  يف  ت�ستمّر  مل  اجلـــدران 
ال�سابقة، واليوم، تريد حكومة مورافيت�سكي عرقلة 
نف�سها  وتر�سيخ  بيالرو�سيا،  من  الهجرة  تدفقات 

كح�سن اأوروبي �سد املدافع عن الف�ساء الرو�سي.
هي  ما  بقدر  �سيادتها،  لتاأكيد  لبولندا  فر�سة  اإنها     

فر�سة لروؤية ال�سعوبات التي تواجهها.
اجلدار رمز �سيادي ول�سيا�سة الهجرة

بولندا  ت�سرتك  ال  اجلــدار؟  هذا  بناء  اأ�سول  ما       
امل�سرتكة  احلدود  من  كيلومرت   400 يف  وبيالرو�سيا 

ا روابط تاريخية عميقة.  فح�سب، بل تربطهما اأي�سً
وهكذا، كانت مدن غرودنو اأو بري�ست )يف بيالرو�سيا( 
جزًء ال يتجزاأ من جمهورية بولندا يف فرتة ما بني 
هوؤالء  يكون  ما  غالًبا  واليوم،  العامليتني.  احلربني 
اأ�سل  من  الكاثوليكية  الديانة  من  البيالرو�سيني 

بولندي )اأو ليتواين(.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/خمتربات اكيورا�شي با�ض ميديكل

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2286154 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ح�شن على حممد عبا�ض حممد من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / ح�شن على حممد عبا�ض حممد من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جروب �شك�شتني هولدينجز ذ م م

Group16 Holdings LLC
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ خمتربات اكيورا�شي با�ض ميديكل
ACCURACY PLUS MEDICAL LABORATORY

اإىل/ خمتربات اكيورا�شي با�ض ميديكل ذ.م.م
ACCURACY PLUS MEDICAL LABORATORY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
اليوم  جلراحة  مازن  الدكتور  ال�شلللللادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ.م.م   رخ�شة رقم:2539574 
 تعديل ن�شب ال�شركاء / امانى ا�شماعيل ابراهيم الدورى من 24 % اإىل %50

 تعديل ن�شب ال�شركاء / مازن توفيق �شلمان من 25 % اإىل %50
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حمد عبداهلل جمعه غريب احلو�شنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فار�ض حممد احمد عاتق الباكرى
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل نوع رخ�شة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز الدكتور مازن جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م

DR. MAZEN ONE DAY CARE SURGERY L.L.C
اإىل / مركز الدكتور مازن جلراحة اليوم الواحد

DR  MAZEN ONE DAY CARE SURGERY
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

 اإعـــالن �شطب قيد
ليمتد  انديا  رولتا  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية: الهند( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
الفاح  �شارع   - �ض.ب:130939  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف 
حتت  واملقيدة  �ض.ب:130939(   - ابوظبي   - الهال  بناية   -
رقم )2778( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ض لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�ض  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:مطعم جود  رقم:1185191 
لك ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
فايف  ون  ال�شلللللادة/فايف  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لغ�شيل ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2672505 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبدالواحد عبيد �شلطان حممد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف و�شال احمد خلف احمد احلنطوبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
الرباري  ال�شلللللادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

البيطرية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1851787 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة اميان �شعيد ابراهيم عامر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد نا�شف عبداحلميد حممد النيل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان 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 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/بل�ض  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN �شيانة عامة  رخ�شة رقم:2915352 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/�شايتك 

انرتنا�شونال لاجهزة العلمية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2745164 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:كي ام ا�ض للمحاماة والت�شويات - �شركة ال�شخ�ض الواحد 
ذ.م.م

عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي
CN 2893429 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/�شارتفورد لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/11/3 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150024241  
- تاريخ التعديل:2021/11/14

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 356699         بتاريخ: 2021/08/01
تاريخ الأولوية : 2021/2/9  رقم الأولوية : 21 4730902 

بلد الأولوية: فرن�شا 
با�شللم: دلتا با�ض جروب

وعنوانه: ليودي ل بريولري، 84400 ايه بي تي، فرن�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري التدريب والتدريب املتعلق بالعمل يف املرتفعات والتدريب املتعلق بتفتي�ض اأو فح�ض معدات احلماية 
ال�شخ�شية؛ تنظيم وعقد ور�ض عمل تدريبية مهنية تتعلق بال�شامة يف مكان العمل؛ التعليم والتعليمات 
يف  والأجللهللزة  التثبيت  ودعللامللات  الأ�شخا�ض  �شامة  ل�شمان  املعدنية  والأطلللر  الهياكل  با�شتخدام  املتعلقة 

العمل.
الواقلعة بالفئة: 41

و�شف العامة: كلمات DELTA PLUS بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357257         بتاريخ: 2021/08/09
تاريخ الأولوية : 2021/2/9 رقم الأولوية : 018395015 

بلد الأولوية: الحتاد الوروبي 
با�شللم: موتاري�ض ا�ض اي اند كو. كيه جي ايه ايه 

وعنوانه: ارنولف�شرتا�شه  19، 80335 ميونيخ، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ال�شت�شارات والن�شح )التو�شيات( التجارية؛ اإدارة الأعمال؛ خدمات تطوير ا�شرتاتيجية الأعمال؛ 
ا�شت�شارات ال�شتحواذ على الأعمال؛ تدقيق )فح�ض احل�شابات( الأعمال؛ اإجراء تقييمات الأعمال؛ خدمات 

امل�شاعدة و اإدارة و وتوجيه الأعمال.
الواقلعة بالفئة: 35

و�شف العامة: كلمة  Mutares بحروف لتينية باللوان ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 356700         بتاريخ: 2021/08/01
تاريخ الأولوية : 2021/2/9  رقم الأولوية : 21 4730902 

بلد الأولوية: فرن�شا 
با�شللم: دلتا با�ض جروب

وعنوانه: ليودي ل بريولري، 84400 ايه بي تي، فرن�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شامة  اأجهزة  وتركيب  لبناء  �شياغة  بالأمن؛  املتعلقة  وال�شت�شارات  وامل�شح  وال�شناعي  العلمي  البحث 
للعاملني يف املرتفعات؛ اختبار مواد البناء املعدنية واملباين املعدنية القابلة للنقل والهياكل والأطر املعدنية 
ل�شمان �شامة النا�ض؛ اختبار معدات احلماية ال�شخ�شية؛ اختبار اأجهزة التثبيت ل�شمان �شامة النا�ض؛ 
خدمات هند�شية؛ البحث امليكانيكي والبحث ال�شناعي؛ اإجراء درا�شات امل�شاريع الفنية؛ ل تتعلق اأي من هذه 

اخلدمات باأنظمة خلط العجينة والألوان وعمليات التلوين.
الواقلعة بالفئة: 42

و�شف العامة: كلمات DELTA PLUS بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357258         بتاريخ: 2021/08/09
تاريخ الأولوية : 2021/2/9 رقم الأولوية : 018395015 

بلد الأولوية: الحتاد الوروبي 
با�شللم: موتاري�ض ا�ض اي اند كو. كيه جي ايه ايه 

وعنوانه: ارنولف�شرتا�شه  19، 80335 ميونيخ، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

متويل الأ�شهم؛ اخلدمات املالية؛ ال�شوؤون العقارات؛ توفري التمويل للموؤ�ش�شات اأو لل�شركات؛ الإدارة املالية 
لاأعمال؛ اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بتمويل ال�شركات؛ خدمات التخطيط املايل؛ خدمات التو�شيه اأو 

التقييم املايل؛ اإدارة املحافظ املالية.
الواقلعة بالفئة: 36

و�شف العامة: كلمة  Mutares بحروف لتينية باللوان ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 356701         بتاريخ: 2021/08/01
تاريخ الأولوية : 2021/2/9  رقم الأولوية : 21 4730902 

بلد الأولوية: فرن�شا 
با�شللم: دلتا با�ض جروب

وعنوانه: ليودي ل بريولري، 84400 ايه بي تي، فرن�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شت�شارات املهنية والدرا�شات واخلربة و�شياغة اخلطط، ل تتعلق بت�شيري الأعمال، يف جمال ال�شامة.
الواقلعة بالفئة: 45

و�شف العامة: كلمات DELTA PLUS بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357259         بتاريخ: 2021/08/09
تاريخ الأولوية : 2021/2/9 رقم الأولوية : 018395015 

بلد الأولوية: الحتاد الوروبي 
با�شللم: موتاري�ض ا�ض اي اند كو. كيه جي ايه ايه 

وعنوانه: ارنولف�شرتا�شه  19، 80335 ميونيخ، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات القانونية
الواقلعة بالفئة: 45

و�شف العامة: كلمة  Mutares بحروف لتينية باللوان ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357049         بتاريخ: 2021/08/05
با�شللم: ح�شانة خطوة بخطوة

وعنوانه: �شندوق بريد 92537، دبي، المارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

ُدور ح�شانة.
الواقلعة بالفئة: 41

و�شف العامة: كلمات خطوة بخطوة ح�شانة على ميينها ر�شمة �شبي وفتاة مي�شكان اأيديهما ويت�شلقان يف 
ثاث كتل  و على ميينها كلمات step by step nursery بحروف لتينية باللوان الأحمر والأ�شفر 

والأزرق.
 ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357491         بتاريخ: 2021/08/16
با�شللم: روت�شريو ابل �شوز.

وعنوانه: 2، رو دي بوتو ديور، 85130 ل جوبرتري، فرن�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.
الواقلعة بالفئة: 25

و�شف العامة: اأحرف FL مكتوبة ب�شكل خا�ض بالتينية باللوان ال�شود.
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 356697         بتاريخ: 2021/08/01
تاريخ الأولوية : 2021/2/9  رقم الأولوية : 21 4730902 

بلد الأولوية: فرن�شا 
با�شللم: دلتا با�ض جروب

وعنوانه: ليودي ل بريولري، 84400 ايه بي تي، فرن�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

بناء الهياكل والأطر املعدنية ل�شمان �شامة الأ�شخا�ض يف العمل واملعنى بها اأجهزة اأمان مانعة لل�شقوط؛ 
من  ال�شامة  اأجللهللزة  واإ�للشللاح  و�شيانة  تركيب  املرتفعات؛  يف  للعاملني  ال�شامة  اأجللهللزة  و�شيانة  تركيب 
ال�شخ�شية؛ احلفاظ  ارتفاعات؛ خدمة و�شيانة معدات احلماية  الذين يعملون على  ال�شقوط لاأ�شخا�ض 
على الهياكل والأطر املعدنية و�شيانتها ل�شمان �شامة الأ�شخا�ض يف العمل واملعنى بها اأجهزة ال�شامة ملنع 

ال�شقوط؛ تركيب و�شيانة اأجهزة التثبيت ل�شمان �شامة الأ�شخا�ض يف العمل.
الواقلعة بالفئة: 37

و�شف العامة: كلمات DELTA PLUS بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357539         بتاريخ: 2021/08/16
با�شللم: اونزا انرتنا�شونال ليمتد

وعنوانه: في�شرتا كوربوريت �شريفي�شز �شنرت، ويكهامز كاي تو، رود تاون، تورتول، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اجل�شم؛  قناع  التجميل؛  اأقنعة  ال�شخ�شي؛  لا�شتخدام  التعرق  بالنفخ؛ م�شادات  الهواء  نا�شرات معطرات 
بخاخات اجل�شم؛ مق�شرات اجل�شم؛ كرميات ال�شدر؛ اأقنعة ال�شدر؛ رغوة التطهري؛ كولونيا؛ م�شتح�شرات 
التواليت؛  مياه  كولونيا؛  ماء  عللرق؛  مزيل  كرميات؛  عاجية(؛  )غري  التجميل  اأم�شال  امللونة؛  التجميل 
زيوت العطرية لا�شتخدام ال�شخ�شي؛ كرميات مق�شرة؛ مق�شرات؛ مق�شر بالدعك لاأغرا�ض التجميلية؛ 
عاجية(؛  )غري  الأنثوية  النظافة  غ�شول  عاجية(؛  )غري  الوجه  داعكات  الوجه؛  حملول  العني؛  كرمي 
م�شتح�شرات  ال�شعر؛  جل  ال�شعر؛  �شبغات  ال�شعر؛  كرمي  ال�شعر؛  مكيف  بالنفخ؛  للنا�شرات  العطر  عبوات 
ت�شفيف  م�شتح�شرات  ال�شعر؛  رذاذ  ال�شعر؛  )رغللوة(  مو�ض  ال�شعر؛  لو�شن  ال�شعر؛  �شائل  بال�شعر؛  العناية 
ال�شعر؛ �شموع ت�شفيف ال�شعر؛ من�شط ال�شعر؛ لو�شن اليد واجل�شم؛ مرطبات؛ كرمي الرقبة؛ م�شتح�شرات 
غري دوائية للعناية بفروة الراأ�ض؛ بودرة التلك املعطرة؛ العطور وبخاخات اجل�شم؛ م�شتح�شرات للنظافة 
الأنثوية ال�شخ�شية )غري عاجية(؛ م�شتح�شرات حلماية ال�شعر من ال�شم�ض؛ م�شتح�شرات لا�شتخدام يف 
احلمام وال�شتحمام؛ م�شتح�شرات لا�شتخدام على اجللد والوجه واجل�شم؛ نا�شرات بالنفخ مملوءة ؛ اأقنعة 

فروة الراأ�ض؛ ال�شامبو؛ رغوة ال�شتحمام؛ اأحبار اجللد؛ ال�شابون؛ بودرة التلك ل�شتخدام التواليت.
الواقلعة بالفئة: 3

و�شف العامة: كلمة Enchanteur بحروف لتينية فوقها ر�شمة وردة باللون ال�شود.
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357648         بتاريخ: 2021/08/18
با�شللم: او�شن با�شكت هولدجن )بروبريتاري( ليمتد.

وعنوانه: يونت 2، ا�شكوت بارك، كورنر ريت�شارد اند ل رو دريف، ميدراند، جوتنج بروفين�ض، جنوب افريقيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واملجففة  املحفوظة  واخل�شروات  الفواكه  اللحم؛  خا�شات  وال�شيد؛  الدواجن  وحلوم  والأ�شماك  اللحوم 
والدهون  الزيوت  الألبان،  ومنتجات  احلليب  البي�ض،  الفواكه،  �شل�شة  مربيات،  )جيلي(،  هام  واملطهوة؛ 

املعدة لاأكل وجميع ال�شلع ذات ال�شلة املدرجة يف هذه الفئة.
الواقلعة بالفئة: 29

و�شف العامة: كلمات Ocean Basket مكتوبة ب�شكل خا�ض بالتينية باللوان ال�شود.
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392
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عربي ودويل

اأن  املا�شي  الأحللد  العاملية  ال�شحة  اإعللان منظمة  وتاأتي هذه اخلطوة بعد 
�شوريا “ا�شتلمت اأكر من 1،3 مليون جرعة من لقاح �شينوفاك عرب من�شة 
ت�شملهم  الذين ل  لاأ�شخا�ض  اإن�شانياً  احتياطاً  �ض  التي تخ�شّ كوفاك�ض” 

اخلطط الوطنية، ل �شيما الدول التي ت�شهد نزاعات اأو انق�شامات.
وهذه الدفعة الأكرب التي ت�شل عرب كوفاك�ض اىل دم�شق، عقب ت�شلمها دفعة 
اأوىل يف 22 ني�شان-اأبريل �شمت 203 اآلف جرعة من لقاح اأ�شرتازينيكا.

و�شهدت �شوريا خال الأ�شهر القليلة املا�شية ارتفاعاً يف عدد الإ�شابات مع 
�شيطرة  مناطق  و�شّجلت  الق�شوى.  ال�شتيعابية  طاقتها  م�شت�شفيات  بلوغ 
الأعلى  الإ�شابات  معّدل  الأول-اأكللتللوبللر  ت�شرين  خال  ال�شورية  احلكومة 
منذ بدء تف�شي الوباء، بح�شب الأمم املتحدة التي اأفادت عن معدل اإ�شابات 
“مقلق” يف خمتلف املناطق، مبا فيها تلك اخلارجة عن �شيطرة احلكومة 

يف �شمال �شرق الباد و�شمال غربها.

الهيئة املحلية التي تتوىل اإدارة ال�شوؤون ال�شحية، عرب كوفاك�ض اأكر من 
686 األف جرعة من لقاحي ا�شرتازنيكا و�شينوفاك، وفق ما اأفاد مديرها 

الدكتور �شامل عبدان وكالة فران�ض بر�ض الأحد.
بينما  عللبللدان،  اإدلللب فقط جرعتي لقاح، وفللق  األللف �شخ�ض يف   77 وتلقى 

تكافح الطواقم الطبية و�شط امكانيات معدومة للحد من تف�شي الوباء.
اأما يف مناطق �شيطرة الإدارة الكردية )�شمال �شرق(، التي ت�شلها اللقاحات 
عرب دم�شق، فقد �شجلت ال�شلطات املحلية اإ�شابة نحو 37 األفاً بينهم قرابة 
م�شوؤول  وفق  كاملة،  لقاحاتهم  �شخ�ض  األف  اأربعون  وتلقى  وفللاة.   1500

مكتب اإح�شاء هيئة ال�شحة نيجرفان فرحان �شليمان.
وتخ�شى الطواقم الطبية واملنظمات الدولية من اأن تتفاقم اأزمة كوفيد-
�شيطرة  عللن  اخلللارجللة  املللنللاطللق  يف  خ�شو�شا  ال�شتاء  مو�شم  بللدء  مللع   19

احلكومة واملكتظة مبخيمات النازحني.

•• دم�سق-اأ ف ب

ت�شّلمت دم�شق  اأم�ض الأحد ن�شف مليون جرعة من لقاح �شينوفارم امل�شاد 
 1،3 من  اأكللر  تلقيها  من  اأ�شبوع  بعد  ال�شني،  من  مقدمة  لكوفيد-19 
ت�شجل  وقللت  يف  كوفاك�ض،  من�شة  عللرب  �شينوفاك  لقاح  مللن  جرعة  مليون 

الباد ارتفاعاً يف الإ�شابات مقابل معدل تلقيح متدن.
مرا�شم  خللال  لل�شحافيني  غبا�ض  ح�شن  اللل�للشللوري  ال�شحة  وزيلللر  وقلللال 
�شينوفارم  لللقللاح  مللن  جللرعللة  األللللف   500“ قللّدمللت  اللل�للشللني  اإن  ال�للشللتللام 

ال�شيني«.
وهذه الدفعة الثالثة من اللقاحات املقدمة من ال�شني، التي تعّد من الدول 
الداعمة لدم�شق، وفق ما اأو�شح �شفريها فينغ بياو لل�شحافيني، مو�شحاً اأن 

اإجمايل اللقاحات التي ت�شلمتها دم�شق من باده بلغت 800 األف جرعة.

�شخ�ض،  األللف   600 ال�شحة  وزارة  اللقاحات عرب  تلقوا  وتخطى عدد من 
وفق ما قال غبا�ض، داعياً املواطنني اىل الإقبال بكثافة على “تلقي اللقاح 

باأ�شرع وقت ممكن” لحتواء تف�شي الوباء.
العام.  نهاية  بحلول  التلقيح  معدل  رفللع  العاملية  ال�شحة  منظمة  وتللاأمللل 
ونقلت عن ممثلتها يف �شوريا اأكجمال خمتوموفا يف تغريدة ن�شرتها الأحد 
املعنية  القطاعات  تتكاتف  اللقاحات،  من  الدفعات  من  مزيد  و�شول  “مع 

لت�شهيل الو�شول اإىل الهدف البالغ 20 يف املئة بنهاية 2021«.
اإ�شابة،  األللف   46 اأكللر من  ر�شمياً  الوباء، �شجلت دم�شق  تف�شي  بدء  ومنذ 
بينها 2661 وفاة. لكن اأطباء ومنظمات يرجحون اأن يكون العدد الفعلي 

اأعلى بكثري.
و�شجلت مناطق �شيطرة الف�شائل املقاتلة يف اإدلب وحميطها “�شمال غرب” 
اأكر من ت�شعني األف اإ�شابة ونحو األفي وفاة. وتلقت مديرية �شحة اإدلب، 

 �سوريا تت�سّلم مليوين جرعة من اللقاحات امل�سادة لكوفيد

ال�شيوعي  احلللللزب  اعللتللمللد  فللقللد 
قرارا  املا�شي   اخلمي�ض  ال�شيني 
يللتللعللّلللق بللتللاريللخلله -الللثللالللث فقط 
ملللن وجللللوده  عللللام   100 خللللال 
بينغ،  جني  �شي  “فكر”  -يكّر�ض 
باعتباره “جوهر الثقافة والروح 

ال�شينية«.
1945، ودنغ     فقط مللاو، عللام 
كانا   ،1981 علللام  بلليللنللغ،  �للشلليللاو 
قلللادريلللن علللللى متللريللر مللثللل هذا 

القرار من قبل. 
البيان  فلللللاإن  مللتللوقللع،  هلللو  وكلللملللا 
الكاملة  اجلللللل�للشللة  علللن  الللل�لللشلللادر 
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي 
ال�شيني، التي اجتمعت يف الفرتة 
كان  نلللوفلللملللرب،   11 اإىل   8 ملللن 
حما�شيا وتقريظيا لل “الإجنازات 
تاأ�ّش�ض  الللذي  للحزب  العظيمة” 
بذاته،  وحمللتللفلليللا   .1921 علللام 
قال اإن احلزب ال�شيوعي ال�شيني 
تاريخ  يف  ملللللحللمللة  “اأروع  كللتللب 
اآلف  مللدى  ال�شينية على  الأمللة 

ال�شنني«.
القرار  وبح�شب مقتطف من      
رجل  على  احلللزب  عللر  ال�شهري، 
�شيقوده  اللللذي  الإلللهلليللة  الللعللنللايللة 
ويعترب  جملليللد.  م�شتقبل  نللحللو 
�شي جني بينغ “ذا اأهمية حا�شمة 
التاريخية  العملية  لتعزيز   )...(
للللللللللتللللجللللديللللد اللللللكلللللبلللللري للللللاأملللللة 

ال�شينية«.

عبادة ال�سخ�سية 
ت�سل اإىل اآفاق جديدة

ر�شلالة  بللعللث  هللللللللللللللي  «اللللفلللكلللرة     
هو  بينغ،  جللني  �شلللللي  اأن  مفادها 
لل�شني  �شي�شمح  اللللذي  الللزعلليللم 
الأول  املركز  قوتهللللا،  ذروة  ببلوغ 

يف العامل. 
عمل  �شيكمل  الللللذي  واللل�للشللخلل�للض 
كلوي  يللللللرى  الللللتللللاريللللخللللي،  مللللللاو 

اجلديدة،  الللعللبللقللريللة  ملللن  نلللوًعلللا 
اللللللذي جللعللل ملللن اللل�للشللني دوللللة 
الوليات  قادرة على جتاوز  قوية 
امللللتلللحلللدة، وقلللليللللادة اللل�للشللعللب اإىل 

م�شتقبل م�شرق”.
 واللللدلللليلللل علللللى الأهلللمللليلللة التي 
لنف�شه،  بلللكلللني  �لللشلللّيلللد  يللعللطلليللهللا 
البيان  يف  ملللرة   17 ا�للشللملله  ذكلللر 
اخلمي�ض  يللوم  ال�شادر  ال�شحفي 
7 مللرات ملللاو، و5  املا�شي، مقابل 

مرات لدنغ �شياو بينغ.

�سني �سي لي�ست �سني ماو
ال�شخ�شية،  عللبللادة  تكري�ض  اإن     
وو�لللللشلللللع الللل�لللشللليلللا�لللشلللة فلللللللوق كل 

فروا�شار، اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية 
يف  الول  فللالللرجللل  اإيللنللالللكللو،  يف 
اأي  اإ�للشللكللات  اإىل  ي�شعى  اللل�للشللني، 
احتجاج حول �شرورة اأن يظل يف 
ال�شلطة لفرتة طويلة، واأن ي�شبح 

على قدم امل�شاواة مع ماو”. 
اأجل  من  رغبته،  كانت  هنا  ومللن 
رفع مكانته، العرتاف بل “فكره” 
باعتباره �شرعياً مثل فكر موؤ�ش�ض 

النظام.
القرار،  بلله  ي�شمح  مللا مل  وهلللو     
نهائيا بعد، على عك�ض ما توقعه 
اخلرباء، يعتقد اخلبري يف ال�شاأن 

ال�شيني.
 وي�شتعد الرجل القوي يف الباد، 

ل يللطللمللح الللرئلليلل�للض احلللللايل اإىل 
التفوق  بل  فح�شب،  مللاو  م�شاواة 

عليه.
لأّن  ملللاو،  فللوق  نف�شه  يللرى  “اإنه 
اأخطاء كلفت  ارتكب  الأخري  هذا 
الللبللاد غللاللليللاً -الللقللفللزة الكربى 
 ،)1960-1958( الأملللام  اإىل 
-1966( الثقافية”  “الثورة 

1976(، بينما، ح�شب الدعاية، 
بف�شل  �شي،  يخطئ  اأن  ميكن  ل 
هللو�للشلله بللال�للشللتللقللرار والأملللللللن و 
“الرخاء امل�شرتك”، يلخ�ض جان 
بيري كابي�شتان، مدير الأبحاث يف 

املركز الوطني للبحث العلمي.
املثايل،  الدكتاتور  اأ�شبح  لقد     

اىل عقد املوؤمتر الع�شرين للحزب 
اللل�للشلليللنللي، يف غ�شون  اللل�للشلليللوعللي 
ي�شمح  اأن  �شاأنه  والللذي من  عللام، 
اللل�للشلللللطللة لولية  بللالللبللقللاء يف  لللله 
ثالثة -مل يحدث هذا منذ عقود 

–وبا �شك لفرتة اأطول.
   بللعللد اعللتللمللاد هلللذا الللنلل�للض، قد 
يزداد القمع �شد من يجروؤ على 
الت�شكيك يف �شلطة الرئي�ض، وقد 
اآفاق  اإىل  ال�شخ�شية  عبادة  ت�شل 

جديدة.
الر�شمية  ال�شحافة  دفعت  وقللد   
حدود التملق مرة اأخرى الأ�شبوع 

املا�شي.
  «منذ انتخابه اأميًنا عاًما للجنة 

ال�شيوعي  للللللللحلللزب  املللللركللللزيللللة 
ال�شيني، نوفمرب 2012، ُينظر 
اإىل ال�شيد �شي على اأنه رجل ارادة 
وم�شاعر  اأفكار  ذو  ورجللل  وعمل، 
ارث،  على  ح�شل  ورجللل  عميقة، 
ولكنه جتراأ على البتكار، ورجل 
وملتزم  ا�شت�شرافية،  روؤيللة  لديه 
كتبت بحما�ض  بالعمل با كلل”، 

وكالة �شينخوا. 
اىل درجة اأن احتمال ن�شر “كتاب 
يركز  لن  جديد،  �شغري”  اأحمر 
فكر  على  بللل  ملللللللاو،  فكللللللر  على 
احتمال  يللللبللللدو  يلللعلللد  مل  �للللشللللي، 

�شخيًفا.
املراقبني،  لللبللعلل�للض  بللالللنلل�للشللبللة     

لي�شت  الأخلللللللللرى،  العللللتللللبللللارات 
بني  الللوحلليللدة  امل�شرتكة  النقاط 
تونغ.  ت�شي  ومللاو  بينغ  �شي جني 
اأنه  على  نف�شه  يرى  منهما  “كل 
التاريخ، ومكتوب له  من مبعوث 
تللقللريللًبللا حللكللم اللللبلللاد، مللع رغبة 
البقاء يف ال�شلطة اإىل الأبللد، ول 
الكثريين  اأعللدائللهللمللا  ملللنللع  �شيما 
ان�شحبا”،  اإذا  مللطللاردتللهللمللا  مللن 
ماكجريجور،  ريت�شارد  ياحظ 
لللللللوي، وهو  مللعللهللد  اللللبلللاحلللث يف 

موؤ�ش�شة فكرية اأ�شرتالية.
   لكن ل يجب املبالغة يف املقارنة 
“ مل يطلق �شي  الللرجلللللني:  بللني 
اللللعلللنلللان لللللل�للشللعللب �لللشلللد احللللللزب، 
‘اأطلقوا  ب�شعاره:  مللاو،  فعل  كما 
هذا  يللوا�للشللل  املقر!’،  على  الللنللار 
هدفه  ان  بللللل  الخلللتللل�لللشلللا�لللشلللي، 
هلللو عللكلل�للض ذلللللك متلللاملللا: تعزيز 

احلزب«.
   وخلل�للشللو�للشللا، ل عللاقللة ل�شني 
املوؤ�ش�ض.  الللزعلليللم  ب�شني  اللليللوم، 
“حتت حكم ماو، �شادت الغطر�شة 
�شر�شة  املناف�شة  وكانت  الثورية، 

مع الحتاد ال�شوفياتي:
تطبيق  هلللللللو  الللللللللرهللللللللان  كلللللللللان   
ال�شوفيات،  قللبللل  ال�لللشلللرتاكللليلللة 
يللللذّكللللر كلوي  اأفللل�لللشلللل،  وبلل�للشللكللل 

فروا�شار، من اإنالكو.
كللانللت معزولة  الللتللي  اللل�للشللني،     
متللللللللاًمللللللللا، انلللللللدجملللللللت ملللنلللذئلللذ 
اللللليللللوم،  الللللللللللدويل:  امللللجلللتلللملللع  يف 
الللللوليللللات  هللللو  الأول  امللللنلللافللل�لللض 
املللتللحللدة، واملللنللافلل�للشللة تللللدور على 
القت�شادية  امللل�للشللتللويللات:  جميع 
واجليو�شيا�شية  والتكنولوجية 
ال�شيا�شي  والللنللظللام  والع�شكرية 
بينغ  جني  و�شي  واحلوكمة...”، 

عازم وم�شّر على النت�شار.
عن الك�سربي�ض

اإثر اجلل�سة الكاملة للجنة املركزية للحزب ال�سيوعي

ال�سني: �سي جني بينغ، يعتزم التفّوق على ماو...!
يرى نف�سه فوق ماو، الأن هذا االأخري ارتكب اأخطاء كلفت البالد غاليًا

نهاية ا�شغال اجلل�شة الكاملة للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ال�شيني

مل�شق للزعيم ال�شيني �شي جني بينغ بالقرب من مدخل املدينة املحرمة يف بكني

متثال ملاو ت�شي تونغ يف داندونغ مبقاطعة لياونينغ

�شورة ماو بح�شور الرئي�ض ال�شيني يف الذكرى املئوية للحزب

عبادة ال�شخ�شية ترت�شخ جمددا يف متحف احلزب ال�شيوعي ال�شيني يف بكني 

ذكــــر ا�ــســمــه
مـــــرة   17
الـــبـــيـــان  يف 
ــي،  ــف ــح ــس ــ� ال
ــــل 7  ــــاب ــــق م
ـــاو، ـــــرات مل م

و5 مرات لدنغ 
بينــغ �ــســيــاو 

حتليل اخباري

•• الفجر –خرية ال�سيباين
بتاريخ  يتعلق  ــادر  ن ــرار  ق اعتماد  مت  بينما       
اأنه  على  نف�سه  ال�سيني  الرئي�ض  يقدم  احلــزب، 
االأب  عمل  �سيكمل  الــذي  االإلهية  العناية  قائد 

املوؤ�س�ض، ويقود البالد اإىل اأوج قوتها.
    يف بانتيون ال�سيوعية ال�سينية، اقرتب الرئي�ض 
موؤ�س�ض  تونغ،  ت�سي  ماو  من  قلياًل  بينغ  جني  �سي 
يظهر  والذي  اخلالد،  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

على جميع االأوراق النقدية للبالد. 

اعتماد قرار يكر�ض »فكر« �سي جني بينغ باعتباره جوهر الثقافة والروح ال�سينية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357946         بتاريخ: 2021/08/23
با�شللم: �شركة بن عمرية للمقاولت.

وعنوانه: اململكة العربية ال�شعودية، الريا�ض، �شندوق الربيد 8230، الرمز الربيدي 11482 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإن�شاء املباين والإ�شاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع؛ الإن�شاء؛ معلومات عن الإن�شاء؛ ا�شت�شارات متعلقة 
بالإن�شاء؛ هدم املباين؛ البناء؛ تعبيد الطرق.

الواقلعة بالفئة: 37
ب�شكل  BIN OMAIRAH Co. مكتوبة  كلمات  ا�شفلها  �شركة بن عمرية   كلمات  العامة:  و�شف 

خا�ض بحروف لتينية اعاها دائرة يتو�شطها احلرفني ا ع باللوان ال�شود والبي�ض والكموين.
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357947         بتاريخ: 2021/08/23
با�شللم: �شركة تنمو العقارية.

وعنوانه: اململكة العربية ال�شعودية، الريا�ض، �شندوق الربيد 8230، الرمز الربيدي 13242 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية؛ تاأجري العقارات؛ وكالت العقارات؛ تثمني العقارات؛ �شم�شرة العقارات؛ 
تاأجري العقارات؛ اإدارة العقارات.

الواقلعة بالفئة: 36
و�شف العامة: كلمة تنمو ا�شفلها كلمة Tenmou مكتوبة ب�شكل خا�ض بحروف لتينية على ي�شارها 

ر�شمة �شهمني باللوان الزرق والبنف�شجي.
 ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 358171         بتاريخ: 2021/08/25
با�شللم: اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �شبوكا �شيفيلنا.

وعنوانه: يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزميي�شل، بولندا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ل�شناعة  كلليللمللاويللة  منتجات  التجميل؛  م�شتح�شرات  �شناعة  يف  لللا�للشللتللخللدام  كيميائية  م�شتح�شرات 
التجميل؛  م�شتح�شرات  يف  لا�شتخدام  امل�شتخدمة  الكيميائية  واملللواد  الرتكيبات  التجميل؛  م�شتح�شرات 

مواد اأولية )كيميائية( ل�شياغة اأو لت�شكيل م�شتح�شرات التجميل.
الواقلعة بالفئة: 1

و�شف العامة: عبارة عن كلمة Duraline باحرف لتينية باللون ال�شود.
 ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 358172         بتاريخ: 2021/08/25
با�شللم: اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �شبوكا �شيفيلنا.

وعنوانه: يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزميي�شل، بولندا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

للرمو�ض؛ م�شتح�شرات  امللونة؛ مكياج؛ م�شتح�شرات جتميل  م�شتح�شرات جتميل؛ م�شتح�شرات جتميل 
بالب�شرة؛  للعناية  التجميل  م�شتح�شرات  اللل�للشللفللاه؛  جتميل  م�شتح�شرات  للللللعلليللون؛  امللللللونللة  التجميل 
م�شتح�شرات التجميل للعناية باجلمال؛ طبقة طلي علوية مللمع الأظافر؛ العطور و روائح طيبة؛ مكياج 

للوجه واجل�شم؛ اأطقم جتميل.
الواقلعة بالفئة: 3

و�شف العامة: عبارة عن كلمة Duraline باحرف لتينية باللون ال�شود.
 ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357650         بتاريخ: 2021/08/18
با�شللم: او�شن با�شكت هولدجن )بروبريتاري( ليمتد.

وعنوانه: يونت 2، ا�شكوت بارك، كورنر ريت�شارد اند ل رو دريف، ميدراند، جوتنج بروفين�ض، جنوب افريقيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات املتعلقة بتوفري الطعام و/اأو امل�شروبات؛ املطاعم ومطاعم الوجبات ال�شريعة، املقاهي، دور الأكل.
الواقلعة بالفئة: 43

و�شف العامة: كلمات Ocean Basket مكتوبة ب�شكل خا�ض بالتينية باللوان ال�شود.
ال�شللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357826         بتاريخ: 2021/08/21
با�شللم: احلمداين والوهيبي للتجارة �ض م م

وعنوانه: �ض.ب: 2، رمز بريدي: 132، اخلو�ض، م�شقط، �شلطنة عمان 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

حمات البوظة؛ املقاهي التي تقدم وجبات الطعام.
الواقلعة بالفئة: 43

و�شف العامة: كلمة ACAI مكتوبة ب�شكل خا�ض بحروف لتينية على ي�شارها ر�شمة دائرة داخلها ر�شمة 
طري باللوان الربتقايل الفاحت والداكن و البنف�شجي الفاحت والداكن.

ال�شللرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15 نوفمرب 2021 العدد 13392

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032808 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلان بالن�شلر

املتحده  العربية  الإمارات   - اآل علي، اجلن�شية  احمد حممد  كامل  احمد   : ال�شيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�شبه 80% من كامل ح�شته البالغه 100% و ذلك اىل ال�شيد : عبد الواحد 
على حممد الو�شابي - اجلن�شية اليمن والتنازل عن ن�شبه 20% من كامل ح�شته البالغه 100% وذلك 
اىل ال�شيد / ابراهيم ناجي حم�شن الأ�شهب، اجلن�شية – اليمن يف الرخ�شة )مطعم �شد مارب( والتي تاأ�ش�شت 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )740657( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية ، تعديات اخرى : 

تغيري ال�شم التجاري من )مطعم �شد مارب( اىل )مطعم العم ناجي للمندي – فرع ال�شارقة( 
تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شراكة اعمال بوكيل خدمات. 

الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  334/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ  ال�شابعة رقم 228  

العقار  باحلجز وبيع  قللراراً  باإ�شدار  التكرم  التنفيذ  البنك الطالب يلتم�ض من مقام قا�شي  مو�شوع الدعوى : 
اململوك للمطلوب �شدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث باإمارة دبي، رقم الأر�ض )23(، 
رقم البلدية )336-210(، امل�شاحة باملرت املربع )2322.25(، وبالقدم املربع )25000.04( واملرهون 
رهناً تاأمينياً من الدرجة الأوىل ل�شالح البنك الطالب مبوجب عقد الرهن املوؤرخ يف 2015/12/09 واملعدل 
مبوجب العقد املوؤرخ يف 2019/03/13 وذلك ا�شتيفاء للمديونية امل�شتحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات 

املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بزن�ض باي - بنك 

امل�شرق - وكيله القانوين - مكتب هادف و�شركاوؤه  - وميثله : طاهر عابدين طاهر زينل ابراهيم  
املطلوب اإعانه : �شركة اأرابتك للتطوير العقاري - ذ م م  - عنوانه : الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - مبنى جممع دبي 

لا�شتثمار - مكتب )301( - 0559598011 - 042747902 
مو�شوع الإعان :

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/24 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�شراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
- رقم  الثانية  التجاري  املركز   : املنطقة   - ار�ض ف�شاء    : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة 

الر�ض : 23  - امل�شاحة : 2322،58 مرت مربع واملقيمة بللل : 225000169 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032655 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ كونيل عبدالقادر احمد احمد كونيل – اجلن�شية: الهند 
احمد  ال�شيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
نواف عبدالقادر - اجلن�شية:الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا المناء( ال�شادرة من دائرة 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )217636(، تعديات اأخرى : ليوجد،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032839 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلان بالن�شلر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / حممد على ميلى تودى عبدالرحمن ميلى تودى – 
اجلن�شية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  للحاقة(  ال�شفراء  التال  )�شالون  امل�شماه 
بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )552862(، اإىل ال�شيد/ كارايل عبا�ض �شاجى عبا�ض - 
اجلن�شية الهند. تعديات اأخرى: ل يوجد ،  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا  2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

Date 15/ 11/ 2021  Issue No : 13392
Notification by Publication of a Defendant 

In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0006129 Civil (Partial)
To Defendant : Riaz Ahmad Ahmad Hassan Arshad. Nationality: Pakistan 
We inform you that plaintiff Qaiser Mahmoud Rahmet Ali, Nationality: 
Pakistan has field the above mentioned lawsuit to claim.
The court ruled in presence: By obligating the defendant to pay the plaintiff 
an amount of DHs 15,500, Fifteen Thousand and Five Hundred dirhams and 
return the remaining six cheques with the guarantee cheque and obligated 
him with fees and expenses.
Issued on 14-11-2021

Customer Service Centre
Judge 
Ghaleb Ahmed Al-Kloob
Sharjah Federal Court 
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 15/ 11/ 2021  Issue No : 13392
Legal Notice with Announcement 

No.: 9155/2021
Notice by/ the Warner: Vishwanat kanapanayakanahilli gowraiah
British National
Notice to/ the Warnee: Evimero general trading LLC
Nationality : UAE

Subject: 
The Warner hereby gives this notice to the Warnee to enforce it legally as well as warning 
about the necessity of paying an amount of AED 725000 (Seven hundred twenty-five 
thousand dirhams only) recognized under his custody against the value of three cheques 
signed by the Warnee: 1. Cheque no.: 000060 due on 16/07/2019 with the amount of AED 
312,500 drawn on Mashreq Bank- returned without disbursement for the insufficient 
balance on 30/09/2019 2. Cheque No.: 000051 due on 17/04/2019 with the amount of 
AED 287,500 drawn on Mashreq Bank - returned without disbursement for the insufficient 
balance on 30/09/2019-3. Cheque No.: 000059 due on 16/05/2019 with the amount of 
AED 125,000 drawn on Mashreq Bank - returned without disbursement for the insufficient 
balance on 30/09/2019. This in addition to the legal interests against delay in payment and 
due compensations within five days as from receiving this notice unless the Warner shall be 
forced to take all legal procedures while keeping all other legal rights to the Warner.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 11/ 2021  Issue No : 13392
Real Estate Summary 588/2020/18

Details of service by publication
To the convicted parties 1- Hala Elgebaly, 2- Mohamed Elsayed
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 06-09-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of (AED 505,744) Five 
Hundred and Five Thousand Seven Hundred and Forty- Four Dirhams and the 
interest of 9 % per annum from the claim date of 22-07-2020 until the full 
payment, ordered them to pay the charges, the expenses and One Thousand 
Dirhams as attorney>s fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 11/ 2021  Issue No : 13392
Appeal Court 

Notification by Publication (Appeal)
In Appeal No. 320/2021/1341 - Appeal of Personal Status and Inheritance
Heard before: First Personal Status Circuit - Appeal No. 88
Subject of the appeal: (appeal of the judgment rendered in the case No. 
1070/2021 Personal Status of Muslims, expenses and fees)
Appellant: Nada Samih Al Asadi
Address: Emirate of Dubai - Al Barsha District - Street 9A - Villa # 15
Party to be served: Abdul Samad Raja Mohamed Khan Capacity: Appellee
Notification subject: the judgment rendered in the case No. 1070/2021 Personal 
Status of Muslims
A hearing was scheduled on Monday 22/11/2021 at 10:00 am at the remote 
litigation hall in the Personal Status Building in Al Garhoud. Accordingly, you 
are required to appear or your legal representative, and in the event of your 
failure to appear, the trial will be held in absentia.
Prepared by
Rashid Khalifa Al Ketbi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مزايا ال�شرق للمقاوالت الفنية ذ م م  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004388/ 

اإىل املحكوم عليه : مزايا ال�شرق للمقاولت الفنية - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ احمد بن حممد بن �شيف ال�شعيدي - اجلن�شية عماين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 90019 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ر�شيد بن على بن حممد الر�شيد   
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004604/ 

اإىل املحكوم عليه : ر�شيد بن علي بن حممد الر�شيد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ فهد بن حممد بن �شعد القثامي - اجلن�شية �شعودي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 2533350 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اأداء     اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002431/ 
اإىل املحكوم عليه : امل�شادر ل�شبكات املياه �ض ذ م م - ح�شنني فا�شل دروي�ض  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ كوالتي لاعمال الهند�شية - ذ م م - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�شاما الر�شوم وامل�شاريف : 94574.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما 
من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003046 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايرل ج�شرت مينا كوديا  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف - بناية رقم 68148 - �شقة رقم 287 

- رقم مكاين 2158743201  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/11/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال 
مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه 

- بو�شفك مدعي عليه.
ماحظة : اعان بالن�شر باللغة الجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/11/11 م
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007371 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شاجون خلدمات التوظيف  
 -  0566204985  : الهاتف  النهدة   - ال�شارقة   : العنوان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  0558925601  -  0502227903
وال�شرار  اخل�شائر  عن  التعوي�ض  مع  درهم   13500 وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام 

املادية والنف�شية الزام املدعي عليهم لدفع الر�شوم وامل�شاريف. �شمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/22 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة 
ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/14م
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
مذكرة تبليغ م�شتانف �شدهم / )ن�شرا( 

فى الق�شية رقم 1851/ 2021 ا�شتئناف جتاري ال�شارقة - الدائرة الثالثة 
�شادر من حمكمة ا�شتئناف ال�شارقه االحتاديه.

اىل امل�شتاأنف �شدهم/�شركة حممد لقمان التجارية ذ م م - ن�شري اأحمد غام حبيب
بناء على الطلب امل�شتانف / دانوب ملواد البناء �ض م ح  - تعلمك املحكمه با�شتئناف احلكم ال�شادر فلللي الدعلوى 

البتدائية رقلم  SHCFICICIV2021/M0007670 امر اأداء ال�شارقة.
23/11/2021 يف  ال�شاعة )09:30( من �شباح يوم  اأمام هذه املحكمة يف متام  لذلك يقت�شي ح�شورك 
قاعة رقم )360(، وذلك عرب تقنية الت�شال عن بعد عرب الرابط الذي �شريفع عرب برنامج العدالة الذكي او 

التوا�شل مع امني ال�شر حال وجود اي م�شكلة تقنية وذلك من خال المييل التايل :
وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك   aalamari@moj.gov.ae

عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
حرر يف 09/11/2021م . 

حرره : ا�شرف العماري
اأمني �شر دائرة اال�شتئناف الثالثة 
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية 
اأ�شرف العماري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021/ 0007200 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : �شروتي جوبي ميبارامبات - هندي اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي على حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 

احلكم 
انه بتاريخ 2021/9/19 

بعد الطاع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ خم�شة وع�شرون الف درهم والزمته 

بالر�شوم وامل�شروفات  
حرر بتاريخ  2021/11/2 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032632 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
– اإماراتي  املهريي  غافان  احمد حممد  / حمدان  ال�شيد  باأنني  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )100%( اإىل ال�شيد / ذوالفقار 
باإ�شم  ، يف الرخ�شة  احمد حممد يو�شف - باك�شتاين اجلن�شية لت�شبح ن�شبته )%100( 
 : رقم  الرخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  للحاقة(  �شامة  )�شالون 

)729358(،  • تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032738 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�شيد / عارف حممد ريا�ض كورانغاد عبدالرحمن – هندي 
اجلن�شية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )100%( اإىل ال�شيد / حممد بال 
الرخ�شة  يف   ،  )%100( ن�شبته  لت�شبح  اجلن�شية  بنغادي�شي   - ال�شام  حممد  ح�شني 
 : رقم  الرخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  امل�شلي(  باب  )كافترييا  باإ�شم 

)569137(، • تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
رقم  2021/1/224295  

مقدمه ل�شيادتكم املنذر / �شركة بن حم العقارية �ض.ذ.م.م  )اجلن�شية : الإمارات( - بوكالة / حممد ح�شام يو�شف �شليمان - العنوان 
/ دبي - ديرة - �شارع املطار - بناية �شيتي جيت - مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000

املنذر اإليه /عادل خان خلدمات ادارة امل�شاريع  - )اجلن�شية : الأمارات( - العنوان / دبي – بور �شعيد - بناية الحتاد – مكتب رقم 
هاتف رقم0553534081   -  3234793883 مكاين  رقم   -505

املو�شوع
اإيجارية  قيمة  عباره عن مكتب جتاري نظري  ما هو  املنذر  اإليه من  املنذر  ي�شتاأجر   2020  /9/1 يف  موؤرخ  اإيجار  مبوجب عقد 

�شنة تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار. ملدة  درهم(  األف  )اأربعون  درهم   40،000
ملا كان ما تقدم وكان املنذر اإليه مل يقم ب�شداد القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�شتناداً للقانون رقم )27( ل�شنة 2007 
اإليه  باملنذر  يهيب  املنذر  فاإن  لذلك   ،”19“ باملادة  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  الإيجاريه  العاقة  وتنظيم  الأماكن  اإيجار  ب�شاأن 
وينبه عليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره وقدرها 40،000 الف درهم وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ الإعان 
اإليه باإخاءه من  بهذا الإنذار. واإل �شوف ي�شطر املنذر اإىل اللجوء اإىل جلنة ف�ض املنازعات الإيجاريه لإقامة دعوى �شد املنذر 
اإلزامه ب�شداد القيمة الإيجاريه املتاأخره وذلك حتى تاريخ  املكان امل�شتاأجر وت�شليمها للمنذر خاليه من ال�شواغل والأ�شخا�ض مع 
الت�شليم مع اإلزامه بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه. بنللاء عليله ،  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�شرورة �شرعة �شداد القيمة 
الإيجارية املتاأخرة ومقدرها 40،000 )اأربعون األف درهم( وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ الإعان بهذا الإنذار.. وهذا للعلم مبا 

اإحتواه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اإليه بكل حتفظ و اإحرتام
وكيل املنــذر / حممد ح�شام يو�شف �شليمان
وكالة رقم : 1102000403

اإنذار تكليف بالوفاء باالأجرة

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9155(

املنذر/ في�شواناث كانابانايا كاناهاىل جوراياه - اجلن�شية بريطاين
املنذر اإليه / �شركة ايفيمريو لتجارة العامة ذ م م - اجلن�شية الإمارات

�شداد  لنفاذ مفعوله قانوناً يف حقه وتنبه عليه ب�شرورة  اإليه  املنذر  اإىل  الإنذار  املنذر هذا  املو�شوع :- يوجه 
املبلغ امل�شتحق واملرت�شد يف ذمته وهو مبلغ 725000 �شبعمائة خم�شة وع�شرون الف درهم قيمة 3 �شيكات 
املوقع من قبل املنذر اليه -1- �شيك رقم 000060 امل�شتحق بتاريخ 16/07/2019 مببلغ 312،500 
امل�شحوب على بنك امل�شرق وارتد دون الر�شيد وال�شرف بتاريخ 30/09/2019  -2- �شيك رقم 000051 
امل�شتحق بتاريخ 17/04/2019 مببلغ 287،500 امل�شحوب على بنك امل�شرق وارتد دون الر�شيد وال�شرف 
بتاريخ 30/09/2019  -3- �شيك رقم 000059 امل�شتحق بتاريخ 16/05/2019 مببلغ 125،000. 
امل�شحوب على بنك امل�شرق وارتد دون الر�شيد وال�شرف بتاريخ 30/09/2019  بالإ�شافة للفوائد القانونية 
والإ  الإنذار  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  غايته  موعد  يف  امل�شتحقة  والتعوي�شات  امليعاد  يف  ال�شداد  يف  التاأخري  عن 

�شي�شطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيها مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبلكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/9175(
املنذر / جا�شم حممد �شالح خمادي حممد �شالح

املنذر اإليها / اناما اين جو�شتني برييرا
املو�شوع / طلب اإعان بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/214244( 

ينذر املنذر - املنذر اإليها مبوجب هذا الإنذار ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )1،000،520( 
بتاريخ  الأداء  امل�شتحق  الدين  قيمة  درهم(  الف  وع�شرون  وخم�شمائة  )مليون  درهم 
2020/9/1 وتاريخ 2021/12/1 وذلك خال ا�شبوع من تاريخ اأ�شفاً ت�شليمها هذا 
الإجراءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�شطر  �شوف  الوفاء  عن  اإمتناعها  حالة  ويف  الإنذار 
احلقوق  كافة  حفظ  مع   ، اأداء  اأمر  اإ�شت�شدار  ومنه  حقوقه  بحفظ  الكفيله  القانونية 

القانونية الأخرى للمنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
انذار عديل بالن�شر
رقم )9143/2021(

تنذر املنذرة / موزة عبدالعزيز حممد بن فار�ض املزروعي
وميثلها ال�شيد / حممد اأحمد اأبواليزيد زغربان مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب الأ�شول

املنذر اإليه / الإجنلاز لأعمال النجارة وتركيب الأر�شيات )�ض.ذ.م.م( 
ب�شداد بدل الإيجار امل�شتحق عليه عن ال�شقة رقم )108( يف بناية بن فار�ض )2( يف دبي الرباحة 
ما  اإىل  بالإ�شافة  درهم،  وثمانون  واثنان  اآلف  وت�شعة  مائة  درهم(   109،082( وقدره  مبلغ 
ن�شر  تاريخ  من  يوما  ثاثون  اأق�شاها  مهلة  خال  وذلك  ال�شداد  متام  حتى  اإيجار  من  ي�شتجد 
هذا الإنذار.  وخاف ذلك �شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها 
ل�شنة 2007م وتعدياته،  الإيجارات رقم )33(  املادة )1/25/اأ( من قانون  حقوقها طبقا لن�ض 
مع  الإنذار  ب�شدر  اإليه  امل�شار  العقار  واإخاء  اخلدمات  ور�شوم  الإيجار  قيمة  بتحميلكم  وذلك 

حتميلكم ر�شوم وم�شاريف كافة مراحل التقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/9177(
املنذر / جا�شم حممد �شالح خمادي حممد �شالح

املنذر اإليه / جو�شنت جون�شون برييرا
املو�شوع / طلب اإعان بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/214235( 

ينذر املنذر - املنذر اإليه مبوجب هذا الإنذار ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )990.675( 
امل�شتحق  الدين  درهم( قيمة  الف  و�شبعون  و�شتمائة وخم�شة  وت�شعون  )ت�شعمائة  درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خال  وذلك   2021/9/15 وتاريخ   2020/8/1 بتاريخ  الأداء 
اإتخاذ  اإىل  اأ�شفاً  املنذر  �شوف ي�شطر  الوفاء  اإمتناعه عن  الإنذار ويف حالة  ت�شليمه هذا 
، مع حفظ  اأداء  اأمر  اإ�شت�شدار  كافة الإجراءات القانونية الكفيله بحفظ حقوقه ومنه 

كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
انذار عديل بالن�شر
رقم )9144/2021(

ينذر املنذر / ملحلملد عبدالعزيز حممد بن فار�ض
وميثله ال�شيد / حممد اأحمد اأبواليزيد زغربان مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب الأ�شول

املنذر اإليه / الإجنلاز لأعمال النجارة وتركيب الأر�شيات )�ض ذ م م( 
ب�شداد بدل الإيجار امل�شتحق عليه عن املكتب رقم )107( يف بناية بن فار�ض )2( يف دبي الرباحة 
مبلغ وقدره )92،905 درهم( اثنان وت�شعون األف وت�شعمائة وخم�شة دراهم ، بالإ�شافة اإىل ما 
ن�شر  تاريخ  من  يوما  ثاثون  اأق�شاها  مهلة  خال  وذلك  ال�شداد  متام  حتى  اإيجار  من  ي�شتجد 
هذا الإنذار. وخاف ذلك �شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها 
وتعدياته  2007م  ل�شنة   )33( رقم  الإيجارات  قانون  من  )1/25/اأ(  املادة  لن�ض  طبقا  حقوقها 
مع  الإنذار  ب�شدر  اإليه  امل�شار  العقار  واإخاء  اخلدمات  ور�شوم  الإيجار  قيمة  بتحميلكم  وذلك   ،

حتميلكم ر�شوم وم�شاريف كافة مراحل التقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9183(

املنذرة:- ا�شتيتك دينتال دايزاين
املنذر اليها : عيادة الكون لطب ال�شنان

املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليها ب�شداد مبلغ 26645 درهم )�شتة وع�شرون الف و�شتمائة 
وخم�شة واربعون درهم( ، مع الر�شوم وامل�شاريف خال مدة اأق�شاها خم�ض ايام 
من تاريخ ن�شر هذا النذار وال تن�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
التي حتفظ لها حقها وا�شت�شدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�شب عن اي 
عطل او �شرر تعر�شت له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وامل�شاريف 

والتقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 243 ل�شنة 2021 ا�شتئناف عقاري - لدى حماكم دبي
املرفوعة من :

حممد عبد اهلل ر�شيد القي�شي - امل�شتاأنف الأول ، م�شعب حممد عبداهلل القي�شي - امل�شتاأنف الثاين
حممد ب�شار حممد ر�شا �شنجابه - امل�شتاأنف الثالث ، مغري حممد ر�شا �شنجابه - امل�شتاأنف الرابع

، بري�شكوت  الثاين  امل�شتاأنف �شده  العقاري -  ، بري�شكوت للتطوير  الأول  امل�شتاأنف �شده  : بري�شكوت انرتبراي�شز مليتد -  �شد 
للو�شاطة العقارية - امل�شتاأنف �شده الثالث ، با�شيفيك خلدمات اإدارة جمعيات املاك      امل�شتاأنف �شده الرابع ، امل�شتاأنف �شده 
الثالث )بري�شكوت للو�شاطة العقارية( مدعو للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل معتمد لإجتماع جلنة اخلربة ، وذلك وفقاً ملا 

ZOOM يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الثاثاء املوافق 23 نوفمرب 2021، ال�شاعة 3:30 م�شاء، عن طريق برنامج زووم
)Passcode:990502(  - )MeetingID: 848 4627 8463(
https://us02web.zoom.us/i/84846278463?pwd=eTEwbE1tSEk4S1R0YThpbVIVTXkvZz09
ال�شادر  التمهيدي  املو�شحة يف احلكم  املاأمورية  بنود  للجنة اخلربة جتيب على  �شارحة  اإر�شال مذكرة  الدعوى  اأطراف  وعلى 
من املحكمة املوقرة واإر�شال الهوية الإماراتية والتفوي�ض لل�شخ�ض الذي �شيح�شر الإجتماع ، وكافة امل�شتندات التي ترغبون 

ظهراً.   12 ال�شاعة   2021 نوفمرب  بتقدميها للجنة اخلربة املنتدبة للدعوى خال موعد اأق�شاه يوم الأحد املوافق 21 
للتوا�شل وال�شتف�شار بخ�شو�ض الإجتماع يتم التوا�شل مع مكتب اخلبري الهند�شي )دكتور مهند�ض/�شيف حمدان الكعبي( على 

expertise@jic.ae هاتف رقم 050/9144169 وعلى الربيد الإلكرتوين
عن جلنة اخلربة املنتدبة بالدعوى
دكتور مهند�ص / �شيف حمدان الكعبي

اإجتماع خربة 
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة 
يف الق�شية رقم 3599/2020 ايجارات ال�شارقة

اخل�شم املدخل : اأحمد �شعيد على �شهيل اخلا�شوين الكتبي
يوم  جل�شة  له  املحدد  اخلربة  لجتماع  قانوين  وكيل  اأو  ب�شخ�شكم  باحل�شور  عليكم  يتوجب 
23-11-2021، اجتماع عن بعد با�شتخدام برنامج التوا�شل املرئي يف متام  الثاثاء املوافق 

اأدناه. املرفق  الرابط  طريق  عن  �شباحا  ع�شر  احلادية  ال�شاعة )11:00( 
https://us05web.zoom.us/j/89045687186?pwd=bm50cHZGeUtRb21SQ3EwUnBSR2pjUT09

املرفوعة من املدعى : حممد على احمد املرزوقي
exp.dr.ebraheim@gmail.com كما يرجى التوا�شل مع اخلبري املنتدب على الربيد 

وللتوا�شل مع اخلربة هاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�شوركم �شتبا�شر اخلربة 
عملها.

ع�شو اللجنة اخلبري العقاري
 د.ابراهيم على لهب�ص

اإجتماع خربة 
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

 اإخطار عديل بالوفاء  - برقم املحرر 2021/0027698
حممد مو�شى رم�شان - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة ،  العنوان :- الإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - النوف 2 - �شارع رقم 40 - فيا رقم 
اإليهم:- ورثة املرحوم / �شعود خالد حممد تربع العبدويل، اجلن�شية الإمارات العربية  املخطر   ،  0502220565 باهاتف رقم  1460 مقابل فيا رقم 

املتحدة،  العنوان: الإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - منطقة النوف، �شارع رقم با11 ، منزل رقم 146، هاتف رقم 0508880050 ،
املو�شوع اخطار بالتكليف وال�شداد

 1. اأ�شدار مورث املخطر اإليهم املرحوم باإذن اهلل �شعود خالد حممد تربع العبدويل، للمخطر/ حممد مو�شى رم�شان عدد )2 �شيك( م�شتحقة ال�شداد بتاريخ 
16/06/2021 ، م�شحوبان على بنك دبي الإ�شامي، وذلك وفاء لديون م�شتحقة يف ذمتهم للمخطر، نتيجة وجود تعامات مادية وجتارية بينهم بيانهم 

كالأتي:- �شيك رقم 100034 بتاريخ 2021/6/16 بقيمة اإثنان مليون درهم امل�شحوب على بنك دبي ال�شامي 
�شيك رقم 100035 بتاريخ 2021/6/16 بقيمة مائتان الف درهم امل�شحوب على بنك دبي ال�شامي 

الإجمايل اإثنان مليون ومائتان الف درهم امارتي
ال�شيكات ل�شتحقاق وا�شتام املبالغ مو�شوع ال�شيكات الديون امل�شتحقة يف منة املتويف(، اإل اإنه فوجيء بعدم كفاية  عليه  امل�شحوب  للبنك  املخطر  تقدم   .1
الر�شيد املوجود يف احل�شاب البنكي للمتويف املرحوم /�شعود خالد حممد تربع العبدويل ل�شداد قيمة هذه ال�شيكات، والتي اأعيدت ، اأعيدت من البنك دون 
�شرف، يف غ�شون �شهر يوليو عام 2021 انتقل مورث املخطر اإليهم املرحوم /�شعود خالد حممد تربع العبدويل، اإىل جوار ربه، وحيث اإن هذا املبلغ هو 
املقررة  القانونية  الأ�شول  ومن  اإل بعد �شداد الديون”،  “ل تركة  اإنه  اأ�شول وفقا القواعد ال�شريعة الإ�شامية  دين م�شتحق ال�شداد، ومن املتعارف عليه 
بالرتكة حقوق، مقدم  تتعلق  بالرتكة  املتعلقة  - ترتيب احلقوق   275 املادة  ب�شان تن  م،   2005 ل�شنة   28 الإحتادي رقم  القانون  275 من  املادة  بن�ض 
الو�شايا،  تنفيذ  بع�شها على بع�ض، ح�شب الرتتيب الآتي.   2. نفقات جتهيز املتويف باملعروف،  3. ق�شاء ديون املتوفى �شواء كانت حقا اهلل اأو للعباد ، 4. 
وحيث اأن املخطر منذ علمه بوفاة املدين )مورث املخطر اإليهم( املرحوم / �شعود خالد حممد تربع العبدويل،  الورثة،  على  الرتكة  من  الباقي  5.توزيع 
وهو يحاول جاهدا احل�شول على قيمة الدين امل�شتحق يف ذمة املرحوم، واملحرر عنه ال�شيكات مو�شوع الإخطار ولكن دون جدوى، وذلك من تركة املتويف قبل 
تق�شيمها ح�شب الأن�شبة ال�شرعية، بناء عليه:-  فاإن املخطر ينذر املخطر اإليهم جميعا، ب�شداد مبلغ 2،200،000،00 درهم )اإثنان مليون ومائتان األف 
درهم اإماراتي( مو�شوع ال�شيكات املحررة من مورثهم املرحوم / �شعود خالد حممد تربع العبدويل، وامل�شتحقة ال�شداد بتاريخ 16/06/2021 من تركته 
قبل ال�شروع و/اأو البدء يف تق�شيم تركة املرحوم  وذلك خال خم�شة اأيام عمل من تاريخ ا�شتام هذا الإخطار، واإل �شي�شطر املخطر - اأ�شفا - لإتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية يف مواجهة املخطر اإليهم. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
 اإخطار عديل باخالء العني املوؤجرة  

برقم املحرر 2021/0025341
املخطلر : اأحمد خليفه حمد �شيفان ال�شويدي – المارات اجلن�شية

احمل هوية رقم )784196853724811( – ب�شفتي وكيا عن ال�شيد / خليفه حمد �شيف �شيفان – ب�شفته 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة    )502754( رقم  رخ�شة   - الروعه  كافترييا   : امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف  �شريك 

)SH20190812D22348( القت�شادية بال�شارقة - مبوجب وكالة رقم
العنوان : ال�شارقة - الليه  - هاتف رقم : 0506449943

املخطر اإليه الأول : ام بي ام العقارية
العنوان : ال�شارقة - �شارع اخلان - برج الخا�ض هاتف رقم : 80069676

املخطر اإليه الثاين : �شركة اأبوظبي التجاري للعقارات 
 اللعلنلوان : �شارع امللك في�شل - برج كري�شتال بازا - هاتف رقم : 024067444
مو�شوع الإخطار : اخطار اإخاء العني املوؤجره ،

اأن املخطر كان م�شتاجراملحل التجاري مبوجب عقد ايجار )3191335( و امل�شدق من بلدية  اللوقلائلع :-•حيث 
من  خاليه  املوؤجرة  العني  باخاء  �شيقوم  باأنه  والثاين  الول  اليه  املخطر  باخطار  املخطر  يرغب  •حيث   ، ال�شارقة 
ال�شواغل و�شيقوم ت�شليم مفاتيح املحل التجاري لدى بلدية ال�شارقة ، وعليه يلتم�ض املخطر من �شعادة الكاتب العدل 

بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
 اإخطار عديل بالوفاء  - برقم املحرر 2021/0030584 

املخطلر/ عبداهلل حممد �شعيد حممد ال�شويدي ، اجلن�شية - المارات العربية املتحده ، 
ويحمل بطاقه هويه رقم 784196229057250  العنلوان / ال�شارقة - اخلان - هاتف رقم / 0506374000

املخطر اإليه / فوكا�ض للخدمات البحرية ذ م م
وميثلها / نوفل كالو لكات حممد ، اجلن�شية – الهند ، / �شهيل جولم بولكال ، اجلن�شية – الهند - العنلوان/ ال�شارقة – امل�شلى – خلف �شارع 

الزهراء �شقه رقم 2 ملك ال�شيخ حميد بن ماجد عبداهلل ال�شام�شي – هاتف رقم / - 0502304641
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 197200 درهم

املخطر اإليه حرر ثمان �شيكات للمخطر مببلغ 197200 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه 
بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبياناته كالتايل : 

ال�شيك الول 002717 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 25/12/2020 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثاين 002716 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 28/10/2020 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثالث 002714 مببلغ 25000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 25/09/2020 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الرابع 002713 مببلغ 25000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 25/08/2020 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري

ال�شيك اخلام�ض 002718 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 28/02/2020 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك ال�شاد�ض 002719 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 28/04/2020 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري

ال�شيك ال�شابع 002666 مببلغ 35000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/02/28 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثامن 002664 مببلغ 35000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2019/10/30 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري 
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور خال خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0028417
اإخطار عديل

وميثلها/   )549257( بالرقم  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  م   ، م  ذ،  البناء  ملقاولت  العاملية  حفيت  جبل  املخطلر: 
رقم  اماراتية  هوية  ويحمل   - لبنان   : اجلن�شية   - فرا�شة  اأ�شعد  عبداهلل  ال�شيد/  عنه  وكيًا   – اجلن�شية  �شوري  ال�شاكو�ض  ماجد  حممد 
 )SH20201025D51004( بالرقم  ال�شارقة  يف  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  م�شدقة  وكالة  مبوجب   )784199171582796(
 : رقم  هاتف   -  B2 بناية   - فرن�شا  بلوم  بنك  خلف   – الكورني�ض  �شارع   –  1 املجاز   - ال�شارقة   : العنوان   -  )2020/10/28( بتاريخ 

0505679795
املخطر اإليه : ح�شني حبيب �شجواين – اجلن�شية:الإمارات

العنوان : ال�شارقة – النا�شرية - مقابل م�شت�شفى الكويتي - هاتف رقم: 0508041222
مو�شوع الإخطار : اإخطار علي بالوفاء بقيمة )357،500( ثاثمائة و�شبعة وخم�شون األفا وخم�شمائة درهم،

الوقلائلع :
نتيجة لبع�ض معامات مقاولة فيما بني املخطر واملخطر اإليه مت اإبرام عقد مقاولة فيما بني الطرفني على اأن يقوم الطرف املخطر باإن�شاء 
التنفيذ  �شمان ح�شن  قيمة حمجوزات  تكون  فاإنه  العقد  بنود  عليه  ت�شتمل  ما  على  وبناء  اإليه  باملخطر  بناء خا�ض  وت�شييد  و�شيانة  واجناز 
بن�شبة )5%( وت�شرف للمقاول بعد مرور عام من تاريخ الجناز 2019/05/23، و قام املخطر بالت�شال على املخطر اإليه مرارا وتكراراً 

و مراجعته ولكن دون اأي جدوى،
لذلك ، اأن املخطر يخطر املخطر اإليه ب�شرورة �شداد املبالغ املرت�شدة بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�شاه )5( اأيام من تاريخ 
تبلغكم هذا الإخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�شتحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع 
املرتتبة  القانونية  الآثار  كافة  ول�شريان  ملفعوله  ونفاذا  به  جاء  مبا  للعمل  الخطار  بهذا  تخطركم  فاملخطر   ، لذلك  احلقوق،   باقي  حفظ 

عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
مذكـرة اإعـالن 

يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021 / 0005792 مدنى )جزئى(
املدعي عليه : الفر�ض لتجارة املفرو�شات ذ.م.م 

العنوان : ال�شارقة ال�شناعية 4 بالقرب من حول المارات حمل الفر�ض لتجارة املفرو�شات
حيث اإن :  املدعي)ة( : �شفيه حم�شن حممد، 

العنوان : ابوظبي بني يا�ض �شارع رقم 5 فيا 162
قد اأقام �شدكم الدعوى املذكورة اأعاه.

قررت املحكمة : مبثابة احل�شوري :- 
اإلزام املدعى عليه باإن يوؤدي للمدعية مبلغ 8000 درهم “ثمانية اآلف درهم “ومبلغ 3000 
تاريخ  5%من  بواقع  القانونية  والفائدة  واأدبي  مادي  “تعوي�ض  درهم  اآلف  ثاثة  درهم“ 
املبلغ الأول، ومن تاريخ �شريورة احلكم نهائيا” على املبلغ الثاين ، وحتى  3/10/2021 على 

متام ال�شداد على األ يجاوز اأ�شل الدين، واإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف.
املحكمة االإبتدائية املدنية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032771 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / ال�شيدة / مالفيكا ديني�ض �شورو - اجلن�شية : الهند 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد / بهرت 
اودهافجي �شونى �شورو، اجلن�شية: الهند بالرخ�شة امل�شماه )املحرق ل�شياغة الذهب( 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )520085( ال�شادرة من دائرة التنمية 
فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض  يوجد.   ل   : اخرى  تعديات  بال�شارقه،  القت�شادية 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العان فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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•• الكويت-وام:

اأهدى فريق اأبوظبي للدراجات املائية 
الإماراتية  للريا�شة  جللديللدا  اإجنلللازا 
بللحلل�للشللول اللللبلللطلللل را�للللشللللد امللللللا على 
ال�شتعرا�شية  احللللركلللات  فللئللة  لللقللب 
بطولة  مللللن  اخللللتلللامللليلللة  اجلللللولللللة  يف 
اأقيمت  التي  املائية،  العامل للدراجات 
ال�شاملية  �للشللاطللىء  علللللى  الللكللويللت  يف 
الأول  اأم�ض  م�شاء  اأحداثها  واختتمت 
 26 52 دراجة من  ال�شبت مب�شاركة 

دولة من خمتلف دول العامل.
واأحرز  الذهبية  امليدالية  املا  وحقق 
تقدمي  مللللن  متلللكلللن  اأن  بلللعلللد  اللللللللقلللب 
الفا�شل ال�شتعرا�شي الأف�شل، لي�شل 
للنقطة رقم مائة يف �شدارة الرتتيب 
العام على املناف�شة، ويح�شمه بجدارة 
لاإمارات، وحقق فريق اأبوظبي اأي�شا 
خال  مللن  �شيدات  واقللف  فئة  ف�شية 
نويل  اإميللا  ال�شويدية  الللدراجللة  تللاألللق 
ومتكنها مللن اإحلللراز املللركللز الللثللاين يف 

الرتتيب العام بر�شيد 125 نقطة.
الللذي �شجل  املللا باللقب  وتللوج را�شد 
من  جديدا  �شطرا  الإماراتي  للفريق 
الإجنازات يف هذا ال�شيف، خا�شة بعد 
اأن متللكللن فللريللق اأبللوظللبللي مللن ح�شد 

لزوارق  الللعللامل  بطولة  ولقب  ذهبية 
الفورمول 2 ، وذهبية وف�شية بطولة 
 12 2 فئة  العامل لزوارق الفورمول 
الرتتيب  للل�للشللدارة  بللالإ�للشللافللة  �شاعة، 
لزوارق  الللعللامل  لبطولة  حاليا  الللعللام 
�شل�شلة  يكمل  وبللذلللك  الفورمول1، 
اأغلب البطولت  التفوق الإماراتي يف 
املا  التتويج احتفظ  الدولية. وبهذا 
باللقب مل�شلحته للمو�شم الرابع على 
التوايل يف البطولة، ليكون رقما عامليا 
�للشللعللبللا يف مللواجللهللة طللمللوحللات بقية 
الللفللرق خللا�للشللة مللع املللنللافلل�للشللة القوية 
روبريتو  الإيللطللايل  من  واجهها  التي 
ملللاريلللاين اأحللللد الأ�لللشلللملللاء الللكللبللرية يف 
البطولة والذي حل و�شيفا للما يف 

الرتتيب العام بر�شيد 88 نقطة.
وكللانللت اجلللولللة اخلللتللاملليللة قللد بداأت 
بداأت  والللذي  اجلمعة،  يوم  تفا�شيلها 
املناف�شة  اأبوظبي  فريق  دراجلللات  فيه 
يف اأكلللر مللن فللئللة حلليللث متللكللن را�شد 
امللللا وعلللللى ملللدار يللومللني مللن ح�شد 
الأوىل  املللرحلللللتللني  يف  الأول  امللللركلللز 
ي�شيف  لكي  لاإ�شتعرا�ض  والللثللانلليللة 
للنقطة  وي�شل  لر�شيده  نقطة   50
متكنت  حني  يف  ال�شدارة،  يف   100
للمركز  اللللو�لللشلللول  مللللن  نلللللويل  اإميللللللا 

بعد ح�شد  الللعللام  الرتتيب  الللثللاين يف 
69 نقطة يف مراحل اجلولة الثالثة 
لفئة ال�شيدات وبذلك و�شلت للنقطة 
وف�شية  البطولة  و�شافة  يف   125
الطاير  را�للشللد  يللوفللق  ومل  م�شتحقة، 
اأبللوظللبللي يف فللئللة جال�ض  جنللم فللريللق 
من�شة  اإىل  الللو�للشللول  يف  حمللرتفللني 
دراجللتلله يف  اأن تعطلت  بللعللد  الللتللتللويللج 
اإكمال  يف  التوفيق  وجللانللبلله  املناف�شة 

ال�شباق.
وحظيت جولة الكويت مبناف�شة قوية 
يف فئاتها املتنوعة حيث متكن البطل 

الللكللويللتللي يللو�للشللف عللبللد اللللللللرزاق من 
حمرتفني،  جال�ض  فئة  بلقب  الظفر 
اأر�شه  علللللى  اجلللولللة  بلقب  يللتللوج  كللي 
ابتعد  حلللللني  يف  جللللمللللاهللللريه،  وبللللللني 
نقطتني فقط عن لقب املو�شم للفئة 
ذاتها الذي اأحرزه الفرن�شي جريميي 

برييز بر�شيد 99 نقطة.
ملللللن جلللهلللتللله علللللرب را�لللللشلللللد املللللللا عن 
احلركات  فئة  لقب  بتحقيق  فرحته 
للمو�شم  البطولة  يف  الإ�شتعرا�شية 
الرابع على التوايل، موؤكدا اأنه اإجناز 
فريق  بتحقيقه مع  يفخر  للله،  عظيم 

"هو اإجنلللاز كبري ..  اأبللوظللبللي وقللال : 
كللاأ�للض الللكللويللت غللال جللدا علي خا�شة 
ومثرية  حما�شية  جاءت  امل�شاركة  واأن 
و�شط اجلماهري احلا�شرة ، واختتمت 

بالتفوق وح�شد املراكز الأوىل".
وك�شف املا عن �شعوبة كبرية واجهها 
اللليللوم الأول  يف ال�للشللتللعللرا�للض خلللال 
امل�شار  الأمللللواج يف  ارتللفللاع  مللع  خا�شة 
الإ�شتعرا�شية  للللللحللركللات  املخ�ش�ض 
"الهواء والأملللواج يف اليوم  .. وقللال : 
الأول �شكا بع�ض املخاوف يل، ولكن 
اكت�شفت  حلليللث  تلللبلللددت  ملللا  �للشللرعللان 
قللدرتللي علللللى الللتللكلليللف مللع هلللذا املناخ 
اأداء مقارب جدا وم�شابه  على تقدمي 
الأماكن  يف  بللله  اأقلللللوم  الللللذي  لللللللاأداء 
املللغلللللقللة، و�لللشلللاعلللدين هلللللدوء اجلللللو يف 
الللثللاين على حمللاولللة الو�شول  اللليللوم 
الباك  ا�شتعرا�ض  تكرار  لرقم عال يف 
فليب، والفورتي فايف، وا�شتطعت اأن 
اأثبت قدرتي على احلفاظ على اللقب 

للمو�شم الرابع على التوايل".
"ينتظرنا عمل كبري   : املللا  واأ�للشللاف 
و�لللشلللاق خللللال اللللفلللرتة املللقللبلللللة، لكي 
مع  الللقللادم  للمو�شم  وجنللهللز  نح�شر 
القمة �شعب  اإىل  الو�شول  �شعار  رفع 

ولكن البقاء عليها اأ�شعب".

•• اأبوظبي – رم�سان عطا 

وقع احتاد الإمارات للريا�شة املدر�شية 
تعاون  مللللذكللللرة  اللللريلللا�لللشللليلللة  وبللللاملللللز 
ال�شحفي  امللللوؤمتلللر  خلللال  ملل�للشللرتك، 
الذي عقد اأم�ض الأول، ب�شالة فاطمة 
املذكرة  ووقللع  للريا�شة،  مبارك  بنت 
عبيد حميد القعود نائب رئي�ض احتاد 
وفوؤاد  املدر�شية،  للريا�شة  الإملللارات 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  درويلل�للض 
بلللحللل�لللشلللور  لبنى  بلللامللللز اللللريلللا�لللشللليلللة، 
لقطاع  التنفيذي  املللديللر  ال�شام�شي 
الإمارات  ملوؤ�ش�شة  املدر�شية  العمليات 
الأمني  ال�شريي  وعائ�شة   للتعليم، 

العام لاحتاد.  
مهارات  تعزيز  اإىل  املللذكللرة  وتللهللدف 
يتعلق  مللا  كللل  يف  وتللدريللبللهللم  الطلبة 
وتت�شمن  كافة،  الريا�شية  بالألعاب 
اكت�شاف  يف  اجلللللانللللبللللني  مللل�لللشلللاركلللة 
وتلل�للشللجلليللع امللللواهلللب الللريللا�للشلليللة، كما 
�للشللتللقللوم اللل�للشللركللة بلللدعلللم الحتلللللاد يف 
كافة اجلوانب الفنية املتعلقة باملجال 

الريا�شي. 

اجلوجيت�شو  بطولة  الإحتللللاد  ونللظللم 
مللدار يومني،  املللدار�للض، على  لطاب 
و�شارك يف مناف�شات الطالبات 149 
املركز  يللا�للض  واأحللللرزت مدر�شة  لعللبللة 
مب�شاركة  الثاين  اليوم  جللاء  و  الأول، 
وتوجت مدر�شة الحتاد  طالبا   162

باملركز الأول. 
القعود   حميد  عبيد  اأ�شاد  جانبه  من 
يف  للريا�شة  الر�شيدة  القيادة  بدعم 
املدر�شية،  الريا�شة  ول�شيما  الدولة، 
واأكد اأن احتاد الإمارات يويل اهتماما 
ال�شراكات التي تعزز  بتحقيق  عظيماً 

الألعاب  يف  املدر�شية  الريا�شة  تقدم 
املختلفة. 

التفاهم  مللللذكللللرة  اأن  اإىل  واأ�لللللشلللللار 
املللوقللعللة ملللع بللاملللز الللريللا�للشلليللة جاءت 
كللاإ�للشللافللة جللديللدة للل�للشللراكللات الحتاد 
املختلفة،  الللريللا�للشلليللة  املللنللظللمللات  مللع 

الرتقاء  اأجللل تطوير  تاأتي من  وهللي 
مبلل�للشللتللوى اللللطلللاب واللللطلللاللللبلللات يف 
الإجنازات،  امل�شاركات وحتقيق  جميع 
ووجه ال�شكر اإىل عبداملنعم الها�شمي 
الريا�شية  باملز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

وفوؤاد دروي�ض الرئي�ض التنفيذي. 

وبللللللللدروه اأ�للللشللللار فلللللللوؤاد درويلللل�للللض اإىل 
الللريللا�للشللة الإملللاراتللليلللة تلل�للشللهللد اأزهلللى 
عللهللدهللا واإجنللللازاتللللهللللا يف ظلللل روؤيللللة 
اآيات  اأ�شمى  ووجلله  الر�شيدة،  القيادة 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان  ال�شكر 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عللهللد اأبللوظللبللي نللائللب الللقللائللد الأعلى 
الريا�شة  اأن  موؤكداً  امل�شلحة،  للقوات 
املدر�شية اأهم دعائم مثلت النجاح اإىل 
جانب دعم البيئة املدر�شية واملجتمع. 
�شريك  الللريللا�للشلليللة  بللاملللز  اإن  وقلللللال: 
للللللللللقللللطللللاع اللللتلللعللللللليلللملللي بلللللاللللللدوللللللة، 

اأجيال  واإعللللللداد  بللنللاء  يف  للم�شاهمة 
الريا�شية  الللربامللج  خللال  امل�شتقبل 
الللرائللدة ، ملل�للشللرياً اىل اللل�للشللراكللة بني 
مللل�للشللاعللفللة اجلهد  دافلللعلللا  اجللللانلللبلللني 
وال�للشللتللمللرار يف خللدمللة اللللوطلللن من 

خال تنمية اأبنائه ريا�شيا. 

را�سد املال بطال لال�ستعرا�ض.. واإميا و�سيفة ال�سيدات يف مونديال الدراجات املائية بالكويت

م�ساركة مميزة لطالب مدار�ض اأبوظبي يف بطولة اجلوجيت�سو  

مذكرة تفاهم بني احتاد الإمارات للريا�سة املدر�سية وباملز الريا�سية

•• دبي-وام: 

مع�شكره  الللقللدم  لللكللرة  الأومللللبلللي  الللوطللنللي  منتخبنا  اخللتللتللم 
للم�شاركة  ا�شتعداداته  �شمن  دبللي  يف  اأقلليللم  الللذي  الللداخلللللي 
يف نللهللائلليللات بللطللولللة كللاأ�للض اآ�للشلليللا حتللت 23 عللامللاً املللقللررة يف 

اأوزبك�شتان 2022.
التدريبية يف ملعب  املنتخب جمموعة من احل�ش�ض  اأدى  و 
نللللادي �للشللبللاط �للشللرطللة دبلللي حتللت قلليللادة الإ�للشللبللاين ديني�ض 

�شيلفا.
و�شمت قائمة الأبي�ض الأوملبي يف هذا التجمع 28 لعباً هم 

: عي�شى اأحمد الهوتي ، وفهد بللاروت عثمان ، وحممد علي 
ويعقوب   ، املطوع  عبداهلل  و�شهيل   ، كلباء/  /احتللاد  املرا�شدة 
وعبداهلل   ، /الإمللللارات/  بللدر طار�ض  وفهد   ، علي  اآل  يو�شف 
�للشلللللطللان الللبلللللو�للشللي، وراكلللللان وللليللد املللنللهللايل، ويللو�للشللف اأمين 
وخالد   ، /اجلللزيللرة/  الها�شمي  اأبوبكر  وعبداهلل  املن�شوري، 
ومروان   ، /حتا/  البدواوي  �شامل  وعبداهلل   ، خلفان  مبارك 
عللبللداهلل جميل، وحممد  واأحللمللد   ، فهد حمزة /خللورفللكللان/ 
عبداهلل املدين، وبدر نا�شر عبدالعزيز، وعبدالعزيز حممد 
اأحمد احلمادي / ، وعبداهلل  البلو�شي /�شباب الأهلي دبي/ 

الظفرة/ ، واأحمد عي�شى حمرمي /عجمان/ ، و �شعود ح�شن 

عبداهلل /العربي/ ، وعبداهلل �شعيد الظنحاين /العروبة/ ، 
وعي�شى خلفان احلرا�شي ، ونا�شر علي ال�شكيلي /العني/ ، 
واأحمد دروي�ض اآل علي /الفجرية/ ، وح�شني مهدي �شادق، 
وعبدالرحمن ح�شن اأحمد /الن�شر/ ، ومانع عاي�ض الروي�ض 

/الوحدة/ ، وفار�ض خليل املرزوقي /الو�شل/.
واخلارجية  اللللداخللللللليلللة  جتللمللعللاتلله  مللنللتللخللبللنللا  و�للشلليللوا�للشللل 
املعتمد من  اإعللللداده  برنامج  وديللة �شمن  مللبللاريللات  وخللو�للض 
 ، الكرة  احتللاد  يف  الفنية  وال�شوؤون  الوطنية  املنتخبات  جلنة 
اآ�شيا  كاأ�ض  بطولة  لنهائيات  املطلوبة  بال�شورة  لتح�شريه 

حتت 23 عاماً يف اأوزبك�شتان العام املقبل.

»الأبي�ض الأوملبي« يختتم مع�سكره الداخلي بدبي ا�ستعدادا لنهائيات اآ�سيا

•• اأبوظبي-وام: 

اأكللللد الللبللطللل الللعللاملللي اللل�للشللاعللد عمر 
القيا�شية  الأرقلللام  �شاحب  الف�شلي 
غري امل�شبوقة يف ريا�شة اجلوجيت�شو 
بطولة  بذهبيتي  الحتفاظ  واأبرزها 
التوايل  والكبار على  لل�شباب  العامل 
اإ�شافة   2019 و   2018 بن�شختي 
اإىل ذهبية الكبار يف الن�شخة الثالثة 
2021 التي اأقيمت الأ�شبوع املا�شي 
يف العا�شمة اأبوظبي اأن مكا�شبه من 
الأخرية  الللعللامل  بطولة  يف  امل�شاركة 
اعللتللمللد فيها  اأنللله  اأبلللرزهلللا  ل حت�شى 
لأول مرة على طريقة لعب خمتلطة 
جتمع بني الأر�شي والعايل معا بعد 
اأن كان يعتمد على طريقته املعهودة" 
الأر�شي" يف كل الن�شخ ال�شابقة واأن 
اجلللللديللللد اأيللل�لللشلللا الللللللذي اأ�للللشللللر على 
الرتكيز  الن�شخة  تلللللك  يف  حتقيقه 
املللغللامللرة يف جتريب  الللفللوز مللع  على 
جديدة،  لللعللب  وتللكللتلليللكللات  اأ�للشللاللليللب 
ذلك  واأن  املناف�ض،  قللوة  كللانللت  مهما 

كان حتديا كبريا بالن�شبة له".

وقللال الف�شلي الللذي اأهللدى منتخب 
كجم،   62 وزن  ذهللبلليللة  الإملللللللللارات 
واأ�شبح قريبا جدا من التاأهل لدورة 
الألعاب العاملية يف منهاتن بالوليات 
له  ت�شريحات  يف  الأمريكية  املتحدة 
اأن  قللررت  البطولة  تبداأ  اأن  " قبل   :
التي  اللللللعللب،  يف  فل�شفتي  مللن  اأغلللري 
فقط،  الللفللوز  عللن  البحث  على  تقوم 
بالطريقة التي اأجيد بها، واأ�شبحت 
اأبحث عن الفوز بعدة طرق، اأر�شي اأو 
عال ويف تلك البطولة حتديت نف�شي 
العايل"  اللعب   " بطريقة  لعبت  و 
لنف�شي  كلللبلللريا  ذلللللك حتلللديلللا  وكلللللان 
لي�ض هناك �شئ �شهل يف احلياة، قبل 
لكني  العايل  اللعب  جربت  البطولة 
خال البطولة تاأكدت من اأنني جاهز 
وقادر على الفوز على املناف�شني باأي 
النزالت  عللدد من  وفللزت يف  اأ�شلوب، 
كانت  الأ�شلوب،  هللذا  على  بالعتماد 
اأجللرب نف�شي  مغامرة كبرية ، لأنني 
يف بطولة عامل لكن القمة ل يبلغها 

�شوى املغامرين".
التي خا�شها يف  النزالت  و عن عدد 

نلللزال فيها حتى  الللبللطللولللة واأ�للشللعللب 
الف�شلي:" لعبت  قللال  بالذهب  تللوج 
اأمام  النزال  كان  اأ�شعبها  نزالت،   4
بطل ال�شعودية يف النهائي، كان لعبا 
طريقة  وعللرف  جديا،  در�شني  قويا، 
اإخ�شاعه  ملللن  ميللكللنللنللي  ومل  لللعللبللي، 
طوال الوقت، كان يجيد اخلروج من 
فكل  عليه،  الهجوم  ال�شغط يف حال 
وبرغم  اأبللداأ من جديد،  كنت  دقيقة 
دفلللاعللله حلل�للشللل مللنللي علللللى نقطتني 
لكني كنت واثقا من نف�شي، فح�شلت 
مللنلله علللللى نللقللطللتللني عللنللدمللا حلللاول 
الهروب اأكر من مرة من حركاتي، 
وقد �شاعدته يف الهروب حتى ي�شقط 
نقطتني  احلللكللم  ويحت�شب  الللفللخ  يف 
عللللليلله، وقللللد كللللان، ثلللم حلل�للشلللللت على 
اأف�شلية اإ�شافية يف الدقيقة املتبقية، 
البطولة  مفاجاأة  الاعب  هذا  وكان 
يتوقع  كلللان  الللكللل  لأن  يل  بالن�شبة 
للنهائي،  اأمامي  رو�شيا  بطل  �شعود 
لكنه هزم الرو�شي، وبالفعل هو لعب 
قللوي اأحللرتملله جللدا، واأعللتللربه بطا 

لأنه يجمع بني القوة والذكاء".

لبطولة  ا�لللشلللتلللعلللداده  بللرنللامللج  وعللللن 
العامل ومتى بداأ .. وكم عدد ال�شاعات 
كاعب  اأنلللللله  اأو�للللشللللح  اللللتلللدريلللب  يف 
حمللرتف يللتللدرب يوميا مللا بللني 6 و 
" لكننا دخلنا يف   : وقللال  �شاعات،   7
هذه  قللبللل  بللالللفللنللدق  مللغلللللق  مع�شكر 
نخرج  ل  كللامللل،  �شهر  ملللدة  البطولة 
البدنية،  اللياقة  معدلت  نرفع  منه 
نخو�ض  احللللركلللي،  التكنيك  جنلللرب 
�شعادة  املع�شكر وزارنلللا  داخللل  نللزالت 
عبداملنعم الها�شمي رئي�ض الحتادين 
الأول  النائب  والآ�للشلليللوي  الإمللاراتللي 
لللرئلليلل�للض الحتللللاد الللللدويل اأكلللر من 
ملللللرة، وحتلللللدث مللعللنللا بللو�للشللوح وهو 
املنتخب  لعبي  يف  مللوؤثللرة  �شخ�شية 
احلما�ض  ملللعلللدلت  يلللرفلللع  بللكلللللمللاتلله 
واحلوافز لدينا يعرف كيف ي�شتحث 
ووطنيتنا  وانللتللمللاءنللا  كللربيللاءنللا  فينا 
اأتللذكللر اأنللله يف الللزيللارة الأخللللرية قال 
اأن  فيكم  �شخ�ض  لكل  �شيء  اأهللم  لنا 
اأجله  من  يعمل  واأن  لوطنه  يخل�ض 
و  الللدولللة  علم  رفللع  اإىل  ي�شعى  واأن 
اللللوطلللنلللي يف جميع  الللل�لللشلللام  عللللزف 

املحافل .. فاجلميع يف وطننا الغايل 
يللخللدم الإمللللللارات مللن خلللال جلللده و 
اجتهاده كل يف ميدانه .. كلماته تلك 
كل  يف  اأمامي  وظلت  م�شاعرنا  هللزت 

نزال اأخو�شه".
لبطولة  ال�لللشلللتلللعلللداد  بللخلل�للشللو�للض  و 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
الأ�شبوع  مناف�شاتها  �شيخو�ض  التي 
بطولة  اأن  الللفلل�للشلللللي  اأكللللد  اجللللللاري 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
امل�شاركة  اللللدول  لأن  اأقلللوى  �شتكون 
فلليللهللا اأكللللر بللكللثللري مللن الللللدول التي 
حلل�للشللرت لللبللطللولللة اللللعلللامل.. كللمللا اأن 
اأبطال الربازيل وم�شنفيهم ح�شروا 
من اأجل امل�شاركة وقال : " اأنا �شعيد 
بلللذللللك، واأعللل�لللشلللق اللللتلللحلللدي، وهلللديف 
عن  النظر  بغ�ض  قللوي  اأداء  تللقللدمي 
اأقدم  اأن  هلللديف  اخللل�للشللارة،  اأو  الللفللوز 
من  التوفيق  وم�شاألة  عندي  مللا  كللل 
عدمه لي�شت بيدي طموحي اأن اأقدم 
كللل مللا عللنللدي و اإذا اأخللرجللت كللل ما 
عللنللدي �للشللوف اأحلل�للشللل علللللى الذهب، 
كيفية  عللن  و  املناف�ض".  كلللان  مهما 

والتخل�ض  اللل�للشللغللوط  ملللع  تللعللامللللله 
النزال  لب�شاط  منها وهو يف طريقه 
الللكللامللريات م�شلطة  كللل  و  الللنللهللائللي 
كلها  اجلللللمللللاهللللري  اأعللللللللني  و  عللللللليللله 
يف  الف�شلي:"  قللال  جتاهه  �شاخ�شة 
الللبللدايللة كللنللت اأرتلللبلللك قللللليللا لكنني 
قررت اأن تكون يل فل�شفتي اخلا�شة 
يف هلللذه امللللواقلللف، وهلللي اأن اأركلللللز يف 
من  لنف�شي  اأنللظللر  اأن  فللقللط،  نف�شي 
اإىل  �للشللغللوطللي  اأحلللللول  اأن  الللللداخللللل، 
التحدي  اأعلللللن  اأن  اإيللجللابلليللة،  طللاقللة 
اأدائللللي،  يف  فللقللط  اأفللكللر  واأن  لنف�شي، 
اخل�شارة،  بعد  فيما  اأبلللدا  اأفللكللر  واأل 

من  الكثري  يف  مفيدة  اخللل�للشللارة  لأن 
الأحللليلللان، لأنللهللا تللقللود الإنلل�للشللان اإىل 
وكانت  اللللدرو�لللض،  مللن  الللكللثللري  تعلم 
بللطللولللة ميامي  اأخللللر خلل�للشللارة يل يف 
املتحدة  بلللاللللوليلللات  �لللشلللام  جلللرانلللد 
الأمريكية اأغ�شط�ض املا�شي، خ�شرت 
يف اآخر 5 ثوان اأ�شبت بال�شيق غري 
الثواين  حتى  الللرتكلليللز  تعلمت  اأين 
اأن خ�شرت  �شبق يل  لأنني  الأخلللرية، 
دورة  نهائي  الأخلللرية يف  الللثللواين  يف 
الألللللعللللاب الآ�لللشللليلللويلللة بللجللاكللرتللا عام 

."2018
كيفية  يف  اخلللا�للشللة  فللللل�للشللفللتلله  وعللللن 

احلللفللاظ علللللى الللقللمللة لأطللللول فرتة 
اأنه  اإىل  الف�شلي  عللمللر  نلللوه  ممكنة 
للقمة  ي�شل  ومل  البداية  يف  ليللزال 
عمل  اإىل  حتلللتلللاج  و  يلللريلللدهلللا  اللللتلللي 
�شنوات..   10 مللن  لأكلللر  متوا�شل 
وقلللال : " اأهللللدايف مللتللجللددة كللل يوم 
والفوز  باللعب  اأ�شتمتع  اأن  ومللنللهللا 
والأ�لللشلللواء والللنللا�للض وفللرحللة الوطن 
كل يوم، اأحب رائحة اأنفا�ض اجلمهور 
.. اأحب الفوز و الن�شر كل يوم اأحب 
اإل  اأجلللد نف�شي  الللريللا�للشللة و ل  هللذه 
اإذا ملللر يللللوم واحللللد ملللن غري  فلليللهللا، 

تدريب كاأنه لي�ض من حياتي".

الف�سلي: 
يف زيارته االأخرية للمع�سكر هزت م�ساعرنا و اأ�سابت الهدف االحتاد  رئي�ض  • كلمات 

زلت يف بداية امل�سوار.. ويل فل�سفتي اخلا�سة يف التعامل مع ال�سغوط  • ما 

عمر الف�سلي بطل العامل للجوجيت�سو: حتديت نف�سي بتكنيك »اللعب العايل« يف مونديال اأبوظبي وك�سبت الرهان

من�سور بن حممد ي�سدر قرارا بت�سكيل 
جمل�ض اإدارة نادي دبي لأ�سحاب الهمم

•• دبي-وام:

 2 رقم  القرار  الريا�شي  دبي  جمل�ض  رئي�ض  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
ل�شنة 2021 ب�شاأن ت�شكيل جمل�ض اإدارة نادي دبي لأ�شحاب الهمم برئا�شة ثاين جمعة بالرقاد الفا�شي. 
وي�شم املجل�ض يف ع�شويته وفقاً ملا ن�ض عليه القرار كًا من: حممد عبد الكرمي جلفار، نائباً للرئي�ض، 
وح�شن عبد اهلل املزروعي، ومنى خليفة حّماد، ورئي�شة �شعيد عتيج الفا�شي، وذلك ملدة اأربع �شنوات قابلة 
للتجديد، على اأن ُيعمل بالقرار من تاريخ �شدوره وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. ويعمل نادي دبي لأ�شحاب 
يف  الريا�شي  للعمل  املُنظمة  الر�شمية  واللوائح  القوانني  وفق  الريا�شي  دبي  جمل�ض  مظلة  حتت  الهمم 
اإمارة دبي، وترتكز ر�شالته على تهيئة اأ�شحاب الهمم، بدنياً ونف�شياً وفكرياً؛ للقيام باأدوارهم التنموية يف 

املجتمع، و�شمن خمتلف املجالت. 

•• اأبوظبي -وام:

الليلة  مملليللزة  احتفالية  للجولف  الإملللللارات  احتلللاد  اأقللللام 
واآ�شيوية  دولية  قلليللادات  من  اللعبة  اأ�للشللرة  جمعت  املا�شية 
وعللربلليللة، اإ�للشللافللة اإىل جنللمللات اجلللولللف يف اآ�للشلليللا واملحيط 

الهادي.
"اآ�شيا  بللطللولللة  مللن  الللثللالللثللة  الن�شخة  خللتللام  ذللللك يف  جلللاء 
بنادي  اأقيمت  التي  ال�شيدات،  جلولف  الهادي"  واملحيط 
اأبوظبي للجولف، للمرة الأوىل ب�شيافة الدولة، يف حدث 
73 لعبة من نخبة لعبات  لقبه  ناف�شت على  ا�شتثنائي 

فئة الهواة على �شعيدي اآ�شيا واملحيط الهادي.
�شلطان  بللن  فللاهللم  ال�شيخ  مللعللايل  احلللفللل،  مللرا�للشللم  ح�شر 
للجولف،  والعربي  الإماراتي  الحتادين  رئي�ض  القا�شمي، 
وتيمور ح�شني رئي�ض الحتاد الأ�شيوي، وعادل الزرعوين 
الكعبي  وخلللللفللان  للجولف،  الإمللللارات  احتلللاد  رئي�ض  نللائللب 
القبي�شي  واأحللمللد  الأعلللملللال ع�شو احتلللاد اجلللولللف،  رجلللل 
اأبوظبي الريا�شي، وعبد الرحيم  املدير التنفيذي ملجل�ض 
النادي  الريا�شي، وممثلو  اأبوظبي  الزرعوين من جمل�ض 
�شلومبري�ض  مارتني  اإيه" وهم  اأند  "اأر  الربيطاين  امللكي 
الرئي�ض التنفيذي للنادي، وبيرت فوري�شرت كابنت النادي، 
الهادي  واملللحلليللط  اآ�للشلليللا  مبنطقة  املللديللر  وول  ودومللنلليللك 

للجولف.

بال�شكر  القا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  ال�شيخ  معايل  وتقدم 
للريا�شة  ودعمها  لرعايتها  كلمته،  يف  الر�شيدة  للقيادة 
والريا�شيني وتوفري جل متطلبات النجاح، وهناأ الاعبات 
يف  التنظيم  بح�شن  واأ�شاد  الأوىل  املراكز  على  احلا�شات 
"جنحت دولللة الإملللارات  اأبللوظللبللي للجولف، وقلللال:  نللادي 
ريا�شة اجلولف،  الرائد يف  تاأكيد موقعها  اأخللرى يف  مللرة 
على مدار  وال�شيدات  الللرجللال  بطولتي  اإقللامللة  خللال  من 
نوعه لاعبي  اأكللرب جتمع من  ليكون  متتالني،  اأ�شبوعني 
هي  الأكللرب  الفائدة  ولعل  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  ولعبات 
ونيلهم فر�شة  املحفل،  م�شاركة لعبينا ولعباتنا يف هذا 
يف  تتواجد  اأ�شماء  مللع  والتناف�ض  الأجللللواء،  هللذه  معاي�شة 
�شدارة الت�شنيف القاري والعاملي، وكلنا ثقة باأن البطولة 
�للشللتللكللون نللقللطللة انللطللاقللة لللهللن نللحللو طللمللوحللات اأكللللرب يف 

امل�شتقبل".
نادي  مللالللك  الكعبي  �شعيد  خلفان  الأعللمللال  رجللل  منح  و 
اأبوظبي للجولف ع�شو احتاد الإمارات للجولف الع�شوية 
الفخرية و املجانية لأبرز اأربع لعبات م�شاركات يف البطولة 
وهن حاملة اللقب اليابانية ميزوكي ها�شيموتو، والاعبة 
كان بونابودي، والاعبة كل�شي بينيت، والاعبة ناتا كريتا 
فوجنتا لياب، لتكون ع�شوية مدى احلياة ملمار�شة اللعبة 
مبلعب نادي اأبوظبي للجولف والتمتع بجميع الت�شهيات 

و المتيازات الريا�شية التي يقدمها النادي ملنت�شبيه.

بح�سور فاهم القا�سمي.. احتفالية ميزة يف ختام 
بطولة »اآ�سيا و املحيط الهادي للجولف« يف اأبوظبي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

�شهدت مناف�شات الن�شخة ال�شاد�شة 
من "بطولة جمل�ض دبي الريا�شي 
تاألق  القدم"  كللللرة  لأكلللادميللليلللات 
يف  الأهلللللي  و�شباب  الن�شر  فريقي 
للبطولة  الثالثة  اجلولة  مباريات 
للعام  امللللجللللللل�لللض  يللنللظللمللهللا  الللللتللللي 
ماعب  يف  الللتللوايل  على  ال�شاد�ض 
وي�شارك  الريا�شية،  دبللي  مدينة 
لعب   1000 مللللن  اأكللللللر  فلليللهللا 
5 فئات عمرية من  موزعني على 
اأندية دبي والأكادمييات اخلا�شة، 
وتلل�للشللتللمللر مللنللافلل�للشللاتللهللا حللتللى �شهر 

مار�ض 2022.
ووا�شل فريق نادي الن�شر عرو�شه 
املتاألقة يف مناف�شات فئة حتت 14 
�شوكر  فريق  على  فللوزه  بعد  �شنة 
اإيللتللاللليللان �للشللتللايللل للليللحللافللظ على 
�شدارته يف ترتيب املجموعات، كما 
الأهلي  �شباب  نللادي  فريق  حافظ 
)اأ( على �شل�شلة انت�شاراته يف فئة 
فوزه  حللقللق  حلليللث  �شنة   12 حتللت 
الثالث على التوايل خال اجلولة 

الثالثة وح�شد 9 نقاط كاملة.
اأكادميي  لللليللغللا  فلللريلللق  وحلللافلللظ 
�شنة على   18 وايللت يف فئة حتللت 
�شدارة جدول الرتتيب بر�شيد 9 
نقاط بعد فوزه على فريق تي اف 
ايه بثاثة اأهداف مقابل هدفني، 
اأكادميي  بينما متكن فريق لليغا 
بلللللو مللن الللفللوز علللللى فللريللق �شوكر 

اإيتاليان اف ايه �شتايل لينتزع منه 
املركز الثاين بر�شيد 7 نقاط.

وتعادل فريق لليغا اأكادميي وايت 
بهدفني  دبي  �شبورتينغ  فريق  مع 
لكل منهما يف فئة حتت 14 �شنة، 
املركز  علللللى  مللنللا�للشللفللة  للليللحللافللظللا 
الللثللاين بللل 5 نللقللاط، وملللازال فريق 
حتت  اأكلللادميلللي  فللوبللتللول  تينلنتد 
فقد  م�شتواه  حمافًظا  عاًما   12
انت�شارات  ثاثة  الآخللر  هو  حقق 

متتالية حمقًقا ر�شيد 9 نقاط.
متكن  �للشللنللة   16 حتللللت  فلللئلللة  ويف 
من  �شتايل  اإيتاليان  �شوكر  فريق 
نتائجه  �للشللللل�للشلللللة  علللللللى  احلللللفللللاظ 
الثالث  الفوز  بتحقيقه  الإيجابية 

علللللى الللللتللللوايل والللللللذي جللللاء على 
ح�شاب فريق دي جاردنز �شبورت�ض 
مقابل  بهدفني  اأكادميي  فوتوبول 
هلللللدف لللليلللوا�لللشلللل بلللذللللك �لللشلللدارة 
امللللجلللملللوعلللة بلللر�لللشللليلللد 9 نلللقلللاط ، 
ال�شلبي  اللللتلللعلللادل  �للشلليللطللر  بلليللنللمللا 
�شد  فوك�ش�ض  فللريللق  مللبللارة  علللللى 
اأكادميي  �شبورت�ض  الحتللاد  فريق 
و�شعت  نقطة  منهما  كل  ليح�شد 
فللوكلل�للشلل�للض يف امللللركلللز اللللثلللاين. ويف 
حللل�لللشلللور الأهلللللللللايل والأ�للللشللللدقللللاء 
مباراة  انتهت  والت�شجيع،  للدعم 
�شرتايكرز مع فريق  اأربيان  فريق 
بالتعادل  �شتايل  اإيللتللاللليللان  �شوكر 
بهدف لكل منهما �شمن فئة حتت 

ت�شارك  يف  لي�شتمرا  �شنوات،   10
ال�شدارة بر�شيد 7 نقاط.

مواجهات  املقبلة  اجلولة  وت�شهد 
قللويللة مللنللتللظللرة كللمللواجللهللة لليغا 
اأكادميي  وايلللت ولللليللغللا  اأكلللادميلللي 
�شنة،   18 فللئللة حتلللت  �للشللمللن  بلللللو 
األيان�ض  مللع  فوك�ش�ض  ومللواجللهللة 
�شنة،   16 حتللللللت  فللللئللللة  �لللشلللملللن 
وملللللواجلللللهلللللة نللللللللادي اللللنللل�لللشلللر مع 
حتت  فللئللة  �شمن  دبلللي  �شبورتينغ 
14 �شنة، والو�شل مع نادي �شوكر 
حتت  فئة  �شمن  �شتايل  اإيللتللايللان 
12 �شنة، ولليغا اأكادميي بلو مع 
اأربيان �شرتايكرز �شمن فئة حتت 

�شنوات.  10

قرارات �شارمة وت�شريحات مليئة بالأمل واإعادة داين اإلفي�ض، هكذا بداأت رحلة 
الإ�شباين ت�شايف هرينانديز التدريبية مع بر�شلونة، و�شط اآمال جمهور النادي 
الأوىل  مباراته  ت�شايف  يخو�ض  اأن  على  ال�شابقة.  الأجمللاد  با�شتعادة  الكتالوين 
ت�شايف،  واأو�شح  املقبل.  ال�شبت  اإ�شبانيول،  اأمللام  الإ�شباين  بالدوري  الفريق  مع 
خال موؤمتر تقدميه، اأنه يريد اإعادة "فل�شفة بر�شلونة" مرة اأخرى، من حيث 
"املاي�شرتو":  واأ�للشللاف  اخل�شم.  على  العايل  وال�شغط  الكرة  على  ال�شتحواذ 
الطبي؛ واأثق  الطاقم  �شاأحتدث مع  لنا..  بالن�شبة  اأمر مقلق  الإ�شابات  "كرة 
يف قدرتنا على حل هذه الأزمة". ب�شكٍل عام، حتدث ت�شايف عن قيمة بر�شلونة 
والاعبني ال�شباب بالفريق، واآماله الوا�شعة للعودة للمناف�شة مرة اأخرى. وبداأ 
ت�شايف فرتته التدريبية بحفنة من القرارات ال�شارمة، من اأجل احلفاظ على 
التي  "البار�شا"،  روح  لإحلليللاء  فللاأكللر،  اأكللر  فنًيا  وتطويرهم  الاعبني  تركيز 
يفتقدها حمبو اللعبة ب�شكٍل عام، ولي�ض جمهور النادي الكتالوين فقط. ويبقى 
ال�شوؤال الأهم، ما التحديات التي تنتظر ت�شايف برب�شلونة؟ وهذا ما جنيب عليه 

خال ال�شطور التالية.

ن�سيان مي�سي
يف تقريره حول تعاقد بر�شلونة مع ت�شايف هرينانديز، ي�شري موقع "فرن�شا 24" 
بكتالونيا،  الإ�شباين  املدرب  تنتظر  الأ�شا�شية  التحديات  اأن هناك عدد من  اإىل 
على راأ�شها "ن�شيان مي�شي". لوائح "�شقف املرتبات" بالدوري الإ�شباين جعلت 
مفاو�شات بر�شلونة مع مي�شي لتجديد عقده مع الفريق ت�شل لطريق م�شدود، 
على  غيابه  اأثللر  ظهر  جللريمللان،  �شان  باري�ض  "الربغوث" لللنللادي  انتقال  ومللع 
الفريق الكتالوين فنًيا. عقدت اإدارة بر�شلونة اآمالها على الإ�شباين ال�شاب اأن�شو 
فاتي ومنحته القمي�ض رقم 10، و�شط اأمنيات اأن ي�شتطيع تدريجًيا تعوي�ض 
غياب "الربغوث". رغم الأداء القوي لفاتي مع بر�شلونة هذا املو�شم )�شاهم يف 
8 مباريات(، عقب عودته من الإ�شابة، اإل اأنه �شريًعا ما اأ�شيب  5 اأهداف خال 
مرة اأخرى، وقد يغيب لقرابة 4 – 6 اأ�شابيع. ورغم الأداء الباهت لرب�شلونة 

رحيل  اأن  الريا�شيني  النقاد  من  كبري  قطاع  يرى  املو�شم،  هذا 
عيوبه  ليكت�شف  الكتالوين،  للنادي  مفيًدا  يكون  قد  مي�شي 
بو�شوح، ويعمل على معاجلتها، لأن يف النهاية الأرجنتيني 

�شاحب الل 34 عاًما، يق�شي �شنواته الأخرية يف املاعب، 
خال  اللعبة  �شيعتزل  كللان  بر�شلونة،  مللع  ا�شتمر  واإذا 
يبني  اأن  ت�شايف  على  بب�شاطة،  الآن.  من  �شنوات   -5  2
مثل  كروية  اأ�شطورة  وجللود  دون  بر�شلونة  مع  م�شروعه 
ينتج  وقد  لفريقه،  احلقيقية  القدرات  ليدرك  مي�شي، 

هذا امل�شروع "مي�شي جديد" مبرور الأيام.

التاأهل الأبطال اأوروبا
وفًقا لت�شريحات رئي�ض بر�شلونة، خوان لبورتا، ت�شل 

ديون النادي الكتالوين اإىل قرابة 1.35 مليار يورو، 
املو�شم  اأوروبلللا  اأبللطللال  لللدوري  التاأهل  ما يجعل 

لأنه  الإ�للشللبللاين؛  للنادي  �شرورًيا  املقبل 
العائد  عللن  ال�شتغناء  يتحمل  لللن 

املادي من امل�شاركة يف البطولة الأوروبية الأهم لاأندية. بعد التعادل الإيجابي 
مع �شيلتا فيغو بثاثة اأهداف لكل فريق، احتل بر�شلونة املركز التا�شع برتتيب 
"ل ليغا" بر�شيد 17 نقطة، ويحتاج اأن ينهي املو�شم يف املراكز الأربعة الأوىل 

لي�شمن التاأهل لل"اأبطال اأوروبا".

اأحالم واقعية
انتظار  بعدم  بر�شلونة  جمهور  اإقناع  هو  ت�شايف  يواجه  الللذي  الثالث  التحدى 
الألقاب يف الوقت احلايل، واأن ياأخذ م�شروع بر�شلونة اجلديد دورته الطبيعية 
بقوة حملًيا  للمناف�شة  اأخللرى  مرة  الكتالوين  الفريق  يعود  والتدريجية، حتى 
الريا�شي،  املحلل  اأو�شح  "�شكاي نيوز عربية"،  وقارًيا. يف ت�شريح �شابق ملوقع 
خطوات   3 اإىل  يحتاج  للمناف�شة  للعودة  فريق  اأي  م�شروع  اأن  بللدوي  حممد 
رئي�شية وهي: وجود اإدارة ريا�شية ناجحة بالنادي قادرة على و�شع خطة عمل 
ذات اأهداف وا�شحة، واإيجاد مدرب منا�شب لتطبيقها، وح�شول هذه املنظومة 
على وقت كاف لتحقيق النجاح املرجو منها. يف حالة تطبيق هذه اخلطوات على 
جتربة بر�شلونة وت�شايف، رمبا يكون هدف الإدارة احلايل هو اإعادة منظومة لعب 
بر�شلونة التي اعتادت عليها اجلماهري مرة اأخرى. ولتحقيق هذا الهدف، تعاقد 
اإىل حتريره من �شغط اجلماهري،  يحتاج  الللذي  ت�شايف،  الكتالوين مع  النادي 
لبناء جيل قوي لرب�شلونة، يتكون يف الأ�شا�ض من �شباب "لما�شيا"، اإذ ل ت�شمح 
الفرتة  اأي جنم كبري خال  بالتعاقد مع  الإ�شباين  للنادي  بر�شلونة"  "ديون 
احلالية. مع الو�شع يف العتبار، اأن ت�شايف ل ميلك اأي خربات تدريبية قوية يف 
اأوروبا، ما يثري ال�شكوك حول قدرته ليكون الرجل الأول يف النادي الكتالوين 
يف  ت�شايف،  ت�شريحات  اأن  خا�شًة  النادي.  تاريخ  يف  ال�شعبة  املرحلة  هذه  خال 
�شريًعا  بالعودة  للجماهري  قوية  وعللوًدا  ت�شمنت  كمدرب،  بالنادي  الأول  يومه 

للمناف�شة.

�سغار بر�سلونة
الفرتة  خللال  بر�شلونة  فللريللق  الإ�للشللبللانلليللة  "اآ�ض"  �شحيفة  ت�شف 
اأن�شو  ال�شباب مثل:  بل"املنهار متاًما"، واأن الاعبني  احلالية 
فاتي، وجايف، ونيكو غونزالي�ض هم الأمل الوحيد للنادي 

الكتالوين ل�شتعادة الأجماد مرة اأخرى.
اإدارة  اأتللاحللت  الإ�للشللبللانلليللة،  "ماركا"  ل�شحيفة  وفللًقللا 
اأجل  لت�شايف من  فقط  يللورو  10 مايني  بر�شلونة 
جنم  اأي  مع  التعاقد  يعيق  ما  املقبل،  "املريكاتو" 
بالتعاقد  انتقالته  مو�شم  "البار�شا"  وبلللداأ  كبري، 
جماًنا  عاًما(   38( األفي�ض  داين  ال�شابق  جنمه  مع 
لتحقيق  �شي�شعى  اأنللله  ت�شايف  واأكلللد  املللو�للشللم.  لنهاية 
بللر�للشلللللونللة، والعمل  �للشللبللاب  ا�للشللتللفللادة فنية مللن  اأكلللرب 
علللللى تللطللويللرهللم بللا�للشللتللمللرار، كما 
�شيتعاون  اأنلللله  اإىل  اأ�لللشلللار 
الطبي  الللللطللللاقللللم  مللللع 
للحفاظ  للللللللفلللريلللق، 
علللللللللللللى اللللللاعلللللبلللللني 
ملللللن الإ�لللللشلللللابلللللات 

املتكررة.

••  العني-الفجر

نظم النادي امل�شري فرع العني اللقاء 
بعنوان  الكاراتيه  لريا�شة  التثقيفي 
 " الكاراتيه؟  يف  بطًا  اأ�شبح  " كيف 
التدريب  خلللرباء  نخبة  فيها  حا�شر 
العربية  مللل�لللشلللر  جللللمللللهللللوريللللة  ملللللن 
لعبة  يف  الريا�شية  الللفللرق  مب�شاركة 
وح�شر  الأعللمللار.  كافة  من  الكاراتيه 
اأقللليلللم يف �للشللالللة نادي  الللللذي  اللللللقللاء 
العني با�شتاد القطارة  �شعادة د. اأحمد 
العربي  الإحتللاد  رئي�ض  �شودين  �شامل 
لللا�للشللتللثللمللار والللتللطللويللر الللعللقللاري يف 
العربية  القت�شادية  الوحدة  جمل�ض 
ورئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الإمارات 
لرعاية وبر الوالدين والأ�شتاذ حممد 
النادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  جللاهللني 
بحمد  وحللل�لللشلللن  اللللعلللني  يف  املللل�لللشلللري 
والتوثيق  لاإعام  عني  مركز  مدير 
ونللللللادر �للشللعللد اللللديلللن رئلليلل�للض حترير 
جملة عني الإمللارات، وح�شور اأولياء 
بريا�شة  واملللهللتللمللني  الللاعللبللني  اأمللللور 
الللكللاراتلليلله، وملللدربلللني مللن اأبللللو ظبي 
واأبلللنلللاء اجلاليات  والللعللني  واللل�للشللارقللة 

العربية.
الوطني الماراتي  الن�شيد  بعد عزف 

حتدث حممد فوزي مدير العاقات 
امل�شري  الللنللادي  يف  والإعلللام  العامة 
على  الإملللارات  لدولة  ال�شكر  مقدماً 
من  ربللوعللهللا  يف  للمقيمني  رعللايللتللهللا 
كللافللة اجلللنلل�للشلليللات، ملل�للشلليللداُ مب�شرية 
ودعمه  الثقايف  الريا�شي  العني  نادي 
اجلاليات،  اأبللنللاء  لفعاليات  املتوا�شل 
احلديثة  الللنللادي  مرافق  وتخ�شي�ض 
موؤكداً  البطولت،  الأن�شطة  خلدمة 
اأن النادي امل�شري ول �شيما من خال 

فريق ريا�شة الكاراتيه حقق بطولت 
كافة  يف  التتويج  من�شة  على  عديدة 
املناف�شات، وكذلك البطولت الدولية 
وكان اآخرها بطولة ال�شارقة الدولية، 
والتي اقتن�ض فيها امليداليات الذهبية 
والف�شية والربونزية و�شط مناف�شات 
قوية تكللت بجهود كبرية من املدرب 

الكابنت هاين ال�شواف. 
املحا�شرات  تلللقلللدمي  مت  ذللللللك  بلللعلللد 
الللتللثللقلليللفلليللة للللريلللا�لللشلللة اللللكلللاراتللليللله 

املحا�شرة  فللكللانللت  امللل�للشللاركللة  للللللفللرق 
الأداء  تلللطلللويلللر   " بلللعلللنلللوان  الأوىل 
يو�شف  اللللكلللابلللنت  قلللدملللهلللا  الفني"  
ورئي�ض  اخلبري  عبدال�شام  اإبراهيم 
امل�شري  بلللالحتلللاد  املللخللتللربيللن  جلللنللة 
ن�شائح  فيها  قللدم  واللللذي  للكاراتيه، 
اأولياء  واإىل  امل�شاركني،  لكل  ريا�شية 
الأمور لاهتمام باأبنائهم ومتابعتهم 
اإىل  لللليللل�لللشلللللللوا  بللللاأيللللديللللهللللم  والأخللللللللللذ 

م�شتويات عليا من الأداء . 

اأما املحا�شرة الثانية بعنوان "التدريب 
العقلي للو�شول للم�شتويات العليا " 
ال�شعاد  اأبلللو  هلللال  معتز  د.  قللدمللهللا 
البدنية  الأحلللملللال  ملللدرب وخمللطللط 
على  وحللا�للشللل  �للشللابللقللاً  م�شر  ملنتخب 
دكتوراه يف التدريب الريا�شي وكذلك 
الريا�شي،  الللنللفلل�للض  علللللم  يف  دكلللتلللوراة 
لارتقاء  الأ�للشلل�للض  لأهللم  فيها  عر�ض 
امل�شتمر  والتطوير  والذهني  البدين  

مل�شتوى الاعبني.

بعنوان  الثالثة  املحا�شرة  كانت  بينما 
"ال�شتعداد الفني واملهاري للبطولة" 
قدمها الكابنت حممد حامد ال�شقر 
الأهلي  بلللاللللنلللادي  وامللللللللدرب  اخللللبلللري 
امل�شري، والتي ركز فيها على العديد 
مللن الللنللقللاط الللفللنلليللة وامللللهلللارات عند 
ال�شتعداد  وقللللت  خللا�للشللة  الللاعللبللني 

للبطولت.
ملللدر�لللض  �لللشللليلللام  د. حملللملللد  وقلللللللدم   
بكلية  امللللنلللتلللدب  الللريللا�للشلليللة  الدارة 

الأزهر  جامعة  يف  الريا�شية  الرتبية 
وال�شامة  الأمللللللللن  جللللنلللة  وعللل�لللشلللو 
املحا�شرة  للكاراتيه  الإمللارات  باحتاد 
الرابعة بعنوان " اإدارة الوقت لاعب 
الكاراتيه " تناولت فيها مثلث النجاح 
الللللذي يلل�للشللمللل اللللاعلللب وويل الأملللر 

والإدارة الواعية.
النادي  لإدارة  ال�شكر  �شيام  د.  ووجلله 
رئلليلل�للض جمل�ض  املللل�لللشلللري ممللثلللللة يف 
واأع�شاء  جلللاهلللني،  حمللمللد  الإدارة 

منحهم  علللللللى  اللللريلللا�لللشللليلللة  اللللللجللنللة 
الاعبني واأولياء اأمورهم هذ الفر�شة 
لا�شتفادة من خرباء التدريب و�شقل 
الفني،  م�شتواهم  وتطوير  مواهبهم 
كللمللا قللللدم اللل�للشللكللر لحتلللللاد الإمللللللارات 
نا�شر  اللللللللللواء  بللرئللا�للشللة  للللللكللاراتلليلله 
الإماراتي  رئي�ض الحتادين  الرزوقي 
والآ�لللشللليلللوي ونلللائلللب رئلليلل�للض الحتللللاد 
الدويل للكاراتيه على اهتمامه بلعبة 
الكاراتيه، وتذليل كافة العقبات اأمام 
الر�شمية  البطولت  وتنظيم  الأندية 
مما  الحتكاك  فر�شة  الاعبني  ملنح 
يللفللرز املللواهللب اللل�للشللابللة اللللقلللادرة على 

امل�شاركة يف املحافل الدولية . 
اللللنلللادي  اإدارة  قلللاملللت  اخلللللتللللام  ويف 
وكبار  �شودين  اأحمد  و�شعادة  امل�شري 
املحا�شرين  بللتللكللرمي  اللل�للشللخلل�للشلليللات 
امل�شاركني  واللللاعلللبلللني  وامللللللدربلللللني 
لهم،  اللللتلللقلللديلللر  �لللشلللهلللادات  وتلل�للشللللليللم 
لنادي  ال�شكر  �شهادة  تقدمي  وكذلك 
احلدث،  ل�شت�شافة  الريا�شي  العني 
التطوعي"  وطللن  يللا  "عونك  وفللريللق 
وا�شتقبال  الللتللنللظلليللم  يف  مللل�للشللاهللمللتلله 
الإجراءات  على  واملحافظة  احل�شور 
اجل�شدي  واللللتلللبلللاعلللد  الحللللللرتازيللللللة 

وال�شحة العامة .

••  دبي-الفجر:

لل�شباب  اللللوطلللنلللي  مللنللتللخللبللنللا  جلللللّدد   
�شقيقه  علللللى  فلللوزه   2003 مللواللليللد 
 ، رد  دون  بهدفني  البحرين   منتخب 
التي  الثانية  الودية  املللبللاراة  وذلللك يف 
مدينة  ملعب  على  اأم�ض  م�شاء  جللرت 

حمد بالعا�شمة البحرينية املنامة.
نبيل  الللاعللب  املنتخب  هلللديف  �شجل 
امل�شماري ، والاعب من�شور املنهايل.

الفوز  ال�شباب قد حقق  اأبي�ض  وكللان   
بهدف دون رد يف التجربة الأوىل التي 
جللرت يللوم الأربللعللاء املللا�للشللي ، و�شجل 

الهدف الاعب خليفة خمي�ض �شعد.
و�لللشلللارك يف مللعلل�للشللكللر الللبللحللريللن 24 
لعباً  هم : حميد علي املهري ، خالد 
اأحمد  خللملليلل�للض   ، اللل�للشللكلليلللللي  علللبلللداهلل 
املن�شوري )بني يا�ض( ، عبداهلل خريي 
اأحمد ، علي حممد املعمري ، حممد 
عبدالرحمن  من�شور   ، حممد  اأحمد 
اخلللمللريي )اجلللزيللرة( ملللرزوق را�شد 
 ، املللازم  الللبللدواوي )حتا( �شاري فهد 

نواف جا�شم م�شعود )ال�شارقة( اأحمد 
مال اهلل جمعة ، خليفة خمي�ض �شعد 
، مو�شى  اجلللريلل�للشللي  يلللاقلللوت  �للشلليللف   ،
عبداهلل البلو�شي )�شباب الأهلي دبي( 
)الظفرة(  احلللو�للشللنللي  عي�شى  �للشللالللح 
�شعيد  )الللعللني(  ح�شني  حممد  حامد 
امل�شماري  فللريوز  نبيل   ، نا�شر  �شامل 

لنجاوي  عللبللداهلل  ح�شن  )الللفللجللرية( 
)الللنلل�للشللر( عللو�للض حمللمللد الللكللثللريي ، 
من�شور �شعيد املنهايل ، من�شور �شالح 
املنهلي )الوحدة( حممد فوؤاد عيون ، 

حممد مطر حممد )الو�شل(.
�شمن  اللللبلللحلللريلللن  مللعلل�للشللكللر  وُيللللعللللد 
ملنتخبنا  اللللنلللهلللائللليلللة  اللللتلللحللل�لللشلللريات 

م�شواره  وبللللدء  مللل�للشللاركللتلله  ا�للشللتللعللداداً 
يف بللطللولللة غلللرب اآ�للشلليللا الللثللانلليللة التي 
تلل�للشللتلل�للشلليللفللهللا جللمللهللوريللة الللللعللللراق يف 
 1 اإىل  نلللوفلللملللرب   20 مللللن  الللللفللللرتة 
دي�شمرب املقبل ، حيُث يلعب منتخبنا 
ت�شم  الللتللي  الثانية  املجموعة  �شمن 

منتخبات �شوريا والأردن ولبنان.

مب�ساركة نخبة من خرباء التدريب

النادي امل�سري ينظم اللقاء التثقيفي لريا�سة الكاراتيه يف ا�ستاد القطارة مب�ساركة الفرق الريا�سية يف لعبة الكاراتيه من كافة الأعمار

اأبي�ض ال�سباب يهزم �سقيقه املنتخب البحريني بهدفني لهدف وديًا

ت�سايف وبر�سلونة..  كيف ينجح »املاي�سرتو« يف مهمته املعقدة؟ تاألق الن�سر و�سباب الأهلي يف بطولة جمل�ض دبي الريا�سي لأكادمييات كرة القدم 



حفل الزفاف ينتهي مب�سيبة
بل  يتوقعان،  كانا  ما  كما  جميلة،  عرو�شني  زفللاف  نهاية  تكن  مل 

كانت ماأ�شاوية وانتهت يف امل�شت�شفى ب�شبب تهور العري�ض.
 26( زمللان  علي  اأن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذكلللرت 
عاما( وعرو�شه ا�شتقا �شيارة لمبورغيني تعود اإىل اأحد �شيوف 

حفل زفافهما الذي مت العام املا�شي.
األف   268 التي يزيد ثمنها عن  ال�شيارة الفاخرة  اأثناء قيادة  ويف 
دولر، دخل علي فيما ي�شبه �شباق مع �شائق عند اإ�شارة �شوئية يف 

منطقة برادفورد مبقاطعة يورك�شاير.
ال�شائق الآخللر، مما  ويف النهاية ا�شطدمت �شيارة علي مع �شيارة 
املحكمة  اإليه  ا�شتمعت  ما  بح�شب  بالكامل،  تدمريهما  اإىل  اأدى 
اأخريا.  واأظهرت لقطات �شادمة النريان وقد ا�شتعلت يف ال�شيارة 

الفاخرة، يف حني هرعت خدمات الطوارئ اإىل املكان.
امل�شت�شفى،  اإىل  اأثرها  على  نقا  بجروح  وعرو�شته  علي  واأ�شيب 
وكذلك حدث مع ال�شائق الآخر. وبح�شب "ديلي ميل"، فقد علمت 

املحكمة اأن علي اأخذ ال�شيارة دون علم �شاحبها ريت�شارد رايت.
يف  كللبللرية  �شعوبة  الامربغيني  اللل�للشلليللارة  �شاحب  رايلللت  وواجللله 
تعوي�ض خ�شارته، اإذ اإن اتفاق التاأمني ل ي�شمل �شوى عندما يكون 

ال�شائق فوق الثاثني من العمر ومع اإذن م�شبق.

الإقامة يف اأبعد فندق بالعامل بـ 35 األف دولر
نهر  �شيلدون يف  دون  مللدرج  �شيلدون على حافة  �شاليه  يقع فندق 
روث اجلليدي اخلاب يف دينايل -األ�شكا، ول ميكن الو�شول اإليه 

اإل عن طريق اجلو، وي�شتهر باأنه اأكر الفنادق ُبعًدا يف العامل.
وميتد منتزه دينايل الوطني يف األ�شكا على م�شاحة �شتة مايني 
فدان، وهو ماأوى للدببة الرمادية والوعل واملوظ والذئاب وغريها 
من احليوانات الربية، وهو واحد من اأجمل الأماكن التي ميكنك 
اأكر الأماكن  ا واحد من  اأي�شً زيارتها يف الوليات املتحدة، ولكنه 
وادي  وهو  �شيلدون،  دون  مدرج  ويقع  اإليها.  الو�شول  يتعذر  التي 
الو�شول  وكللان  ملللرًتا(،  قللدم )1،829   6000 ارتللفللاع  جليدي على 
�شاليه  من  النتهاء  بعد  ولكن  للتزلج،  جمهزة  طائرة  اإىل  يحتاج 
�شيلدون الفاخر، اأ�شبحت رحات الهليكوبرت اخلا�شة متاحة اأي�شاً 
للزوار. ومت بناء �شاليه �شيلدون، الذي �شمي على ا�شم والد اثنني 
من مالكي ال�شاليه، روبرت وكيت �شيلدون، يف عام 2018، وت�شدر 
على الفور عناوين الأخبار ب�شبب موقعه الذي يتعذر الو�شول اإليه 
بعيًدا  كاملة  خ�شو�شية  الفندق  ويوفر  لاإقامة.  املرتفع  وال�شعر 
الذين  لأولللئللك  املثايل  املللاذ  وهللو  احل�شرية،  احلياة  �شغوط  عن 
لياٍل   3 ملدة  الإقامة  تكلفة  وتبلغ  الزيارة،  تكاليف  حتمل  ميكنهم 
بطائرة  نقل  خدمة  وت�شمل  لللزوجللني،  دولر  األللف   35 اأدنلللى  كحد 
هليكوبرت وبواب خا�ض ووجبات طعام �شهية، واأن�شطة مثل التزلج 

على اجلليد والرحات على اجلليد وت�شلق اجلبال.

زهور مده�سة من قوارير بال�ستيكية
من  ال�شطناعية  اخل�شخا�ض  زهللور  من  املئات  بريطانية  �شنعت 
املعاد تدويرها وزينت بها جزءاً كبرياً من  القوارير البا�شتيكية 
جمع  دورت�شي�شرت،  مللن  فيونا  كانت  بلللداأت  منزلها.  جلللدران  اأحللد 
املياد  عيد  واجللللريان يف  الأ�للشللدقللاء  مللن  البا�شتيكية  الللعللبللوات 
املا�شي، ل�شناعة اأزهار اخل�شخا�ض ال�شطناعية منها، قبل تلوينها 

بالأحمر والأ�شود وربطها بالأ�شاك.
اليدوية،  واحلللرف  الفنون  تعمل يف متجر  التي  فيونا  وا�شتوحت 
التربعات  2014 جلمع  يف  لندن  برج  اأقيم يف  الفكرة من عر�ض 

لاأعمال اخلريية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

النحل ي�سرخ اأي�سا.. درا�سة تك�سف اأمرا مذهال 
ك�شفت درا�شة حديثة، اأن النحلة تقوم اأي�شا بال�شراخ، عندما ت�شت�شعر خطرا داهما، حتى واإن كانت ل تقوم بذلك 

عن طريق الفم، على غرار الإن�شان وحيوانات اأخرى كثرية.
وبح�شب درا�شة من�شورة يف �شحيفة "روايال �شو�شايتي اأوبن �شاين�ض"، فاإن النحلة ت�شرخ من خال اهتزاز ج�شمها، 

عندما تاحظ اقرتاب الدبابري من الأع�شا�ض اخلا�شة بها.
وذكر امل�شدر اأن النحل الآ�شيوي املنتج للع�شل، يقوم برفع بطنه اإىل الهواء، ثم ي�شرع يف حتريك الأجنحة، وهذا 
ال�شجيج اأو الهتزاز الذي يتم اإحداثه، يعادل ال�شراخ الذي ي�شدر عن الإن�شان يف حالة ا�شت�شعار اخلطر وطلب 
امل�شاعدة. واأو�شح الباحثون اأن هذا الهتزاز هو الإ�شارة ال�شوتية الوحيدة للنحل الآ�شيوي، من اأجل اإبداء املقاومة 
اإزاء ح�شرة اأخرى مفرت�شة هي الدبور. وو�شفت الباحثة املخت�ض يف علم احل�شرات يف جامعة اأوهايو، هونغمي مي 

بيارلي، وهي مل ت�شارك يف الدرا�شة، ما ي�شدر عن النحلة بل"ال�شرخة".
النحلة  فعل  رد  ت�شبيه  حد  اإىل  ذهبوا  �شابق،  وقللت  يف  ال�شوت  بر�شد  قاموا  الذين  زمللاءهللا  اإن  الباحثة  وقالت 
بل"البكاء". وتقوم النحلة الآ�شيوية بهذا ال�شراخ عندما ت�شت�شعر خطر "الدبور الياباين"، وهو ح�شرة قادرة على 

ن�شف اأع�شا�ض النحل يف غ�شون �شاعات قليلة فقط.
وتو�شح الباحثة يف ال�شلوك البيئي بجامعة ويل�شلي بولية ما�شا�شو�شت�ض، وكاتبة يف الدرا�شة، هير ماتيا، اأنها 

�شمعت �شرخة النحلة اأول مرة يف فيتنام �شنة 2013.
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متحور هيهي ال�سيني.. ال�سائعة املرعبة؟
باأخبار  الجتماعي  التوا�شل  مللواقللع  �شجت  املا�شية؛  الأيلللام  ملللدار  على 
مفادها ظهور متحور جديد من فريو�ض كورونا يدعى "هيهي" يف ال�شني، 
اآخلللرون من  �شخر  بينما  باملتحور،  الإ�شابة  لأعللرا�للض  الأو�للشللاف  وتللعللددت 
الت�شمية، باعتبارها تعني "ال�شحك" يف بع�ض اللهجات العربية الدارجة، 

فما احلقيقة وراء كل ذلك؟
لوكالة  العاملية، اجلمعة،  ال�شحة  انت�شار موجة اجلدل، نفت منظمة  بعد 
مدينة  وهللي  "هيهي"،  با�شم  جديد  متحور  ظهور  �شحة  بللر�للض،  فران�ض 
�شينية متاخمة ملقاطعة باغوفي�شت�شين�شك الرو�شية، يف حني اأن الت�شمية 
ال�شحيحة للمدينة وفًقا للنطق باللغة ال�شينية هي "خيخه"، ولي�ض ال�شم 

."Heihe" ال�شاحك "هيهي" املنقول حرفًيا عن الت�شمية الإجنليزية
واأكدت املنظمة يف نفيها اأّن "متحورات الفريو�ض الكربى التي مت ر�شدها 

منذ ظهور اجلائحة هي األفا، وبيتا، وغاما، ودلتا".
ويف هذا ال�شدد تو�شي املنظمة با�شتخدام اأحرف الأبجدّية اليونانّية، على 
غرار "األفا وبيتا وغاما ودلتا"، تي�شرًيا على غري املتخ�ش�شني عند تناول 

املعلومات، ولهذا ل يتم اإطاق اأ�شماء مدن اأو بلدان على تلك املتحّورات.
يف  تنت�شر  بكورونا  الإ�شابة  حللالت  بللداأت  املا�شي،  اأكتوبر  �شهر  نهاية  مع 
حتى  ال�شرقية،  ال�شمالية  هيلونغجيانغ  مقاطعة  تقع  التي  خيخه  مدينة 
و�شل اإجمايل عدد احلالت اإىل نحو 250 خال اأ�شبوعني، وهو رقم كبري 

وفًقا ل�شرتاتيجية "�شفر كوفيد" التي تتبعها احلكومة ال�شينية.

في�سبوك وانخفا�ض �سوت هاتفك.. ما ال�سر؟
"ما�شنجر"  اأن تطبيق  الرقمي،  املعلومات والتحول  ك�شف خبري يف تقنية 

التابع لل"في�شبوك" ميكن اأن يوؤدي اإىل خف�ض �شوت الهاتف املحمول.
واأو�شح مهند�ض املعلومات امل�شري اإ�شام غامن ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، 
تطبيق  بللهللا  ت�شبب  م�شكلة  الللهللواتللف  بع�ض  �للشللمللاعللات  يف  يللحللدث  "ما  اإن 
ما�شنجر، وهو ما جعل كثريين ي�شكون انخفا�ض �شوت هواتفهم دون فهم 
ما يحدث". واأ�شاف: "ال�شبب نوع من ال�شغط �شببه التطبيق على �شماعة 
الهاتف املحمول، مما يرتتب عليه انخفا�ض �شوتها وتراجع كفاءتها"، وقال 
م�شتخدمي  غامن  ون�شح  امل�شكلة".  بحل  كفيلة  الهاتف  ت�شغيل  "اإعادة  اإن 
التي  اخل�شو�شية  �شيا�شة  على  املوافقة  عند  احليطة  باتخاذ  التطبيقات 
تطلبها، التي قد ت�شمل القدرة على النفاذ اإىل ال�شوت والكامريا وجهات 
الت�شال وغريها. وتابع: "معظمنا يوافق على �شيا�شات اخل�شو�شية دون 
البنود  بع�ض  لأن  عليه  نوافق  ما  فهم  يجب  عليها.  يرتتب  مبا  الهتمام 
ولفت  لنا".  امل�شاكل  ت�شبب  اأن  وميكنها  كبري  ب�شكل  خ�شو�شيتنا  تخرتق 
اأحيانا.  جللودة اخلدمة  يتو�شع كثريا على ح�شاب  "في�شبوك  اأن  اإىل  غامن 
امل�شاكل مثل خلل ال�شوت داخل التطبيق، وهي  حتدث يف ما�شنجر بع�ض 

م�شكلة ظهرت موؤخرا وم�شتمرة يف بع�ض الهواتف با حل حتى الآن".

�سيول تدمر مقابر 
وجترف جثثا يف اأ�سوان

جنوبي  اأ�للشللوان  حمافظة  تعر�شت 
بداأت  اأمطار غزيرة،  ملوجة  م�شر، 
ال�شبت  الأول  اأمللل�لللض  فللجللر  مللنللذ 
وا�شتمرت لعدة �شاعات، مما اأ�شفر 
منازل  هللدم  يف  ت�شببت  �شيول  عن 

ومن�شاآت وجرفت مقابر.
"�شكاي  ملوقع  اأمللنللي  م�شدر  وقللال 
ال�شيول  ملليللاه  اإن  عربية"،  نلليللوز 
مقابر  "هدم  يف  ت�شببت  والأمطار 
مدينة  جللنللوبللي  اللل�للشللال  منطقة 
اأ�شوان، وجرفت معها جثث ورفات 
املوتى". واأفاد امل�شدر باأن الأجهزة 
املللعللنلليللة بللاملللحللافللظللة عللملللللت على 
تكفني  بللاإعللادة  الأهللللايل،  م�شاعدة 
الرفات واجلثث مرة اأخرى، وحفر 

مقابر جماعية ودفنها فيها.
ال�شيئة  اجلللويللة  الأحلللوال  وب�شبب 
اأ�شوان، وحتذير  التي تتعر�ض لها 
هيئة الأر�شاد اجلوية امل�شرية من 
اأ�شوان  حمافظ  قللرر  ا�شتمرارها، 
باملراحل  الللطللاب  جميع  اإعللطللاء 
ر�شمية  عطلة  املختلفة،  التعليمية 
الأحللللللد، حللفللاظللا علللللى اأرواحللللهللللم، 
املعنية  الأجلللهلللزة  عللمللل  ولت�شهيل 
يف الللتللعللامللل ملللع تلللوابلللع الأحلللللوال 

اجلوية.
املحافظة  اأجلللللهلللللزة  علللملللللللت  كلللملللا 
لدغات  �شد  اأملل�للشللال  تللوفللري  على 
بللعللد تلقي  اللللعلللقلللارب واللللثلللعلللابلللني، 
علللدة بلللاغلللات علللن تللعللر�للض بع�ض 
جرفتها  عللقللارب  للدغات  الأهلللايل 
ال�شحراوية  املناطق  من  ال�شيول 

اإىل قراهم.

اإ�سبانيا تدر�ض تفجري 
بركان ل باملا

اأن ال�شلطات  ذكرت تقارير �شحفية، 
يو�شف  حللللا  تللللدر�للللض  الإ�لللشلللبلللانللليلللة 
بركان  اإخماد  اأجل  من  بل"الأخطر"، 
لبلللامللللا اللللللذي بلللللداأ فللللورانلللله مللنللذ ما 
يزال م�شتمرا  ال�شهرين، وما  يقارب 

حتى الآن.
الربكان  تللفللجللري  يف  احلللللل  ويللكللمللن 
لإخماد ثورانه، لكن الأمر ل ينطوي 
بينما  للجميع،  �للشللاملللة  عللواقللب  علللللى 
اأن  اإىل  اجللليللولللوجلليللة  الأدلللللة  ت�شري 
الربكان قد يوؤدي ل�شقوط 150 اإىل 
500 كيلومرت مكعب من ال�شخور يف 
البحر، اإذا حدث يف امل�شتقبل. وي�شري 
اأنَّه  اإىل  الإ�شباين  با�ض"  "اإل  موقع 
با�شتخدام تقدير معقول جيولوجًيا 
حللللركلللة النللللهلللليللللار الأر�للللللشللللللي، فللللاإن 
"منذجة" موجات ت�شونامي الناجتة 
توليد  ك�شفت عن  النهيار،  هذا  عن 
اأمواج من جريان كتلة منزلقة تبلغ 
 100 ب�شرعة  مكعب  كيلومرت   500
مرت يف الثانية ت�شتطيع عبور حو�ض 
بللاأكللمللللله وت�شل  الأطللللل�للشللي  املللحلليللط 
بارتفاع  الأمللريكلليللتللني  �للشللواحللل  اإىل 
ال�شلطات  وحلللذرت  مرًتا".   25-10
الإ�شبانية املواطنني يف جزيرة ل باملا 
الربكان  واأدى  جديدة،  خماطر  من 
اإىل اإجاء 7 اآلف اإ�شباين يف املنطقة 
اأ�شتاذ  ويللقللول  بللالللربكللان.  املللحلليللطللة 
اجلللليلللوللللوجللليلللا بللجللامللعللة اللللقلللاهلللرة، 
خطورة  هللنللاك  اإنَّ  �للشللراقللي،  عللبللا�للض 
لباملا  جزيرة  لأن  الربكان،  لتفجري 
بركان  وهللذا  بركانية،  جزيرة  ذاتها 
قلللدمي �للشللخللم حلللدث مللنللذ مللا يقرب 
األللف عللام، وخال  من مليون و800 
داخليًّا  بلله  تن�شط  ال�شابقة  الللفللرتة 

براكني اأ�شغر.

امللكة اإليزابيث تظهر علنا لأول 
مرة منذ دخولها امل�ست�سفى

قدا�ض  بريطانيا  ملكة  اإليزابيث  امللكة  حت�شر 
الللتللذكللاري يف  �شانوتاف  الللذكللرى يف ن�شب  يللوم 
اأول م�شاركة  اأم�ض الأحللد. وياأتي ذلك يف  لندن 
بالراحة  الأطباء  ن�شحها  اأن  منذ  لها  �شخ�شية 

بعد اأن ق�شت ليلة يف امل�شت�شفى ال�شهر املا�شي.
امل�شت�شفى لإجراء  اإىل  اليزابيث  امللكة  وتوجهت 
"فحو�ض مبدئية" ملر�ض مل يتم ك�شف النقاب 
عنه، ومنذ ذلك احلني غابت عن منا�شبات مثل 
بذكرى  واحتفال  للمناخ  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

قتلى احلرب يف الباد م�شاء ال�شبت.
وعلللللى الللرغللم مللن الللتللقللاط �للشللور للملكة وهي 
قال  الإنلللرتنلللت  علللللى  ال�شخ�شيات  كللبللار  حتلليللي 
 95 العمر  من  البالغة  امللكة  اإن  امللكي  الق�شر 
الن�شب  �شخ�شيا يف  الظهور  على  عاما �شممت 
اأفراد من العائلة املالكة  التذكاري حيث ين�شم 
اأعلل�للشللاء احلللكللومللة واجللليلل�للض وقدامى  اإىل كللبللار 
املحاربني لإحياء ذكرى الذين قتلوا يف احلرب.

يدخل جيني�ض بـ �سجرة تثمر 5 اأنواع فاكهة
اأ�للشللول عربية من دخللول مو�شوعة  اأ�للشللرتايل من  متكن 
جعل  ا�للشللتللطللاع  حلليللث  الللقلليللا�للشلليللة،  للللاأرقلللام  "جيني�ض" 

�شجرة تثمر بل5 اأنواع خمتلفة من الفاكهة.
وذكرت �شحيفة "جارديان" الربيطانية، اأن ال�شاب ح�شام 
�شراف، من اأ�شل عراقي من ولية فيكتوريا الأ�شرتالية، 
اإل  اأنواع خمتلفة من الفاكهة،  بل10  قام بتطعيم �شجرة 
القيا�شية،  لاأرقام  جيني�ض  مو�شوعة  على  القائمني  اأن 
اأنواع  اأنللهللا  على  جميعا  احت�شابها  يتم  مل  اأنللله  اأخللللربوه 

خمتلفة، موؤكدين جناحه يف اإنتاج 5 اأنواع فقط.
اإنباتها  يف  �للشللراف  جنللح  الللتللي  "الفاكهة  اأن  اإىل  ولفتت 
النيكتارين والدراق واخلوخ  ال�شجرة، ت�شمنت  على ذات 
وامل�شم�ض والكرز". واعترب �شراف اإجنازه تعبريا ملفهوم 
جت�شيد  هي  "�شجرته  اأن  مو�شحا  ال�شلمي"،  "التعاي�ض 
بللاحللرتام يف جمتمع  العي�ض معا رغللم الخللتللاف  لفكرة 
متعدد الثقافات". وو�شل ح�شام اإىل اأ�شرتاليا عام 2009 
قادما من العراق. وخال طفولته، كانت األب�شتنة جزءا 
الللثللانللويللة، حلليللث تعلم  املللدر�للشللة  منتظما مللن حلليللاتلله يف 

الطاب التطعيم الفردي بالتني.
ومنذ انتقاله اإىل �شيبارتون، اأ�شبح ح�شام م�شوؤول متعدد 
بللاملللديللنللة، وهو  الرئي�شية  الللعللامللة  املللدر�للشللة  الللثللقللافللات يف 

اندماج حديث لأربع مدار�ض ثانوية يف املنطقة.

عر�ض اأزياء كهنوتية  بكاتدرائية بلجيكية
اأزياء متطوعون ارتدوا ماب�ض كهنوتية  تهادى عار�شو 
يف  املو�شيقى  اأنللغللام  وقللع  على  للعر�ض  ممللر  على  منتقاة 

كاتدرائية مدينة تورنيه البلجيكية.
يف  الكاتدرائية  نظمته  الللذي  املعتاد  غري  العر�ض  ياأتي 
اإنها  تللقللول  الللتللي  الدينية  لللاأزيللاء  للرتويج  جهد  اإطلللار 

الأكر ثراء من بني املاب�ض البلجيكية.
اأزياء  بينها  مللن  ملب�شا   30 نحو  الكاتدرائية  وعر�شت 

مطرزة بخيوط من الذهب والف�شة.
وقال املوؤرخ مي�شال-اأموند جاك اإن هذه هي املرة الأوىل 
ماب�ض  الكاتدرائية  فيها  تعر�ض  التي  قرن  ن�شف  منذ 
جمعية  رئلليلل�للض  اأوبلل�للشللوملليلله  رودي  وقلللال  للجمهور.  بللهللا 
يف  عللادة  حُتفظ  املاب�ض  اإن  تورنيه  كاتدرائية  اأ�شدقاء 

غرف الكاتدرائية بعيدا عن اأعني النا�ض.
وخال العر�ض قدم العار�شون القطع التي بينت تطور 
الل21  الللقللرن  اإىل  الل17  الللقللرن  مللن  الكهنوتية  املاب�ض 
اإىل  ترجع  التي  واملاب�ض  نحو مئة.  عللدده  بلغ  جلمهور 
الللقللرن اخلللاملل�للض علل�للشللر واملللخللزنللة يف الللكللاتللدرائلليللة غري 

متما�شكة لدرجة اأنه ل ميكن عر�شها.

روميو وجوليت اليابان يطريان اإىل اأمريكا
غللللادرت الأملللللرية اللليللابللانلليللة اللل�للشللابللقللة مللاكللو ابللنللة �شقيق 
الإمرباطور  اأم�ض الأحد مع زوجها اجلديد لبدء حياة 
جديدة يف اأمريكا. وتنازلت ماكو ال�شهر املا�شي عن لقبها 
للزواج من كي كومورو، بعد ق�شة حب اأ�شطورية �شبيهة 
بعيدة،  اأزمللان  منذ  النا�ض  توارثها  التي  احلللب  بق�ش�ض 
كقي�ض وليلى وروميو وجوليت. ومّر الزوجان وكاهما 
املنتظرين يف  اأمام ال�شحفيني  30 عاما  يبلغ من العمر 
تابعة  طائرة  ركللوب  قبل  بطوكيو  الللدويل  هانيدا  مطار 

ل�شركة )اإيه.اإن.اإيه( متجهة اإىل نيويورك.

درا�سة تك�سف اأ�سرار جناح التاأمل الواعي
تعرف "اليقظة الذهنية" باأنها اأحد اأنواع التاأمل 
الللواعللي اللللذي تللركللز فلليلله علللللى اأن تللكللون مدركا 
ب�شكل مكثف ملا ت�شعر به يف الوقت احلايل فقط، 
ا�شرتخاء  على  للم�شاعدة  حكم،  اأو  تف�شري  دون 
تعد  الأ�شل  ويف  التوتر.  وتقليل  والعقل  اجل�شم 
"اليقظة الذهنية" ممار�شة ماأخوذة من التقاليد 
الغربية  الأو�للشللاط  يف  ا�شتخدمت  وقللد  الللبللوذيللة، 
منذ ال�شبعينيات كجزء من الطب النف�شي وعلم 
املمار�شة  اأثبتت هذه  �شنوات  النف�ض. وعلى مدار 
والقلق  والتوتر  الكتئاب  تقليل  يف  ت�شاعد  اأنها 
وحتى اإدمان املخدرات، ويو�شى بها بانتظام كاآلية 

للتكيف، باعتبارها جزءا من العاج.
اإننا  حديثة،  درا�شة  يف  نف�ض  علماء  قال  وموؤخرا 
يف الأغلب منار�ض "اليقظة الذهنية" بالطريقة 
نللل�لللشلللرت يف جملة  درا�للللشللللة حلللديلللثلللة  اخلللللطللللاأ. يف 
ك�شف   "Clinical Psychology Review"
اليقظة  اأن  يللدرك  معظمنا  اأن  اإح�شائي  حتليل 
ما  كل  والتفاعل مع  الوعي  تللدور حول  الذهنية 
ل  اإنللنللا  يللقللولللون  العلماء  لكن  طريقنا،  يف  يللاأتللي 

ن�شع هذا الفهم مو�شع التنفيذ ال�شحيح.
النف�ض  علللللامل  جللللرو�للللشللللمللللان،  اإيلللللغلللللور  ويلللو�لللشلللح 
امل�شارك  والباحث  واتللرلللو،  بجامعة  الجتماعي 
بالدرا�شة، الفكرة قائلة: "يتجاوز الفهم العلمي 
ويتطلب  التوتر،  تخفيف  جمرد  الذهني  للوعي 

ا�شتعدادا للتعامل مع ال�شغوط".
ال�شغوط  مللع  الللتللعللامللل  اللللواقلللع،  "يف  واأ�لللشلللاف: 
التوتر.  اإىل تخفيف  النهاية  يللوؤدي يف  الللذي  هو 
الذهنية  اليقظة  ت�شمل  حتللديللدا،  اأكلللر  وب�شكل 
ووفق  والقبول".  الللوعللي  هما  رئي�شيني  بعدين 
الللبللاحللثللني فلللاإن الأ�للشللخللا�للض املللمللار�للشللني لليقظة 
الذهنية، جيدون يف جزء "الوعي"، حيث يقّيمون 
ما يدور حولهم، واأي م�شكات حمتملة قد تاأتي 
"ما  جرو�شمان:  يعّلق  ذلللك  وحللول  طريقهم.  يف 
الكاملة  الفوائد  على  للح�شول  نفعله  اأن  يجب 
النلللخلللراط يف جتاربنا،  هلللو  الللذهللنلليللة  لللللليللقللظللة 
واإيلللجلللاد احللللللللول وال�للشللتللجللابللات لللبلليللئللتللنللا، وهو 
بلله، لكننا ل  اأننا على درايللة  اأمللر وجللد الباحثون 

نفعله".

ماريا �سي�سيليا بوتريو حت�سر العر�ض االأول لـفيلم Encanto يف لو�ض اأجنلو�ض ، كاليفورنيا. ا ف ب

ليلة زفاف باري�ض هيلتون.. بطاط�ض مطلية بالذهب 
زفافها  حفل  عللن  جللديللدة  تفا�شيل  عللن  هيلتون   العاملية  باري�ض  النجمة  ك�شفت 

املا�شي على رجللل الأعللمللال  كارتر ريوم  يف  يللوم اخلمي�ض   الللذي مت  الأ�شطوري 
لو�ض اأجنلو�ض، حيث اأنها ن�شرت مدونة على موقعها اخلا�ض.

فروت بار�ض اأنها اأخربت العاري�ض قبل انطاق حفل زفافهما اأنه ل ي�شتطيع 
بها  املا�شكارا اخلا�شة  و�شتدمر  بالبكاء،  نف�شها  �شتبداأ هي  لأن حينها  البكاء 

قبل ال�شري و�شط املدعوين.
وتابعت باري�ض:"اإل اأنه بكى بالفعل، لكنني اأعتقد اأنني بداأت يف البكاء اأول، لقد 

كانت حلظة �شندريا وعرفت اأنني وجدت حبي احلقيقي".
وحتدثت باري�ض عن بريق الأ�شواء، وارت�شاف ال�شمبانيا، والرق�ض على اأغاين 

زفافها. حفل  جي" يف  "دي 
وكاتر  باري�ض  زفللاف  التفا�شيل عن حفل  العديد من  انت�شرت  كما 

الكيك  وقالب  بالذهب،  املطلية  للبطاط�ض  بينها �شور  ومن 
املميز.


