
   

غارات جديدة على مع�شكر حوثي يف �شبوة.. وخ�شائر للميلي�شيات
الأمم املتحدة تطالب احلوثيني 

بالإفراج عن موظفيها
•• عوا�صم-وكاالت:

طييالييبييت الأمم املييتييحييدة جييميياعيية احلييوثييي، بيييالإفيييراج عيين اثيينيين من 
موظفيها، املعتقلن لدى امليلي�شيات النقالبية منذ مطلع نوفمرب 

الفائت.
الثالثاء،  موظفيها،  عيين  بييالإفييراج  املتحدة  الأمم  مطالبة  وجييياءت 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  م�شرتك  بيان  يف 

اليوني�شكو، ومفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان.
الأمم  ومفو�شة  اأزولي  اأودري  لليوني�شكو  العامة  املييديييرة  وقييالييت 
الأمم  تتلق  با�شيليت: مل  مي�شيل  الإن�شان  ال�شامية حلقوق  املتحدة 
املتحدة اأي معلومات ب�شاأن الأ�شباب اأو الأ�شا�س القانوين لعتقالهم، 

اأو عن و�شعهم احلايل.
ومل يقدم البيان تفا�شيل ب�شاأن املوظفن، لكن م�شوؤول يف احلكومة 
اليمنية قال يف ت�شريحات �شحفية، اإنهما مينيان عمال �شابقا ل�شالح 

ال�شفارة الأمريكية يف �شنعاء.
اإن احلوثين  املا�شي،  نوفمرب  قالت يف  قد  املتحدة  الوليات  وكانت 
اعييتييقييلييوا الييعييديييد ميين مييوظييفييي اليي�ييشييفييارة الأمييريكييييية اليييييميينييييين يف 

العا�شمة �شنعاء، دون الك�شف عن عددهم.
اليمني  قييوات اجلي�س  �شبوة بن  املعارك يف حمافظة  ت�شتمر  وفيما 
وميلي�شيات احلوثي، �شنت طائرات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن 
التابع   19 اللواء  غييارات جوية جديدة على مع�شكر  الأربعاء،  اأم�س 

للحوثين، ما اأدى اإىل �شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف امليلي�شيا.
غارة  بيياأن  العربية/احلدث  اأفيييادت  مييا  بح�شب  مطلع،  م�شدر  واأكيييد 
جوية ا�شتهدفت املع�شكر الواقع داخل مدينة العليا ببيحان، والذي 

ي�شيطر عليه احلوثيون.

الرئي�س التون�شي الراحل باجي قايد ال�شب�شي

�شوارع لندن خالية من املارة بعد انت�شار متحورة اأوميكرون اجلديدة

اأكد على �شرورة موا�شلة اتباع االإجراءات االحرتازية والوقائية ملواجهة موجة »كورونا « اجلديدة 

حممد بن زايد يطمئن اجلميع: قادرون على 
جتاوز املوجة اجلديدة كما جتاوزنا �سابقتها

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حييث 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
املواطنن واملقيمن على اأر�س دولة الإمارات على �شرورة 
موا�شلة اتباع الإجراءات الحرتازية والوقائية والتعاون 
مع اجلهات املعنية للحفاظ على �شالمتنا و�شحة اأفراد 

اأ�شرنا وجمتمعنا.
يف  الطبي  القطاع  با�شتعدادات  اجلميع  �شموه  وطييميياأن 
الدولة واإمكاناته يف التعامل مع اأي حتٍد م�شتجد يف موجة 
»كورونا« اجلديدة م�شرياً اإىل اأن موجة كورونا اجلديدة 
ال�شابقة.  باإذن اهلل.. كما م�شت  اأمامها فرتة و�شتم�شي 
وقال �شموه يف حديثه خالل »جمل�س ق�شر البحر«.. اإن 
كورونا - وفق اخلييرباء واملخت�شن - تاأتي على موجات 
الأكرث  لكنها  بالإن�شان  �شررا  اأقلها  احلالية  املوجة  واأن 
والأ�شرع انت�شاراً فعلينا احلذر لأن الإ�شابات رمبا تزيد 

لكن باذن اهلل وبهمة اجلميع وتعاونهم �شنتجاوزها.
واتباع  اللييتييزام  الييتييهيياون يف  عييدم  �شموه يجب  واأ�ييشيياف 
الو�شائل الوقائية والإجييراءات الحرتازية ال�شادرة عن 
اجلهات ال�شحية واملعنية.. واإن �شاء اهلل وبعونه �شتم�شي 

املوجة مثلما م�شت ال�شنتان ال�شابقتان.

بطلب من وزيرة العدل

تون�س تفتح حتقيقا حول وفاة الباجي قايد ال�سب�سي
•• الفجر - تون�س:

با�شم  الييير�يييشيييميييي  الييينييياطيييق  قيييييال 
بتون�س،  ال�يييشيييتيييئييينييياف  حميييكيييمييية 
اإن وزييييرة  اليييطيييرخييياين،  احلييبيييييب 
العام  الوكيل  اإىل  تقدمت  العدل 
بتون�س،  ال�شتئناف  حمكمة  لدى 
من   23 الف�شل  لأحييكييام  وطبقا 
جملة الجراءات اجلزائية، بطلب 
بخ�شو�س  حتقيقي  بييحييث  لفتح 
الباجي  اليييراحيييل  الييرئييييي�ييس  وفيييياة 
قييايييد اليي�ييشييبيي�ييشييي، الييييذي تيييويف يوم 
بامل�شت�شفى   2019 يوليو   25

الع�شكري بالعا�شمة.
ت�شريح  يف  الييييطييييرخيييياين  وقيييييييال 
لوكالة تون�س اإفريقيا لالأنباء، اإن 
املحكمة  تلك  لييدى  الييعييام  الوكيل 
باملحكمة  اجلمهورية  لوكيل  اأذن 
البييتييدائييييية بييتييونيي�ييس، بييفييتييح بحث 
حييييول ظيييييروف وميييالبييي�يييشيييات تلك 
اليييييوفييييياة، وذلييييييك طييبييقييا لأحيييكيييام 
الف�شل 31 من جملة الإجراءات 

اجلزائية.
يلي  مييا  على  الف�شل  هييذا  وين�س 
�شكايية  اإزاء  اجلمهوريية  "لوكييل 

الباجي  اليييراحيييل  الييرئييييي�ييس  وكييييان 
اآنذاك(  �شنة   93( ال�شب�شي  قايد 
 2019 25 يوليو  قييد تييويف يييوم 
على ال�شاعة العا�شرة و25 دقيقة 
الع�شكري  بييامليي�ييشييتيي�ييشييفييى  �ييشييبيياحييا 
اأن كان  بييعييد  الييعييا�ييشييميية،  بييتييونيي�ييس 
قبل  امل�شت�شفى  ذلييك  اإىل  نقله  مت 

�شاعات.
غادر  قييد  الييراحييل  الرئي�س  وكيييان 
ال�شنة  تييلييك  مييين  يييوليييييو   1 يييييوم 
نف�س امل�شت�شفى بعد تلّقيه العالج 
الالزم، وتعافيه من وعكة �شحية 
رئا�شة  اأعييليينييتييه  ميييا  وفييييق  حييييييادة، 

اجلمهورية وقتها. 
تنقل  اأن  الييراحييل  للرئي�س  و�شبق 
 2019 يونيو   21 اجلمعة  يييوم 
للقيام  الع�شكري  امل�شت�شفى  اإىل 
تعّر�شه  اإثيييير  الييتييحيياليييييل  بييبييعيي�ييس 
غادر  ثييم  خفيفة،  �شحّية  لوعكة 
امل�شت�شفى يف �شّحة جّيدة، بح�شب 
ما ذكرته حينها الناطقة الر�شمية 

با�شم الرئا�شة.
وييياأتييي هيييذا الييقييرار تبعا ملييا مّتت 
اإثارته خالل لقاء تلفزيوين حول 
وفاة الرئي�س ال�شابق ومالب�شاته.

التعليل  من  الكفاية  حد  تبلغ  مل 
اأو التربيير اأن يطليب اإجراء بحث 
بوا�شطية  جمييهيييييول  �ييشييد  مييوؤقييتييا 
حاكم التحقيق اإىل اأن توجه تهم 
طلبات  القت�شاء  عند  ت�شدر  اأو 

�شد �شخ�س معن.

جملة  مييييين   23 اليييفييي�يييشيييل  اأمييييييييا 
الإجييييييييييراءات اجليييزائييييييية، والييييذي 
ا�ييشييتيينييدت عييليييييه وزييييييرة اليييعيييدل يف 
طلبها، فين�س على ما يلي لكاتب 
الدولة للعدل اأن يبلغ اإىل الوكيل 
التي  اجلييرائييم  للجمهورية  الييعييام 

ياأذنه  واأن  بها  العلم  لييه  يح�شل 
اأو  بنف�شه  �شواء  التتبعات  باإجراء 
يقدم  بيياأن  اأو  يكلفه  ميين  بوا�شطة 
امللحوظات  املخت�شة  املحكمة  اإىل 
الدولة  كاتب  يرى  التي  الكتابية 

للعدل من املنا�شب تقدميها.

ح�شيلة قيا�شية للإ�شابات بكوفيد- 19 يف العامل 

ال�سحة العاملية: خطورة اأوميكرون ل تزال عالية جدا 

غانت�س يتحدث عن مبادرات ل�شالح الفل�شطينيني

عبا�س يزور اإ�سرائيل لأول مرة منذ 10 �سنوات 
•• القد�س-وكاالت:

الفل�شطيني  الرئي�س  جمع  الييذي  اليينييادر  اللقاء  بعد 
حممود عبا�س ووزير الدفاع الإ�شرائيلي بيني غانت�س 
املييبييادرات بهدف حت�شن  اأقيير الأخيييري جمموعة ميين 
العالقات مع الفل�شطينين، �شملت الفراج عن بع�س 

الأموال، ومنح ت�شاريح اإقامة وعمل.
لتعزيز  اإجيييراءات  �شل�شلة  الأربييعيياء  اإ�شرائيل  واأعلنت 
�شاعات  بعد  وذلييك  الفل�شطينية،  ال�شلطة  مع  الثقة 
قليلة على زيارة ر�شمية للرئي�س الفل�شطيني حممود 
الدفاع  اجتمع خاللها مع وزير  اإ�شرائيل  اإىل  عبا�س 

بيني غانت�س.
وهي املرة الأوىل التي يزور فيها عبا�س )86 عاما( 
اإ�شرائيلي  م�شوؤول  ر�شمي مع  اجتماع  لعقد  اإ�شرائيل 

منذ العام 2010.
الييذي عقد يف منزل  الييرجييالن يف الجييتييميياع  وناق�س 
غانت�س يف مدينة رو�س هعن اأو )راأ�س العن( )و�شط(، 
جمموعة من الق�شايا الأمنية والقت�شادية، على ما 

اأكدت م�شادر اإ�شرائيلية لوكالة فران�س بر�س.
تنفيذ  ناق�شنا  تويرت، كتب غانت�س  عرب ح�شابه على 
اإجراءات اقت�شادية ومدنية وتعزيز التن�شيق الأمني 

بييييينيينييا ومييينيييع الإرهييييييياب واليييعييينيييف مييين اأجيييييل رفاهية 
الإ�شرائيلين والفل�شطينين على حد �شواء.

وتاأتي زيارة عبا�س اإىل اإ�شرائيل بعد نحو اأربعة اأ�شهر 
الييدفيياع يف حكومة  قييام بها وزيييير  زييييارة مماثلة  ميين 
نفتايل بينيت الئتالفية اإىل مدينة رام اهلل يف ال�شفة 
الغربية املحتلة، التقى خاللها الرئي�س الفل�شطيني.

وقالت وزارة الدفاع الإ�شرائيلية الأربعاء اإنها وافقت 
على جملة من الإجراءات لتعزيز الثقة.

بييدفييعيية مييالييييية لل�شلطة  تييلييك الإجييييييييراءات  وتييتييمييثييل 
 32،1( �شيكل  مييليييييون   100 بقيمة  الفل�شطينية 
جتبيها  الييتييي  اليي�ييشييرائييب  اأمييييوال  ميين  دولر(،  مليون 
اإ�شرائيل ل�شالح الفل�شطينين. كما ت�شمل الإجراءات، 
كبار  فل�شطينين  جتييار  منح  الييييوزارة،  بيييييان  بح�شب 
بالإ�شافة  اإ�شرائيل،  يف  للعمل  اإ�شايف  ت�شريح   600
يف  يعي�شون  فل�شطيني  اآلف  �شتة  اأو�شاع  ت�شوية  اإىل 

مناطق يف ال�شفة الغربية م�شنفة )ج(.
وكانت اإ�شرائيل اأعلنت يف ت�شرين الأول اأكتوبر ولأول 
اآلف  اأربييعيية  اأو�ييشيياع  ت�شوية   ،2009 العام  مييرة منذ 
التي  الوا�شعة  الأرا�ييشييي  تلك  يف  يعي�شون  فل�شطيني 
تخ�شع لإدارة اإ�شرائيل ع�شكريا ومدنيا وترتكز فيها 

امل�شتوطنات.

ال�����س��در ي��ل��ت��ق��ي وف����د الإط����ار 
التن�سيقي.. ويتم�سك بحكومة اأغلبية

•• بغداد-وكاالت:

اإىل  العراقين  اأنظار  تتجه  فيما 
احلكومة اجلديدة املزمع ت�شكيلها 
اأن ثبتت  بييعييد  املييقييبييليية  الييفييرتة  يف 
نتائج  العليا  الحتييادييية  املحكمة 
جرت  الييتييي  النيابية  النييتييخييابييات 
املا�شي  اأكييتييوبيير  مييين  الييعييا�ييشيير  يف 
ال�شدري  التيار  بيييداأ   ،)2021(
بيي�ييشييفييتييه �ييشيياحييب الييكييتييليية الأكيييرب 
متم�شكا  واجيييتيييمييياعييياتيييه،  حيييراكيييه 
اأغلبية  حكومة  ت�شكيل  مبطلبه 
مبعزل عن التدخالت اخلارجية.

اأم�س  م�شادر  اأفييادت  ال�شياق،  ويف 
الأربييييعيييياء بيييياأن وفييييدا مييين الإطييييار 
مقتدى  مييينيييزل  زار  الييتيينيي�ييشيييييقييي 

ال�شدر يف النجف.
املذكور،  الجتماع  اأن  اأ�شاف  كما 
انتهى بدون الإعالن عن اأي نتائج 

اأو تفا�شيل.
اإل اأن ال�شدر عاد واأكد يف تغريدة 
عييلييى حيي�ييشييابييه عييلييى تيييوييييرت، بعيد 
انتهاء الجتماع، مت�شكه بحكومة 
الأغييييلييييبييييييييية الييييوطيييينييييييييية، قيييائيييال: 
»حكومة اأغلبية وطنية، ل �شرقية 
ت�شكيل  اإىل  اإ�شارة  ول غربية«، يف 
الأغلبية  قيييبيييل  ميييين  احليييكيييومييية 
الفائزة بالنتخابات النيابية دون 

تدخل من الدول اخلارجية.

•• عوا�صم-وكاالت:

العاملية  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 
اخليييطيييورة  اأن  الأربيييييعييييياء  اأميييي�ييييس 
اأوميكرون  متحورة  متثلها  التي 
ال�شريعة النت�شار ل تزال عالية 
اأعداد  اأن قفزت  جييدا، وذلييك بعد 
بن�شبة  بكوفيد19-  الإ�ييشييابييات 
11 باملئة عامليا الأ�شبوع املا�شي.
حتديثها  يف  املييينيييظيييمييية  وقييييالييييت 
اأن  الييوبييائييي  للو�شع  الأ�ييشييبييوعييي 
الإ�شابات  ارتفاع  وراء  اأوميكرون 
يف الييعييديييد ميين الييبييلييدان، مبييا يف 
ذلك تلك التي جتيياوزت متحورة 

دلتا املهيمنة �شابقا.
املتعلقة  اخلييطييورة  اأن  واأ�ييشييافييت 
اجلديدة  اأوميييييييكيييرون  مبييتييحييورة 
عام  ب�شكل  تبقى  للقلق  واملييثييرية 

عالية جدا.
املتوافقة  اليييدلئيييل  اأن  وتييابييعييت 
تظهر اأن لأوميكرون ميزة النمو 
اإىل  يييوميين  بييوقييت م�شاعف ميين 
ثالثة مقارنة بدلتا، وقد �شهدت 
العديد من البلدان زيادة �شريعة 

تنتمي للحتاد االأوروبي:
ليتوانيا، الدولة ال�سغرية التي تقلق الّتنني ال�سيني!

•• الفجر - ريت�صارد اأرزت - ترجمة خرية ال�صيباين

من خالل قطعها مع الإجماع على �شيا�شة �شن واحدة، اأثارت فيلنيو�س 
غ�شب القوة العاملية الثانية على اجلبهتن الدبلوما�شية والقت�شادية.

افتتاح  18 نوفمرب، مت  تايوان. يف  ليتوانيا تعزيز عالقاتها مع  قررت 
البلطيقية، حتت  البالد  مكتب متثيلي للجزيرة يف فيلنيو�س، عا�شمة 
ا�شم تايوان. وهكذا ك�شرت الدولة تقليد اإحلاق تايبيه با�شم هذه املكاتب 
التمثيلية التي ميكن مقارنتها بال�شفارات، ولكنها ل تتمتع بتلك املكانة. 
ق�شد  عيين  يخلق  الييقييرار  هييذا  اأن  ال�شينية،  اخلارجية  وزارة  واعييتييربت 
تايوان جزء  بينما  وتايوان،  العامل �شن  بيياأن هناك يف  انطباعا خاطئا 
ل يتجزاأ من الأرا�شي ال�شينية.                              )التفا�شيل �س13(

بينها  ومن  الإ�شابات،  انت�شار  يف 
بريطانيا والوليات املتحدة.

�شرعة  اأن  اىل  املنظمة  واأ�يييشيييارت 
اأوميكرون  مييتييحييورة  منييو  مييعييدل 
من  مزيجا  تكون  اأن  املرجح  من 
القدرة على تفادي اجلهاز املناعي 

وقابلية النتقال املتزايدة ذاتيا.
ال�شحة  لفتت منظمة  ذلك  ومع 
الإ�شابات  انخفا�س  اىل  العاملية 
جنوب  يف  بيييامليييائييية   29 بيينيي�ييشييبيية 

التي  الأوىل  اليييدولييية  اإفييريييقيييييا، 
 24 املييييتييييحييييورة يف  عيييين  اأبييييلييييغييييت 

ت�شرين الثاين نوفمرب.
وقييالييت اإن الييبيييييانييات املييبييكييرة من 
اإفريقيا  وجيييينييييوب  بيييرييييطيييانيييييييا 
الييتييي متييلييك حاليا  والييييدمنييييارك 
اأعييلييى مييعييدلت الإ�ييشييابييات ت�شري 
ال�شت�شفاء  حالت  انخفا�س  اإىل 
لييييييدى املييي�يييشيييابييين بييياأوميييييييكيييرون 

مقارنة بدلتا.

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

مواقــيت ال�صالة
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اإك�شبو 2020 دبي .. 3 اأ�شهر من الإجنازات 
والأحداث العاملية مل�شتقبل اأكرث اإ�رشاقا

اأخبار الإمارات

»عمالقة اجلنوب« تنع�ص اآمال 
اليمنيني يف اخلال�ص من احلوثي

عربي ودويل

ريا�شة الإمارات .. تعايف واإجنازات 
عاملية واأرقام قيا�شية غري م�شبوقة

الفجر الريا�شي

ليبيا.. با�ساغا يبحث مع �سفري 
اأمريكا تطورات العملية النتخابية

•• طرابل�س- وكاالت

مع  بحث  اإنييه  الأربييعيياء،  اأم�س  با�شاغا،  فتحي  الليبية،  الرئا�شة  انتخابات  مر�شح  ك�شف 
ال�شفري الأمريكي لدى ليبيا ريت�شارد نورلند تطورات امل�شهد ال�شيا�شي و�شرورة تن�شيق 
اجلهود الدولية لدعم العملية الدميقراطية. وقال عرب تويرت اأكدنا على اأهمية اتخاذ 
املوؤ�ش�شات املعنية بالعملية النتخابية كافة ال�شبل لتوفري بيئة منا�شبة وحتديد موعد 

لإجراء انتخابات رئا�شية وبرملانية؛ ليتمكن الليبيون من اختيار قادة املرحلة املقبلة.
جاء ذلك، بالتزامن مع تعليق الربملان الليبي جل�شاته الثالثاء اإىل الأ�شبوع املقبل دون 
تاأجيل  التي ُطرحت الثنن ملعاجلة تداعيات  اأي من القييرتاحييات  اقييرتاع على  اإجييراء 

النتخابات التي كان مقررا اإجراوؤها يف الأ�شبوع املا�شي.
وقالت اللجنة الربملانية املكلفة بخارطة الطريق، يف بيان، اإنها تعتزم التوا�شل مع كافة 
اإيجاد  خالل  من  الليبية  الق�شية  وا�شتعادة  امل�شاركة  قاعدة  لتو�شيع  الليبية  الأطييراف 
املراحل  من  واخلييروج  والربملانية  الرئا�شية  النتخابات  اإىل  للو�شول  الليبية  احللول 

النتقالية املتعاقبة.

ماتاريل يرف�س والية ثانية

انطالق معركة النتخابات الرئا�سية الإيطالية!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

اليطايل  الرئي�س  وي�شتبعد  فرباير،  يف  ماتاريال  �شريجيو  ولية  تنتهي 
الرت�شح لولية ثانية. وميكن ملاريو دراجي اأن يحل حمله، لكن الأو�شاط 
القت�شادية تخ�شى اأن تعود البالد اإىل حالة من عدم ال�شتقرار. �شيلفيو 
د. من ق�شر اإىل اآخر: هل �شيغادر ماريو دراجي  برل�شكوين على اخلط يرت�شّ
ق�شر �شيغي للذهاب اإىل اأبواب كويرينال يف فرباير املقبل؟ هذا هو ال�شوؤال 
الذي يوؤّرق ال�شحافة اليطالية حيث اأنه يف اأقل من �شهر، �شيعّن الربملان 
خليفة �شريجيو ماتاريال. لكن األي�س من الأف�شل اأن يظل ماريو دراجي 
رئي�ًشا للحكومة لإدارة تنفيذ خطة التعايف الأوروبية واإطالق الإ�شالحات 
الهيكلية التي حتتاجها البالد ب�شدة؟ هذا هو راأي ال�شتبل�شمنت الإيطايل، 
يعتقدون  الذين  والإيكونيمي�شت،  تاميز  فاينان�شيال  الوارد يف �شحيفتي 
اأنه اإذا مت انتخاب دراجي رئي�ًشا للجمهورية، فاإن البالد �شتقع يف حالة من 

عدم ال�شتقرار.               )التفا�شيل �س10(

الرئي�س الإيطايل �شريجيو ماتاريال مع رئي�س احلكومة ماريو دراجي

مكتب متثيلية تايوان يف فيلنيو�س

حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من رئي�س النيجر 
حول عالقات التعاون والق�سايا الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
فخامة  من  هاتفياً  ات�شاًل  اأم�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
حممد بازوم رئي�س جمهورية النيجر ال�شديقة .. بحثا خالله عالقات 
التعاون والعمل امل�شرتك يف خمتلف املجالت والفر�س الواعدة لتنميته 
خا�شة يف اجلوانب ال�شتثمارية والقت�شادية والتنموية وغريها ، مبا 
ذات  املو�شوعات  ميين  عييدد  بجانب  للبلدين..  املتبادلة  امل�شالح  يحقق 

الهتمام امل�شرتك.
النظر ب�شاأن عدد من التطورات  النيجر وجهات  وتبادل �شموه ورئي�س 
اإك�شبو  اإىل  الهاتفي  الت�شال  وتطرق  والدولية.  الإقليمية  والق�شايا 
2020 دبي واأهمية متثيل الدول الإفريقية وح�شورها لإبراز ثقافتها 

وموروثاتها التاريخية الغنية يف احلدث العاملي.

وفد الهالل الأحمر يزور املناطق 
املت�سررة من الفي�سانات يف ماليزيا

•• كواالملبور-وام:

على  حاليا  ماليزيا  يف  تواجده  خالل  الأحمر  الهالل  هيئة  وفد  اطلع 
املناطق واحلالت املت�شررة من الفي�شانات التي اجتاحت البالد جراء 

الأمطار الغزيرة.
وناق�س الوفد اخلطط والآليات لتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية الإغاثية 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذلييك  الفي�شانات  ميين  للمتاأثرين 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
)التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

وفد الهالل الأحمر يزور املناطق املت�سررة من الفي�سانات يف ماليزيا

والييييطييييوارئ عييلييى ميي�ييشييتييوى ولية 
العامة  الأمييييييانيييييية  مبيييقييير  بييييهيييياجن 
اخلطط   .. امليياليييييزييية  لييلييحييكييوميية 
امل�شاعدات  ليييتيييقيييدمي  والآليييييييييييييات 
الحتياجات  وحيي�ييشيير  الإنيي�ييشييانييييية 
للمت�شررين  الييو�ييشييول  ليي�ييشييمييان 
كافة  وتييي�يييشيييخيييري  عيييياجييييل  بييي�يييشيييكيييل 
الإمييييكييييانيييييييييات ليييليييميييتييياأثيييريييين من 

اإعداده بناء على التقارير امليدانية 
العاجلة يف  الحييتييييياجييات  ويييراعييي 

املرحلة الراهنة.
الييهيييييئيية على  اأن  الييفييالحييي  واأكيييييد 
اطيييييييالع دائيييييييم بيييي�ييييشيييياأن الأو�يييييشييييياع 
وتعمل  مييياليييييييزييييا  يف  الإنييي�يييشيييانييييييية 
املخت�شة  اجلييهييات  مييع  بالتن�شيق 
اخلدمات  اأفيي�ييشييل  لتقدمي  هيينيياك، 

عاجلة  اإغاثية  اإن�شانية  م�شاعدات 
التي  الفي�شانات  ميين  للمتاأثرين 
الأمطار  نتيجة  ماليزيا  اجتاحت 
م�شتلزمات  وتييي�يييشيييميييل  الييييغييييزيييييرة 
و�شحية  غذائية  وطيييروداً  الإييييواء 

يف املرحلة الأوىل.
 واأكد فهد عبدالرحمن بن �شلطان 
اأو�شاع  الييهيييييئيية مبييعيياجليية  اهييتييمييام 

واملت�شررين من الكوارث املختلفة 
يف اأي مكان يف العامل .. لفتا اإىل اأن 
الهيئة بقيادة �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان دائما على اأهبة 
ال�ييشييتييعييداد لييلييتييدخييل اليي�ييشييريييع يف 

الأزمات والكوارث الطارئة .
امل�شاعدات  بييرنييامييج  اأن  واأو�ييييشييييح 
يتم  ملاليزيا  الييدوليية  تقدمها  التي 

الفي�شانات.
 وبداأ الوفد جولته التفقدية بزيارة 
وليييييية بيييهييياجن ووقيييييف عييلييى حجم 
واطلع   .. بها  اليييذي حلييق  الييدمييار 
الفي�شان  التي خلفتها  الآثار  على 
وتفقد  اليي�ييشييكيينييييية  املييينييياطيييق  عيييليييى 
للولية  التابعة  مناطق  من  عييددا 
جتهيز  عيييليييى  اليييييوقيييييوف  بيييجيييانيييب 

معاناتهم  وتييخييفيييييف  لييلييمييتيياأثييرييين 
الإن�شانية.

مييييين جيييهيييتيييه ا�يييشيييتيييعييير�يييس اليييوفيييد 
بييرئييا�ييشيية فييهييد عييبييد الييرحييميين بن 
�شلطان نائب الأمن العام للتنمية 
الهالل  الييدويل يف هيئة  والتعاون 
الأحييميير خييالل الييزيييارة مييع فريق 
الأزمات  مركز  يف  العمليات  غرفة 

•• كواالملبور-وام:

الأحمر  الييهييالل  هيئة  وفييد  اطييلييع 
حاليا  ماليزيا  يف  تييواجييده  خييالل 
املت�شررة  واحليييالت  املناطق  على 
اجتاحت  الييتييي  الييفييييي�ييشييانييات  مييين 

البالد جراء الأمطار الغزيرة.
ونييييييياقييييييي�يييييييس اليييييييييوفيييييييييد اخليييييطيييييط 
امل�شاعدات  ليييتيييقيييدمي  والآليييييييييييييات 
للمتاأثرين  الإغيياثييييية  الإنيي�ييشييانييييية 
تنفيذا  وذليييييك  الييفييييي�ييشييانييات  مييين 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
نييهيييييان ويل  اآل  بييين زاييييييد  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شمو  ومتابعة   ، امل�شلحة  لييلييقييوات 
نهيان  اآل  زايييد  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئييييييي�يييس هيييييييئييية الييييهييييالل الأحييييميييير 

الإماراتي.
عتيق  حميييميييد  الييييدكييييتييييور  واأكيييييييييد 
لهيئة  اليييعيييام  الأميييييين  اليييفيييالحيييي 
القيادة  حيير�ييس  الأحيييمييير  الييهييالل 
الر�شيدة على تعزيز دور الإمارات 
و�شرعة  وعامليا  اإقليميا  الإن�شاين 
للمحتاجن  امليي�ييشيياعييدات  تييقييدمي 

امليييتييياأثيييريييين ميييين الييفييييي�ييشييانييات يف 
ميياليييييزيييا والييعييمييل عييلييى احليييد من 
تداعيات  عيين  الناجمة  معاناتهم 
خمتلف  طييالييت  الييتييي  الفي�شانات 
الوليات .. م�شريا اإىل اأن اجلولة 
اأتيياحييت لييلييوفييد الييوقييوف عيين كثب 
الإن�شانية  الأو�يييشييياع  حقيقة  على 
الأ�شر  تعي�شها  الييتييي  وامليياأ�ييشيياوييية 
تقييم  ميييين  وميييكييينيييتيييه  امليييتييي�يييشيييررة 
الأ�شرار  ور�ييشييد  امليييييداين  الو�شع 

التي حلقت بهم .
التي  اخليي�ييشييائيير  حييجييم  اإىل   واأ�شار 
عاينها الوفد على الطبيعة والتي 
وتاأثرت  واملوؤ�ش�شات  الأ�شر  اأ�شابت 
بها يف جمالت احلياة الأ�شا�شية .. 
موؤكدا احلاجة اإىل بذل املزيد من 
اجلهود حتى تنجلي اآثار الفي�شان 
وتعود احلياة اإىل ما كانت عليه يف 

تلك املناطق.
واأكيييد حر�س دوليية الإمييييارات على 
الإن�شانية  املييي�يييشييياعيييدات  تيييقيييدمي 
وال�ييشييتييجييابيية لييلييمييتيي�ييشييررييين من 
يعك�س  والييذي  واإغاثتهم  الييكييوارث 
العطاء  يف  الر�شيدة  الييقيييييادة  نهج 

بال حدود.

تقدمي 37,695 جرعة من لقاح كوفيد19- خلل الـ 24 �شاعة املا�شية
ال�سحة جتري 448،050 فح�سا ك�سفت عن 2،234 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و775 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 

••   اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  املييجييتييمييع  ووقيييايييية  اليي�ييشييحيية  وزارة  خييطيية  مييع  متييا�ييشيييييا 
املبكر  الكت�شاف  بهدف  الييدوليية  يف  الفحو�شات  نطاق  وزييييادة 
"كوفيد  امل�شتجد  كييورونييا  بفريو�س  امل�شابة  احليييالت  وح�شر 
اإجراء  الييوزارة عن  اأعلنت   .. 19" واملخالطن لهم وعزلهم   -
املا�شية   24 الي  ال�شاعات  خالل  جديدا  فح�شا   448،050
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 

نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،234 
جن�شيات  من  امل�شتجد  كييورونييا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 
 757،145 امل�شجلة  احلييالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة، 
اأي  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت  حالة. 
حالة وفاة خالل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 2،160 حالة.
775 حيياليية جييديييدة مل�شابن  �ييشييفيياء  اليييييوزارة عيين  اأعييليينييت    كما 
التام  وتييعييافيييييهييا   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كييورونييا  بييفييريو�ييس 
الالزمة  ال�شحية  الييرعيياييية  تلقيها  بعد  امليير�ييس  اأعييرا�ييس  ميين 

ال�شفاء  حييالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ 
743،340 حالة. من جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية 
"كوفيد19-"  املجتمع عن تقدمي 37،695 جرعة من لقاح 
24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات  خالل ال�شاعات الي 
ومعدل  جرعة   22،574،541 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي 

توزيع اللقاح 228.25 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" 
املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم  اإىل  اإىل الو�شول  و�شعياً 
والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س 

"كوفيد19-".

راأ�س اخليمة ت�ستعد لإبهار العامل يف احتفالية راأ�س 
ال�سنة 2022 بعر�س غري م�سبوق لالألعاب النارية

•• راأ�س اخليمة -وام:

2022 بعر�س غري  اإمارة راأ�س اخليمة لإبهار العامل يف احتفالية راأ�س ال�شنة اجلديدة  ت�شتعد 
م�شبوق لالألعاب النارية، والذي يهدف اإىل حتطيم رقمن قيا�شين يف مو�شوعة غيني�س لالأرقام 
القيا�شية عن فئتي "اأكرب عدد من الطائرات من دون طيار امل�شتخدمة لإطالق الألعاب النارية يف 

وقت واحد" و"اأعلى ارتفاع لعر�س األعاب نارية بطائرات من دون طيار".
و�شيمتد عر�س الألعاب النارية الرئي�شي على م�شافة 4.7 كيلومرت و�شي�شتمر ملدة 12 دقيقة، 
وي�شم  واأ�شطوًل  بحرية  عوامة   130 من  واأكييرث  �شوئي  تاأثري   15،000 من  اأكييرث  ويت�شمن 
مئات الطائرات بدون طيار املخ�ش�شة لإطالق الألعاب النارية. وميكن جلميع الزوار من كافة 
اأي�شاً مواقع خم�ش�شة للتخييم، وحفالت حية  اأنحاء العامل امل�شاركة يف الحتفالت التي ت�شم 

وجمموعة وا�شعة من الن�شاطات التي يتم تنظيمها قبل انطالق عر�س الألعاب النارية.

اأبوظبي تقود اأحدث البتكارات يف جمالت العالج والوقاية من جائحة كوفيد19
•• اأبوظبي -وام:

يف  رائيييداً  عاملياً  كوفيد19- منييوذجيياً  بييداييية جائحة  منذ  اأبييوظييبييي  قييدمييت 
الت�شدي وال�شتجابة الفعالة للجائحة ا�شتنادا اإىل منظومة رعاية �شحية 
اأ�شهمت يف  واعييدة  ا�شرتاتيجية  عاملية متجددة وخطط  و�شراكات  متطورة 
قيادة اأبوظبي لأحدث البتكارات يف جمالت الوقاية من "كورونا" وعالجه 
وباتت وجهة ملهمة يف علوم احلياة وحا�شنة لالبتكار يف البحوث العلمية 

وال�شريرية على م�شتوى املنطقة.
وحظي منوذج اأبوظبي املتميز يف ال�شتجابة ال�شريعة والتعامل مع جائحة 
كوفيد19- بتقدير العديد من املوؤ�ش�شات العاملية التي �شنفت اأبوظبي يف 
التي  اإ�شافة اجلهود  للجائحة  ال�شتجابة  القيادية يف  العامل  �شدارة مدن 
يبذلها "ائتالف الأمل" يف نقل وتقدمي حلول اللقاحات حول العامل لدعم 

املجتمعات وال�شعوب حول العامل يف الت�شدي للجائحة.
وانتهجت اأبوظبي �شباًل ت�شمن احلفاظ على �شحة جميع ال�شكان من خالل 
الفئات مبا يف ذلك توفري عالجات  كافة  احتياجات  تلبي  توفري عالجات 
وقائية لالأفراد غري القادرين على احل�شول على التطعيم وامل�شابن �شواء 
يعانون من اأعرا�س متو�شطة اأو طفيفة اأو الذي يعانون من اأعرا�س �شديدة 
العاملية  الر�شيدة ب�شرورة ح�شد اجلهود  القيادة  اإمياناً من  وحرجة وذلك 
وتوحيدها للم�شي يف الرعاية ال�شحية يف الإمييارة وحول العامل وا�شتناداً 
اإىل البنية التحتية واملتطورة التي تتمتع بها اأبوظبي وجتعلها مق�شداً ملثل 

هذه ال�شركات يف املنطقة.
اأبوظبي  التايل منوذج  التقرير  "وام" يف  الإمييارات  اأنباء  وت�شتعر�س وكالة 
ال�شتثنائي يف الت�شدي وال�شتجابة الفعالة جلائحة كوفيد19- بعالجات 
على  احلييييياة  علوم  يف  لالبتكار  حا�شنة  الييرائييدة  ومكانتها  مبتكرة  عاملية 
ال�شناعات  جمييال  يف  العاملية  ال�شراكات  اأهييم  اإىل  اإ�شافة  املنطقة  م�شتوى 

الدوائية والأبحاث الطبية.
"ايفو�شيلد" اإىل  اأ�ييشييرتازييينيييييكييا  �شركة  عييقييار  ميين  �شحنة  اأول  و�ييشييول  مييع 
الدولة تكون الإمارات من بن اأوائل بلدان العامل التي حت�شل على العقار 
اأبوظبي عقاراً جديداً للعالجات املبتكرة والواعدة التي توفرها  ولت�شيف 
العديد  مييع  التعاون  �شبل  تر�شيخ  موا�شلة  للجائحة  ا�شتجابتها  لتعزيز 
من ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملية املرموقة يف جمالت ال�شناعات الدوائية 
اأكرث  وتييوفييري  ل�شتقطاب  الييعييامل  اأنييحيياء  خمتلف  ميين  الطبية  والأبيييحييياث 
�شحة  لتعزيز  وت�شخريها  العامل  م�شتوى  على  تقدماً  الواعدة  العالجات 

و�شالمة اأفراد املجتمع بكل فئاته.
وقال �شعادة جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�شحة اأبوظبي يف ت�شريحات 
القيادة  توجيهات  ظل  يف  اأبوظبي  جهود  "وام" اإن  الإميييارات  اأنباء  لوكالة 
املجتمع  اأفييراد  و�شالمة  ب�شحة  الرتقاء  تتوقف عن موا�شلة  الر�شيدة مل 

احتياجات  تلبي  عالجات  توفري  خييالل  " كوفيد19" من  جائحة  خييالل 
الإ�شابة واحلد من م�شاعفات  لوقايتهم مع  الفئات  اجلميع من خمتلف 

الإ�شابة و�شمان �شالمتهم.
التي  التعاون  عييالقييات  تر�شيخ  على  حتر�س  اأبوظبي  اإن  الكعبي  واأ�ييشيياف 
يف  ي�شهم  مبا  ال�شحية  الرعاية  جمييال  يف  العاملين  �شركائها  مع  جتمعها 
والرتقاء  ال�شحية  الييرعيياييية  يف  لالبتكار  حا�شنة  الإمييييارة  مكانة  تعزيز 
بالنموذج الرائد الذي قدمته اأبوظبي يف ال�شتجابة جلائحة "كوفيد19" 
مع موا�شلة امل�شي بتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية الواعدة يف القطاع 

ال�شحي.
وت�شمل �شراكات اأبوظبي تعاوناً مع "رو�س" ال�شركة الأكرب عاملياً يف جمال 
التكنولوجيا احليوية لتوفري عقار "كازيريفيماب واإمديفيماب" الذي يعمل 
امل�شابن ذوي احلييالت اخلفيفة  الوقاية من فريو�س كورونا وعييالج  على 
واملتو�شطة وهو ما جاء �شمن اتفاقية تعاون وقعتها دائرة ال�شحة اأبوظبي 
"رو�س"  �شركة  مع  الإمييارة  يف  ال�شحية  الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة 
املعايري  تطوير  ودعييم جهود  ال�شحية  الرعاية  م�شتقبل  اإثييراء  يف  للم�شي 
اخلا�شة باإجراء التجارب ال�شريرية للح�شول على "اأدلة العامل احلقيقي" 
للحلول العالجية الواعدة واإجراء الأبحاث العلمية ذات ال�شلة وامل�شاهمة 
املمار�شات  لأف�شل  وفييقيياً  ال�شحية  للتكنولوجيا  �شامل  تطوير  اإجيييراء  يف 
والت�شخي�شية  العالجية  للحلول  الو�شول  ت�شريع  اإىل  بالإ�شافة  العاملية 
املبتكرة لرت�شيخ مكانة اأبوظبي كمركز لبتكارات علوم احلياة ما يعزز جودة 

�شحة ورفاه املجتمعات يف اأبوظبي.
واملوافقة  واليابان  الأوروبيييي  الحتيياد  موافقة  على  "رو�س"  عقار  وح�شل 
الطارئ  واأ�شرتاليا وموافق عليه لال�شتخدام  املتحدة  اململكة  امل�شروطة يف 
والهند  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ذلك  العامل مبا يف  بلدان  يف عدد من 
و�شوي�شرا وكندا كما اأنه من العقاقري املو�شي بها من قبل منظمة ال�شحة 

العاملية لعالج كوفيد19-.
يف  رو�ييس  ل�شركة  الييعييام  املييدييير  ال�شعراوي  حممد  الدكتور  قييال  جانبه  ميين 
امل�شتويات  اإىل العمل على خمتلف  اإن مواجهة كوفيد19 حتتاج  الإمييارات 
مبا يعزز اإمكانية الوقاية من الإ�شابة وامل�شاعفات املرتبطة بها وعالجها 

لتحقيق اأف�شل النتائج للمر�شى.
جلائحة  �شريع  ب�شكل  ال�شتجابة  على  حر�شت  رو�ييس  �شركة  اأن  واأ�ييشيياف 
كوفيد19 من خالل ال�شتفادة من خرباتها يف الأمرا�س املعدية وتوطيد 
والعاملية.  املحلية  ال�شتجابة  لدعم  واعييدة  لتطوير خيارات  هامة  �شراكات 
الدوائية  املنتجات  ت�شمنت حمفظة  عام على ظهور اجلائحة  مييرور  وبعد 
لرو�س �شد كوفيد19- عدداً من اخليارات العالجية املتنوعة مبا يف ذلك 
م�شادات الفريو�شات ومعِدلت املناعة التي قد تغطي مراحل خمتلفة من 
ال�شحة  دائييرة  التعاون مع  اأهمية  اإىل  واأ�ييشييار  كييورونييا.  رحلة عييالج مر�شى 

منظومة  حتقيق  على  القائمة  وروؤيييتييهييا  الكبرية  جهودها  لدعم  اأبوظبي 
جمالت  يف  البييتييكييارات  اأحييدث  قيادة  يف  وامل�شي  عاملية  مب�شتويات  �شحية 

الوقاية من كوفيد19- وعالجه.
اأبيييوظيييبيييي الأوىل عييلييى ميي�ييشييتييوى اليييعيييامل الييتييي حتيي�ييشييل عييلييى عقار  وُتيييعيييد 
اإدارة  قبل  من  الطارئ  لال�شتخدام  ترخي�شه  بعد  "�شوتروفيماب" وذلك 
�شوتروفيماب  عقار  ويحتوي  املا�شي.  يونيو  يف  الأمريكية  والييدواء  الغذاء 
الوريدي  احلقن  طريق  عيين  ُتعطى  الن�شيلة  وحيييييدة  م�شادة  اأج�شام  على 
والذين  عاماً   12 �شن  فوق  والأطفال  البالغن  لعالج  ا�شتخدامه  وميكن 
لكوفيد- حادة  اأعرا�س  تطّور  خلطر  ومعر�شن  معنية  معايري  ي�شتوفون 

اللجنة  قبل  من  و�شعها  مت  التي  الربوتوكولت  وفق  وذلك  لديهم   19
دائرة  جمع  تييعيياون  اإعيييالن  توقيع  خييالل  ميين  ذلييك  ومت  الوطنية.  العلمية 
يف  الرائدة عاملياً  ال�شركة  �شميث كالين  ب�شركة جالك�شو  اأبوظبي  ال�شحة 

قطاع الرعاية ال�شحية.
من جانبه قال جيف كومربيكو�س رئي�س ال�شوؤون احلكوميه ملنطقه اخلليج 
يف �شركه "جالك�شو �شميث كالين".. " اإننا نحظى بعالقات تعاون متميزة 
جتمعنا بدائرة ال�شحة اأبوظبي لتوحيد اجلهود يف مواجهة كوفيد19- يف 
امل�شوؤولن  ال�شيا�شات وكبار  اإىل جنب مع �شّناع  اأبوظبي حيث عملنا جنباً 
�شمان  يف  للم�شاهمة  الأمامية  اخلطوط  يف  ال�شحية  الرعاية  ومقدمي 

ح�شول املر�شى على البتكارات العالجية التي ننتجها".
اأبوظبي اأظهرت يف كل مرحلة ومراحل التعاون  اأن دائرة ال�شحة  واأ�شاف 
حر�شاً كبرياً على الإبداع واللتزام والفعالية حيث قدمت اأبوظبي منوذجاً 
جهود  وتييوحيييييد  كوفيد19  جلائحة  الفعالة  ال�شتجابة  يف  رائييييداً  عيياملييييياً 

القطاعن العام واخلا�س يف مواجهة احلالت الطارئة.
"ايفو�شيلد"  اأ�شرتازينيكا  �شركة  عقار  من  �شحنة  اأول  اأبوظبي  وا�شتلمت 
لتكون دولة الإمارات بذلك وبعد احل�شول على موافقات ال�شتخدام الالزمة 
من بن اأوائل البلدان التي ت�شتخدم هذا العقار الذي يولد الأج�شام امل�شادة 
للمر�شى الذين يعانون من �شعف املناعة. وقد مت تطوير العقار اجلديد 
الأكرث  املر�شى  لييدى  الييوفيييييات  ميين  واحلييد  الييعييدوى  ميين  للوقاية  واملبتكر 
عر�شة خلطر م�شاعفات الإ�شابة وغري حا�شلن على التطعيم. جاء ذلك 
يف اإطار اتفاقية وقعتها �شركة رافد مع اأ�شرتازينيكا وبح�شور دائرة ال�شحة 
اأبوظبي �شمن �شل�شلة من ال�شراكات اجلديدة التي تر�شخها الإمارة لتعزيز 

واإر�شاء مكانتها كوجهة رائدة لعلوم احلياة يف املنطقة.
اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�س  دول  منطقة  رئييييي�ييس  الييفيينييجييري  �ييشييامييح  وقيييال 
يف  الييعييامل  مييدن  تيي�ييشييدرت  اأبييوظييبييي  اإن  "اأ�شرتازينيكا"..  لييدى  وباك�شتان 
يف  قدمته  الييذي  الييرائييد  النموذج  ُيعد  حيث  كوفيد19  جلائحة  الت�شدي 
التعامل مع اجلائحة نتاجاً للتوجيهات احلكيمة للقيادة الر�شيدة يف دولة 
رفد  يف  للم�شاهمة  اأبوظبي  ال�شحة  دائييرة  مع  بالتعاون  ونعتز  الإميييارات. 

تطلعاتها الطموحة وحتقيق منظومة رعاية �شحية اأكرث مرونة وا�شتدامة 
وفاعلية لإر�شاء مكانة اأبوظبي كحا�شنة لالبتكارات يف علوم احلياة.

واأ�شاف اأن اأبوظبي تعد من اأوائل ال�شركاء الذين ت�شلموا عقار "اإيفو�شيلد" 
موا�شلن التزامنا بت�شخري العلم لتح�شن حياة املر�شى يف دولة الإمارات 
وحول العامل من خالل العمل جنباً اإىل جنب مع �شركائنا مبا يف ذلك �شركة 
نحو  وامل�شي  ال�شريري  والت�شخي�س  البحث  اأطيير  لتعزيز  وجي42  رافييد 
ال�شركات  اأبوظبي مع عدد من  ال�شحة  دائرة  الوباء. وتتعاون  التعايف من 
العاملية املتخ�ش�شة يف احللول الطبية وال�شناعات الدوائية والت�شخي�شية 
مبا  املجتمع  اأفييراد  ورفيياه  و�شحة  الإميييارة  يف  ال�شحية  بالرعاية  لالرتقاء 
لتعزيز  الدوائية  لل�شناعات  العاملية  "فايزر"  �شركة  مع  التعاون  ذلييك  يف 
اأبوظبي  اإمييارة  يف  الوطنية  الكفاءات  وتطوير  ال�شريرية  البحوث  اإمكانات 
الأولية  للمراحل  متخ�ش�شة  تدريبية  بييرامييج  تطوير  خييالل  ميين  وذليييك 
للتجارب ال�شريرية وبرامج خا�شة بتطوير العقاقري والأدوية اإ�شافة اإىل 
الرقمية  ال�شحة  اإىل الرتقاء مبنظومة  الرامية  الإمييارة  امل�شي مببادرات 

والبتكار يف الرعاية ال�شحية.
وتتطلع دائرة ال�شحة و�شركة "فايزر" من خالل التعاون اإىل تدريب 150 
الكوادر  الإمييارة يف تطوير  �شريري على مدى عامن لدعم خطط  باحث 
من   2025 عييام  يف  متخ�ش�س  �شريري  باحث   500 اإىل  لت�شل  البحثية 
خالل اإطالق جملة من املبادرات وتطوير املزيد من ال�شراكات ذات ال�شلة.

يف  الأوىل  التنظيمية  ال�شحية  اجلهة  اأبوظبي  ال�شحة  دائيييرة  واأ�شبحت 
ال�شحة  "منوذج  تتبنى وتطور  التي  العامل  والثانية على م�شتوى  املنطقة 
القلب  اأمييرا�ييس  عيين  املبكر  للك�شف  املبتكر  الرقمي  اليينييمييوذج  املجتمعية" 
اأفراد املجتمع. ياأتي  والأوعية الدموية واإدارتها وتعزيز الوقاية منها بن 
"نوفارتي�س" ويف اإطار �شعي  ذلك بالتعاون مع �شركة الأدوييية ال�شوي�شرية 
ال�شحية  للرعاية  عاملية  كوجهة  الإمييارة  مكانة  لرت�شيخ  امل�شتمر  الدائرة 
وحييا�ييشيينيية لييالبييتييكييار حيييييث ي�شهم اليينييمييوذج الييرقييمييي يف تييعييزيييز الإجيييييراءات 
الوقائية من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية واحلد من معدلت الإ�شابة 
بن �شكان الإمييارة وم�شاعفاتها من خالل توفري بيانات متكن املخت�شن 
الالزمة  الوقائية  والييربامييج  التو�شيات  تقدمي  من  ال�شحية  الرعاية  يف 
بلجيكا  مييع  امليي�ييشييرتك  الييتييعيياون  �شبل  مييوؤخييراً  اأبييوظييبييي  وعيييززت  للمر�شى. 
ب�شفتها مركزاً عاملياً رائداً يف عامل ال�شناعات الدوائية وذلك بهدف اإن�شاء 
ممر جوي عاملي لتوزيع اللقاحات واملنتجات الدوائية ونقلها بن اأبوظبي 

وبروك�شل.
قطاع  بها  يتمتع  التي  الكبرية  الإمكانات  اإىل  ا�شتناداً  التعاون  هذا  وياأتي 
احلياة  لعلوم  رائييد  كمركز  ومكانتها  اأبوظبي  اإميييارة  يف  ال�شحية  الرعاية 
اللقاحات  حلول  وتقدمي  نقل  الأمل" يف  "ائتالف  يبذلها  التي  واجلييهييود 

حول العامل.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع خرباء الإنرتبول 
ملراقبة فحو�س الب�سمة الوراثية

•• اأبوظبي-وام:

�ييشيياركييت دولييية الإميييييارات يف الجييتييميياع الأربيييعييين ملجموعة خيييرباء املنظمة 
الوراثية  الب�شمة  فحو�س  ملراقبة  الإنييرتبييول  اجلنائية  لل�شرطة  الدولية 

الي»DNA« والذي ُعقد عن بعد .
دولة  النييرتبييول  الييوراثييييية يف  الب�شمة  ميي�ييشييوؤوليية  هيتا�شي  �ييشييوزان  وهيينيياأت 
الإمييارات برئا�شة املنظمة الدولية لالأربع �شنوات القادمة .. وثمنت جهود 
م�شتوى  على  الع�شر  الييدول  �شمن  من  كونها  الكبرية  التطويرية  الدولة 

العامل التي ت�شتخدم قاعدة بيانات الب�شمة الوراثية يف النرتبول.
وحثت اأع�شاء الفريق على تبادل الرتاكيب الوراثية بن دول العامل املختلفة 
عن طريق ا�شتخدام Interpol Gateway بوابة النرتبول للب�شمة 

الوراثية حلل الق�شايا املجهولة.
من جهتها اأو�شحت العميد خبري الدكتورة مرمي اأحمد القحطاين ممثل 
اجلنائية  الأحييييياء  ق�شم  رئي�س  "النرتبول"  الدولية  ال�شرطة  يف  الييدوليية 
امل�شتجدات  ناق�س  الجتماع  اأن  اأبوظبي  ب�شرطة  اجلنائية  الأدليية  اإدارة  يف 
من  وال�شتفادة  الوراثية  الب�شمة  جمييالت  يف  والأمنية  والتقنية  العلمية 
العامل  بها  التي مير  ال�شتثنائية  الظروف  الأع�شاء يف ظل  الييدول  جتارب 
اأجمع ب�شبب جائحة كورونا مبا ي�شهم يف تبادل اخلربات يف املجالت العلمية 
والتقنية والأمنية. واأ�شافت اأنه مت مراجعة ا�شتمارة البحث عن املفقودين 
والأ�شخا�س  والييكييوارث،  الرهييابييييية  احليييوادث  و�شحايا  الهوية  وجمييهييويل 
املتغيبن ومناق�شة ال�شروط الواجب توفرها يف الرتكيب الوراثي لإدخاله 

لقاعدة بيانات الإنرتبول.
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اأخبـار الإمـارات
امل�سرف املركزي ي�سدر 7 م�سكوكات تذكارية حتمل �سور الآباء املوؤ�س�سني

•• اأبوظبي -وام:

اإ�شدار  اأاميي�ييس، عن  املييركييزي،  املتحدة  العربية  الإميييارات  اأعلن م�شرف 
الف�شة يف حافظة واحييدة، وذلك احتفاًء  �شبع م�شكوكات تذكارية مين 
املتحدة،  العربية  الإميييارات  دوليية  احتيياد  لتاأ�شي�س  اخلم�شن  بالذكرى 
نه�شة  وباين  موؤ�ش�س الحتاد  راأ�شهم  املوؤ�ش�شن وعلى  لالآباء  وتكرمًيا 

الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه".
�شبع  منها  كييل  ت�شمل  حييافييظيية   3000 امليييركيييزي  امليي�ييشييرف  و�ييشيييييطييرح 
م�شكوكات من الف�شة من فئة 50 درهًما، وبزنة 28 غراًما لكل منها 
الأبي�س  باللونن  �ييشييورة  للم�شكوكة  الأمييامييي  الييوجييه  �شيحمل  حيث 

ال�شمو  اأخرى ملونة لأ�شحاب  املوؤ�ش�شن و�شورة  الآباء  والأ�شود لأحد 
اخللفي  الوجه  اأمييا  الإمييييارات.  حكام  لالحتاد  الأعييلييى  املجل�س  اأع�شاء 
حماطاً  اخلم�شن  عييام  �شعار  ف�شيحمل  ال�شبع  امل�شكوكات  هييذه  لكل 
العربية  باللغتن  املييركييزي  املتحدة  العربية  الإمييييارات  م�شرف  با�شم 
درهًما   50 للم�شكوكة  ال�شمية  القيمة  اىل  بالإ�شافة  والإجنليزية، 

اإماراتًيا.
لهم،  املغفور  والأ�شود،  الأبي�س  باللونن  املوؤ�ش�شن  الآباء  وت�شم �شور 
اآل مكتوم،  �شعيد  بن  را�شد  وال�شيخ  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
النعيمي،  را�شد بن حميد  القا�شمي، وال�شيخ  وال�شيخ خالد بن حممد 
القا�شمي،  حممد  بيين  �شقر  وال�شيخ  املييعييال،  اأحييمييد  بيين  را�ييشييد  وال�شيخ 

وال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي " طيب اهلل ثراهم". اأما ال�شور امللونة 
ف�شتكون ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل" و�شاحب  دبي  الييوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بيين  �شلطان  الييدكييتييور  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى حاكم ال�شارقة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�شاحب ال�شمو 
القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

ال�شبع  امل�شكوكات  ت�شمل  التي  و�شتكون احلافظة   . راأ�س اخليمة  حاكم 
املركزي  امل�شرف  مقر  يف  الكمية  نفاذ  حتى  للبيع  متاحة  التذكارية 
الرئي�شي وكافة فروعه يف الدولة، ب�شعر 2000 درهم، وذلك بدءاً من 

يوم الثنن املوافق 3 يناير 2022.
بالعمى  �شامل  حممد  خالد  معايل  قييال  امل�شكوكات،  اإطييالق  ومبنا�شبة 
التميمي حمييافييظ ميي�ييشييرف الإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة املييركييزي : " 
الآباء  به  قام  الذي  الكبري  للدور  تكرمًيا  امل�شكوكات  اإ�شدار هذه  ياأتي 
ال�شبع، ودعًما مل�شرية القيادة  املوؤ�ش�شون يف بناء دعائم احتاد الإمييارات 
بالنتماء  نفخر  وطيين  بناء  يف  املوؤ�ش�شن  اإرث  توا�شل  التي  الر�شيدة 

اإليه."

مهرجان طريان الإمارات لالآداب يعلن عن قائمة باأف�سل 
الكتب التي تر�سحها لأندية الكتب

•• دبي    - وام:

لالآداب  الإميييارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
عيين قييائييميية بيياأفيي�ييشييل الييكييتييب التي 
التي  اليييكيييتيييب  لأنييييدييييية  تيير�ييشييحييهييا 
ت�شتمل على خمتلف اأنواع الأعمال 
الكتب احلييائييزة على  الأدبييييية ميين 
الأكرث  الكتب  اإىل  النقاد  اإعييجيياب 
اجلماهري  لييييدى  وقيييبيييول  مييبيييييعييا 
النقا�س  عييلييى  تيي�ييشييجييع  وجييميييييعييهييا 

"يف  و  الع�شماوي  اأ�ييشييرف  للكاتب 
للكاتبة  الزيات"  عييينييياييييات  اأثيييييير 
املقام"  "خادمات  و  مر�شال  اإميييان 
اأنه  يذكر  ال�شمري.  منى  للكاتبة 
املوؤلفن  جميع  ا�شت�شافة  �شيتم 
اليييقيييائيييمييية خيييالل  املييييذكييييورييييين يف 
مهرجان طريان الإمييارات لالآداب 
 3- بن  الفرتة  يف  اإقامته  واملقرر 
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احلبتور �شيتي.

قيييليييوبييينيييا وحتيييفيييييييز عيييقيييولييينيييا على 
العامل من حولنا وكلنا  التفكر يف 
الييكييتييب يف هيييذه القائمة  بييياأن  ثييقيية 
اإذ  قيييادرة على حتقيق ذلييك واأكيييرث 
يييوفيير مييهييرجييان طيييريان الإمييييارات 
�شهر  اإقامته خالل  املقرر  لييالآداب 
موؤلفي  كافة  لقاء  فر�شة  فرباير 
القائمة لذا  املييوجييودة يف  الأعييمييال 
فريق  وعييمييل  بالقراءة".  بييا�ييشييروا 
وتر�شيح  اقيييييرتاح  عييلييى  املييوؤ�ييشيي�ييشيية 

الهادف وم�شاركة خمتلف وجهات 
النظر حول العامل. واأكدت اأحالم 
بييلييوكييي مييديييرة مييهييرجييان طريان 
الإمارات لالآداب اأهمية التخطيط 
ملهرجان طييريان الإمييارات لالآداب 
باعتباره واحد من اأهم املهرجانات 
الأدبية يف العامل. وقالت:نحن يف 
الييكييتييب واملوؤلفن  دائيييم عيين  بييحييث 
للرتفيه  م�شدرا  ي�شكلون  الييذييين 
اأ�شر  واملييتييعيية ولييهييم اليييقيييدرة عييلييى 

اإن�شاء  الكتب بهدف  جمموعة من 
الأعمال  ميين  نخبة  ت�شم  قييائييميية 
والنقا�س  اليييفيييكييير  حتيييفيييز  الييييتييييي 
القائمة  ت�شم  حيث  الآراء  وتبادل 
للكاتب  القهوة"  تييربد  اأن  "قبل 
"فوق  و  كيييواغيييو�يييشيييي  تييو�ييشيييييكييازو 
ج�شر اجلمهورية" لي �شهد الراوي 
اإبراهيم  الوراق" ليلكاتب  و"دفاتر 
ب�شرى  "دل�شاد" للكاتبة  و  الييوراق 
اأورفانيللي"  "�شالة  و  خييلييفييان 

درا�سة عاملية : جامعة خليفة من اأكرث املوؤ�س�سات اإ�سدارا للبحوث املتعلقة ببلوك ت�سني
•• اأبوظبي-وام:

جميع  وتغطي  العاملي  برينت�س"  "بري  موقع  يف  من�شورة  درا�شة  ك�شفت 
امل�شاهمات البحثية املتعلقة باملن�شورات املتمركزة حول تقنية البلوك ت�شن 
البحثية  املوؤ�ش�شات  اأكييرث  �شمن  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأن 
اأف�شل  قائمة  يف  باحثن  اأربييعيية  اإدراج  مت  حيث  الييبييحييوث،  لتلك  اإ�ييشييدارا 

الباحثن املتميزين يف هذا املجال يف جميع اأنحاء العامل.
وتوفر تقنية بلوك ت�شن �شجال من البيانات غري القابلة للتغيري اأو العبث، 
حيث اأن كل �شجل مكون من �شل�شلة من البيانات وكل �شل�شلة ترتبط بكافة 
الأطييراف التي تتعامل معها من خالل من�شة م�شرتكة. وخل�شت نتائج 
الدرا�شة اإىل اأنه خالل فرتة 6 �شنوات من البحث الأكادميي مت ن�شر ما 
جمموعه 111 ورقة بحثية، موؤكدة اأن دولة الإمارات هي واحد من اأكرث 

الدول اإنتاجية لهذه البحوث، ل �شيما واأن 12 ورقة بحثية مت ن�شرها من 
قبل جامعة خليفة.

وتوؤكد نتائج هذه الدرا�شة اأهمية دور جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
الفعال كموؤ�ش�شة تتميز باملعرفة املتقدمة والكفاءة يف جمال حلول البلوك 
ت�شن التي ميكن م�شاركتها مع القطاع ال�شناعي لتعزيز عملية التقدم يف 

هذا املجال وامل�شاهمة يف بناء اقت�شاد املعرفة يف دولة الإمارات.
ت�شن  البلوك  جمييال  يف  الأكييادميييييية  البحثية  بامل�شاهمات  يتعلق  وفيما 
اأظهرت الدرا�شة اأن جامعة خليفة هي اجلامعة الأكرث اإجنازا وم�شاهمة 
يف هذا املجال، حيث قدمت 12 بحثا، جاء اثنان منها يف قائمة اأف�شل 10 

بحوث يف القتبا�س عامليا واأربعة بحوث �شمن اأف�شل 20 بحثا عامليا.
ب�شكل  املجال  هييذا  البحوث يف  اإجييراء  تركيز جامعة خليفة على  ويف ظل 
اأكدت الدرا�شة كذلك على م�شاركات اجلامعة الفعالة التي متثلت  كبري، 

بتقدمي م�شروع بحثي واحد كحد اأدنى يف كل فئة من فئات تطبيق اأوراكل، 
اإ�شافة لإجراء بحث يعالج حتديات اأوراكل.

اإ�شافة لذلك مت اختيار اأربعة باحثن من جامعة خليفة �شمن اأف�شل 19 
باحثا متميزا من بينهم طالبة الدكتوراه حمدة الربيكي التي جاءت يف 
املرتبة اخلام�شة كاأف�شل كاتبة بحثية يف جمال البحوث املتعلقة باأوراكل 
املركز  بطاح  عمار  العلوم  ماج�شتري  طالب  احتل  حن  يف  ت�شن،  وبلوك 
احلادي ع�شر وجاء حممد مو�شى مدين، باحث الدرا�شات العليا يف املركز 

.13
الكهربائية وعلوم  الهند�شة  الأ�شتاذ يف ق�شم  الدكتور خالد �شالح،  وقال 
تقنية حديثة  ت�شن  البلوك  تقنية  " تعترب  الكمبيوتر يف جامعة خليفة 
ميثل  املنطلق  هييذا  وميين  التطور  باإمكانية  تتميز  حتويلية  وتكنولوجيا 
اإدراجييينيييا يف قييائييميية اأفيي�ييشييل الييبيياحييثيين يف الييعييامل اإجنيييييازا كييبييريا جلامعة 

خليفة".
وعلى �شعيد البحوث التي اجنزتها جامعة خليفة يف هذا املجال فقد ركز 
بحثان على قطاع الرعاية ال�شحية مع ت�شليط ال�شوء على التحكم الآمن 

ب�شجالت املر�شى.
بيانات  من  ال�شتفادة  منهجية  على  اأي�شا  خليفة  جامعة  بحوث  وركييزت 
اإنرتنت الأ�شياء ب�شكل �شري من خالل منح امل�شتخدمن خمتلف امتيازات 

الو�شول للبيانات وعر�س خطط التطوير يف قطاع اإنرتنت الأ�شياء.
الوحيد  البحث  يعد بحث جامعة خليفة  ال�شحابية  ويف جمال احلو�شبة 
التوازن بن  للر�شوم لتحقيق  مل�شكلة �شمان م�شتوى مثايل  الذي تطرق 

احتياجات مزودي اخلدمات ال�شحابية وامل�شتخدمن.
وتناولت بحوث جامعة خليفة درا�شة اآلية اإدارة جودة البيانات وحت�شينها 

من قبل العديد من الأطراف. 

م�سجد ومركز الفاروق بدبي ينظم فعالية دينية تزامنا مع اأعياد امليالد
•• دبي -وام:

ن  َ اأََحٍد ِمّ ُق َبننْ نظم م�شجد ومركز الفاروق يف دبي حما�شرة بعنوان َل ُنَفِرّ
�ُشِلهِ  مبنا�شبة مولد ال�شيد امل�شيح عليه ال�شالم بح�شور عدد من اجلاليات  ُرّ

امل�شلمة وامل�شيحية.
الدينية  ال�شوؤون  امل�شطفى م�شت�شار  فار�س  الدكتور  ال�شيخ  املحا�شرة  القى 
والثقافية يف املركز وتطرق خاللها اإىل القوا�شم امل�شرتكة بن اأتباع ال�شرائع 
ال�شماوية الثالث وعن العالقة بن الأنبياء وبن ر�شول اهلل �شيدنا حممد 
ال�شرائع  اأتييبيياع  بيين  التوا�شل  اأهمية  على  تاأكيد  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

ال�شماوية من حيث اأنها مطلب رباين و�شرورة اإن�شانية.
واأ�شار اإىل القوا�شم امل�شرتكة بن اأتباع ال�شرائع ال�شماوية مذكرا بالروابط 

عليهما  وعي�شى  حممد  �شيدنا  النبّين  دعييوة  جوهر  ت�شكل  التي  الطيبة 
لإر�شاء  تهدف  التي  الييواحييد  الإلييه  ر�شالة  مفهوم  �شمن  وال�شالم  ال�شالة 

منظومة احلب والت�شامح والإخاء وال�شالم بن الب�شر.
الفاروق  املرزوقي مدير عام م�شجد ومركز  ال�شالم  اأو�شح عبد  من جانبه 
عمر بن اخلطاب اأن هذه الفعالية تاأتي يف اإطار روح املحبة والت�شامح التي 
اأر�ييس دوليية الإميييارات واإن الأديييان ال�شماوية  ت�شود بن كل من يعي�س على 

اأديان حتث على الت�شامح واملحبة وتنهر العنف والكراهية.
يذكر اأن هذه الفعالية هي واحدة من جمموعة من الفعاليات التي ينظمها 
الديانات  بن  للتقريب  بانتظام  اخلطاب  بن  عمر  الفاروق  ومركز  م�شجد 
ال�شماوية حيث يهتم املركز باملنا�شبات الدينية التي تر�شي املعاين ال�شحيحة 

للتعاي�س بن الأديان.

املوارد الب�سرية بعجمان تعلن عن نظام العمل الأ�سبوعي اجلديد يف اجلهات احلكومية بالإمارة
•• عجمان-وام:

اأ�شدرت دائرة املوارد الب�شرية بعجمان تعميماً ب�شاأن نظام العمل 
حلكومة  احلكومية  اجلييهييات  يف  اجلييديييد  الر�شمي  الأ�شبوعي 
عجمان ا�شتناداً لقرار جمل�س الوزراء ب�شاأن العطالت الر�شمية 

على اأن يبداأ تطبيق النظام اعتباراً من 1 يناير2022.
 ،2021 " ل�شنة   14 " الييدائييرة يف تعميمها رقييم  واأو�ييشييحييت 
اأيام  خم�شة  احلكومية  اجلييهييات  يف  الر�شمية  العمل  اأييييام  بيياأن 
العمل  مواعيد  وحُتييدد  اجلمعة،  اإىل  الإثيينيين  من  الأ�شبوع  يف 
 7:30 ال�شاعة  ميين  يييومييييياً،  �ييشيياعييات  ثييميياين  بييواقييع  الر�شمية 
اإىل  الإثيينيين  ميين  الظهر،  بعد   3:30 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً 
ال�شاعة  ميين  ال�شاعة،  ون�شف  �شاعات  اأربيييع  وبييواقييع  اخلمي�س 
اجلمعة،  يوم  ظهراً   12:00 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   7:30
ال�شبت  يومي  احلكومية  للجهات  الأ�شبوعية  العطلة  تكون  و 

والأحد من كل اأ�شبوع.
على  احل�شول  بعد  للموظف  يجوز  اأنييه  الدائرة  اأو�شحت  كما 
خالل  للخروج  �شخ�شي  اإذن  اأخيييذ  املبا�شر  م�شوؤوله  موافقة 
الإذن ن�شف عدد  يييتييجيياوز  األ  عييلييى  اليير�ييشييمييي  الييعييمييل  �ييشيياعييات 
اأق�شى  �شاعات العمل الر�شمي اليومي يف املرة الواحدة وبحد 
كل  يتوجب على  اأنييه  اإىل  التعميم  واأ�شار  �شهرياً.  �شاعات  ت�شع 

منح  اآلية  مبوجبها  تنظم  داخلية  لئحة  و�شع  حكومية  جهة 
الأذون ال�شخ�شية ملوظفيها مبا يتالءم مع طبيعة عملها بحيث 
تت�شمن تلك الالئحة عدد �شاعات الإذن ال�شخ�شي امل�شموح بها 
يف املرة الواحدة و�شروط منحها واأي معايري و�شوابط تراها 
املييوظييف للحد  ، ويف حيييال جتييياوز  اجلييهيية احلييكييومييييية منا�شبة 
�شاعات  ال�شخ�شي باخلروج خالل  به لالإذن  امل�شموح  الأق�شى 
العمل الر�شمية يعترب ذلك التجاوز تاأخرياً عن العمل، وتوقع 
املن�شو�س عليها يف  الإدارييييية  عليه يف هييذه احليياليية اجليييزاءات 

الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�شرية .
كييمييا يييجييوز للجهة احلييكييومييييية بييقييرار ييي�ييشييدره مييديييرهييا العام 
تطبيق نظام العمل املرن يف اجلهة احلكومية مبا يتالءم مع 
عدد  تقل  األ  ذلييك  يف  وُي�شرتط  واحتياجاتها،  عملها  طبيعة 
�شاعات  عييدد  املييرن عن  لييلييدوام  املُييوّظييف اخلا�شع  �شاعات عمل 
العمل الر�شمية يف كل يوم من اأيام العمل الأ�شبوعية مع �شمان 
وجود عدد ُمنا�شب من املُوّظفن يف الوحدات التنظيمية ذات 
ُيحدد  اأنه  اإىل  التعميم  ونييًوه  املُتعاملن.  مع  املُبا�شر  الت�شال 
بقرار من املدير العام اأيام و�شاعات العمل الر�شمية للُموّظف 
املُعن بدوام جزئي، وُيراعى يف هذا التحديد طبيعة عمل اجلهة 
ويف  الوظيفة،  وطبيعة  العمل  وُمتطلبات  وحاجات  احلكومية 
جميع الأحوال ي�شرتط األ تقل اأيام عمل املُوّظف املُعن بدوام 

جزئي عن يومي عمل ل يدخل من �شمنها يوم اجلمعة، واأل 
اأ�شبوعياً مبا يف ذلك يوم اجلمعة،  اأيييام عمل  اأربعة  تزيد على 
واأل تقل �شاعات عمله عن اأربع ع�شرة �شاعة اأ�شبوعياً، واأل تزيد 
عن ثمان وع�شرين �شاعة اأ�شبوعياً، ويجب على املُوّظف املعني 
املُقررة  العمل  �شاعات  خالل  متوا�شل  ب�شكل  بالعمل  اللتزام 
له يف عقد عمله وبيياإجييراءات احل�شور والن�شراف الييواردة يف 

القانون والالئحة التنفيذية.
كما �شيتم احت�شاب العمل الإ�شايف مبعدل يوم عمل واحد عن 
8 ثماين �شاعات عمل اإ�شايف، ويعترب يوم اجلمعة لغايات  كل 

تطبيق العمل ال�شايف يوم عمل كامل .
اأنه �شيكون يوم اجلمعة يوم عمل ر�شمي كامل  التعميم  وذكر 
لغايات احت�شاب الإجازة ال�شنوية والرواتب والعالوات والبدلت 
ومكافاأة نهاية اخلدمة وغريها من احلقوق والمتيازات املالية 
النا�شئة عن الوظيفة ، ول يجوز منح املوظفة �شاعات الر�شاعة 
خالل يوم اجلمعة نظراً لتخفي�س �شاعات العمل الر�شمية اإىل 

اأربع �شاعات ون�شف.
متابعة  باجلهات احلكومية  الب�شرية  املوارد  و�شتتوىل وحدات 
تنفيذ التعميم مبا يتالءم مع متطلبات العمل ووفقاً لل�شوابط 
الواردة يف هذا التعميم اأو املعتمدة لدى اجلهة احلكومية على 

اأن يبداأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2022م .

نيابة ال�سري واملرور ت�سجل 11 األف ق�سية مرورية خالل 2021
•• دبي-وام:

املحامي  الفال�شي  بييوفييرو�ييشييه  �ييشييالح  امل�شت�شار  ك�شف 
الييعييام الأول رئييييي�ييس نيييييابيية اليي�ييشييري وامليييييرور بييدبييي، عن 
عام  نهاية  مع  واملييرور  ال�شري  لنيابة  الح�شائيات  اآخيير 
وردت  مرورية  ق�شية   11567 �شجلت  حيث   2021
من خمتلف مراكز �شرطة دبي و �شجلت عدد 20201 
ب�شاأن طلبات متعاملي نيابة ال�شري واملرور يف نف�س العام 
ومت تقدميها اإما عن طريق مركز الت�شال اأو ا�شتخدام 
العامة  للنيابة  والذكية  اللكرتونية  التوا�شل  اأدوات 
املتاحة للمتعاملن لتقليل زيارة مراكز اخلدمة م�شيفا 
 7371 املييرور  نيابة  �شجلت   2020 بعام  مقارنة  اأنييه 
طلبات  مييين  طييلييب   10836 وعييييدد  ميييروريييية  قيي�ييشييييية 
نيابة  اأن  بوفرو�شه  �شالح  امل�شت�شار  واأفييياد  املتعاملن. 
ال�شري واملرور حركت الدعاوى �شد �شائقن ت�شببوا يف 
اأمام املحاكم  اأ�شخا�س باخلطاأ يف حوادث مرورية  وفاة 
بحقهم  واأ�ييشييدرت  ال�شرعية  الييديييات  ليي�ييشييداد  املخت�شة 
اأحكام نهائية ل�شالح ورثة املتويف فقد بينت الأرقام اأنه 
جرى ت�شجيل 70 متهم بتهمة الت�شبب باخلطاأ يف وفاة 
�شخ�س نتيجة ا�شتعمال مركبة يف عام 2021 مقارنة 

بي 58 متهم خالل عام 2020.
احكاما �شد  اأ�ييشييدرت  املييرور  ان حمكمة  الفال�شي  وكيير 

نتيجة  اآخييرييين  ا�شخا�س  وفييياة  يف  املييتييورطيين  املتهمن 
ال�شرعية  الييديييات  ب�شداد  باإلزامهم  املركبات  ا�شتعمال 
املتهمن  بيياإلييزام  املحكمة  اأ�ييشييدرت  قانونا حيث  املييقييررة 
 2020 �شنة  يف   10،700،000 قيمته  مييا  بيي�ييشييداد 
مقابل 6،150،000 يف �شنة 2021 كما قامت النيابة 
 2020 �شنة  عن   10،700،000 قيمته  ما  بتوريد 
ومقابل ما قيمته 4،320،000 عن �شنة 2021 كما 
ل�شالح  ال�شرعية  الديات  قيمة  بتحويل  النيابة  قامت 
عن   7،690،000 حتييويييل  مت  حيييييث  املييتييوفيين  ورثيييية 
�شنة  عن   1،080،000 حتويل  ومقابل   2020 �شنة 

الورثة. ل�شالح   2021
 42 ت�شجيل  واملييرور  ال�شري  نيابة  اح�شائيات  واأظهرت 
الآخرين  حياة  بتعري�س  اتهموا  �شائقن  بحق  ق�شية 
للخطر يف عام 2021 مقابل 38 �شائقا بنف�س التهمة 
يف 2020 كما وجهت اتهام بقيادة املركبة حتت تاأثري 
 94 اتييهييمييت  حيين  يف  متهما   112 اإىل  خمييييدرة  مييييادة 
بوفرو�شه  امل�شت�شار �شالح  واأو�شح   .2020 �شخ�شا يف 
 695 ليي  باإيقاف رخ�س قيادة  اأمييرت  املييرور  اأن حمكمة 
متهما يف عام 2021 فيما اأوقفت 412 يف عام 2020 
اآخرين  اأ�شخا�س  وفيياة  يف  الت�شبب  بن  التهم  وتفاوتت 
املييخييدرة وامل�شروبات  امليييواد  تيياأثييري  املركبة حتييت  وقيييييادة 

الكحولية وتهم مرورية اأخرى متفاوتة اخلطورة.

ك�سافة دبي تختتم فعاليات عرفاء الطالئع
•• دبي-وام:

اختتمت اأم�س الأول مبقر مفو�شية ك�شافة دبي 
الك�شفية  للفرق  الطالئع  عرفاء  دورة  فعاليات 
 27 ميين  الييفييرتة  يف  وذليييك  باملفو�شية  امل�شجلة 
وحتى 28 دي�شمرب اجلاري مب�شاركة 50 ك�شافا 

من الفرق الك�شفية امل�شجلة يف املفو�شية.
لتاأهيل  خطتها  اإطييييار  يف  اليييييدورة  هيييذه  وتييياأتيييي 
القادة الطبيعين من املرحلة العمرية من 14 
اأعداد جيل جديد  اأجل  – 17 �شنة، وذلك من 
خربات  نقل  على  القادرين  ال�شغار  القادة  من 
اليييقيييييييادة يف امليييراحيييل الييكيي�ييشييفييييية املييخييتييلييفيية على 
مفو�شية  يف  امل�شجلة  الك�شفية  الفرق  م�شتوى 
تنمية  يف  ييي�ييشيياهييم  الييييذي  بال�شكل  دبيييي  كيي�ييشييافيية 

املفو�شية  يف  وال�شباب  الفتية  وتنمية  الع�شوية 
ويعمل على ن�شر احلركة الك�شفية يف اإمارة دبي 
الثانية  ال�شنية املختلفة يف احللقة  املراحل  بن 
واملرحلة الثانوية من التعليم الأ�شا�شي، والذين 
الك�شفية مرحلة  للمراحل  ت�شنيفهم وفقاً  يعد 

الك�شاف املتقدم.
واأكد اللواء عبد الرحمن رفيع – رئي�س جمل�س 
دبي  كيي�ييشييافيية  مييفييو�ييشييييية  بيييياأن  املييفييو�ييشييييية،  اإدارة 
حري�شة على اإعداد اأبنائها من الفتية وال�شباب 
يييتييواكييب ميييع توجهات  اإعيييييييداداً  اإميييييارة دبييييي،  يف 
يف  باأبنائنا  العناية  �شرورة  يف  الر�شيدة  قيادتنا 
املراحل  يف  ول�شيما  املختلفة  ال�شنية  املييراحييل 
واملعارف  باخلربات  و�شقلهم  ال�شغرية  ال�شنية 
ويحملوا  الغد،  قييادة  يكونوا  لأن  توؤهلهم  التي 

الدولة  روؤيييية  بيينيياء  يف  وي�شاهموا  الييتييقييدم  ليييواء 
امل�شتقبلية.

ومن جانبه �شرح خليل رحمة – املدير التنفيذي 
لديها  دبييي  ك�شافة  مفو�شية  بييياأن  للمفو�شية، 
وبناء  لإعييداد  تنفيذها  على  تعمل  وا�شح  خطة 
داخل  ال�شنية  املراحل  كافة  يف  وال�شباب  الفتية 
املفو�شية، ل�شمان ا�شتمرار عملية القيادة ونقل 
اخلربات واملعارف القيادية على كافة امل�شتويات 
داخل الفرقة الك�شفية، وذلك من خالل تاأهيل 
جمموعة من القادة ال�شغار اأو ما يطلق عليهم 
واملعلومات  بيياملييعييارف  على  الطبيعين  بييالييقييادة 
اإدارتها،  وكيفية  الك�شفية  بالطليعة  املرتبطة 
له  خ�شع  الييذي  التدريب  الربنامج  وت�شمن   .
الفتية امل�شاركون يف دورة عرفاء الطالئع مهام 

و�شفات عريف الطيلعة، تنظيم واإدارة الطيلعة 
التقاليد  الييطييليييييعيية،  لأنيي�ييشييطيية  والييتييخييطيييييط 
ال�شجالت  والييقييبييول،  الييوعييد  حييفييل   - الك�شفية 
التعريف  والييتيي�ييشييكيييييالت،  الييينيييداءت  الييكيي�ييشييفييييية، 
باملناهج الك�شفية ونظام ال�شارات، مهارات وفنون 
 - اخللوية  الييرحييالت   - التخييم  اأ�ش�س  ك�شفية 
البو�شلة والجتاهات   - واملواقد  النريان،  اأنواع 
على  الدورة  ا�شرتطت  وقد  احلبال،  – مهارات 
الييكيي�ييشيياف لإجييتيييييازهييا الليييتيييزام بيياخلييلييق واليييروح 
اأثناء ممار�شة الأن�شطة ويف  والتقاليد الك�شفية 
اأو  التقاليد  مت�س  خمييالييفييات  اأي  حيييدوث  حيياليية 
من  احلماية  ل�شيا�شة  خييرق  اأو  الك�شفية  القيم 
الأذى يكون من حق اجلهة املنظمة اتخاذ كافة 

الإجراءات حيال ذلك.



اخلميس   30  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13430  
Thursday     30   December   2021   -  Issue No   13430

04

اأخبـار الإمـارات
حتقيقًا ال�شتدامة اخلدمات وتوفري الرعاية الطبية الفائقة

توحيد اأنظمة ال�سمان ال�سحي حلكومة دبي يف نظام عناية
امل�ستوى فائقة  �سحية  ورعاية  اجلودة  عالية  طبية  خدمات  للم�ستفيدين  يوفر  املوحد  • النظام 

•• دبي-وام:

وحدت اإمارة دبي جميع اأنظمة ال�شمان ال�شحي احلكومي حتت مظلة واحدة 
"�شعادة"،  "عناية"، الذي �شمل تاأمن  وهي نظام ال�شمان ال�شحي املوحد 
وغريه من التاأمينات احلكومية الأخرى، فيما ت�شم قائمة امل�شمولن من 
هذا النظام: مواطني اإمارة دبي الذين ل ي�شتفيدون من اأي تاأمن حكومي 
اآخر، وموظفي حكومة دبي، من املواطنن واملقيمن وعائالتهم. كما ت�شمل 
قائمة امل�شتفيدين من النظام اجلديد املوحد، بالن�شبة للمواطنن: جميع 

الزوجات والأبناء حتى �شن 24 �شنة، بجانب الآباء والأمهات. اأما املقيمن، 
في�شمل: زوجة واحدة فقط وثالثة اأبناء دون �شن 21 �شنة. وي�شتهدف هذا 
التحول، اإحاطة امل�شتفيدين من التاأمن بنظام واحد متكامل اأكرث تطوراً، 
ومتكينهم من احل�شول على خدمات طبية عالية اجلودة ورعاية �شحية 
فائقة امل�شتوى. جاءت عملية اإدراج اأنظمة ال�شمان ال�شحي يف نظام موحد، 
هيئة  بن  ومثمر  وثيق  تعاون  �شوء  ويف  ومتاأنية،  م�شتفي�شة  درا�شة  بعد 
ال�شحة بدبي ودائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، والدائرة املالية مبتابعة 
واإ�شراف الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي، حيث راعت الدرا�شة واملناق�شات 

ا�شتدامة  نحو  دبي  وتوجهات  التاأمن،  من  امل�شتفيدين  م�شلحة  املف�شلة، 
اخلدمات ال�شحية، وحتقيق الرفاه ال�شحي للجميع. كما راعت املتغريات 
وامل�شتجدات على ال�شاحة ال�شحية املحلية والعاملية، والتي دعت اإىل تعزيز 
اجلانب الوقائي لالأفراد، وتوفري كل ما يكفل رعايتهم الطبية على الوجه 
الأمثل. ويوفر نظام ال�شمان ال�شحي احلكومي املوحد "عناية" اخلدمات 
الطبية املطلوبة على نطاق وا�شع، ومن خالل �شركتي "نيورون، واملظلة". 
الإ�شافية  والمتيازات  ال�شحية،  والرعاية  بنوعية اخلدمات  يتعلق  وفيما 
وامل�شتحدثة التي يحظى بها امل�شتفيدون، يف ظل النظام اجلديد، فهي: - 

بداية فرتة  منذ  واأطفالهن  لالأمهات احلوامل  ال�شحية  الرعاية  خدمات 
احلمل واإىل ما بعد الولدة، دون وجود فرتة انتظار لهذا ال�شتحقاق.

- الأمرا�س املوجودة �شابقاً والأمرا�س املزمنة.
- الوقاية من الأمرا�س.

- تغطية كاملة للفحو�شات الروتينية الدورية واللقاحات.
وميكن للم�شتفيدين من النظام املوحد، مراجعة اإدارة املوارد الب�شرية كل 
ال�شحة بدبي للح�شول  املبا�شر مع هيئة  التوا�شل  اأو عرب  يف جهة عمله، 

على املزيد من املعلومات.

م�سوؤولون حكوميون : اعتماد موزانة ال�سارقة 2022 يب�سر بعام جديد من الإجنازات
•• ال�صارقة -وام:

اأكد عدد من روؤ�شاء الدوائر والهيئات احلكومية باإمارة ال�شارقة اأن املوازنة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمدها  الييتييي   2022 لييالإمييارة  الييعيياميية 
باإجمايل  ال�شارقة  �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
نفقات بلغت نحو 34،4 مليار درهم تعك�س خطة عمل متكاملة لعام جديد 
يب�شر مبرحلة جديدة من النمو القت�شادي يف م�شرية الإمارة مبا حتتويه 

من م�شاريع نوعية متطورة.
الإح�شاء  دائييرة  رئي�س  القا�شمي  بن حممد  بن حميد  ال�شيخ حممد  وقييال 
والتنمية املجتمعّية يف ال�شارقة: "اإن اعتماد امليزانية اجلديدة للعام 2022 
يب�شر بعام جديد من الإجنازات، واخلطى املثمرة يف م�شرية نه�شة الإمارة 
وم�شروعها احل�شاري، فمعدل الزيادة يف امليزانية، وتوزع الن�شبة الأعلى منها 
على البنية التحتية، و امل�شاريع ال�شتثمارية، والرواتب والأجور، وامل�شاريف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شعها  التي  ال�شارقة  اإمييارة  روؤييية  يثبت  الت�شغيلية، 
ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور 
، جتاه تعزيز مقومات العي�س وال�شكن وال�شتثمار يف الإمارة، و�شمان جودة 
كافة  على  ايجاباً  ينعك�س  ما  وهو  واملقيمن،  للمواطنن  ورفيياه عايل  حياة 

القطاعات ويدفع نحو منوها وتطورها على كافة امل�شتويات".
البيانات  قواعد  تقدمي  يف  م�شاهمن  لنكون  الييدائييرة  يف  "نعمل   : واأ�ييشيياف 
خمتلف  على  امليزانية  توزيع  على  ال�شارقة  حكومة  ت�شاعد  التي  والأرقيييام 
الإمييييارة،  م�شاريع  ي�شمن جنيياح  بيييييانييات  قييييراءات وحتليل  وفييق  الييقييطيياعييات 
ويحقق روؤيتها ال�شرتاتيجية يف بناء اقت�شاد متوازن، وجمتمع م�شاهم يف 

م�شرية الإمارة التنموية، و�شريك يف حتقيق طموحاتها".
من جهته واأكد �شعادة عبدالعزيز اأحمد ال�شام�شي مدير عام دائرة الت�شجيل 
اأن الإمييارة مت�شي بخطى ثابتة نحو ا�شت�شراف  اإمييارة ال�شارقة  العقاري يف 
امل�شتقبل بوجود خطط ا�شتباقية لتحقيق اإجنازات نوعية والرتقاء بامل�شار 
التنموي على كافة امل�شتويات وخمتلف القطاعات، وهذا ما اأو�شحته موازنة 
ال�شارقة لعام 2022 التي و�شلت اإىل اأكرث من 34 مليار درهم بزيادة 2% 
عن موازنة العام املا�شي لتوؤكد اأن م�شرية التنمية ما�شية بقوة نحو املزيد 
من التطور بدعم من اقت�شادها القوي، وبف�شل الروؤى احلكيمة ل�شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة، كما اأنها ت�شكل حافزاً ل�شتقطاب ال�شتثمارات املحلية 
امل�شاريع  على  احلكومي  الإنييفيياق  خطط  ا�شتمرار  مع  بالتوازي  والأجنبية 

والبنى التحتية.
يب�شر  جديد  لعام  متكاملة  عمل  خطة  تعك�س  العامة  املييوازنيية  اأن  واأ�ييشيياف 
مبييرحييليية جييديييدة ميين اليينييمييو القييتيي�ييشييادي يف ميي�ييشييرية الإميييييارة مبييا حتتويه 
التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع  �شغلت  حيث  متطورة،  نوعية  م�شاريع  من 
%44 من املوازنة، بينما مت تخ�شي�س %27 من املوازنة لقطاع التنمية 
القت�شادية، و%21 منها مل�شاريع التنمية الجتماعية، كما اأظهرت املوازنة 
اهتمام �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بتقدمي الدعم الجتماعي وامل�شاعدات 
عن   3% وبييزيييادة  العامة  املييوازنيية  اإجييمييايل  ميين   11% بن�شبة  مل�شتحقيها 
موازنة 2021، وهو ما يعك�س اهتمام �شموه و�شعيه الدائم جلعل ال�شارقة 

من اأف�شل املناطق يف العامل لال�شتقرار وال�شتثمار.
والقطاعات  واملييبييادرات  امل�شاريع  دعييم جميع  تييراعييي  املييوازنيية  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
احليوية يف الإمارة مبا فيها القطاع العقاري الذي بات يلعب دوراً مركزياً 
ظل  يف  الإميييارة  ت�شهدها  التي  القت�شادية  التنمية  م�شرية  دعييم  يف  كييبييرياً 
البيئة ال�شتثمارية اجلاذبة والواعدة التي توفرها حكومتنا الر�شيدة لكافة 
لنا جميعاً كي نبذل  " ت�شكل املوازنة حافزاً  العاملن يف القطاع .. م�شيفا 

ق�شارى جهدنا لرتجمة روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، يف 
حتقيق الرخاء والزدهار لكافة �شكان الإمارة البا�شمة".

من ناحيته قال �شعادة عبد اهلل �شلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
التي   2022 ال�شارقة  لإمييارة  العامة  املوازنة  اإن  ال�شارقة،  و�شناعة  جتييارة 
اعتمدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
مليار   34،4 نحو  بلغت  نفقات  باإجمايل   ، ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
الثاقبة ل�شموه يف  الييروؤييية  الإمييييارة، جت�شد  تيياريييخ  الأكيييرب يف  درهييم وتعترب 
املالية، وحتقيق الزدهار القت�شادي والدعم ال�شتثنائي  تعزيز ال�شتدامة 
عام  موازنة  اعتمدت  حيث  املجتمعية،  واخلدمات  التحتية  البنية  لتطوير 
والت�شغيلية،  ال�شرتاتيجية  والقواعد  الأ�ش�س  من  العديد  على   2022
وتوزعت ب�شكل �شائب معطية الأولوية للمجالت املهمة التي تلقي بظاللها 
اإمييارة ال�شارقة، مبا ي�شهم يف دفع  الإيجابية على خمتلف نواحي احلياة يف 

م�شرية التنمية يف الإمارة وي�شمن حتقيق الرفاهية واخلري للجميع.
ولفت اإىل اأن املوازنة ركزت على جممل القطاعات واملجالت ال�شرتاتيجية، 
ومن �شمنها قطاع التنمية القت�شادية الذي حظي بي%27 وقطاع البنية 
التحتية الذي احتل املرتبة الأوىل باملوازنة بن�شبة %44 من اإجماليها، مما 
ينعك�س اإيجابا على املقومات اللوج�شتية واخلدمية التي تتمتع بها الإمارة 
كوجهة  مكانتها  تعزيز  عن  ف�شال  املتميزة،  ال�شتثمارية  بيئتها  وتطوير 
ف�شلى لالإقامة وال�شياحة وممار�شة الأعمال التجارية وال�شناعية مبختلف 

القطاعات.
املزيد  ت�شكل حافزا لبذل اجلهود وح�شدها نحو  املوازنة اجلديدة  اأن  واأكييد 
من العطاء، لدعم توجهات حكومة ال�شارقة ورفع كفاءة الدوائر احلكومية 
رائييييدة يف جمال  الإميييييارة  لتبقى  قيييدر ممييكيين،  بيياأكييرب  الوظيفية  وكيييوادرهيييا 
�شركائها  مع  بالتعاون  الغرفة  لتنفيذه  ت�شعى  ما  وهييذا  احلكومي،  العمل 
الدعم  وتوفري  الإميييارة  يف  والييدوائيير  اجلهات  خمتلف  من  ال�شرتاتيجين 
الكامل للقطاع اخلا�س يف الإمارة، لتكتمل منظومة العمل وتوا�شل ال�شارقة 
م�شريتها يف حتقيق اأعلى درجات التميز والنجاح والتنمية امل�شتدامة يف كافة 

القطاعات واملجالت.
احلرة  املنطقة  هيئة  مييدييير  املييزروعييي  �ييشييامل  �شعود  �شعادة  قييال  جانبه  ميين 
العامة  املوازنة  اإن  الييدويل  ال�شارقة  ملطار  احلييرة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية 
جت�شيداً  متثل  الإمييييارة،  تيياريييخ  يف  والأكيييرب   ،2022 لعام  ال�شارقة  لإميييارة 
الإمارة  ت�شهدها  التي  الكربى  والجتماعية  القت�شادية  للنه�شة  حقيقياً 
الثقة  مينحنا  واليييذي  بييه  تتمتع  اليييذي  امليييايل  الو�شع  ومتانة  قييوة  وتعك�س 
والفر�شة لتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء من اأجل تعزيز الإجنازات التي 

حققتها ال�شارقة على كافة امل�شتويات.
واأ�شار اإىل اأن املوازنة تت�شمن كل عام عند �شدورها ثوابت اأ�شا�شية ناجتة من 
روؤية وا�شرتاتيجية �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، وهي مبادئ عمل اأ�شا�شية 
التنموي  الإمييارة من موا�شلة م�شرية الإجنييازات وحتقيق الربنامج  متكن 
بناء  م�شروع  حييول  يتمحور  والييذي  لها،  �شموه  اختطه  الييذي  والجتماعي 
الإن�شان وبلوغ رفاهية و�شعادة املجتمع وتوفري كافة املتطلبات التي ت�شمن 
للعديد من  املييوازنيية  تبني  خييالل  املتطورة، من  واخلييدمييات  الكرمي  العي�س 

املوؤ�شرات ال�شرتاتيجية ذات البعد القت�شادي والجتماعي.
واأكد اأن املوازنة اجلديدة تعطي مزيداً من الثقة والإيجابية للم�شتثمرين 
امليي�ييشيياريييع احلالية  والييتييو�ييشييع يف  ال�ييشييتييثييمييارات  لييزيييادة  املحلين والأجيييانيييب 
ملوازنة  العامة  املوازنة  اإجمايل  من   30% تخ�شي�س  ظل  يف  وامل�شتقبلية، 
امل�شاريع الراأ�شمالية وتخ�شي�س ما ن�شبته 44 % لتطوير وحت�شن البنية 

التحتية لتقدمي اأرقى م�شتويات اخلدمات.

دبا  الييبييلييدي يف  املجل�س  رئي�س  نييائييب  الييظييهييوري  �شلطان  اأحييمييد  �ييشييعييادة  اأميييا 
لعام  لييالإمييارة  العامة  للموازنة  ال�شارقة  حاكم  اعتماد  اإن  قييال   .. احل�شن 
2022 بنفقات قدرها 34 ملياراً و 422 مليون درهم بزيادة قدرها 2% 
به  الييذي تتمتع  املييايل  الو�شع  املا�شي، تعك�س قوة ومتانة  العام  عن موازنة 
ا�شتدامة وتطوير اخلدمات  ال�شارقة على  الإمييارة، كما توؤكد حر�س حاكم 
العامة على اأن تبقى الإمارة البا�شمة منارة ح�شارية وثقافية هدفها اإ�شعاد 

املواطنن واملقيمن يف اإمارة ال�شارقة.
الإمكانات  اإىل  بو�شوح  ت�شري  اجلديد  العام  موازنة  اأن  الظهوري  واأ�ييشيياف 
الهائلة التي متلكها اإمارة ال�شارقة، كما تعك�س موا�شلة دعم احلكومة مل�شرية 
والثقافية  وال�شتثمارية  القت�شادية  القطاعات  ملختلف  ال�شاملة  التنمية 

والجتماعية وغريها يف الإمارة البا�شمة.
دبا احل�شن  بلدية مدينة  اليحيائي مدير  �شعادة طالب عبداهلل  اأكد  بينما 
اعتمدها �شاحب  التي  البا�شمة  2022، لالإمارة  العام اجلديد  اأن موازنة 
ال�شمو حاكم اإمارة ال�شارقة بقيمة قدرها 34 ملياراً و 422 مليون درهم 
تاريخ  الأكييرب يف  املا�شي هي  العام  مييوازنيية  %2 عن  قدرها  زيييادة  وبن�شبة 
�شعيد  على  �ييشييواء  �شبقها،  مييا  كييل  اإىل  م�شافة  قيمة  ت�شكل  حيث  الإمييييارة، 
حا�شرة  لتكون  وتنوعها  اخلدمات  �شمولية  �شعيد  على  اأم  والنمو،  الزيادة 
التحتية،  والبنية  القت�شادية،  التنمية  يف  وجمييال،  وعنوان  حمطة  كل  يف 

والتنمية الجتماعية، وغريها.
واأ�شاف اأن دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ، 
جلميع القطاعات املتنوعة العاملة يف الإمارة البا�شمة، هو دعم كبري وم�شتمر 
وبال حدود، يتجلى يف اأكرث من م�شتوى وجمال، وما روؤيتنا وا�شرتاتيجيتنا 

وجهودنا، اإل ترجمة لروؤية �شموه وتوجيهاته.
الع�شو  الإدارة  املناعي، رئي�س جمل�س  �شعادة عبد اهلل مطر  من جهته قال 
املنتدب لالإمارات للمزادات اإن املوازنة العامة لإمارة ال�شارقة التي اعتمدها 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة لعام 2022، كاأكرب موازنة يف تاريخ الإمارة، 
يعك�س قوة اخلطط امل�شتقبلية لالإمارة وا�شتدامة م�شرية التقدم والتنمية 
ال�شاملة، وجت�شد مدى قدرة ال�شارقة على التقدم بثبات يف تر�شيخ املكت�شبات 
املا�شية  العقود  طييوال  حققتها  التي  والقت�شادية  الجتماعية  والإجنيييازات 
لت�شبح جتربتها التنموية منوذجاً عاملياً. واأ�شار اإىل اأن املوازنة العامة لعام 
وا�شعة  ثقة  بكل  امل�شتقبل  نحو  ما�شية  ال�شارقة  اأن  جمدداً  توؤكد   2022
كافة  املييوازنيية  متنح  حيث  امل�شتدامة،  التنمية  قييواعييد  على  نه�شتها  اأ�ش�س 
النمو  عملية  ملوا�شلة  �شلبة  اأر�شية  والقت�شادية  الجتماعية  القطاعات 
الإمييارة من  املناخ القت�شادي يف  املوازنة يف دعم  باأهمية  والزدهيييار، منوهاً 
القت�شادية،  التنمية  لقطاع  املوازنة  اإجمايل  من   27% تخ�شي�س  خالل 
ما  التحتية  البنية  تطوير  بهدف  املوازنة  اإجمايل  من   44% وتخ�شي�س 
يعزز الثقة بن رجال الأعمال وامل�شتثمرين باقت�شاد اإمارة ال�شارقة ويدفعهم 

للمزيد من ال�شتثمار وتو�شيع اأعمالهم يف الإمارة.
موازنة  "األف" اأن  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  عي�شى عطايا،  قال  وبييدوره 
ال�شارقة لعام 2022 توؤكد على موا�شلة الإمارة ال�شري بخطى ثابتة نحو 
نوعية  م�شاريع  وتقدم  امل�شتقبل،  ت�شت�شرف  حديثة  كمدينة  مكانتها  تعزيز 
متطورة ومبادرات متعددة، تتوافق مع واقع الع�شر، ما يجعلها الأف�شل على 
منطلقة  وال�شتثمار،  والزيارة  والعمل  والدرا�شة  للعي�س  املنطقة  م�شتوى 
لتحقيق  احلكومية  اجلييهييات  وتييعيياون  الر�شيدة  قيادتها  روؤيييية  ميين  ذلييك  يف 

اأهدافها.
واأ�شار اإىل اأن ارتفاع املوازنة بن�شبة %3 عن عام 2021، يعزز ن�شاط خمتلف 
القطاعات الرئي�شية يف الإمارة، من القت�شاد والتجارة وال�شتثمار و�شوًل 

اإىل ال�شناعات والعقارات واخلدمات، وهو ما �شيدعم اإيرادات ال�شارقة خالل 
ال�شنوات املقبلة، ويتيح لها مزيداً من التو�شع يف م�شاريعها ومبادراتها، كما 
قادرة  �شتكون  التي  امل�شاريع  اإطييالق  ال�شركات اخلا�شة على  باملقابل  ي�شجع 

على ا�شتيعاب النمو امل�شتقبلي يف الإمارة.
من جانبه وجه وليد الها�شمي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�شارقة القاب�شة، 
القا�شمي  حممد  بيين  �شلطان  الييدكييتييور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر 
لالإمارة  العامة  املوازنة  اعتماد  على  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
ال�شرتاتيجية  واملييوؤ�ييشييرات  الأهييييداف  ميين  الييعييديييد  تبني  تييركييز على  والييتييي 
والتعليمي  والبيئي  والثقايف  والعلمي  والجتماعي  القت�شادي  البعد  ذات 
وال�شحي والإعالمي لالإمارة، مبا فيها تعزيز ال�شتثمار يف املوارد والكوادر 
الب�شرية املواطنة، واإ�شراكهم ب�شكل اأكرب يف عمليات البناء وحتقيق التنمية 

امل�شتدامة.
العامة للعام اجلديد يف الإميييارة، تتجلى روؤية  املييوازنيية  واأ�ييشيياف من خييالل 
التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية  وتوجيهاته  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
امل�شتدامة وال�شعادة والرفاهية لالإمارة، حيث تركز موازنة العام اجلديد ، 
على كل املجالت والقطاعات، والعمل على دعمها وال�شتمرار يف تطويرها، 
و�شمان حتقيق ال�شتقرار املايل لالإمارة، مبا ي�شهم يف تقدمي اأف�شل واأرقى 
اخلدمات للمواطنن واملقيمن، يف خمتلف املجالت وفقاً ملعايري وممار�شات 

عاملية امل�شتوى حتقق الرفاهية وال�شعادة للجميع.
"رافد"  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  املييدفييع،  �شعيد  �شامل  قييال  ناحيته  ميين 
تعك�س   ،2022 لعام  ال�شارقة  العامة حلكومة  املوازنة  اإن  املركبات،  حللول 
خالل  من  اإليها  القوي  الن�شاط  وعييودة  الإميييارة  لقت�شاد  الإيجابي  النمو 
القطاعات  املييجييالت، مبا يحفز خمتلف  الإنييفيياق احلكومي يف جميع  زيييادة 
امل�شاريع،  وتو�شيع  اإطالق  على  وال�شركات  الأفييراد  امل�شتثمرين من  وي�شجع 
على  اإيجاباً  ويوؤثر  والييزوار  واملقيمون  املواطنون  منه  ي�شتفيد  الييذي  الأميير 

جوانب احلياة كافة.
واأكد املدفع اأن تخ�شي�س نحو %30 من اإجمايل املوازنة العامة للم�شاريع 
الطرق  �شبكة  تطوير  و�ييشييمييان  التحتية  البنية  دور  لتعزيز  الييراأ�ييشييمييالييييية 
زيادة  يف  ي�شهم  الأخيييرى،  اخلدمية  واملييرافييق  ال�شياحية  واملن�شاآت  والأنييفيياق 
جاذبية ال�شتثمار والن�شاط القت�شادي بال�شارقة، التي باتت تتمّيز بقدرات 
معايري جودة  اأعلى  كافة  اجلن�شيات  لل�شكان من  وتوفر  متقدمة،  تناف�شية 

احلياة يف بيئة اجتماعية �شحية واآمنة و�شديقة للعائلة.
ال�شحي  التثقيف  اإدارة  مدير  �شيف  را�شد  اإميييان  �شعادة  اأكييدت  جهتها  من 
باملجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة، اأن املوازنة العامة لإمارة ال�شارقة 
الإن�شان  بتنمية  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  روؤية وا�شرتاتيجية �شاحب  ، تعك�س 
توجيه  خالل  من  الأوطييان،  لبناء  ا�شتثمار  اأعظم  باعتباره  قدراته  وتعزيز 
لأفراد  وال�شعادة  والرفاهية  الييرخيياء  درجيييات  اأعييلييى  لتحقيق  املالية  امليييوارد 
اخلدمات  واأف�شل  الجتماعية  الرعاية  م�شتويات  اأعلى  وتقدمي  املجتمع 

ال�شحية والتعليمية.
العاملية  املدن  ال�شارقة على خارطة  املوازنة تعزز من مكانة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
الأكرث ا�شتقراراً على �شعيد التنمية الجتماعية، اإذ ت�شتهدف وفق اأهدافها 
واملبادرات املن�شوية حتتها اإىل رفع م�شتويات املعي�شة وتوفري احلياة الكرمية 
لأفراد املجتمع، وتعك�س مدى اهتمام �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، بتعزيز 
قطاع التنمية الجتماعية وحتقيق الرفاهية والعدالة الجتماعية، وهذا ما 
جت�شده اأرقام املوازنة التي تت�شمن تخ�شي�س ما ن�شبته %21 من املوازنة 
العامة لقطاع التنمية الجتماعية و11 % من املوازنة للدعم الجتماعي 

وامل�شاعدات.

انتهاء ا�شتقبال طلبات املر�شحني للدورة احلالية

خليفة الرتبوية : اإعالن اأ�سماء الفائزين يف اأبريل 2022
اأمل العفيفي : اإقبال كبري على الرت�سح للجائزة حمليًا وعربيًا

يف اإطار فعاليات احلملة الوطنية للتوعية باأهمية تطعيم اإنفلونزا

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تنظم يومًا للتوعية بتطعيم الإنفلونزا 

املعلم  وفئة  حملياً،  املييبييدع  املعلم 
الواعد،  املعلم  فئة  عربياً،  املبدع 
املوؤ�ش�شي  التعليمي  الأداء  فييئيية 
 ( اليييعيييايل  الييتييعييليييييم  وجميييييال   ،"
املتميز(،  اجلييامييعييي  الأ�ييشييتيياذ  فئة 
وجمييييال اأ�ييشييحيياب الييهييمييم ) فئة 
الأفراد، وفئة املوؤ�ش�شات / املراكز 
(، وجمال الإبداع يف تدري�س اللغة 
العربية ) فئة املعلم املتميز، وفئة 
حملياً،  املتميز  اجلامعي  الأ�شتاذ 

•• اأبوظبي : الفجر 

الييعيياميية جلائزة  اأعييليينييت الأميييانييية 
ا�شتقبال  انتهاء  الرتبوية  خليفة 
طلبات املر�شحن للدورة اخلام�شة 
للجائزة   2022-2021 ع�شرة 
والعربي،  املحلي  امل�شتوين  على 
ميييوزعييية  جميييييييالت   9 يف  وذليييييييك 
خمتلف  تييغييطييي  فيييئييية   18 عيييليييى 
ب�شقيها  التعليمية  العملية  اأوجييه 

اجلامعي وما قبل اجلامعي . 
للجائزة  الييعيياميية  الأميييانييية  وتييبييداأ 
اعيييتيييبييياراً مييين اليييييييوم فيييرز طلبات 
ا�شتيفائها  من  للتاأكد  املر�شحن 
اأو  جمييال  لكل  املييحييددة  للمعايري 
فييئيية مت طييرحييهييا خييييالل اليييييدورة 
اليييفيييرز مبعرفة  ويييتييم  احليييالييييييية، 
جلييييييييان خميييتييي�يييشييية وذلييييييييييك عرب 
ا�يييشيييتيييقيييبيييال اليييطيييليييبيييات اليييييييذي مت 
املوقع  طيييرييييق  عيييين  اإليييكيييرتونييييييياً 
يتم  بحيث  للجائزة  الإلييكييرتوين 
اأبريل  الفائزين يف  اأ�شماء  اإعييالن 

املقبل. 
واأكدت اأمل العفيفي الأمن العام 
جليييائيييزة خييليييييفيية اليييرتبيييويييية على 
وجود ا�شتجابة وا�شعة من امليدان 
حملياً  والأكييييييادميييييييي  الييييرتبييييوي 
للم�شاركة يف هذه الدورة  وعربياً 
اجلائزة  اأن  اإىل  م�شرية  احلالية، 
التعريفي  اليييربنييياميييج  اخييتييتييمييت 
التي  التطبيقية  الييعييمييل  وور�ييييس 
التميز يف  نظمتها عن بعد لن�شر 
امليييييدان الييرتبييوي وتييعييزيييز تبادل 
من  واملمار�شات  التجارب  اأف�شل 
قيييبيييل املييتييخيي�ييشيي�ييشيين واخليييييييرباء 
دوراتها  بيياجلييائييزة يف  والييفييائييزييين 

املختلفة.
طرحت  اجليييائيييزة  اأن  واأو�يييشيييحيييت 
جمالت   9 احلييالييييية  دورتيييهيييا  يف 
ت�شمنت  فييئيية   18 عييلييى  ميييوزعييية 
الرتبوية  اليي�ييشييخيي�ييشييييية  جميييييال 
اإ�شهامات  التي قدمت  العتبارية 
بارزة لدعم متيز م�شرية التعليم، 
فئة  العام"  الييتييعييليييييم  وجميييييييال 

وفييئيية الأ�ييشييتيياذ اجلييامييعييي املتميز 
وخدمة  التعليم  وجمييال  عربياً(، 
وفئة   ، املوؤ�ش�شات  فئة   ( املجتمع 
الأ�يييشيييرة الإمييياراتييييييية املييتييميييييزة (، 
البحوث الرتبوية ) فئة  وجمال 
بحوث  وفئة   ، الرتبوية  البحوث 
الييطييفييل(، وجمال  اأدب  ودرا�يييشيييات 
فئة   ( للطفل  الييرتبييوي  التاأليف 
(، وجمال  الييرتبييوييية  الإبيييداعيييات 
التعليمية  والييربامييج  امل�شروعات 
الأفييييييييراد، وفئة  فييئيية   ( املييبييتييكييرة 

املوؤ�ش�شات ، وفئة الطالب(.
اليييييدورة  اإن   : الييعييفيييييفييي  وقييياليييت 
احلييالييييية �ييشييهييدت تييطييويييراً كبرياً 
مع  الإلكرتوين  التوا�شل  لآليات 
املر�شحن من داخل الدولة وعلى 
م�شتوى الوطن العربي بالإ�شافة 
حيييواريييية  جييليي�ييشييات  تيييد�يييشييين  اإىل 
افرتا�شية  تطبيقية  عمل  وور�س 
اجلائزة  جمييالت  خمتلف  غطت 
وقيادات  م�شوؤولون  فيها  وحتدث 
عدد  وكذلك  واأكادميية  تعليمية 

يييعييزز من  ميين الفائزين وهييو مييا 
ر�ييشيياليية اجلييائييزة ودورهييييا يف ن�شر 
ثقافة التميز يف امليدان التعليمي 
والوطن  اليييدولييية  ميي�ييشييتييوى  عييلييى 

العربي. 
للجائزة  اليييعيييام  الأمييييين  واأكييييييدت 
الطلبات  فييييرز  مييرحييليية  اأن  عييلييى 
خمت�شة  جليييييان  قيييبيييل  ميييين  تيييتيييم 
ا�شتيفاء  ميين  الييتيياأكييد  يتم  بحيث 
اأو  جمييال  لكل  املر�شحن  ملفات 
بعملية  املرتبطة  للمعايري  فئة 
الزمنية  للخطة  وطبقاً  الرت�شح 
فييياأنيييه مبجرد  لييييلييييدورة احليييالييييييية 
انيييتيييهييياء عييمييلييييية الييييفييييرز ليييليييدورة 
جديدة  مرحلة  تنطلق  احلييالييييية 
ميييين حتييكيييييم وتييقييييييييم الأعييييمييييال 
املرحلة  هيييييذه  وتيييتيييم  املييير�يييشيييحييية، 
جلان  قبل  من  مطلقة  ب�شفافية 
وفئة  جمييييييال  كيييييل  يف  خميييتييي�يييشييية 
مطروحة للدورة احلالية متهيداً 
الفائزين يف �شهر  اأ�شماء  لإعييالن 

اأبريل من العام 2022 . 

•• دبي-الفجر:

نظمت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
الإنفلونزا  بتطعيم  للتوعية  يييوميياً 
ال�شنوية  احلييمييليية  فييعيياليييييات  �ييشييميين 
بالإنفلونزا  لييلييتييوعييييية  اليييوطييينييييييية 
املو�شمية، والتي اأطلقتها يف �شبتمرب 
ن نف�شك..  املا�شي حتت �شعار "ح�شّ
احييِم جمتمعك"، وذلييك بهدف رفع 
وتعزيز  املجتمعي  الييوعييي  م�شتوى 
املجتمع  اأفيييييراد  اليييوقيييايييية، وحتييفيييييز 
الإنفلونزا  �شد  التطعيم  تلقي  على 

املو�شمية.
التوعوي  اليييييوم  فييعيياليييييات  و�ييشييهييدت 
التي ح�شرها �شعادة الدكتور ح�شن 
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�شاعد 
من  وعيييدد  الييعيياميية،  ال�شحة  لقطاع 
املييي�يييشيييوؤولييين وامليييوظيييفييين بييييالييييوزارة، 
العائالت  ميييين  امليييجيييتيييميييع  واأفييييييييييراد 
دبييييي، �شهدت  بييييرواز  والأطييييفييييال، يف 
باللون  دبي  برواز  اإ�شاءة  الفعاليات 
الربتقايل ملدة �شاعتن. كما ت�شمن 
اليييييييوم اليييتيييوعيييوي فييعييالييييية الإبييييييداع 
التوعية  تيير�ييشيييييخ  بييهييدف  لييليي�ييشييغييار 
ومهارات الع�شف الذهني عن طريق 
والألعاب احلركية  والألييوان  الر�شم 
التوعوية  امليييعيييليييوميييات  نييي�يييشييير  مييييع 
والييتييثييقيييييفييييية بيياأهييمييييية الييوقيياييية من 
الوقاية  الإنييفييلييونييزا وطيييرق  ميير�ييس 
التدخالت  اأفيي�ييشييل  الييتييطييعيييييم  واأن 
الطبية للوقاية من املر�س و�شملت 
من  التوعوية  امليييواد  ن�شر  الفعالية 
الإبداعية  وبطرق  ال�شا�شات  خييالل 
ر�يييشيييالييية احليييميييلييية ح�شن  لإيييي�يييشيييال 

نف�شك اإحم جمتمعك.

تغطية �شحية �شاملة 
واأ�شار �شعادة الدكتور ح�شن الرند، 
الييوزارة على التنويع يف  اإىل حر�س 
الإنفلونزا  مبر�س  التوعية  برامج 
التطعيم  واأهييمييييية  الييوقيياييية  وطيييرق 
�يييشيييرائيييح  ميييعيييظيييم  اإىل  لييييلييييو�ييييشييييول 
تتنا�شب  واأ�شاليب  بطرق  املجتمع، 
اليوم  وا�ييشييتييهييدفيينييا  فيييئييية،  كييييل  مييييع 
جييميييييع فييئييات املييجييتييمييع تيي�ييشييمييل فئة 
اإبيييداع  الأطيييفيييال ميين خيييالل فعالية 
اأن  �شعادته  واأكييد  متنوعة.  واأن�شطة 
للتوعية  الوطنية  ال�شنوية  احلملة 
الفعاليات  اأهييييم  مييين  بييالإنييفييلييونييزا 
الييي�يييشييينيييويييية عيييليييى اأجييييينيييييدة الييييييييوزارة 
انطالقاً من ا�شرتاتيجيتها املرتكزة 
من  بالوقاية  التوعية  اأهمية  على 
الأمرا�س وتلقي التطعيمات الآمنة 
التي ت�شهم بتح�شن �شحة املجتمع، 
وتطوير ا�شتجابة املنظومة ال�شحية 
وتعزيز  الييتيينييفيي�ييشييييية  لييييالأمييييرا�ييييس 

اآليييييات الييرت�ييشييد، ميين اأجيييل حت�شن 
لن�شبة  ال�شرتاتيجي  املوؤ�شر  نتائج 
املعايري  وفق  بالتطعيمات  التغطية 

العاملية.

ماأمونية اللقاح 
اأهمية وماأمونية  ولفت �شعادته اإىل 
الفاعل  ودوره  الإنيييفيييليييونيييزا  ليييقييياح 
وم�شاعفاته  امليير�ييس  ميين  احليييد  يف 
وخا�شة للفئات الأكرث عر�شة خلطر 
الإنفلونزا  مبيي�ييشيياعييفييات  الإ�يييشيييابييية 
�شنوات،   5 �شن  دون  الأطييفييال  مثل 
احلوامل،  واليينيي�ييشيياء  اليي�ييشيين  وكيييبيييار 
باأمرا�س  امليي�ييشييابيين  والأ�يييشيييخيييا�يييس 
القلب  واأمرا�س  الربو  مثل  مزمنة 
والكلى والكبد وال�شكري وال�شغط، 
والعاملن يف القطاع ال�شحي. وحث 
اأفراد املجتمع على اأخذ اللقاح واتباع 
العادات الوقائية ال�شليمة للحد من 

انت�شار الإنفلونزا املو�شمية.

جام�شيد   / امليييييدعيييييو  فيييقيييد 
الدين،   نييظييام  جابيد  الييدييين 
بييييينيييييغيييييالديييييي�يييييس اجلييينييي�يييشييييييية 
رقييييييم  �ييييييشييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
من   )EB0142266(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0563636426    

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد عاملغري 
حممد �شاجهان،  بنغالدي�س 
�شفره  جييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)EB0142266(  رقيييم 

ميييييييييييييين يييييييييييييجييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
التيييي�ييييشييييال بيييتيييليييييييفيييون رقيييم  

0563636426

فقدان جواز �سفر
حممد   / املييييييييدعييييييييو  فيييييقيييييد 
نييييي�يييييشيييييري الييييييييدييييييييين جييي�يييشيييري 
بنغالدي�س   ، احييمييد  اليييديييين 
�شفره رقم  اجلن�شية - جييواز 
من   )BL0757903(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0507628995    

فقدان جواز �سفر
عرفات  يا�شن   / املدعو  فقد 
بييينيييغيييالديييي�يييس   ، اهلل  اميييييييين 
�شفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)BL0588171(  رقييييم 

مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
التييييي�يييييشيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0507628995

فقدان جواز �سفر
اينا�س   / امليييييدعيييييوة  فييييقييييدت 
فييييرنيييي�ييييشييييا   ، �ييييييشييييييالييييييح  بييييييييين 
�شفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)17CF47860(  رقييييييم 

مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
التييييي�يييييشيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0501067390

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

املر�شى  عييالج  على  درهيييم  و744  األيييف  و200  مييالييين  "بيت اخلري" 7  اأنييفييقييت 
املقيمن �شمن م�شروع "عالج" الذي دعم 482 مري�شا منذ بداية العام اجلاري.

اأن م�شاعدة املر�شى تاأتي �شمن  واأكد عابدين طاهر العو�شي مدير عام اجلمعية 
اأولويات "بيت اخلري وتهدف اإىل تعزيز ون�شر مبداأ التكافل الجتماعي.

بدبي  ال�شحة  هيئة  مع  بالتعاون  عييالج  م�شروع  اخلييري  بيت  جمعية  بييداأت  وقييال: 
منذ حوايل ع�شر �شنوات لرفع املعاناة عن املر�شى املقيمن املع�شرين والأقل دخال 
والتخفيف من اأوجاعهم وي�شمل امل�شروع خمتلف اأنواع املر�س والعالج واجلراحة 
والدواء وما قد يحتاج اإليه املري�س ل�شتكمال اأ�شباب ال�شفاء بعون اهلل وقد عززت 

امل�شت�شفيات املهمة يف  ال�شراكات الطبية مع عدد من  امل�شروع ب�شبكة من  اجلمعية 
الدولة.

واأ�شار العو�شي اإىل اأن جمعية بيت اخلري اعتمدت على عدة من�شات للو�شول اإىل 
املح�شنن الكرام الذين يرغبون يف امل�شاهمة يف دعم املر�شى املع�شرين ومنها برنامج 
"زايد اخلري" الذي اأطلقته اجلمعية بالتعاون مع "دبي اخلريية" كمن�شة اإعالمية 
اأنفقت  درهما  و793  اآلف  و807  مليونن  جمع  من  ومتكن  الأوىل  اإذاعيية  على 
الأ�شبوعية  "فزعة" الإلكرتونية  حملة  اجلمعية  تطلق  كما  مري�شا   81 مل�شاعدة 
الثمن  باهظ  عييالج  اإىل  اأو  عاجلة  جراحة  اإىل  حتتاج  حلييالت  الدعم  جتمع  التي 
األف   474 20 حالة مببلغ  تاأخريه وقد جنحت من خاللها مب�شاعدة  ل ميكن 

درهم.

بيت اخلري تنفق 7 ماليني درهم مل�ساعدة 482 مري�سا

خالل  الحتيييادي  الوطني  املجل�س  يف  ال�شكاوى  جلنة  اطلعت 
2021م،  29 دي�شمرب  اأم�س الأربعاء املوافق  اجتماع عقدته 
على  اللجنة،  رئي�شة  ال�شويدي  عبداهلل  �شمية  �شعادة  برئا�شة 

ب�شاأنها. املنا�شبة  القرارات  واتخذت  �شكوى   19
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: �شابرين ح�شن 
اليماحي مقررة اللجنة، وحمد اأحمد الرحومي النائب الأول 
لرئي�س املجل�س، وحميد علي ال�شام�شي، و�شرار حميد بالهول، 

وهند حميد العليلي اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي.
19 �شكوى مقدمة اإىل املجل�س، وا�شتعر�شت  وبحثت اللجنة 
العالقة  ذات  اجلييهييات  وردود  بييهييا  اخلييا�ييس  الييقييانييوين  الييييراأي 
وجهت  كما  املنا�شبة،  الييقييرارات  ب�شاأنها  واتييخييذت  بال�شكاوى 
مبييخيياطييبيية بييعيي�ييس اجليييهيييات املييعيينييييية بيياليي�ييشييكيياوى مليييزييييد من 

ال�شتي�شاح.
وتخت�س جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي مبتابعة 
�شحتها  مييدى  لبيان  املجل�س  اإىل  الييييواردة  ال�شكاوى  وبييحييث 
وتلقي  احلييلييول،  اأن�شب  اإىل  للو�شول  اأطييرافييهييا  بيين  وال�شعي 
الإجابات الالزمة عليها، واإعداد تقرير �شنوي عن ال�شكاوى، 
الجتاهات  وموؤ�شرات  حيالها،  اإجيييراءات  من  اتخذ  ما  لبيان 

ب�شاأنها.
ميين �ييشييروط تييقييدمي اليي�ييشييكييوى اأن تييكييون مييوجييهيية �ييشييد جهة 
و�شادرة  الكرتونية(  اأو  )ورقية  مكتوبة  تكون  واأننْ  احتييادييية، 
عن مقدم �شكوى موجود فعاًل وحمدد حتديداً قاطعاً )ا�شمه 
يييكييون ملقدمها  اإقييامييتييه وعييمييلييه( ومييوقييعيية ميينييه، واأن  وحميييل 
تكون  واأننْ  تقدميها،  يف  وقائمة  ومبا�شرة  �شخ�شية  م�شلحة 

وا�شحة وحمدِدة للهدف املق�شود منها، واأل تت�شمن عبارات 
اأخييرى، واأن يكون  اأو لأي جهات  م�شيئة للجهة امل�شكو �شدها 
حلل  ال�شكوى  اإليها  املن�شوب  للجهة  جليياأ  قد  ال�شكوى  ُمقِدم 
ب�شكواه  يييتييقييدم  اأن  قييبييل  ميينييهييا حيييياًل،  يييجييد  مييو�ييشييوعييهييا، ومل 

للمجل�س.
مو�شوع  يف  اليينييظيير  للجنة  �شبق  يييكييون  األ  اأييي�ييشييا  وييي�ييشييرتط 
مرة  فيها  النظر  اإعيييادة  ي�شتدعي  جديٌد  َيجّد  ومل  ال�شكوى، 
اأخرى، واأن يقدم ال�شاكي مع �شكواه �شورة من بطاقة الهوية 
ال�شارية املفعول، اأو ما يقوم مقامها من اأدلة ثبوتية مماثلة، 
واأل يكون مو�شوع ال�شكوى قد �شدر فيه حكم ق�شائي نهائي 
من اإحدى املحاكم بالدولة، اإل اإذا جّدت وقائع جديدة مل تكن 

مطروحة على املحكمة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اهلل  عبد  علي  الييلييواء  �شعادة  ا�شتقبل 
�شرطة  عييام  قائد  النعيمي  علوان  بن 
راأ�ييييس اخليييييميية، �ييشييعييادة ميييرمي خليفة 
الكعبي �شفرية دولة الإمارات العربية 
م�شر  جيييميييهيييوريييية  لييييييدى  املييييتييييحييييدة، 
العربية، وذلك مبكتبه مببنى القيادة 
التعاون  اأوا�ييييشيييير  متييتيين  اإطييييييار  يف   ،
وتعميق  اجليييانيييبييين،  بييين  املييي�يييشيييرتك 
الإ�شرتاتيجية  وال�شراكات  العالقات 
والييييدبييييلييييومييييا�ييييشييييييييية بيييييين اليييبيييليييديييين 

ال�شقيقن.
العام،  اليييقيييائيييد  �يييشيييعيييادة  رّحيييييب  حيييييث 
العربية  الميييييييييارات  دوليييييية  بيي�ييشييفييرية 
املتحدة لدى جمهورية م�شر العربية، 
متمنياً لها التوفيق وال�شداد يف مهام 
الزيارة  بهذه  م�شيداً  اجلديد،  عملها 

الدبلوما�شي  الييدور  مثمناً  الكرمية، 
�شفارة  بييه  تقوم  الييذي  والييبييّنيياء  املميز 

الدولة بجمهورية م�شر العربية، مما 
الطيبة  العالقات  ُعمق  مييدى  يعك�س 

البلدين،  بن  تربط  التي  والوطيدة 
وت�شب يف حتقيق امل�شلحة العامة، كما 

مت خالل اللقاء، بحث اأوجه التن�شيق 
والييتييعيياون امليي�ييشييرتك، والييتيياأكيييييد على 
الإماراتين  الباحثن  وت�شجيع  دعييم 
بييجييمييهييورييية ميي�ييشيير اليي�ييشييقيييييقيية، على 
الدرجات  ونيل  واملييعييرفيية،  العلم  نهل 
يييرفييية، ومتيييثيييييييل دوليييية  الييعييلييمييييية املُييي�يييشّ
المارات خري متثيل، مبا يعزز مكانة 

الدولة خارجياً.
ومييين جييانييبييهييا، اعييربييت �ييشييعييادة مرمي 
الكعبي، عن �شكرها وتقديرها ل�شعادة 
النعيمي،  عييييلييييوان  بيييين  عيييليييي  الييييلييييواء 
نييظييري الييرتحيييييب واليي�ييشيييييافيية وُح�شن 
ال�شتقبال، م�شيدة بدور �شرطة راأ�س 
اخليييييميية، يف تييعييزيييز الأمييييين والأميييييان 
املواطنن  جلميع  وا�ييشييع،  نييطيياق  على 
املزيد  متمنيًة  الإميييارة،  يف  واملقيمن 
مييين الييتييميييييز يف دعيييم ميي�ييشييرية الأمييين 

الداخلي، وحتقيق رفعة الوطن

•• اأبوظبي-وام:

نظم املركز الحتادي للمعلومات اجلغرافية، ور�شة عمل ملناق�شة 
وذلك  الإميييارات،  لدولة  الذكي  الوطني  الأطل�س  تطوير  م�شروع 
امل�شتقبلية على  امل�شروع وبحث اخلطوات  ل�شتعرا�س م�شتجدات 
ممثلن  بح�شور  املقبلة،  املرحلة  خالل  الأطل�س  ت�شميم  �شعيد 
واملحلية  الحتادية  احلكومية  اجلهات  من  املعنية  الأطييراف  عن 

والقطاع اخلا�س.
واآليات  قيمة  الأكيييرث  املييدخييالت  ا�شتعرا�س  اإىل  الييور�ييشيية  و�شعت 
توفري البيانات اجلغرافية املكانية وتن�شيق الإح�شاءات واملحتوى 
حيث  واملطبوعة،  الرقمية  بن�شختيه  الأطل�س  وتطوير  لت�شميم 
اجلغرافية  للمعلومات  بيانات  قيياعييدة  مبثابة  الأطييليي�ييس  �شيكون 
املكانية والإح�شائية اجلغرافية الر�شمية واملوثوقة، والتي �شتوفر 

معلومات ومعارف مهمة للم�شتخدمن يف خمتلف املوؤ�ش�شات التي 
البيانات وال�شتفادة منها عرب خمتلف  اإىل هذه  للو�شول  ت�شعى 

مبادراتها وم�شاريعها ال�شرتاتيجية.
الإميييارات على  دوليية  الأطل�س ق�ش�س جناح  ي�شرد  اأن  املقرر  ومن 
مدار اخلم�شن عاًما املا�شية، م�شلطاً ال�شوء على الآفاق امل�شتقبلية 
القطاعات  جميع  تغطية  مع  للدولة،  ال�شرتاتيجية  واملييبييادرات 
املهمة مثل التعليم وال�شحة والقت�شاد والرتاث الثقايف والتاريخ 
التحتية  البنية  وتطوير  والبيئة  ال�شباب  ومتكن  املييراأة  ومتكن 
وغريها. وي�شمل نطاق الأطل�س جمموعة من العنا�شر، من بينها 
ر�شم  وتاريخ  ال�شناعية،  الأقمار  و�شور  الطبوغرافية،  اخلرائط 
اخلرائط، وال�شياق الإقليمي والدويل للدولة، ف�شاًل عن تاريخها 

واإرثها احل�شاري.
م�شوؤوليات  اإطييييييار  يف  يييياأتيييي  الأطيييلييي�يييس  تييطييوييير  اأن  اإىل  وييي�ييشييار 

واخت�شا�شات املركز باعتباره املرجع الر�شمي على م�شتوى الدولة 
املرتبطة  اخلدمات  وتقدمي  وجمعها  اجلغرافية  املعلومات  ب�شاأن 
لبناء  الرامية  ال�شرتاتيجية  م�شتهدفاته  لتحقيق  وجهوده  بها، 
وتطوير نظام البنية التحتية للبيانات املكانية على م�شتوى دولة 
ال�شرتاتيجية  دعييم حتقيق خمتلف  �شاأنه  والييذي من  الإميييارات، 

الوطنية وعملية �شنع القرار.
 5 و يوا�شل املركز منذ تاأ�شي�شه مبوجب القانون الحتييادي رقم 
املكانية  البيانات  قطاع  وتطوير  لتنظيم  م�شاعيه   2019 ل�شنة 
مبا ي�شاهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، ومبا يت�شمنه من 
اإعداد لل�شيا�شات والت�شريعات واأطر احلوكمة واللوائح التنفيذية 
لقطاع البيانات املكانية على امل�شتوى الحتادي، وحتديد البيانات 
اجلهات  بيين  تداولها  واآليييييات  العمل  اإجييييراءات  واإعيييداد  امل�شرتكة 

املزودة واملركز واجلهات امل�شتفيدة.

•• ال�صارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
2021م ب�شاأن تنظيم  51 ل�شنة  الأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم الأمييريي رقم 
ناد  الإمييارة  يف  ُين�شاأ  اأن  على  املر�شوم  ون�س  القدمية.  لل�شيارات  ال�شارقة  نييادي 
والدراجات  اليي�ييشيييييارات  لييهييواة  املجتمعية  الثقافية  الييريييا�ييشيية  بيي�ييشييوؤون  خمت�س 
بال�شخ�شية  ويتمتع  القدمية".  لل�شيارات  ال�شارقة  "نادي  ُي�شمى:  القدمية 
لتحقيق  الييالزميية  القانونية  الت�شرفات  لإجيييراء  الكاملة  والأهلية  العتبارية 

اأهدافه وممار�شة اخت�شا�شاته، ويتبع املجل�س الريا�شي ويعمل حتت اإ�شرافه.
وبح�شب املر�شوم يكون مقر النادي ومركزه الرئي�س يف مدينة ال�شارقة، ويجوز 
بقرار من املجل�س الريا�شي بناًء على طلب الرئي�س اأن ُين�شئ له فروع يف باقي 

مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف النادي وفقاً للمر�شوم اإىل حتقيق ما يلي: 

ال�شيارات والدراجات القدمية وتوعية املجتمع  وهواية  ريا�شة  ثقافة  ن�شر   .1
باأهميتها وتعزيز امل�شاركة فيها.

تعزيز مكانة الإمارة يف جمال ريا�شة وهواية ال�شيارات والدراجات القدمية   .2
على امل�شتوى الداخلي واخلارجي للدولة.

وتطوير  اجلوانب  كافة  من  واملجتمعي  والثقايف  الريا�شي  القطاع  خدمة   .3
ريا�شة وهواية ال�شيارات والدراجات القدمية.

القانونية  الأنظمة  لتطوير  ومتكاملة  حديثة  منظومة  و�شع  يف  امل�شاهمة   .4
الإمارة  يف  القدمية  والييدراجييات  ال�شيارات  وهواية  بريا�شة  املرتبطة  والإداريييية 

وفق اأف�شل املمار�شات.
ريا�شة  ملمار�شة  الييالزميية  الإمكانيات  وتوفري  الوطنية  الكفاءات  متكن   .5

وهواية ال�شيارات والدراجات القدمية.
اأهييييدافييييه ممار�شة  �ييشييبيييييل حتييقيييييق  لييليينييادي يف  يييكييون  اأن  املييير�يييشيييوم عييلييى  ونيي�ييس 
ال�شرتاتيجية  العامة وو�شع اخلطط  ال�شيا�شة  ر�شم  الخت�شا�شات الآتية: 1. 

لتنظيم العمل يف النادي.

ال�شيارات والدراجات  وهواية  ريا�شة  جمال  يف  والكفاءات  القيادات  تاأهيل   .2
القدمية.

للدولة يف اجلهات ذات  واخلارجي  الداخلي  امل�شتوين  على  الإمارة  متثيل   .3
املجل�س  مع  بالتن�شيق  القدمية  والييدراجييات  ال�شيارات  وهواية  بريا�شة  ال�شلة 

الريا�شي.
والرتويجية التي ت�شتهدف ن�شر ثقافة  التعريفية  احلمالت  وتنفيذ  اإعداد   .4

ريا�شة وهواية ال�شيارات والدراجات القدمية.
ذات  والتجمعات  واملييوؤمتييرات  وامل�شابقات  املهرجانات  وا�شت�شافة  تنظيم   .5
امل�شاركن  وا�شتقطاب  القدمية  والييدراجييات  ال�شيارات  وهواية  بريا�شة  ال�شلة 

بالتن�شيق مع املجل�س الريا�شي.
ال�شيارات  وهواية  ريا�شة  ملمار�شة  املجتمع  فئات  جلميع  الفر�شة  اإتاحة   .6
املحلية  واملييعييار�ييس  امليي�ييشييابييقييات  يف  للم�شاركة  لتهيئتهم  الييقييدمييية  واليييدراجيييات 

والإقليمية والدولية.
فئات  كافة  وت�شجيع  لتمكن  الالزمة  واملتطلبات  الإمكانيات  كافة  توفري   .7
والأن�شطة  الييقييدمييية  واليييدراجيييات  اليي�ييشيييييارات  وهييواييية  ريييا�ييشيية  ملمار�شة  املجتمع 

الثقافية واملجتمعية.
الدولة. وخارج  داخل  واملوؤ�ش�شات  الأندية  خمتلف  مع  التعاون   .8

ريا�شة  مبمار�شة  املت�شلة  الت�شريعات  وم�شاريع  التو�شيات  ورفييع  اإعييداد   .9
وهواية ال�شيارات والدراجات القدمية يف الإمارة للمجل�س الريا�شي لتخاذ ما 

يراه منا�شب ب�شاأنه.
10. اقرتاح اليرادات التي يتم حت�شيلها مقابل ما يقدمه النادي من خدمات 
بالتن�شيق مع املجل�س الريا�شي لعر�شها على املجل�س التنفيذي لتخاذ ما يراه 

منا�شبا ب�شاأنها.
القدمية يف  ال�شيارات والدراجات  تعزيز �شالمة ممار�شي ريا�شة وهواية   .11
الحتادي  امل�شتوى  على  الخت�شا�س  ذات  اجلهات  بالتن�شيق مع  وذلييك  الإمييارة 

واملحلي.
ترخي�س  خييدمييات  وت�شهيل  لييتييوفييري  املخت�شة  اجلييهييات  مييع  التن�شيق   .12

ال�شيارات والدراجات القدمية.
والدراجات القدمية. ال�شيارات  واإ�شالح  و�شيانة  فح�س  خدمات  توفري   .13

يف  التميز  ومعايري  املوؤ�ش�شي  العمل  ومتطلبات  اجلييودة  اأنظمة  تطبيق   .14
النادي.

�شواء لالأغرا�س الريا�شية اأو  اأ�شكالها  بكافة  التجارية  ال�شركات  تاأ�شي�س   .15
لال�شتثمارات العائدة للنادي بعد موافقة املجل�س الريا�شي.

املجل�س  اأو  احلييياكيييم  مييين  الييينيييادي  بييهييا  ُيييكييّلييف  اأخيييييرى  اخييتيي�ييشييا�ييشييات  اأي   .16
التنفيذي.

ونائب  رئي�س  ميين  ي�شكل  اإدارة  جمل�س  اليينييادي  اإدارة  يييتييوىل  امليير�ييشييوم  وبح�شب 
ينوب  من  اأو  احلاكم  من  قييرار  بت�شميتهم  ي�شدر  الأع�شاء  من  وعييدد  للرئي�س 
عنه، على اأن يتم اختيار نائب الرئي�س من بن الأع�شاء خالل الجتماع الأول 

للمجل�س توافقياً اأو عرب القرتاع ال�شري املبا�شر.
وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ قرار ت�شكيله، ويجوز 
اأعماله لدى  املجل�س يف ت�شريف  ي�شتمر  اأن  اأو مدد مماثلة على  ملدة  متديدها 

انتهاء مدته اإىل اأن يتم ت�شكيل جمل�س جديد اأو التجديد للمجل�س املنتهي.
الحتادية  والييلييوائييح  والنظم  الت�شريعات  مبييراعيياة  اأنييه  على  امليير�ييشييوم  ن�س  كما 
وت�شريف  النادي  اأعمال  مبا�شرة  الإدارة  جمل�س  يتوىل  ال�شلة،  ذات  واملحلية 
�شبيل  وله يف  فيه،  العليا  ال�شلطة  ويعترب  اأهدافه،  والعمل على حتقيق  �شوؤونه 

ذلك ممار�شة الخت�شا�شات الآتية:
 1. اعتماد ال�شيا�شة وال�شرتاتيجية العامة للنادي وبراجمه وم�شروعاته بعد 
التي  اخلطط  وو�شع  تنفيذها  على  والإ�ييشييراف  الريا�شي  املجل�س  على  عر�شها 

تكفل تطوير العمل يف النادي والعاملن فيه.
ال�شارية  الت�شريعات والأنظمة  وفق  النادي  يف  العمل  �شري  على  الإ�شراف   .2

واإ�شدار القرارات الإدارية والتعاميم الالزمة ومتابعة تنفيذها.
و�شروط  للنادي  الداخلية  العمل  ونظم  والإداريييية  املالية  اللوائح  و�شع   .3

الع�شوية فيه وعر�شها على املجل�س الريا�شي.
4. ت�شكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة مل�شاعدته يف اأداء مهامه وحتديد م�شمياتها 

ومهامها و�شالحياتها ونظام عملها والإ�شراف عليها.
احل�شاب اخلتامي للنادي وعر�شهما على  واعتماد  ال�شنوية  املوازنة  اقرتاح   .5

املجل�س الريا�شي لتخاذ الالزم ب�شاأنها.
وال�شراكات  التفاهم  ومذكرات  والتفاقيات  العقود  اإبرام  يف  النادي  متثيل   .6

مع الآخرين بعد اعتمادها من املجل�س الريا�شي.
واإدارة احل�شابات امل�شرفية املالية والتجارية للنادي. فتح   .7

التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية. املدير  تعين   .8
واخلرباء واملتطوعن واجلهات املخت�شة  الفنين  من  يراه  مبن  ال�شتعانة   .9

ملعاونته يف اأداء مهامه وحتقيق اأهدافه.
قبل احلاكم اأو املجل�س التنفيذي. من  بها  ُيكّلف  اأخرى  اخت�شا�شات  اأي   .10

كما ت�شمن املر�شوم العديد من البنود واملواد القانونية التي تنظم عمل النادي 
من حيث الجراءات الإدارية واملالية والهيكل التنظيمي.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن تنظيم نادي ال�سارقة لل�سيارات القدمية

جلنة ال�سكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي تطلع على 19 �سكوى

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�ستقبل مرمي الكعبي 
�سفرية دولة المارات بجمهورية م�سر 

الحتادي للمعلومات اجلغرافية يناق�س تطوير 
الأطل�س الوطني الذكي للدولة 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

اإمييييييييارة  عييييقييييدت جليييينيييية الييييتييييطييييوع يف 
التنفيذي،  للمجل�س  التابعة  ال�شارقة 
جاهزية  مليينيياقيي�ييشيية  طيييارئييياً  اجييتييميياعيياً 
ال�شتعدادات  على  والطيييالع  اللجنة 
مييع اجلائحة  الييتييعييامييل  وميي�ييشييتييجييدات 
فريو�س كورونا "كوفيد 19"  الناجم 
"اأوميكرون" ،  اجلييديييد  املييتييحييور  عيين 
ح�شب الأو�ييشيياع احلييالييييية، وذليييك من 
املعنية  اجلييهييات  مييع  التن�شيق  خيييالل 
لتوفري كافة الحتياجات التي ت�شمن 

�شالمة املجتمع.
كما توا�شل اللجنة يف حتقيق اأهدافها 

اإطالق  وتن�شيق  تنظيم  يف  املتمثلة 
انت�شار  مبكافحة  اخلييا�ييشيية  امليييبيييادرات 
وال�شوابط  املعايري  وو�شع  اجلائحة، 
املجتمع  اأفييييييييييراد  بيييتيييطيييوع  امليييتيييعيييليييقييية 

وموؤ�ش�شاته على م�شتوى الإمارة.
نتائج  اأبييييرز  اأن  اإىل  اللجنة  وك�شفت 
اأعمال اللجنة التي مت تنفيذها خالل 
 12 عقدت  اأنها  حيث   ،2021 العام 
، فيما  تو�شية   69 نتج عنه  اجتماعاً 
بلغت الفر�س التطوعية التي اأ�شرفت 
فر�شة،   391 نييحييو  الييلييجيينيية  عييليييييهييا 
مب�شاركة 3744 متطوعاً، وباإجمايل 

تطوعية. �شاعة   258385
وعقد الجتماع مب�شاركة كافة اأع�شاء 

اللجنة "ح�شوريا" يف جممع ال�شارقة 
والبتكار؛  والييتييكيينييولييوجيييييا  لييلييبييحييوث 

املري  اإبراهيم  عفاف  �شعادة  برئا�شة 
عيي�ييشييو املييجييليي�ييس الييتيينييفيييييذي لإمييييييارة 
اخلدمات  دائيييييرة  رئييييي�ييشيية  الييي�يييشيييارقييية، 
الجيييتيييمييياعييييييية، وحييي�يييشيييور اليييدكيييتيييور 
رئي�س  نائب  خييادم  بيين  �شلطان  طييارق 
التنفيذي  املييجييليي�ييس  عيي�ييشييو  الييلييجيينيية 
املوارد  دائيييرة  رئي�س  ال�شارقة  لإميييارة 
الب�شرية، و�شعادة علي بن �شامل املدفع 
الدويل،  ال�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س 
وامل�شت�شار  التنفيذي،  املجل�س  ع�شو 
اأمن  املييهييريي  بطي  بيين  علي  �شلطان 
را�شد  واإميييان  التنفيذي،  املجل�س  عام 
ال�شحي  التثقيف  اإدارة  مييدييير  �شيف 
يف  الأ�ييشييرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  يف 

اليي�ييشييارقيية، وحيي�ييشيية حمييمييد احلمادي 
مدير اإدارة التالحم املجتمعي بدائرة 

اخلدمات الجتماعية.
املري،  اإبراهيم  عفاف  �شعادة  وثمنت 
وحر�شهم  الييلييجيينيية  اأعييي�يييشييياء  جيييهيييود 
و�شعيهم الدوؤوب يف تعزيز جهود دولة 
الإمارات العربية املتحدة على حماية 
وموؤ�ش�شاته؛  املييجييتييمييع  اأفيييييراد  �ييشييحيية 
اإمييييارة  الييتييطييوع يف  اأن جليينيية  ميييوؤكيييدة 
لتوجيهات  جتيي�ييشيييييداً  تييعييد  اليي�ييشييارقيية 
ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�ييشييلييطييان بيين حمييمييد الييقييا�ييشييمييي ع�شو 
بن�شر  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
العمل التطوعي كواجب  وتعزيز قيم 

اللجنة  واأن  خا�شة  ووطيينييي،  اإن�شاين 
تعقد هذا الجتماع يف وقت ا�شتثنائي 
وظروف غري عادية مبا يعزز مالمح 
التكاتف  وحتقيق  املجتمعي  التالحم 
اأفييييييراد وفئات  واليييتيييعييياون بييين جييميييييع 
من  ومقيمن  مواطنن  من  املجتمع 
حتديات  لتجاوز  اجلن�شيات  خمتلف 
الظروف الراهنة الناجمة عن املتحور 

اجلديد "اأوميكرون".

املجال  تتيح  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ييشييارت 
ال�شارقة  حكومة  موظفي  كافة  اأمييام 
وغريهم من اأفراد املجتمع للم�شاركة 
جمال  يف  كييٌل  التطوعية  الأن�شطة  يف 
اأن  اإىل  ميي�ييشييرية  وميييعيييارفيييه،  خيييرباتيييه 
خمتلف  توفري  على  حتر�س  اللجنة 
مفهوم  وتر�شيخ  التطوعية  الفر�س 
امل�شوؤولية املجتمعية، اإىل جانب العمل 
على تفعيل منظومة العمل التطوعي 

خالل  خا�شة  اأهميتها  على  والتاأكيد 
وتوعية  والييييكييييوارث،  الأزمييييييات  فيييرتة 
على  وت�شجيعهم  املجتمع  اأفييراد  كافة 

امل�شاركة الفاعلة.
تعمل  الييلييجيينيية  اأن  اإىل  واأو�ييييشييييحييييت 
وال�شركاء  كافة اجلهات  بالتكامل مع 
واجلهات الحتادية املخت�شة يف �شبيل 
الييتييطييوعييي وتعزيز  الييعييمييل  ا�ييشييتييداميية 

فوائده جمتمعياً وموؤ�ش�شياً.

•• اأبوظبي -وام:

كييييييييرم ميييييعيييييايل حمييييمييييد بيييييين هييييييادي 
احل�شيني وزير الدولة لل�شوؤون املالية 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات 
�شعادة  مييييوظييييف  الييينيييعيييييييميييي  �ييشييلييمييى 
على  حل�شولها  بالهيئة  املتعاملن 
و�شام خدمة املتعاملن للدورة الثالثة 
عن عام 2021 وذلك �شمن برنامج 
الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة 
�شاحب  اأطلقه  الييذي  الربنامج  وهييو 
اآل  را�ييشييد  بيين  حمييمييد  ال�شيخ  ال�شمو 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس اليييدولييية رئي�س 
جمييليي�ييس الييييييوزراء حيياكييم دبيييي "رعاه 
اخلدمات  كييفيياءة  تعزيز  اهلل" بييهييدف 

احلكومية اإىل م�شتوى الي 7 جنوم.
واأ�يييشييياد مييعييايل الييوزييير حمييمييد هادي 

احل�شيني بجهود �شلمى النعيمي وقال 
للحديث  الفر�شة  النعيمي  "متنحنا 
عن الدور الهام الذي جت�شده املراأة يف 

حيث  بالدولة،  التنمية  م�شرية  دعييم 
لعبت املراأة مبا متثله من قوة ناعمة 
قادرة على اأداء اأكرث من دور يف وقت 

واحد دوراً حمورياً يف تعزيز تناف�شية 
دولييية الإميييييارات وحتييقيييييق ريييادتييهييا يف 
الكثري من املجالت، ويعود الف�شل يف 

الكثري من ذلك اإىل اجلهود الكبرية 
للمراأة  للتمكن  الدولة  بذلتها  التي 
يف �ييشييتييى امليييجيييالت مبيييا فيييييهييا توفري 
من  عيييززت  الييتييي  الت�شريعية  الأطيييير 
حقوقها يف املجتمع، وايجاد املبادرات 
التوازن بن  �شاهمت يف حتقيق  التي 
الفكري  املييينييياخ  وتييهيييييئيية  اجليينيي�ييشيين، 
والييثييقييايف املييعييزز حليي�ييشييورهييا يف كافة 
والقت�شادية  الجتماعية  الأو�ييشيياط 
�شنع  يف  وميي�ييشيياركييتييهييا  واليي�ييشيييييا�ييشييييية 
اليييقيييرار كيي�ييشييريييك جمييتييمييعييي ل غنى 
عنه عند و�شع ال�شيا�شات والأجندات 

الوطنية.
واأ�شاف معاليه " فخورين مبا حققته 
وبقية  جتربتها  بييياأن  ونييثييق  "�شلمى" 
�شمن  الفائزين  واإخييوانييهييا  اأخييواتييهييا 
فئات اجلائزة �شت�شهم يف اإثراء البيئة 
التناف�شية وخلق روح التميز والريادة 

اخلدمات  تيييقيييدمي  ميييراكيييز  كيييافييية  يف 
و�شوًل اإىل امل�شتوى الذي تطمح اإليه 
الدولة من برنامج الإمارات للخدمة 
اإىل  يهدف  الييذي  املتميزة  احلكومية 
اأن تييكييون دولييية الإمييييارات واحيييدة من 
اأف�شل خم�س دول يف تقدمي اخلدمات 
احلكومية على م�شتوى العامل بحلول 

نهاية عام 2025".
الفائزة  اليينييعيييييمييي  �ييشييلييمييى  وقييييالييييت 
هو  اجلائزة  بهذه  الفوز  اإن  باجلائزة 
بييه يف م�شريتي  واأفييتييخيير  اأعييتييز  �شرف 
اجلهود  مل�شاعفة  دافييع  وهييي  املهنية، 
تتما�شى  خيييدميييات  تييقييدمي  اأجييييل  مييين 
للخدمة  الإميييارات  برنامج  روؤييية  مع 
اإىل  يهدف  الييذي  املتميزة  احلكومية 
اخلدمات  تقدمي  مب�شتوى  الرتييقيياء 
املتعاملن  تيييوقيييعيييات  ييييفيييوق  بيي�ييشييكييل 

ويحقق الكفاءة احلكومية املرجوة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

كورني�س  على  الرتاثي  القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  �شهد 
منطقة الرم�س بدورته العا�شرة ح�شورا لفتا من املواطنن واملقيمن والطلبة 
ال�شعبية  والييفيينييون  الييرتاثييييية  بالعرو�س  لال�شتمتاع  الييدوليية  اأنييحيياء  جميع  ميين 
وحمتوياته املتعددة واأجوائه ال�شاحرة التي متثل نقطة التقاء جميع الثقافات 

املحلية.
لدولة  والييرتاثييي  والييثييقييايف  ال�شياحي  الييرتويييج  يف  املييهييرجييان  فعاليات  وت�شاهم 
املهرجان  يقام  حيث  خا�س  ب�شكل  اخليمة  راأ�يييس  ولإميييارة  عييام  ب�شكل  الإمييييارات 
احلايل.  دي�شمرب  بالتزامن مع العطلة املدر�شية خالل الفرتة من 9 اإىل 30 

للفنون  الييرميي�ييس  جمعية  تنظمه  الييييذي  اليي�ييشيينييوي  اليييرتاثيييي  املييهييرجييان  وجييييذب 
والتجديف الأ�شر لال�شتمتاع بالربامج املتنوعة التي متثل مزيجا بن املا�شي 
واحلا�شر للحفاظ على تييراث الأبيياء والأجييداد الييذي ميثل قيمة وطنية يجب 
احلفاظ عليه اإىل جانب الألعاب ال�شعبية وامل�شابقات الرتاثية وال�شعرية املختلفة 
والأكالت ال�شعبية الإماراتية املوروثة وفقرات العيالة واحلربية واليولة وفرقة 
اخليمة  وراأ�ييس  �شمل  جمعيات  وم�شاركة  وال�شحوح  املزيود  �شعيد  بقيادة  املزيود 
التي حظيت بالهتمام  الفقرات  القيوين وبن ماجد وغريها من  واأم  واملطاف 
العليا  اللجنة  رئي�س  كا�شن  اإبييراهيييييم  حممد  وقييال  وال�شتح�شان.  والتقدير 
�شاحب  من  والرعاية  بالدعم  يحظى  العا�شر  الرتاثي  املهرجان  اإن  املنظمة.. 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  واهتمام  ومتابعة 
ويل عهد راأ�س اخليمة حيث تعزز القرية الرتاثية التم�شك بالهوية واحلفاظ 
على تراث الأباء والأجداد. واأو�شح اأن القرية الرتاثية التي بداأت بحلم �شغري 
وحب كبري للرتاث حتولت اإىل واقع رائع يج�شد عبق الرتاث واملا�شي اجلميل 
والأ�شيل الذي يحمل يف طياته كنزا من الذكريات والعادات والتقاليد الأ�شيلة 
اإرثا  باتت  حيث  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وبجهود  والأجيييداد  الآبييياء  عا�شها  التي 
اإىل جانب  واحل�شارة  والأ�شالة  واحلا�شر  املا�شي  بن  يربط  ووطنيا  ح�شاريا 
جذب اجلاليات املقيمة يف الدولة لعك�س ثقافاتها مع تطبيق الإحرتازات املقررة 
الدخول  اأبييواب  اليدوي يف  والتعقيم  والر�شادات  بالوعي  املخت�شة  من اجلهات 

و�شط اأجواء ممتعة واآمنة.

 341 عييدد  2021م  عييام  املوؤمنن خييالل  اأم  نفذت جمعية 
بييين حما�شرات  فييعييالييييية حيي�ييشييورييية وافييرتا�ييشييييية ميينييوعيية 
وور�س تدريبية ودورات مهنية وغريها، وا�شتفاد منها نحو 

م�شتفيد من داخل وخارج الدولة.  13976
عامي  بيياأن  للجمعية  التنفيذي  املدير  �شهداد  اأ�شماء  وقالت 
يف مواجهة  كبري  حتدي  مبثابة  كانا  م  و2021   2020
كافة امل�شتجدات والت�شدي لها ومنها اأزمة جائحة فريو�س 
وخلق  فر�س  اإىل  التحديات  حتويل  مت  اإذ  امل�شتجد،  كورونا 
توجيهات  بف�شل  اأكييرث مرونة  بيئة  للعمل يف  اآفيياق جديدة 

قرينة  نهيان  اآل  �شقر  بن  زايييد  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
امل�شتفيدين من  دائرة  ات�شعت  حاكم رئي�شة اجلمعية، حيث 

برامج اجلمعية لت�شمل القطر العربي والعاملي.
العام  للجمعية خالل  التابع  الأ�شري  مييودة  قدم مركز  كما 
بن  تنوعت  و�شخ�شية،  هاتفية  اأ�ييشييرييية  ا�شت�شارة   162
وقالت  الذاتية،  والجتماعية  والزوجية  الرتبوية  املجالت 
موزة الكتبي مديرة املركز اأننا نعمل وفقاً لتوجيهات قيادة 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  الدولة 
وبالإن�شان  بالأ�شرة  الهتمام  حيث  من  ورعييياه،  اهلل  حفظه 

الذي ُيعد الهدف الأ�شمى لكل تطور وح�شارة.
واأ�شافت اأنه مت تقدمي عدد 14 جل�شة حوارية �شمن برنامج 
جل�شات مودة احلوارية الذي امتد طوال العام ليناق�س عدد 
من الق�شايا وامل�شكالت الأ�شرية الراهنة، حيث يحقق اأحد 
املراأة  متكن  وهييو  للجمعية  ال�شرتاتيجية  الأهييييداف  اأهييم 
خلدمة املجتمع ابتداًء من اأفراد اأ�شرتها، من خالل تاأهيلها 
للتعامل مع حميطها يف املنزل وفق حقائق علمية ومهارات 
تربوية، لتن�شئة اأجيال �شاحلة و�شعيدة، و�شوًل اإىل جمتمع 

اآمن وم�شتقر.

فعالية  341 عددها  البالغ  املوؤمنني  اأم  جمعية  فعاليات  من  م�ستفيد   13976

مب�شاركة كافة اأع�شائها ب�شكل ح�شوري

جلنة التطوع يف ال�سارقة تعقد اجتماعًا طارئًا ملناق�سة 
م�ستجدات العمل التطوعي يف ظل اأو�ساع اأوميكرون

هيئة املعا�سات تكرم فائزة بو�سام خدمة املتعاملني

مهرجان حممد بن �سعود الرتاثي.. ملتقى الهوية والإبداع

•• ال�صارقة-الفجر:

والتنمية  الإحييي�يييشييياء  دائييييييرة  بييييييداأت 
املجتمعية يف ال�شارقة، بتنفيذ م�شح 
�يييشيييعيييوبيييات اليييتيييعيييليييم، لييلييتييعييرف على 
التحديات التي تواجه عملية التعلم 
يف املرحلة الأ�شا�شية باإمارة ال�شارقة 
يواجهون  الذين  للطالب  بالن�شبة 
املييييعييييارف  اكييييتيييي�ييييشيييياب  مييي�يييشيييكيييالت يف 
ال�شارقة  مركز  مع  بالتعاون  وذلييك 

ل�شعوبات التعلم.
على  ال�شوء  لت�شليط  امل�شح  وييياأتييي 
واملعلمن  العائلة  اأفيييراد  وعييي  مييدى 
الأطفال  يواجهها  التي  بامل�شكالت 
ذوو �شعوبات التعلم، وفيما اإذا كانوا 
�شعوبات  مبيييوؤ�يييشيييرات  اطيييييالع  عييلييى 
اليييتيييعيييليييم كيييظيييهيييور ا�ييييشييييطييييرابييييات يف 
التي  الأ�شا�شية  النف�شية  العمليات 
والتذكر  والإدراك  النييتييبيياه  ت�شمل 
اإىل جييانييب معرفة  والييفييهييم والييلييغيية، 
اليييعيييالقييية بيييين اليييبيييييييئييية اليييرتبيييويييية 
بالطفل  املييحيييييطيية  والجيييتيييمييياعييييييية 
واحتمالية وجود �شعوبات يف عملية 

التعلم.
التدخل  امليي�ييشييح عييلييى دور  يييركييز  كييمييا 

املبكر وتاأثريه على تطوير الأطفال 
التعلم،  يف  �شعوبات  لديهم  الييذييين 
التاأهيلية  اخلييدمييات  نييوعييييية  وعييلييى 
الأطيييييفيييييال لعالج  يييحييتيياجييهييا  اليييتيييي 
امليييييهيييييارات الإدراكييييييييييييييية واليييوظيييائيييف 
وال�شلوكية  واحليييركييييييية  احليي�ييشييييية 

وعالج النطق. 
بيانات  تيييوفيييري  امليي�ييشييح  وييي�ييشييتييهييدف 
ومييعييلييومييات اإحيي�ييشييائييييية ر�ييشييمييييية من 

خالل قيا�س مدى وعي اأولياء الأمور 
الييتييعييلييم، وقيا�س  مبيياهييييية �ييشييعييوبييات 
مدى املعرفة الالزمة لدى املعلمن 
والأخ�شائين يف املدار�س احلكومية 
واخلييا�ييشيية يف اإمييييارة اليي�ييشييارقيية بهذه 
ال�شعوبات، للعمل على و�شع خطط 
�شعوبات  ملركز  م�شتقبلية  تطويرية 

التعلم.
ميييين خيييييالل توزيع  املييي�يييشيييح،  ويييينيييفيييذ 

اأمور  اأولييييياء  على  خا�شة  ا�شتمارات 
والأخ�شائين  واملعلمن  الييطييالب، 
خمتلف  يف  التعليم  بعملية  املعنين 
املييييييدار�ييييييس احليييكيييومييييييية واخليييا�يييشييية 
امل�شح  عينة  ت�شمل  حيث  بيييالإميييارة، 
و363  الأمييور  اأولياء  من   1496

معلماً 157 اأخ�شائياً.
واأكد ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل بن 
�شامل القا�شمي مدير دائرة الإح�شاء 

امل�شح  اأهمية  اأن  املجتمعية  والتنمية 
مييو�ييشييوعيياً حيوياً  تيينيياولييه  تييكييميين يف 
التعلم  �ييشييعييوبييات  ذوي  بييحييق  يتعلق 
وتربوية  تعليمية  بيييييئيية  تييياأمييين  يف 
خمرجات  اأن  اإىل  ميي�ييشييرياً  جيييييييدة، 
امل�شح �شت�شكل خطوة مهمة يف اإيجاد 
بيانات  على  املبنية  الالزمة  الآليات 
دقيقة لو�شع خطة م�شتقبلية لعمل 

مركز �شعوبات التعليم.

واأ�شاد ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل بن 
وال�شراكة  بالتعاون  القا�شمي  �شامل 
املخت�شة  واملييوؤ�ييشيي�ييشييات  اليييدائيييرة  بيين 
من  امل�شتهدفة  والييفييئييات  الإمييييارة  يف 
اأن  اإىل  لفييتيياً  تنفذها،  الييتييي  امليي�ييشييوح 
م�شرية  دعييم  يف  ي�شهم  التعاون  هييذا 
من  الإمييييارة  يف  املجتمعية  التنمية 
البيانات  خميييتيييليييف  و�ييييشييييع  خييييييالل 
اأمام متخذي  الالزمة  والإح�شاءات 

القرار والباحثن واملخت�شن.
ودعيييييييييا ميييييديييييير دائييييييييييرة الإحيييي�ييييشيييياء 
امل�شتهدفن  املييجييتييمييعييييية  والييتيينييمييييية 
عمل  فييريييق  مييع  للتعاون  امل�شح  ميين 
تقدمي  يف  مهمته  وت�شهيل  الييدائييرة 
هذه  اأن  مييوؤكييداً  املطلوبة،  املعلومات 
القانون  مبوجب  م�شانة  املعلومات 
اإل لالأغرا�س  ا�شتخدامها  يتم  ولن 
ا�شتمارة  وتييتيي�ييشييميين  الإحيي�ييشييائييييية. 

امليي�ييشييح جمييمييوعيية ميين الأ�ييشييئييليية التي 
تييتيينيياول خمييتييلييف اليي�ييشييعييوبييات التي 
التعلم  �يييشيييعيييوبيييات  ذوو  ييييواجيييهيييهيييا 
الرتبوية  بييالييبيييييئيية  املييتييعييلييقيية  �يييشيييواء 
املحيطة  والقت�شادية  والجتماعية 
بالربامج  املييتييعييلييقيية  اأو  بييياليييطيييالب 
يف  امل�شتخدمة  والو�شائل  التعليمية 
عالقة  لها  التي  اأو  التعليم،  عملية 
بالقدرات العقلية والإدراكية للطفل 

وكيفية التعامل معها. 
ي�شار اإىل اأن مركز ال�شارقة ل�شعوبات 
التعلم يعمل على �شمان حياة كرمية 
التعلم  �شعوبات  ذوي  لالأ�شخا�س 
والتدخل  الييتيي�ييشييخييييي�ييس  خييييالل  مييين 
الأ�شري  الإر�ييشيياد  وبييرامييج  املبكرين 
والييييوظيييييييييفييييي، واقييييييييييرتاح الييييربامييييج 
بالإ�شافة  املتخ�ش�شة،  التعليمية 
وال�شت�شارات  التدريب  تقدمي  اإىل 
والنف�شية  والجييتييميياعييييية  الييرتبييوييية 
التعلم،  �شعوبات  ذوي  لالأ�شخا�س 
التعليمية،  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  وميي�ييشييانييدة 
العاملة يف جمال  الييكييوادر  وتييدريييب 
الييتييعييليييييم، ومتيييكييين املييتييميييييزييين من 
الأ�شخا�س ذوي �شعوبات التعلم من 
الو�شول اإىل اأق�شى درجات النجاح.

حملة البكالوريو�س من املواطنني ي�ستحوذون 
على 35.7 % من القوى العاملة

•• اأبوظبي-وام: 

املركز  نييفييذه  اليييذي   -  2020 الييدوليية  الييعييامييليية يف  الييقييوي  اأظييهيير م�شح 
الحتادي للتناف�شية والإح�شاء.. ا�شتحواذ احلالة التعليمية بكالوريو�س 
بالدولة  العاملة  القوى  اإجمايل  من  الأكييرب  احل�شة  على  يعادلها  ما  اأو 
 " املييواطيينيين  ميين  الييعييامييليية  الييقييوى  ن�شبة  بلغت  فيما   ،33.1% بن�شبة 
%35.7، وبلغت ن�شبة  اأو ما يعادلها  البكالوريو�س  واإناث" حملة  ذكور 
املواطنات حملة البكالوريو�س من اإجمايل املواطنات بالقوى العاملة يف 
الدولة 2020 نحو 48 %، مقابل %23.8 للذكور من املواطنن من 

حملة البكالوريو�س.
و�شكلت الفئة العمرية من 30-34 عاماً ن�شبة 20.4 % من اإجمايل 
القوى العاملة من املواطنن، مقابل 20.1 من اإجمايل القوى العاملة 
من غري املواطنن لنف�س الفئة، وجاءت الفئة العمرية من 25-29 يف 
املركز الثاين بن�شبة %18.2 من القوى العاملة من املواطنن، مقابل 

غري املواطنن. من  العاملة  القوى  من   13.1%
توزيع  منها  موؤ�شرات  عدة   2020 العاملة  القوى  م�شح  تقرير  وتناول 
العمرية"  والفئة  والنوع الجتماعي،  " اجلن�شية،  العاملة ح�شب  القوى 
ومعدل امل�شاركة القت�شادية، وامل�شتغلون، وتوزيع امل�شتغلن ،واملتعطلون، 

وتوزيع املتعطلن، وتوزيع ال�شكان خارج القوى العاملة.
 15 والبالغن من عمر  الفييراد  العاملة هم  القوى  اأن  التقرير  واأو�شح 
�شنة فاأكرث �شواء كانوا م�شتغلن اأو متعطلن، م�شريا اإىل اأن امل�شتغل هو 
املقابلة  ليوم  ال�شابق  الأ�شبوع  فاأكرث وعمل خالل  �شنة  الفرد البالغ 15 
اأربيياح، واأمييا املتعطل فهو الفرد البالغ  اأو  اأجيير  ولو ل�شاعة واحييدة مقابل 
15 �شنة فاأكرث ومل يعمل خالل الأ�شبوع ال�شابق ليوم املقابلة ولو ل�شاعة 
واحدة ويبحث عن عمل ب�شكل جدي ومتاح للعمل وقادر عليه، واأما خارج 
يعمل  ول  فاأكرث  �شنة   15 العمر  من  البالغ  الفرد  فهو  العاملة  القوى 
اأو  للدرا�شة  اأو متفرغ  املنزلية  للتفرغ لالأعمال  اإمييا  يبحث عن عمل  ول 

متقاعد.
من  العمرية  الفئة  ا�شتحوذت   ،2020 خالل  امل�شتغلن  توزيع  وبح�شب 
30-34 عاماً على %20.3 من اإجمايل القوى العاملة، وتلتها الفئة 
 29-25 العمرية من  والفئة   ،20.2% بن�شبة   39-35 العمرية من 
 19-15 من  العمرية  الفئة  جيياءت  الأخييري  املركز  ويف   ،%  13 بن�شبة 

بن�شبة 0.2 %.

بالتعاون مع مركز ال�شارقة ل�شعوبات التعلم

الإح�ساء والتنمية املجتمعية جتري م�سحًا لقيا�س وعي اأولياء الأمور واملعلمني واملتخ�س�سني بذوي �سعوبات التعلم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

جيينيياح ممييلييكيية كييمييبييوديييا يييدعييو زوار 
2020 اإىل جولة يف املعابد  اأك�شبو 
القدمية املذهلة وم�شاهدة الطبيعة 
وال�شتمتاع  اخلييييالبيييية،  اليييزراعييييييية 
ال�شعب  بابت�شامات  حافل  با�شتقبال 
وكرم ال�شيافة، بالإ�شافة لكت�شاف 
تيييقيييافيييتيييهيييا وحييي�يييشيييارتيييهيييا وامنيييييياط 
اأر�يييشيييهيييا، ميييع معرفة  احلييييييياة عييلييى 
الثقايف  واملوروث  والتقاليد  العادات 
لييلييمييمييلييكيية، كييمييا يقدم  واليييتيييارييييخيييي 
بييا�ييشييتييمييرار عيييرو�يييشييياً فنية  اجلييينييياح 
ب�شفة يومية يقدمها جمموعة من 
اجلناح  واأهييتييم  املييحييلييييين،  الفنانية 
وروؤييييية  طبيعية  ميينييظييوميية  بييعيير�ييس 
مبا  امليي�ييشييتييداميية،  الييزراعييييية  للتنمية 
لكمبوديا  القت�شادي  النمو  يحقق 

يف �شتى مناحي احلياة.
اك�شبو  زوار  كمبوديا  مملكة  جذبت 
املتميز،  جناحها  بت�شميم   2020
القدمية  املعابد  هيئة  على  ت�شميم 
والتاريخ  احلييي�يييشيييارة  عييلييى  اليييدالييية 

والييرتاث، فعند دخييول اجلناح يرى 
الرمادي  ميين احلجر  بييوابيية  الييزائيير 
�شعب  روح  تعك�س  بنقو�س  املزخرف 
اأ�شدين  الييبييوابيية  وتتو�شط  اململكة، 
ولونهما  اليي�ييشييخيير  مييين  ميينييحييوتيين 
كمبوديا  حليي�ييشييارة  ييييرميييزا  اأبييييي�ييس 
الييقييدمييية، ويف اجليينيياح ميين الداخل 

امل�شنوعة  التماثيل  ميين  جمموعة 
الرملية  واحلييييجييييارة  الييييرخييييام  مييين 
ف�شال عن املالب�س اخلا�شة باملعبد 
اليينييغييكييوروات الييكييبييري الييييذي يعترب 
اأحجامها،  ملختلف  املعابد  من  عييدد 
حيث اأ�شبحت حاليا وجهة �شياحية 

ل�شياح العامل.

اتييخييذ جيينيياح كييمييبييوديييا �ييشييعييار "من 
امل�شتدام"  امليي�ييشييتييقييبييل  اإىل  اليييييرتاث 
ليييييييييواكييييب اليييعييي�يييشييير ويييييتييييزاميييين مع 
واليييتيييقيييدم يف جمال  الييتييكيينييولييوجيييييا 
الييذكيياء ال�ييشييطيينيياعييي، لييكيين اجلناح 
القدمية  احليي�ييشييارة  بييعيير�ييس  اأهيييتيييم 
التطور  منها  ي�شتمد  غييالييبيياً  الييتييى 

واأن  امل�شتدامة،  والتنمية  واحلداثة 
الإرث  ميين  متتلك  كمبوديا  مملكة 
الييتيياريييخييي ميييا يييوؤهييلييهييا بيييياأن ترتبع 
خلفية  لها  لأن  التقدم  عر�س  على 
تييي�يييشيييرب بعمق  قيييدميييية  حييي�يييشييياريييية 
الييتيياريييخ، وميييا اأتييييت بييه ميين متاثيل 
تر�شم  انها  على  دليل  خري  طبيعية 
�ييشييورة ذهيينييييية عيينييد الييييزوار وتر�شخ 
النمطية  اليييي�ييييشييييورة  عيييقيييوليييهيييم  يف 
لييكييمييبييوديييا ومييييدى تاأثري  الييقييدمييية 
والنمو  التقدم  على  احل�شارة  هييذه 
حاليا  متيييار�يييشيييه  الييييييذي  واليييتيييطيييور 
يف  العامل  دول  جميع  مع  وتتاو�شل 

موع من الندية واملعرفة واخلربة.
يف املمر الثاين بعد البوابة مبا�شرة 
يييقييف عيييدد ميين اجليينييود عييلييى هيئة 
متييياثيييييييل ميييين الييييرخييييام واحلييييجييييارة 
الرملية، وخلفهم نقو�س مما يذهل 
الييييزائيييير، وجميي�ييشييم يييياأخيييذ حيييييز من 
" انيييغيييكيييوروات الكبري"  ملييعييبييد  املييميير 
حتيطه،  التى  اخل�شراء  بامل�شاحات 
كما ي�شتقبل اجلزء الثاين من جناح 
افرتا�شية  برحلة  اليييزوار  كمبوديا 

بحرية  اأميييواج  حيث  ال�شاطئ،  على 
اليييزوار مييع �شماع �شوت  اأقيييدام  عند 
البحر،  مياه  تعزفها  التى  الطبيعة 
ويف املمر املوؤدي للحياة الزراعية التى 
يعتمد عليها �شكان اململكة، ويتعرف 
الزائر على اأنواع املنتجات الزراعية 
الوقت  امل�شتخدمة يف هذا  والأدوات 
املنتجات  وجيينييي  واليييزراعييية  للحرث 
التى  اأهم املحا�شيل  الزراعبة، ومن 
لدول  وتيي�ييشييدرهييا  كمبوديا  تنتجها 
القمح،  املييثييال  �شبيل  وعييلييى  الييعييامل 
الفلفل، الذرة، احلم�س، ومل تكتفي 
بل  قومي  كدخل  بالزراعة  كمبوديا 
عر�س اجلناح حماولت ال�شعب باأن 
اأدخل  مما  ال�شفن  يف  للعمل  يتوجه 
تقت�شر  ومل  لييلييبييالد،  املييهيينيية  هييييذه 
معرو�شات كمبوديا على هذا القطاع 
فييقييط وامنييييا �ييشييلييط اجليينيياح ال�شوء 
واملييو�ييشيييييقييى والفنون  الييثييقييافيية  عييلييى 
وال�شناعات احلرفية التقليدية من 

مالب�س املحلية.
ويف واحيييد ميين اأركييييان اجليينيياح جند 
جميي�ييشييم لييهيييييكييل مييعييبييد فييييوق راأ�ييييس 

بنف�س  الأربعة  ال�شلوع  بكل  ت�شكلت 
اليي�ييشييكييل وامليييالميييح والييتييعييبييري، وهذا 
املييجيي�ييشييم الييتييحييفيية الييفيينييييية اليييدالييية 
كمبوديا  يف  اليينييحييات  حييرفييييية  عييلييى 
واأن  والبييتييكييار،  بييالإبييداع  واهتمامه 
احل�شارة  يف  ميييييوروث  اليينييحييت  فييين 
كييل هذه  وجييياءت  للملكة،  الييقييدمييية 
التماثيل واملج�شمات ب�شورة مبهرة 
النماذج  هذه  فكل  للغاية،  ومتميزة 
�شوف ت�شهم يف جذب ال�شياح وروؤ�س 

الأموال اإىل اململكة.
كمبوديا  م�شاركة  من  الهدق  وياأتي 
احل�شارة  تييعييريييف  اإىل  اأكيي�ييشييبييو  يف 
زوار  جلميع  لها  الييقييدمي  والييتيياريييخ 
ال�شياحي  واليييرتوييييج  دبييييي،  اأكيي�ييشييبييو 
ي�شعى  الييييييذي  اليييكيييبيييري  لييلييجييمييهييور 
الثقافات  على  والييوقييوف  للمعرفة 
املتنوعة وروؤية ما هو قدمي وحديث 
ومراحل التطور والتنمية امل�شتدامة 

يف جميع الدول امل�شاركة. 

•• دبي- وام:

خليفة  عييبييداهلل  الفريق  معايل  �شهد 
امليييييري، الييقييائييد اليييعيييام ليي�ييشييرطيية دبي، 
يف   DP world جيينيياح  ميي�ييشييرح  يف 
جل�شات  ثييالييث  دبيييي،   2020 اإكيي�ييشييبييو 
"اأر�س  بعنوان  توك"  "ليت�س  مبادرة 
�شعادة حممد  الال م�شتحيل" قدمها 
العبار، موؤ�ش�س �شركة اإعمار العقارية 
م�شاعدي  بح�شور  كيييوم،  دوت  ونيييون 
الإدارات  ومييييديييييري  الييييعييييام،  اليييقيييائيييد 
وموظفي  ال�شرطة،  ومييراكييز  العامة 
واأدار  م�شارك،  وجمهور  دبييي  �شرطة 

اجلل�شة الإعالمي مروان احلل.
الفريق عبداهلل خليفة  ورحب معايل 
مثمًنا  الييعييبييار،  حممد  ب�شعادة  امليييري، 
توك"،  "ليت�س  مييبييادرة  يف  م�شاركته 
مع  تزامًنا  دبي  �شرطة  اأطلقتها  التي 
احلدث العاملي الكبري اإك�شبو 2020 
املييعييرفيية وتوا�شل  نيي�ييشيير  بييهييدف  دبييييي، 
ا�شتعرا�شه  خييييييالل  ميييين  الييييعييييقييييول، 
لتجربته ال�شخ�شية وم�شريته امللهمة 

واحلافلة بالنجاحات.
الإميييييارات هي  دولييية  اأن  واأكيييد معاليه 
اليييييال ميي�ييشييتييحيييييل، واأن  اأر�يييييييس  فيييعييياًل 
خري  حتققت  التي  العاملية  اإجنازاتها 
وجلي  وا�شح  ب�شكل  وُترتجم  برهان، 
مييا و�ييشييلييت اإليييييه اليييدولييية وميييا ت�شعى 
وامل�شتقبل  الييفيير�ييس  اأر�ييييس  فييهييي  ليييه، 
اليييييواعيييييد، وفيييييييهيييا تييتييحييقييق الأحييييييالم 
م�شتوى  عييلييى  �يييشيييواء  واليييطيييميييوحيييات 

واملوؤ�ش�شات  اليي�ييشييركييات  اأو  احلييكييومييات 
وفيها  فمنها  الأ�شخا�س،  اأو  اخلا�شة 
انطلقت وتاأ�ش�شت الكثري من امل�شاريع 

والأعمال ال�شخمة والعاملية.
�ييشييرطيية دبيييي لدينا  " نييحيين يف  وقييييال 
تعاون كبري وتن�شيق دائم يف الفعاليات 
الييكييبييرية الييتييي تييوؤميينييهييا �ييشييرطيية دبي 
و�يييشيييركييياوؤهيييا يف الييلييجيينيية الأمييينييييييية يف 
خمتلف املواقع البارزة يف دبي، والتابعة 
ال�شركات" لفتا  من  وغريها  لإعمار 
وداعم  مهم  �شريك  "اإعمار"  اأن  اإىل 
من  نخبة  ومتتلك  العملية،  هييذه  يف 
التي تعمل مع جلان  الب�شرية  املييوارد 
وباأف�شل  م�شتوى  اأعلى  وفق  التاأمن 
املييمييار�ييشييات، وهييييذه ميين الأميييييور التي 
نفخر بها جميًعا وتفخر بها دبي التي 
النوعية  فعالياتها  على  العامل  اعتاد 

وال�شخمة والرائعة.
العبار  �شعادة حممد  من جانبه، عرب 
ال�شت�شافة،  بيييهيييذه  �يييشيييعيييادتيييه  عيييين 
العام  القائد  ملعايل  بال�شكر  متقدًما 
وموؤكًدا  عمله،  وفييريييق  دبييي  ل�شرطة 
يف حييديييثييه بيييياأن الأميييين والأميييييان هما 
ركيزة القت�شاد والتجارة وال�شتثمار، 
وبدونهما ل ميكن لهذه القطاعات اأن 
تنمو، منوهاً باأن �شرطة دبي موؤ�ش�شة 
عاملية  �ييشييمييعيية  ذات  �ييشييخييميية  �ييشييرطييييية 
وحرفية  اجليياد  العمل  ميين  ح�شدتها 

موظفيها وكفاءة مواردها املتعددة.
العبار  حمييمييد  �يييشيييعيييادة  وا�ييشييتييعيير�ييس 
البدايات  ميينييذ  ال�شخ�شية  جتييربييتييه 
وقال اإن النجاح الذي حققته اأتى من 
التوفيق  اأن  اأولهم  اأ�شا�شين،  مبداأين 
العاملن،  رب  اهلل  مييين  هيييو  والييينيييجييياح 

اإل  يييتييحييقييق  ل  اليينييجيياح  اأن  وثييانيييييهييم 
�شغف  �شاحب  الإنيي�ييشييان  يكون  عندما 
ورغيييبييية، وجمييتييهييد ومييثييابيير، وينطلق 

ويحاول دون تردد.
موجودة  الداخلية  " الرغبة  واأ�شاف 
لييييدى كيييل اإنييي�يييشيييان، وليييكييين هييينييياك من 
كانت  مهما  وي�شتمر  يجرب  اأن  يقرر 
اأن  عليه  وف�شل  �شقط  واإن  الييظييروف، 
ينه�س ويعمل بجد و�شتمر باملحاولة 
الإن�شان  يتبع  واأن  ملل،  اأو  كلل  دون 
الأمر الذي يحبه ويجد نف�شه و�شغفه 

فيه".
بييقيييييادة مباركة  " اأكييرميينييا اهلل  وقييييال 
وا�شتثمرت  رائعا،  وطنا  وبنت  اأ�ش�شت 
من  النفط  مثل  الطبيعية  مييواردهييا 
وبناء  والتعليم  اليينييا�ييس،  منفعة  اأجيييل 
والبذل  العطاء  على  الييقييادر  الإن�شان 

اأكرمنا  وقد  وللعامل،  ولوطنه  لنف�شه 
و�شجاع  ا�شتثنائي  بييقييائييد  اييي�ييشيياً  اهلل 
"يف  ومقدام وداعييم ومدر�شة حقيقية 
العمل اجلاد والدوؤوب وامل�شتمر الذي 
يو�شلك للنجاح"، وهو �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�يييشيييد  بييين  اليي�ييشيييييخ حمييمييد 
نييائييب رئييييي�ييس اليييدولييية رئييييي�ييس جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ".
وحتدث �شعادته عن بداياته كموظف، 
التعليم  مثل  عييوامييل  اأن  اإىل  م�شريا 
والأ�شدقاء واملوظفن حول ال�شخ�س 
الإن�شان،  �شخ�شية  عييلييى  تيياأثييري  لييهييا 
اإيجابي  اأثر  لها  واإن هناك �شخ�شيات 
العمل،  يف  ليييالأميييام  دفييعييه  يف  وفيي�ييشييل 
�شنغافورة  يف  لييلييعييمييل  انييتييقييالييه  واإن 
اأكرث،  العقاري  القطاع  والتعرف على 
الرغبة  فيه  خلق  املييجييال  لهذا  وحبه 

يف  �شخمة  عقارية  موؤ�ش�شة  لتاأ�شي�س 
املتحدة، كون  العربية  الإميييارات  دوليية 
عالية  وبدرجة  مهم  العقاري  القطاع 

يف كل دولة يف العامل.
بن  واجهته،  التي  التحديات  وحييول 
�شعادته باأن املناف�شة التي حدثت بعد 
�شركات مناف�شة دفعته  فتح احلكومة 
للتو�شع  اإىل فر�شة  التحدي  لتحويل 
واإن  وخييارجييًيييا،  حمليا  الأفيي�ييشييل  نحو 
املناف�شة اأمر �شعب لكنه جيد، ويحتاج 
اإدارة ذكية وجيدة، وهو ما عملوا عليه 
التنفيذ اجليد  ميين خييالل  اإعييمييار،  يف 
والنوعية املمتازة يف البناء والتطوير، 
للعمالء،  اليييينييييوعييييييييية  واخليييييييدميييييييات 
فييالييتييحييديييات ميي�ييشييتييمييرة يف حييييييياة كل 
بجد  ال�ييشييتييمييرار  عليه  ولييكيين  �شخ�س 

واجتهاد لتحقيق النجاحات.

" يف يوم  �شعادته  ال�شاأن قال  ويف هذا 
�ييشيييييدي �شاحب  قييييال يل  الأيييييييام  مييين 
"باأن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
والنهار  الليل  مثل  والعمل  القت�شاد 
دائما  فييكيين  واليي�ييشييتيياء،  ال�شيف  ومييثييل 
حري�شا وجاهزا لتحولت القت�شاد"، 
وجاهزين  م�شتعدين  اإعييمييار  يف  فكنا 
بيي�ييشييكييل جيييييد، فييعييلييى �ييشييبيييييل امليييثيييال يف 
نكن  مل  الكبرية  القت�شادية  الأزمييية 
مييقييرت�ييشيين كييثييريا، وهييييذا كيييان جيدا 
الأزمة  ويِف  اإعييمييار،  ل�شيا�شة  بالن�شبة 
 2020 العاملية الأخييرية يف  ال�شحية 
وانخفا�س  حدثت  التي  والإغييالقييات 
الييقييوة اليي�ييشييرائييييية وعيييدم قيييدرة بع�س 
امل�شتاأجرين على دفع الإيجار، تعاملنا 
اأن  دون  الييو�ييشييع مبييرونيية  ومييع  معهم 
فكانت  عييليييييهييم،  �ييشييغييوطييات  منيييار�يييس 
اليييقيييرارات الييتييي اتييخييذنيياهييا تيي�ييشييب يف 

م�شلحة الإن�شان والعمل.
اأن  �ييشييعييادتييه  اأكييييد  ويِف هييييذا اجليييانيييب، 
باأ�شلوب  يييعييمييل  الييينييياجيييح  اليي�ييشييخيي�ييس 
خمييتييلييف، وعييلييى اأهيييييداف اليي�ييشييركيية اأن 
النتائج  تكون  عادية، حتى  تكون غري 
والإجنازات فريدة ونوعية، واأن اأ�شعب 
اأف�شل  الييعييمييل هييي اخييتيييييار  مييهييميية يف 
املوظف  اأن  اإىل  ميي�ييشييرًيا  امليييوظيييفييين، 
دون  وجمتهدا  مثابرا  يكون  اأن  يجب 
لديها  بييياأن  تفخر  اإعييمييار  واأن  تييوقييف، 
املتميزة  الييبيي�ييشييرييية  املييييوارد  ميين  نخبة 
التي يتم تقديرهم ومكافاأتهم ب�شكل 

كبري.

ب�شكل  "نون" تنمو  �شركة  اأن  واأو�شح 
كبرية  اإجنيييازات  وحتقق  وهائل،  كبري 
دولة  ميين  كييل  واأ�ييشييبييحييت متقدمة يف 
واململكة  املييتييحييدة  الييعييربييييية  الإمييييييارات 
م�شر،  وجمهورية  ال�شعودية  العربية 
اأن قييرارات احلكومة يف حتويل  مبيًنا 
موؤ�ش�شات  اإىل  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
و�ييشييركييات ميي�ييشيياهييميية، �ييشييوف يييكييون له 
نتائج جيدة، كون ال�شفافية يف العمل 
جيدة، واأن "نون" رمبا بعد 4 �شنوات 

�شوف تتحول اإىل �شركة م�شاهمة.
واإعجابه  انييبييهيياره  عيين  �شعادته  وعييرب 
الييتييي يحققها  بيييالأرقيييام واليينييجيياحييات 
املنزلية،  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب 
ميييوؤكيييًدا بييياأن هيييذا دليييييل عييلييى الرغبة 
واأن  لأ�ييشييحييابييهييا،  احلقيقي  وال�شغف 
واأن  النجاح،  تخلق  املتكررة  املحاولت 
العامل  يف  يجري  جتيياري  تغري  اأعظم 

هو امل�شاريع ال�شغرية يف املنازل.
حديثه  العبار  حممد  �شعادة  واختتم 
لل�شباب  اليينيي�ييشييائييح  مييين  مبييجييمييوعيية 
واليييتيييي متيييحيييورت حييييول الييعييمييل بجد 
ال�شتعجال  وعدم  متوا�شل،  واجتهاد 
على الراحة يف بداية امل�شوار والعمل، 
وحيييب الييعييمييل واحليييفييياظ عييلييى �شمعة 

املوؤ�ش�شة من خالل العمل الدوؤوب.
ويف ختام اجلل�شة كرم معايل الفريق 
حممد  �شعادة  امليييري،  خليفة  عييبييداهلل 
تقديًرا جلهوده  تذكارية  بدرع  العبار 
وميييي�ييييشيييياركيييية �يييشيييريتيييه اليييعيييميييلييييييية مع 

اجلمهور.

حرا�س معبد انغكوروات الكبري يرحبون بزوار جناح كمبوديا يف اأك�سبو 2020 

الفريق املري ي�سهد جل�سة اأر�س الالم�ستحيل  يف من�سة ليت�س توك باإك�سبو 2020 دبي

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد 2021
•• اأبوظبي-الفجر:

زايد  ال�شيخ  مييهييرجييان  يف  اأبييوظييبييي  �شرطة  م�شاركة  �شهدت 
على  اجلمهور  من  كبريا  اإقبال  الوثبة  منطقة  يف   2021
العرو�س املتميزة التي ركزت على  تقدمي اخلدمات والتوعية 
التطورات  وعك�شت   التاريخي  بييالإرث  والتعريف  والتثقيف 

التي حققتها يف م�شرية الدولة التطويرية.         
�شرطة  امل�شاركة عرب جناح  والإدارات  املديريات  وا�شتعر�شت 
للجمهور كما قدمت  الذكية  والبتكارات  اأبوظبي اخلدمات 
مقطوعاتها  من  جمموعة  اأبوظبي  �شرطة  مو�شيقى  فرقة 
مديرية  وعر�شت  الييزوار  اعجاب  و�شط  والوطنية  الرتاثية 
املرورية  ال�شالمة  توعوية عن  فيديوهات  والدوريات  املييرور 

للجمهور وتوعيتهم حول  القيادة الآمنة يف ال�شباب وترك 
م�شافة اأمان  كافية  والتعريف بالقانون رقم 5 ل�شنة 2020 
باأهداف  والتعريف  اأبوظبي  اإمييارة  يف  املركبات  حجز   ب�شاأن 
وال�شالمة  امليييروريييية  الييتييوعييييية  تييقييدمي  الأطيييفيييال يف  دوريييييية 
على  مييرورييية  وم�شابقات  تثقيفية  ور�ييشيية  وعييقييد  لييالأطييفييال، 
ميي�ييشييرح الييطييفييل، وتييوزيييع الييهييدايييا عييلييى امليي�ييشيياركيين ميين زوار 

املهرجان.
و عيير�ييشييت مييديييرييية تييرخييييي�ييس الآليييييييات واليي�ييشييائييقيين بقطاع 
العمليات املركزية خدماتها عرب التطبيقات الذكية امل�شممة 
مبا يتنا�شب مع احتياجات املتعاملن، وتعرف اجلمهور اإىل 
اخلدمات واملراكز وم�شارات الفح�س واأوقات العمل وم�شروع   
منظومة الفح�س الذكي من خالل ال�شيارة الذكية وخدمات 

قيادة  رخ�س  ملف  فتح  خدمة  يف  املتعامل  ورحلة  ال�شائقن 
ومواعيد الفح�س، فيما مت عر�س رخ�س الأطفال للتوعية 
.وعر�س ق�شم املوروث ال�شرطي يف املهرجان �شيارة ال�شرطة 
القدمية   التي ا�شتخدمتها يف عام 1979 وتعد اول �شيارة 
ريا�شية من نوع بور�س  م�شتخدمة لديها و�شور قدمية جت�شد 
اإدارة  ، وقدمت  تاأ�شي�شها  اأبوظبي منذ  م�شرية تطور �شرطة 
التفتي�س  الأمني  k9  عرو�شا متنوعة  للكالب البولي�شية 
بينت مهاراتها  الكبرية يف جمالت العمل ال�شرطي والأمني 
كما �شارك  عدد من اأع�شاء  مبادرة كلنا  �شرطة  مب�شاعدة 

اجلمهور واإر�شادهم  عند الدخول واخلروج
و�شاركت فرق دعم اأمن الفعاليات والدوريات املرورية واملهام 

اخلا�شة بتاأمن موقع املهرجان وتعزيز �شالمة امل�شاركن.

•• العني-الفجر: 

الإن�شانية  العلوم  كلية  ميين  احلو�شني،  نعيمة  الييدكييتييورة  فييازت 
بييطييوطيية لأدب  ابييين  بييجييائييزة  والجييتييميياعييييية بجامعة الإمييييييارات، 
كتاب  عن  املرتجمة«  »الرحلة  فئة   ،2021-2020 الرحالت 
»خرائط ورحالت ال�شفر يف اأعماق اإفريقيا 1795 – 1797« 
بح�شب  وذليييك  بيييارك،  منغو  الأ�شكتلندي  وامل�شتك�شف  للكاتب 
اأبو  الآفيياق يف  »ارتياد  لييالأدب اجلغرايف،  العربي  املركز  اأعلنه  ما 
اإ�شدار الكتاب يف طبعة جديدة،  ظبي ولندن«.. وتبنت اجلائزة 
بالتعاون مع »دار املتو�شط« يف ميالنو الإيطالية، ومينح املركز 
الأعمال  لأف�شل   2003 عييام  منذ  �شنوياً  بطوطة  ابيين  جييوائييز 
من  خمتلفة  فييروع  يف  عربياً،  الرحلة  اأدب  يف  واملكتوبة  املحققة 

الييدكييتييورة نعيمة  واأكيييدت  فييرع الرتجمة.  الإبييييداع، ومنها  اأوجيييه 
اإجنيياز جديد للثقافة والإبداع  اأن هذا الفوز هو  احلو�شني على 
الييذي بات يت�شدر خارطة فن الرتجمة، عرب نخبة  الإميياراتييي، 
من امل�شاريع التي ت�شاهم اليوم يف نقل ثقافات العامل، ونقل ما يف 
خزانة اأدب الرحلة اإىل لغات خمتلفة، فيما يذكرنا اأدب الرحالت 
بديهياً بالرحالة ال�شهري ابن بطوطة، اأحد اأقدم الأمناط الأدبية، 
التي مت �شبط مفهومها مبكرا، واأ�شبحت فر�شة للتوا�شل بن 
�شبل  عن  يبحث  قييارئ  وبيين  لالنتباه  مثرية  رحلة  ي�شرد  كاتب 
لكت�شاف الآخر، ما يدفعنا للقول اإننا يف اأم�س احلاجة اليوم اإىل 
الرحلة  اأدب  يف  ما  نقل  على  اأي�شاً  والعمل  املتمدن،  الفكر  ذلك 
العربية التي متتد على  مدى قرون، اإىل لغات اأخرى ليتعرف 
الآخر  اإىل  العربي  نظرة  طبيعة  على  قييرب  عن  الغربي  القارئ 

ونظرته اإىل نف�شه ، منوهة اإىل اأن الإمارات من�شة عاملية للبحث 
العامل بوجه خا�س،  والرتجمة وبناء ج�شور متينة مع ثقافات 
والإبداع الإن�شاين بوجه عام. وتعترب الدكتورة نعيمة احلو�شني، 
احلائزة �شهادة الدكتوراه من جامعة كن�شا�س بالوليات املتحدة 
واهتمامها  اخلرائط،  ر�شم  وممار�شة  علم  يف  باحثة  الأمريكية، 
�شواء يف  اكت�شبتها لطلبة اجلامعة،  التي  املعرفة واخلربة  بنقل 
جمال نظم املعلومات اجلغرافية اأو ال�شت�شعار عن ُبعد والبيئة 
واليي�ييشييييياحيية والييتييعييليييييم، اإىل جييانييب اإ�ييشييهيياميياتييهييا اليينييوعييييية يف نقل 
خالل  ميين  والباحثن  العربي  اجلمهور  اإىل  العلمية  الأبييحيياث 
ترجمتها لعدد من الكتب املهمة عاملياً يف جمال تخ�ش�شها، وقد 
وال�شهادات  اجلييوائييز  ميين  العديد  على  ح�شولها  يف  ذلييك  اأ�شهم 

التقديرية من موؤ�ش�شات عربية ودولية مرموقة. 

باحثة من جامعة الإمارات تفوز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحالت
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العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
الهند�شية  ال�شيييييادة/ويبكو  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لدارة امل�شاريع
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3724767 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شلطان را�شد �شعيد �شلطان ال علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف روز كمال ا�شماعيل الكبي�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
للنقليات  ال�شيييييادة/الباين  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1058511 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة مفرج �شعيد علي �شالح املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل مبخوت عبداهلل �شالح املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
الهولندية  ال�شيييييادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لال�شا�شات ومعاجلة اخلر�شانة - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1037356 

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شردار داود �شلمان البياتى من 30 % اإىل %62
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شعد عفيف زعرب %38

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شعد عفيف زعرب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
�شركة   - ثري  ال�شيييييادة/�شوجنو  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4166645 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة األفا ظبي بارترنز القاب�شة ذ.م.م
ALPHA DHABI PARTNERS HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيمريا لال�شتثمار - ذ. م. م
 CHIMERA INVESTMENT L L C

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بلو بلي�س لل�شيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�شة رقم:2687910 
تعديل اإ�شم جتاري من/ بلو بلي�س لل�شيانة العامة

BLUE PALACE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ وندو كلن لل�شيانة العامة
WINDOW CLEAN GENERAL MAINTENANCE

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مطعم وم�شاوي اأرزة لبنان ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:4136298 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عامر عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عامر عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مومينول ا�شالم عبداملنان �شوردير

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم وم�شاوي اأرزة لبنان ذ.م.م
ARZET LEBANON RESTAURANT AND GRILLS L.L.C

اإىل/ مطعم وم�شاوي اأرزة لبنان - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ARZET LEBANON RESTAURANT AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
املعدنية  املياه  لتوزيع  الفوار  ال�شيييييادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الطبيعية - ذ م م   رخ�شة رقم:1123138 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ادى ندمي عمارى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ادى ندمي عمارى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل عي�شى اجلابرى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الفوار لتوزيع املياه املعدنية الطبيعية - ذ م م
AL FAWWAR MINERAL WATER DISTRIBUTION COMPANY  L. L.C

اإىل/ �شركة الفوار لتوزيع املياه املعدنية الطبيعية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL FAWWAR MINERAL WATER DISTRIBUTION COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ابوظبي لند للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN -ذ.م.م  رخ�شة رقم:1085433 
تعديل مدير / اإ�شافة كايد على دروي�س خرما

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اي ات�س �شي كابيتال القاب�شة ذ.م.م
 IHC CAPITAL HOLDING L.L.C

تعديل ن�شب ال�شركاء / جمموعة ايه ا�س جي �شتاليونز المارات �س.م.خ
EGS EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C  من 99 % اإىل   %99.99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �شي ريل �شتيت القاب�شة ذ.م.م
 IHC Real Estate Holding L.L.C

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة 

:داميوند �شتار ل�شناعة املفرو�شات
قد تقدموا الينا بطلب  IN رخ�شة رقم:2003074 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خليل عبد اهلل مبارك حممد املريخي  100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
حذف حممد عبداهلل مبارك حممد املريخي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ 
ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
ريالك�س  ال�شيييييادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لفندر للتدليك والعناية باجل�شم - رجال
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1384999 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة مطر �شحى جمعه فايل الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد مطر �شامل بن م�شيعد النيادي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
املحيط  ال�شيييييادة/منظر  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

للنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2194444 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبدالرحمن احمد ح�شن عبداهلل املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خلف ا�شماعيل خلف حممد احلو�شني

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/اإيفنت�س 

باي كري�شتينا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1699142 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/1033310 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4247786 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شيكر للع�شائر ذ.م.م
زاخر  مكاين  مركز  وحدة   -  1 ق  والربعون  ال�شركة:ال�شابع  عنوان 

للت�شوق F2 - نعمه مركز جتاري نعمه 2 متجر
CN 2272483 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

- تعين ال�شادة/الدره للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل( ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/26 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/12/29  - بالرقم:2105040967  

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإلغاء اعلن �شابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 3821890 بال�شم التجاري:فري�س بايت 
بابريكا خلدمات التموين ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  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 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بيرت �شكيل لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2775205 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نويون مونى حممد خور�شيد عالم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شوهيل حممد جالفو مياه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليل عبدالرحمن حممد عمر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بابلو حممد �شليم
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بيرت �شكيل لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

BETTER SKILL FOODSTUFF TRADING L.L.C
اإىل/ بيرت �شكيل لل�شيانة العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

BETTER SKILL GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين ) 4329901

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الأ�شماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�شاط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030

 تعديل ن�شاط / حذف بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  4721032
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/طوفان لعمال البال�شرت والبالط

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1148928 
تعديل اإ�شم جتاري من/ طوفان لعمال البال�شرت والبالط

TOFAN PLASTERING & TILING WORKS

اإىل / �شري بنو للنقليات واملقاولت العامة
SHER BANNU  TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

اإىل  اخرين  و  �شيف  خلفان  ثامر  �شيف  ال�شيد   478510 اجلبانة  ليوا  الظفرة  منطقة  من   / عنوان  تعديل 
اأبوظبي امل�شفح م 26 508409 508409  ال�شيد حممد نخريه جمعه و اخرين

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين ) 4329901
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة  4923009

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة  4923010
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شحب ونقل ال�شيارات املعطلة )بدون اإ�شالح(  5221001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تاأجري الآليات واملعدات الثقيلة  7730004

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تبليط الأر�شيات واجلدران  4330019
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال التطين للمباين )البال�شرت(  4330009

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإلغاء اعلن �شابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:عمار  بال�شم   CN رقم:2962982 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  للمعامالت  اخلاجه 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  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 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
ال�شيييييادة/ربوع  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

طوبا�س لنقل الركاب باحلافالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1126579 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مطعم 

بينوي ب�شت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1433560 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دبي-د.حممود علياء

العلمي  الإمييييييييييارات  نييييييادي  اخيييتيييتيييم 
يف نيييدوة الييثييقييافيية والييعييلييوم اليييدورة 
م�شاركات  اجتذبت  الييتييي  ال�شتوية 
طيييالبييييييية مييييين خميييتيييليييف املييييراحييييل 
توظيف  عييلييى  وركييييييزت  اليييعيييميييريييية، 
الطاقات الإبداعية وتوجيه الأفكار 
من  الفئة  لتلك  العلمية  والييييروؤى 
م�شتقباًل  منها  لال�شتفادة  الطلبة 
يف تنمية قدراتهم، وا�شتغالل اأوقات 
فراغهم يف تعلم واكت�شاب معلومات 

ومهارات جديدة يف جمالت �شتى.
رئي�س  الييبيي�ييشييتييكييي  عييييي�ييشييى  د.  وذكيييير 
الإمييييييييييارات  نيييييييادي  اإدارة  جميييلييي�يييس 
اأهيييداف عدة  لييه  اليينييادي  اأن  العلمي 
العلمي  الييييوعييييي  تيينيي�ييشيييييط  اأهيييميييهيييا 
من  امليييجيييتيييميييع  يف  والإلييييييييكييييييييرتوين 
العلمية  والأن�شطة  الييدورات  خالل 
و�شقلها  املييييييواهييييييب  واكييييتيييي�ييييشيييياف 
الفعاليات  يف  املتميزين  وم�شاركة 
واملحافل العلمية الدولية للو�شول 

اأهمية  ميثل  واليييذي  البييتييكييار،  اإىل 
رئي�شية يف الدولة ملا له من اإ�شهام يف 

التطور التقني والعلمي واملعريف.
�شهدت  الور�شة  اأن  الب�شتكي  واأكيييد 
60 حما�شرة و12 ور�شة مب�شاركة 
طالب   57 مييينيييهيييم  طييياليييبيييا   98
الواقع  جمييييالت  يف  طييالييبيية  و41 
ال�شطناعي  والييذكيياء  الفييرتا�ييشييي 
والكهرباء والإلكرتونيات وت�شميم 
وبرجمة  الإلييييكييييرتونييييييييية  امليييييواقيييييع 

بايثون والأمن ال�شيرباين.
"الأمن  ور�شة  اأن  الب�شتكي  واأ�شاف 
ال�شيرباين" حظيت باإقبال كبري من 
امل�شاركن لدورها يف تثقيف الطلبة 
يف  واخل�شو�شية  الأميينييي  بييالييوعييي 
والتدريب  الليييكيييرتوين،  الييفيي�ييشيياء 
والتعريف  العامل،  هذا  اأ�شرار  على 
مبيييخييياطييير واأ�ييييشيييياليييييييييب الخيييييييرتاق 
التوا�شل  مييييواقييييع  يف  والبييييييتييييييزاز 
الجتماعي والتدريب علم الت�شفري 

وحتليل البيانات.
والكهرباء  ور�ييشييات  اإىل  بييالإ�ييشييافيية 

والإلييكييرتونيييييات الييتييي تيييدرب فيها 
ت�شميم  كيييييفييييية  عييلييى  املييي�يييشييياركييين 
امليي�ييشيياريييع البيييتيييكييياريييية عييين طريق 
اللكرتونية،  الييييدوائيييير  تيي�ييشييميييييم 
الإلكرتونية  اليييرقيييائيييق  وبيييرجمييية 
ت�شميم  مت  وقد  الأ�شياء،  وانرتنت 
ابيييداعييييييية  افيييييكيييييار   10 وتيييطيييبيييييييق 
اأثر  ذات  ابييتييكييارات  اىل  وحتييويييلييهييا 

وقيمة للمجتمع.
التي  الفرتا�شي  الواقع  ور�شة  اأما 

لييفييتييت انييتييبيياه امليي�ييشيياركيين رغييبيية يف 
الييعييلييمييي واملعريف  الييتييطييور  مييواكييبيية 
بيئة  ت�شميم  كيفية  على  والتعرف 
وتعديل  واإ�ييشييافيية  الأبيييعييياد،  ثالثية 
واإ�شافة  وال�شخ�شيات،  املج�شمات 
خييي�يييشيييائييي�يييس احليييييييييييوار واحليييييركييييية 
املج�شمات  وبييرجميية  لل�شخ�شيات، 
تفاعلية  جلييعييلييهييا  واليي�ييشييخيي�ييشيييييات 
البحار  بيييييئيية  ت�شميم  مييثييال  اأكييييرث 
وامليييحيييييييطيييات واليييفييي�يييشييياء، واليييعييياب 
افييرتا�ييشييييية وغيييريهيييا وقييييد حر�س 
والتفاعل  التواجد  على  امل�شاركن 
 9 طوال مدة الور�شة التي تتجاوز 
�شاعات يومية مبعدل �شاعة ون�شف 

لكل جمال.
وكان لت�شميم املواقع الإلكرتونية، 
واإعداد  اخلا�شة  ال�شفحات  وبيينيياء 
حميييتيييواهيييا حييي�يييشيييوره اليييالفيييت من 
الآخر  البع�س  الييطييالب، كما اجتييه 
وور�شة  بايثون،  برجمة  اإىل  منهم 
الذكاء ال�شطناعي والتي تت�شمن 
»مييعيياجليية اليي�ييشييور واليييتيييعيييرف على 

الوجوه والتطبيقات العملية«.
وقيييييد عيييرفيييت ور�ييييشيييية بيييرجمييية لغة 
بييييايييييثييييون امليييي�ييييشيييياركيييين عييييلييييى اأهيييييم 
مميزاتها وا�شتخداماتها يف خمتلف 
املواقع  ت�شميم  مييثييل  الييتييطييبيييييقييات 
الإليييكيييرتونييييييية وتيي�ييشييميييييم الأليييعييياب 
اللييييكييييرتونييييييييية وتييي�يييشيييميييييييم نيييوافيييذ 
ر�شومية. وكيفية كتابة كود برجمي 
التعامل  مع  بايثون  لغة  با�شتخدام 
واملتغريات  الن�شية  املييتييغييريات  مييع 
تطبيقات  عييمييل  كييمييا مت  الييعييددييية. 
واإعداد  �شعارات  ت�شميم  كيفية  عن 
لغة  با�شتخدام  خمتلفة  ت�شاميم 
بايثون ومنها ت�شميم علم الإمارات 
و�شور  ن�شو�س  واإ�ييشييافيية  احلبيب 
الإماراتي  الوطني  الن�شيد  و�شوت 
عييلييى الييتيي�ييشييميييييم. واأنيي�ييشييطيية اأخيييرى 
حتت اإ�شراف نخبة من املتخ�ش�شن 
اإىل  ومييهيياراتييهييم  خييرباتييهييم  ينقلون 
اجليل اجلديد، الأميير الذي ي�شهم 
كيييبيييري خالل  بيي�ييشييكييل  اإفييييادتييييهييييم  يف 

الإجازة ال�شتوية.

وييييحييير�يييس اليييينييييادي الييعييلييمييي على 
كل  يف  املطلوبة  الأ�شا�شيات  توفري 
مواهب  لإطييالق  منه  �شعياً  ن�شاط 
الطالب يف عامل البتكار، خ�شو�شاً 
والإلكرتونيات،  الكهرباء  ق�شم  يف 
التعريف  على  اأن�شطته  تعمل  حيث 
على املبادئ الأ�شا�شية والتو�شيالت 
عر�س  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  الكهربائية 
اأنييييييييييييواع املييييييدخييييييالت واملييييخييييرجييييات 
والتطبيقات العملية وذلك للو�شول 
دورة  وخييالل  املبتكرة،  الأفييكييار  اإىل 

الواقع الفرتا�شي ي�شتطيع الهواة 
ت�شميم بيئة ثالثية الأبعاد حتتوي 
على جم�شمات و�شخ�شيات لت�شبح 

بيئة تفاعلية.
العلمي  اليينييادي  اأن  بالذكر  وجدير 
 26  2021 عيييييام  خيييييالل  حيي�ييشييد 
وعربية  واإقييليييييمييييية  حملية  جييائييزة 
امل�شابقة  يف  جوائز   6 منها  ودولية 
والت�شميم  لالبتكار  الفرتا�شية 
امللتقى  يف  جييييوائييييز  و3  بيييرتكيييييييا، 
مب�شر،  للطالئع  ال�شابع  الييعييربييي 

الدولية  امليي�ييشييابييقيية  يف  جيييوائيييز  و7 
نظمتها  التي  للعلوم  الفرتا�شية 
انتوك جلوبال الرتكية، و3 جوائز 
يف ميي�ييشييابييقيية اليييعيييويييي�يييس لييييالإبييييداع، 
للعلوم  العاملية  امل�شابقة  يف  وجائزة 
والييتييكيينييولييوجيييييا يف هيييييوجن كييييوجن، 
الفرتا�شية  امل�شابقة  يف  وجييائييزة 
ليييييييالخيييييييرتاعيييييييات والبيييييييتيييييييكيييييييارات 
املعر�س  يف  جوائز  و5  باإندوني�شيا 
والعلوم  لييلييهيينييد�ييشيية  الفيييرتا�يييشيييي 

والفنون برتكيا.

•• دبي-وام:

من  الأوىل  الييثييالثيية  الأ�ييشييهيير  �شهدت 
كبريا  عيييييييدداً  دبيييييي   2020 اإكييي�يييشيييبيييو 
ميين فييعيياليييييات تييوطيييييد الييعييالقييات بن 
والفنانن،  واملييينيييظيييميييات،  اليييبيييليييدان، 
ال�شفقات  اإبيييييييييرام  بيييين  مييييا  تييينيييوعيييت 
املعنية  الييفييعيياليييييات  اإىل  ال�ييشييتييثييمييارييية 
التعاون  ومييين  امليينيياخييييية،  بييييالأهييييداف 
متعددة  املهرجانات  اإىل  احلييدود  عرب 
الكلمة  مبعنى  يج�شد  ما  اجلن�شيات، 
�شعار احلدث الدويل "توا�شل العقول 

و�شنع امل�شتقبل".
 ويف مطلع �شهر اأكتوبر، اأبرمت اأوغندا 
مليون   650 بقيمة  جتارية  �شفقات 
ماليزيا  اأبرمت  بينما  اأمريكي،  دولر 
1.7 مليار  اتفاقيات جتاوزت قيمتها 
الأّولن  الأ�شبوعن  اأمريكي يف  دولر 
2020 دبيييي. كييمييا �شهد  اإكيي�ييشييبييو  ميين 
باولو  �شاو  ولييية  اإعيييالن  ذاتييه  ال�شهر 
اإبييييييرام �ييشييفييقييات جتارية  الييربازيييلييييية 
جديدة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولر 
اأمييريييكييي، كييمييا وقييعييت دولييية الإمييييارات 
و�شان مارينو والربازيل مذكرة تفاهم 

يف جمال التعاون ال�شياحي.
احتفالت  اأثييبييتييت  اآخيييير،  �شعيد  عييلييى   
فر�شة  اأنها  للدولة  الذهبي  اليوبيل 
اليي�ييشييفييقييات. ويف هذا  ذهييبييييية لإبييييييرام 
الفرن�شي  اليييرئييييييي�يييس  زار  الييي�يييشييييييياق، 
اإميييانييويييل مييياكيييرون اإكيي�ييشييبييو 2020 

التقى  دييي�ييشييمييرب اجلييييياري،   3 دبيييي يف 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  فيها 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
و�يييشيييهيييدت الييييزيييييارة تييوقيييييع عييييدد من 
والإمارات  فرن�شا  مل�شلحة  التفاقيات 
ماهارا�شرتا  وليييية  جييذبييت  بينما   ..
ملياري  بقيمة  ا�ييشييتييثييمييارات  الهندية 
ولية  اأ�ييشييبييوع  خيييالل  اأمييريييكييي  دولر 

ماهارا�شرتا يف اإك�شبو 2020 دبي.
بييرنييامييج الإنيي�ييشييان وكوكب   وا�ييشييتييميير 
تنظيم  يف   2020 اإك�شبو  يف  الأر�يييس 
من  املعنية  الأطييييراف  جتمع  لييقيياءات 
�شتى اأرجاء العامل لالإ�شهام باخلربات، 
واملييحييتييوى، واأفيي�ييشييل املييمييار�ييشييات التي 
الدويل  الييتييعيياون  ت�شجيع  �شاأنها  ميين 
اإحلاحاً.  الأكيييرث  الييتييحييديييات  ملييواجييهيية 
خم�شة  فييعيياليييييات  اليييربنييياميييج  ونيييظيييم 
جمموعة  اإبيييرام  اإىل  اأف�شت  اأ�شابيع، 
والتعهدات  الإتييفيياقيييييات  مييين  كييبييرية 
وقالت  اجليييياد.    بالتحرك  املييدفييوعيية 
املوظفن،  رئييييي�ييشيية  فيييريجيييي،  نييياديييية 
اليينييا�ييس والييكييوكييب يف  بييرنييامييج  رئي�شة 
كان  "لطاملا  دبييييي:   2020 اإكيي�ييشييبييو 
العقول  تيييوا�يييشيييل  هيييو  اإكيي�ييشييبييو  هييييدف 
– وهو  اإ�شراقاً  اأكييرث  م�شتقبل  ل�شنع 
اليييهيييدف اليييقيييائيييم عييلييى الإمييييييييان بييياأن 
نتاج  هما  والتقدم  البتكارية  احللول 
عرب  معاً  والأفييكييار  الأ�شخا�س  التقاء 

�ُشُبل جديدة وملهمة".

 2020 اإكيي�ييشييبييو  "جمع  واأ�يييشيييافيييت:   
اأرجاء  �شتى  ميين  التغيري  �ييشييّنيياع  دبييي 
وميينييظييمييات، يعملون  اأفييييييراداً  اليييعيييامل، 
اإيجابي.  تييياأثيييري  لإحييييييداث  بيييييييٍد  ييييييداً 
اأنييييه مليين دواعييييي �ييشييرورنييا روؤييييية اإبييييرام 
العديد من التفاقيات امللمو�شة حتى 
املزيد من عالقات  اإىل  ونتطلع  الآن، 
واإقامة  ال�شفقات،  واإبييييرام  الييتييعيياون، 
التحالفات يف الثالثة اأ�شهر التالية".

 و�شمن فعاليات اأ�شبوع املناخ والتنوع 
احليييييييوي، اليييذي عييقييد يف الييفييرتة من 
الإمارات  اأطلقت  اأكتوبر،   9 حتى   3
لتحقيق  ال�ييشييرتاتيييييجييييية  "املبادرة 
 ،"2050 بييحييلييول  املييينييياخيييي  احلييييييياد 

تتجاوز  ا�ييشييتييثييمييارات  �شت�شهد  والييتييي 
يجري  اأمريكي   دولر  مليار   163
النظيفة  الطاقة  جمييالت  يف  �شخها 
واملتجددة، لتحقيق م�شتهدف الدولة 

بحلول منت�شف القرن.
امليييو�يييشيييوع، وّقعت  لييهييذا  وا�ييشييتييكييمييال   
واإ�شرائيل،  الأردن،  حكومات  من  كل 
والإمييارات، يوم 22 نوفمرب املا�شي ، 
اإعالنا مهما، تلتزم فيه باإن�شاء طاقة 
للمياه يف  كهربائية متجددة، وحتلية 
الناجمة  التحديات  ملواجهة  املنطقة 

عن التغري املناخي وندرة املياه.
 واأ�شاد جون كريي، املبعوث الرئا�شي 
�شهد  الذي  للمناخ  الأمريكي اخلا�س 

و�شفها  حيث  بييالإتييفيياقييييية،  الييتييوقيييييع، 
قائال: "اإنها منوذج يحتذى به ُيظهر 
كيييييف ميييكيين لييلييتييعيياون اأن ييي�ييشيياهييم يف 
مرونة  واإنيي�ييشيياء  الطاقة،  نقل  ت�شريع 
التغري  ليييتييياأثيييريات  لييلييتيي�ييشييدي  اأكيييييرث 
اأ�شبوع  فييعيياليييييات  و�ييشييميين  املناخي".  
 17 ميين  الييفييرتة  يف  املنعقد  الف�شاء، 
وكالة  اأعيييلييينيييت  اأكييييتييييوبيييير،   23 حيييتيييى 
مع  �شتعمل  اأنييهييا  للف�شاء  الإمييييييارات 
لتطوير  ال�ييشييرتاتيييييجييييين  اليي�ييشييركيياء 
برامج تتيح الفر�شة للقطاع اخلا�س 
ال�شتثمار يف جمال الف�شاء. ويف 20 
اأكتوبر، وّقعت وكالة الإمارات للف�شاء 
الإ�شرائيلية  اليييفييي�يييشييياء  وكيييياليييية  مييييع 

تيي�ييشييهييد و�شع  قييييد  تيييفييياهيييم،  مييييذكييييرة 
بحلول  القمر  على  الييدولييتيين  علَمي 
لعقد  اإطييييييارا  وتيييوفييير    ،2024 عييييام 
ومتبادلة  نافعة  ا�شرتاتيجية  �شراكة 
لتعزيز اجلهود جلمع بيانات الف�شاء 
العلمية، وحتليلها.  كما ك�شفت جامعة 
العربية  الإمييييييارات  وجييامييعيية  كييريتيين 
املييتييحييدة، يف 19 اأكييتييوبيير، عيين خطط 
م�شرتكة لتطوير اأول مر�شد ل�شلكي 
م�شفوف يف مدينة العن، وذلك من 
القائم  ال�شرتاتيجي  التعاون  خييالل 
بيين اأ�ييشييرتاليييييا والإميييييارات يف جمايل 
فعاليات  و�شمن  والتطوير.    البحث 
والريفية،  احل�شرية  التنمية  اأ�شبوع 
اأكتوبر   31 الذي عقد يف الفرتة من 
ك�شف  امليييا�يييشييييييين،  نييوفييمييرب   6 حييتييى 
للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 
املييتييحييدة عن  الأمم  مييوئييل  الييبيي�ييشييرييية 
الأخرية"؛  املييرحييليية  طييريييق  "خارطة 
نهج  اإىل حتقيق  يهدف  وهو خمطط 
امل�شتوطنات  جلعل  ومتمركز  �شامل 
اآميينيية وميي�ييشييتييداميية.    ويف  الع�شوائية 
نوفمرب املا�شي، اأثناء اأ�شبوع الت�شامح 
مت   ،2020 اإكيي�ييشييبييو  يف  والييتييعيياييي�ييس 
ال�شعوب  اأفييكييار  مييهييرجييان  ا�شت�شافة 
اأراتيني"،  "تي  والييقييبييلييييية  الأ�ييشييلييييية 
تيييارييييخ  يف  نييييوعييييه  مييييين  الأول  وهييييييو 
الييدولييييية. و�شهدت  اإكيي�ييشييبييو  مييعييار�ييس 
الييفييعييالييييية املُييقيياميية عييلييى ميييدى ثالثة 
اأوتيييييارا نيوزيلندا  بيين  الييتييعيياون  اأييييام 

واأ�شرتاليا،  الإمييييارات،  دوليية  وكييل من 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات  وكندا، 
وميياليييييزيييا، وبيييياراغييييواي، وبيينييمييا لبناء 
�شراكات  وعيييقيييد  جييييديييييدة،  عييييالقييييات 
عاملنا  تييواجييه  الييتييي  الق�شايا  ملعاجلة 
دبي   2020 اإكيي�ييشييبييو  و�ييشييهييد  اليييييييوم. 
امل�شرتكة  العاملية  القمة  افتتاح  اأي�شا 
اإييييطييياليييييييا، حيث  لييييالأديييييان يف جييينييياح 
دييين ومفكرين  ورجييال  علماء  جمعت 

لتعزيز احلوار بن خمتلف الأديان.
اأ�شابيع  مييين  اأ�يييشيييبيييوع  اأحييييييدث  و�ييشييهييد 
دبي،   2020 اإك�شبو  يف  املييو�ييشييوعييات 
والتعّلم،  امليييعيييرفييية  عييلييى  ركييييز  اليييييذي 
اإىل   12 مييييين  اليييييفيييييرتة  يف  واأُقيييييييييييييم 
عيييييددا من  اجلييييييياري،  دييي�ييشييمييرب   18
التفاقيات التعليمية. وجرى التفاق 
ا�شت�شافتها  الييتييي  قمة"ريوارد"  يف 
ميييوؤ�يييشييي�يييشييية دبييييييي الييييعييييطيييياء يييييييوم 14 
 37 التعليم يف  دي�شمرب، على متويل 
الييدول الأع�شاء يف منظمة  دوليية من 
اليييتيييعييياون الإ�يييشيييالميييي، بييقيييييميية ن�شف 
مليار دولر. ويهدف الربنامج املُ�شمى 
بي "مبادرة متويل التعليم الذكي" اإىل 
م�شاعدة 28 مليون طفل ل يذهبون 

اإىل املدر�شة على التعلم.
اأك�شنت�شر،  �ييشييركيية  مييين  كيييل  واأعييليينييت 
للخدمات   2020 اإكيي�ييشييبييو  �ييشييريييك 
العطاء،  دبييييي  ومييوؤ�ييشيي�ييشيية  الييرقييمييييية، 
و�شركة مايكرو�شوفت، ومنظمة الأمم 
يوم  "اليوني�شف"  للطفولة  املتحدة 

اإطالق من�شة تعّلم  عن  دي�شمرب   12
ترتاوح  الذين  لل�شباب  عاملية  رقمية 
24 عييامييا يف  اإىل   15 اأعييمييارهييم ميين 
جميع اأنحاء العامل، حيث تقدم تعليما 
للمهارات.   وتدريبا  ُمعتمدا،  جمانيا 
و�شهد اإك�شبو 2020 اأي�شا جمموعة 
والثقافية،  الفنية  التعاون  اأوجييه  من 
القارات  عييرب  فني  معر�س  بينها  ميين 
بن مالطا ودوليية الإمييارات ، واأ�شبوع 
املك�شيك  جيينيياح  نّظمه  اليييذي  املييو�ييشيية، 
اأنحاء  جميع  من  ت�شميمات  وعر�س 
العامل على ممرات العر�س يف اأجنحة 
وتايالند،  و�يييشيييويييي�يييشيييرا،  اإ�يييشيييرائيييييييل، 
والييييييوليييييييات املييييتييييحييييدة الأميييرييييكييييييية، 
ومييهييرجييان الييلييغيية الييربتييغييالييييية الذي 
الربتغال،  من  وفنانن  مييوؤّدييين  جمع 
واأنغول، والربازيل، وموزمبيق، و�شاو 
تومي وبرين�شيب، و تيمور – لي�شتي.

املييخييرج امل�شهور  بيين  الييتييعيياون  ومييّثييل 
واملو�شيقار  كييييابييييور،  �ييشيييييخييار  عييامليييييا 
جائزتي  ميييين  كييييل  احلييييائييييز  وامليييليييحييين 
رحمان  اآر.  اإييييييه.  وغيييراميييي  اأو�يييشيييكيييار 
ملييياذا؟،  املو�شيقية  امل�شرحية  لإنيي�ييشيياء 
التي �شتعر�س للمرة الأوىل يف �شاحة 
2022، واحييدا من  يناير  الو�شل يف 

اأهم اأوجه التعاون املُعلن عنها.
اأوجه  املييزيييد ميين  اإقيياميية  وميين املتوقع 
فعاليات  انتهاء  قبل  املُثمرة  التعاون 
31 ميييار�يييس  ييييييوم  الييييييييدويل  احليييييييدث 

.2022

•• دبي-الفجر: 

 ، ال�شباب  املييزروعييي، وزيييرة دوليية ل�شوؤون  زارت معايل �شما بنت �شهيل فار�س 
نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي، جناح دولة دومينيكا يف اك�شبو 2020 دبي، 
واطلعت على الدور الذي تلعبه دومينيكا يف خف�س النبعاثات على اأر�شها من 

ثاين اأك�شيد الكربون مبعدل الن�شف تقريبا بحلول عام 2030. 
تدفع  التي  وتقاليده  كاليناغو  �شعب  ثقافة  على  املييزروعييي  معايل  واطلعت 
النا�س وال�شياح للقدوم اإىل دومينيكا من خمتلف اأنحاء العامل للتعرف على 
كما يحر�س  ال�شتوائية،  اإيقاع احلياة  اأفييراده على  يعي�س  الذي  الإقليم  هذا 

�شعب كاليناغو على اأن يعامل �شيوفه مببداأ العي�س مبا توفره الأر�س والبحر 
وال�شماء. 

جت�شيد �شعار اك�شبو بتوا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل
العقول  لتوا�شل  العامل  يجمع  دبي   2020 "اك�شبو  املييزروعييي:  �شما  وقالت 
على  تعمل  التي  دومينيكا  جناح  جتربة  ج�شدته  ما  وهييذا  امل�شتقبل،  و�شنع 
لأجل  الكربونية  النبعاثات  من  احلييد  يف  البلد  هييذا  بجهود  زوارهيييا  تعريف 
اإحدى  باحت�شانه  البلد  لهذا  الثقايف  التنوع  اأف�شل، وكذلك عر�س  م�شتقبل 
اليوم  هييذا  اإىل  يييزال  ل  الييذي  كاليناغو،  �شعب  القدمية  العامل  �شعوب  فئات 

الرثية  دومينيكا  اأر�يييس  ميين  وتقبل  حييب  بكل  الييعييامل  مييع  ويييتييوا�ييشييل  يعي�س 
بتنوعها واختالفها. 

جناح �شاو تومي وبرين�شيب
– هذه  وبرين�شيب  تومي  �شاو  املزروعي، جناح جمهورية  �شما  وزارت معايل 
اجلمهورية اجلزرية التي تقع يف خليج غينيا، حيث يعر�س اجلناح ما تربز 
به هذه الدولة من مناظر جغرافية خالبة بتجربة ريفية تتميز بال�شواطئ 
فر�س  ي�شتقطب  اليييذي  املييذهييل  احليييييوي  والييتيينييوع  النخيل  بيياأ�ييشييجييار  املليئة 
والت�شالت  البحري  واملجال  ال�شياحة  مثل  قطاعات  يف  عديدة  ا�شتثمارية 

اأنطونيو،  جوزي  ال�شيد  ا�شتعر�س  حيث  التحتية،  والبنية  املعلومات  وتقنية 
واحلرفية  التقليدية  املهارات  اجلولة  يف  وبرين�شيب  تومي  �شاو  جناح  مدير 
الع�شوية  امليييواد  با�شتخدام  الييدوليية  هييذه  �شكان  بها  ي�شتهر  التي  امل�شتدامة 
يف  "راأينا  وبرين�شيب:  تومي  �شاو  جناح  عن  �شما  معايل  وقالت  والطبيعية. 
حتقيق  على  البلد  هييذا  عمل  جتربة  وبرين�شيب  تومي  �شاو  جمهورية  جناح 
على  وتعمل  ل�شعبها،  امل�شتدام  والقت�شادي  الجتماعي  والزدهيييار  التنمية 
كال�شياحة  خمتلفة  مبجالت  املهتمن  وت�شتقطب  وتقاليدها،  بيئتها  حماية 
والتكنلوجيا والت�شالت وتعر�س لهم تاريخا باأ�شلوب يجذب الزائر لال�شتماع 

لكافة تفا�شيل تاريخ هذه الأر�س وال�شعب".

�شمن �شل�شلة زيارات تقوم بها وزيرة الدولة ل�شوؤون ال�شباب

�سما املزروعي تزور جناحي دومينيكا و�ساو تومي وبرين�سيب وتطلع على جتارب البلدين يف جمال ال�ستدامة والتغري املناخي

ختام الدورة ال�ستوية وح�ساد جوائز نادي الإمارات العلمي

اإك�سبو 2020 دبي .. 3 اأ�سهر من الإجنازات والأحداث العاملية مل�ستقبل اأكرث اإ�سراقا

•• العني - الفجر

نظمت موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية برعاية 
الإدارة احلملة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخة د. �شما بنت حممد بن خالد 
التوعوية " بيئتنا تتحدى " �شمن برنامج �شما حممد للتثقيف البيئي مبنا�شبة 
" يف حممية البطحاء مبدينة العن مب�شاركة  " اليوم العاملي للتاأهب لالأوبئة 
فريق الوطن التطوعي الذي يرتاأ�شه  �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن خالد 
اآل نهيان  - حفظه اهلل – ومكتبة اأجيال امل�شتقبل يف جمعية ال�شيخ حممد بن 
خالد اآل نهيان لأجيال امل�شتقبل ومدر�شة القهوة وال�شنع واملطبخ التدريبي يف 
مركز ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف . وقد �شارك يف احلملة التوعوية 

 " النفايات  لإدارة  ظبي  اأبييو  ومركز  البطحاء،  حممية  اإدارة  ميين:  كل  البيئية 
تدوير"، ق�شم الطوارئ وال�شالمة العامة بهيئة الدفاع املدين ومركز ترو ليف 
ال�شيخة  توجيهات  تخللتها  املوؤ�ش�شات  اإدارة  بكلمة  احلملة  وا�شتهلت  الطبي. 
الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان يف احلر�س ال�شديد على ال�شتجابة 
لروؤية القيادة الر�شيدة باأن تظل جاهزية الإمارات الأوىل على م�شتوى العامل 
يف ال�شتعداد والتاأهب ملواجهة وحتدي الأوبئة، واأهمية رفع وعي املجتمع الذي 

ي�شاهم بدوره يف التح�شن البيئي واملناخي ب�شورة اإيجابية
كما حتدثت ال�شيدة نورة العامري ع�شو جمل�س اإدارة مبركز ال�شيخ حممد بن 
خالد اآل نهيان الثقايف عن دور الغذاء ال�شحي يف جمابهة الإن�شان لالأوبئة التي 
تظهر يف العامل. يف الوقت ذاته �شاركت اجلهات الداعمة للحملة بكلمات عربوا 

العيادات  اأمن و�شالمة املواطنن ودعم  فيها عن دور الدفاع املدين يف حتقيق 
وامل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية خالل اأزمة كوفيد 19 والدور الهام الذي يقوم 
به مركز اأبو ظبي لإدارة النفايات " تدوير" يف املحافظة على البيئة ونظافتها 

وخلوها من النفايات ال�شارة.
املدين  الدفاع  م�شاركة  اأبرزها  كان  متنوعة  اأن�شطة  احلملة  فعاليات  وتخللت 
مب�شابقات توعوية لرواد املحمية وعر�س �شيارة دورية امل�شعف ال�شغري وتعريف 

الأطفال على طرق الإ�شعافات الأولية.
كما �شارك يف طرح امل�شابقات التوعوية لالأطفال مركز اأبو ظبي لإدارة النفايات 
وقدمت املكتبة املتنقلة مبكتبة اأجيال امل�شتقبل ور�شا فنية متعددة  " تدوير". 

لالأطفال وور�س اإعادة تدوير تهدف للتوعية البيئية واأهميتها.

برعاية �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

حملة للتوعوية �سمن برنامج �سما بنت حممد للتثقيف البيئي مبنا�سبة »اليوم العاملي للتاأهب لالأوبئة«
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نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• جون باري�صيال

الييدميييقييراطييي جو  2020، حييقييق  نييوفييمييرب     يف 
بييايييدن فييييوًزا حييا�ييشييًمييا يف اليييولييييات املييتييحييدة على 
الرئي�س املنتهية وليته دونالد ترامب. هذا رغم 
عدم تقدمي الرئي�س ترامب تنازلت، وما بذله من 

جهود للت�شكيك يف نتائج الت�شويت اأمام الق�شاء.
اأكييرث موؤيديه  البقية معروفة... �شجع ترامب     
اأ�شوار  داخييل  النتخابات  هذه  حتدي  على  تطرفا 
واأطلق  ييينيياييير.   6 يف  وا�ييشيينييطيين  يف  الييكييوجنيير�ييس 
عييلييى اأعييمييال الييعيينييف الييتييي تييلييت ذليييك ا�ييشييم “مترد 
الأحيييييييداث  هيييييذه  يف  والييتييحييقيييييق  مفرو�س”... 

م�شتمر.
اإدارة     يف الأ�ييشييهيير الأوىل ميين وليييتييهييا، جنييحييت 
ال�شيا�شية.  اأجيينييدتييهييا  فيير�ييس  يف  بييايييدن-هييارييي�ييس 
النمو  واكت�شب  التطعيم �شد كوفيد-19،  ت�شارع 
خطة  على  الكوجنر�س  ووافييق  زخًما،  القت�شادي 
التعايف بعد الوباء )ما يقرب من 2 تريليون دولر 

اأمريكي(.
   على ال�شعيد الييدويل، اأعييادت الإدارة الأمريكية 
تيير�ييشيييييخ لييهييجيية املييي�يييشييياحلييية مييييع حييلييفييائييهييا ومع 

املوؤ�ش�شات. 
   اإىل درجة اأنه بعد �شتة اأ�شهر من دخوله البيت 
�شفينة  ت�شتهيه  الرياح جتري مبا  الأبي�س، ظلت 
الرئي�س بايدن. بلغت ن�شبة الر�شا عنه 55 باملائة، 
وموؤ�شرات الوباء م�شجعة. باخت�شار، كانت بداية 
ال�شيا�شي  النق�شام  مناخ  ا�شتمرار  اأن  رغم  جيدة، 

بن الدميقراطين واجلمهورين.
   انقلب املد على اإدارة بايدن -هاري�س يف اأغ�شط�س. 
-للقوات  -واليييفيييا�يييشيييل  املييتيي�ييشييرع  النيي�ييشييحيياب  كييييان 
لقواعد  تغيري  مبثابة  اأفغان�شتان  من  الأمريكية 
الييلييعييبيية. فييوجييئ احلييلييفيياء والييالجييئييون املحتملون 
التنفيذ  حيز  دخييل  اليييذي  بييايييدن  الرئي�س  بييقييرار 
تداعياته  اليييييييوم،  اىل  قييييرار  اأغيي�ييشييطيي�ييس.   31 يف 

حم�شو�شة.
   ميينييذئييذ، ظييهييرت حتييديييات اأخييييرى: اأدى و�شول 
اإىل  الييوبيياء  اإعيييادة  اإىل  اأوميييييكييرون  متحور دلتا ثم 

قمة الأولويات... ال�شتاء يلوح �شعًبا ...
الت�شعينات،  منذ  الأعلى  وهييو  الت�شخم،  معّدل     
الأمريكية.  الأ�يييشييير  داخييييل  ييا  اأييي�ييشً ب�شماته  تيييرك 
ونتيجة لذلك، اأ�شبح لإدارة بايدن -هاري�س الآن 
معدل ر�شا يبلغ 45 باملائة. وحده دونالد ترامب 
ح�شل على مثل هذه النتيجة املنخف�شة يف فرتة 
وليته الأوىل ع�شية انتخابات التجديد الن�شفي. 
وهيييو مييا ل يب�شر بييخييري جلييو بييايييدن مييع اقرتاب 

موعد النتخابات يف نوفمرب املقبل.

توقعات 2022
   يف الثناء، فاإن النمو القت�شادي ثابت، ومعدل 
باملائة(   4.2( ميي�ييشييتييوييياتييه  اأدنيييييى  عيينييد  الييبييطيياليية 
اأداء ح�شن. ومع ذلك،  الأ�شهم يف  اأ�شواق  وت�شتمر 
الق�شري،  املدى  يتباطاأ على  الت�شخم  اأّن  يبدو  ل 
الييتييزويييد دون حّل  �ييشييال�ييشييل  ميي�ييشييكييالت  تييييزال  ول 
الرتفاع  ويييهييدد  امل�شّجعة.  الرئي�س  كلمات  رغييم 
ييا النتعا�س  اأييي�ييشً اأوميييييكييرون  ملييتييغييرّي  اليي�ييشيياروخييي 

القت�شادي.
جلو  الييطييمييوح  الت�شريعي  الييربنييامييج  يلقى  كما     
بييايييدن مييعييار�ييشيية حييتييى ميين داخيييل حييزبييه. يواجه 
الأولوية  ذي  اأف�شل  ب�شكل  البناء  اإعيييادة  م�شروع 
)خطة بنية حتتية اجتماعية واقت�شادية تت�شمن 
تدابري �شحية وبيئية( مقاومة من ال�شناتور جو 
مان�شن من و�شت فرجينيا وكري�شتن �شينيما من 

ولية اأريزونا.
الدميقراطين  بيين  النق�شام  هييذا  و�شي�شتمر     

املعتدلن والتقدمين خالل عام 2022.
   على جبهة ال�شيا�شة اخلارجية، ل يبدو امل�شتقبل 
يف  اأفغان�شتان  م�شتنقع  �شي�شتمر  اإ�ييشييراًقييا.  اأكيييرث 
ال�شيطرة على الأخبار حيث تثّبت حكومة طالبان 
نف�شها بوح�شية على الأر�ييس، وي�شود عدم اليقن 
املرجح  وميين  م�شتقبال.  الالجئن  م�شري  ب�شاأن 
املتفاقمة  الإنيي�ييشييانييييية  الأزمييييية  تييتيي�ييشييدر  اأن  ييا  اأييي�ييشً

عناوين الأخبار يف الأ�شهر املقبلة.
   وتوا�شل رو�شيا يف عهد بوتن زيادة التهديدات 
على احلدود مع اأوكرانيا، و�شيمثل الغزو املحتمل 
للمنطقة، بال �شك، حتدًيا حللف �شمال الأطل�شي 
وحلفاء اأمريكا.    و�شيزيد تهديد ال�شن لتايوان، 
التفاق  اإحييييييياء  الأخيييييري يف  الأميييرييييكيييي  والييفيي�ييشييل 
اإدارة  تواجه  التي  املخاوف  الإيييراين، من  النووي 

بايدن-هاري�س.
مظلمة  لي�شت  املقبلة  القليلة  الأ�ييشييهيير  ولييكيين     
متاًما للرئي�س بايدن. فمن املتوقع ت�شجيل نتائج 
اإيجابية يف برنامج البنية التحتية، الذي مت تبنيه 
يف نييوفييمييرب بييدعييم ميين عيي�ييشييرات اأعيي�ييشيياء جمل�س 
جهوده  جو  �شيوا�شل  كما  اجلمهورين.  ال�شيوخ 
لطرح مبادرات ناجتة عن قمم عاملية، منها موؤمتر 

كوب 26 حول التغرّي املناخي.  
بايدن  الرئي�س  ل  يتو�شّ اأن  ا،  اأي�شً املتوقع  ومن     
ب�شاأن  م�شرتكة  اأر�شية  اإىل  مان�شن  وال�شيناتور 

خطة اإعادة البناء ب�شكل اأف�شل.
من  الثانية  ال�شنة  بييياأن  نييعييرتف  اأن  علينا  لكن     
رئا�شة جو بايدن لن تكون اأ�شهل من �شنته الأوىل 

يف البيت الأبي�س.
ترجمة خرية ال�شيباين

�سنة اأوىل جو بايدن ...!

- كثريون مع بقاء �شوبر ماريو رئي�ًشا للحكومة حتى ل تقع البالد يف حالة من عدم ال�شتقرار
- �شيلفيو برل�شكوين يرغب يف الكر�شي الكويرينال، ويحلم باإنهاء م�شريته باأ�شلوب اأنيق

ومل يكن البلدان ينظران اإىل بع�شهما على اأنهما �شديقان طبيعيان. واندلعت 
البلد  اأنها  رو�شيا من  وت�شتفيد  ب�شبب خالفات حدودية.  ع�شكرية  مناو�شات 
الأكرث ت�شديراً للنفط الأحفوري، ومن ارتفاع اأ�شعار النفط. اأما ال�شن فهي 

امل�شتورد الأكرب للنفط، وت�شتفيد من الأ�شعار املتدنية.
الأول  -كانون  دي�شمرب   13 ويف  املناخي،  التغري  م�شاألة  يف  البلدان  ويختلف 
2021، ا�شتخدمت رو�شيا حق الفيتو لإ�شقاط م�شروع قرار يف جمل�س الأمن 

يعترب اأزمة املناخ، تهديداً لل�شالم والأمن الدولين.
اأما ال�شن فامتنعت عن الت�شويت. ومنذ �شهر ويف موؤمتر املناخ الذي عقدته 
الأمم املتحدة، وقعت ال�شن مع املبعوث الرئا�شي الأمريكي اخلا�س ل�شوؤون 
امل�شتقبل”  للتعاون يف  “خريطة طريق  اأطلق عليه  اتفاقاً  املناخ جون كريي، 
قمة  يف  لكن  احليييراري.  الحتبا�س  اإىل  تييوؤدي  التي  الغاز  انبعاثات  ملخف�س 
الرو�شي  الرئي�شان  اأكد  الأول اجليياري،  دي�شمرب-كانون   15 الفيديو يف  عرب 

الأزمييات اخلارجية، وما هي  �شتت�شرف مع  املتحدة، وكيف  الوليات  �شتتخذ 
فعل  على  قييادراً  كان  واإذا  والعامل.  املتحدة  للوليات  بالن�شبة  الكربى  خطته 

ذلك، فاإن بالإمكان العثور على حل لكل اأزمة.
الأ�شا�شي هو هل  ال�شوؤال  اإن  فاإنه �شيقع يف ورطيية.  ذلييك،  واإذا مل يتمكن من 
كانت الطريقة التي ترى بها الوليات املتحدة نف�شها، متطابقة مع الطريقة 

التي ينظر بها الآخرون اإليها، وكيف �شيكون ميزان القوى يف 2022؟
لكن ال�شيا�شة الأمريكية دفعت رو�شيا وال�شن اإىل الوقوف معاً يف ق�شايا ل 
ا�شتغالل  فر�شة  املتحدة  الييوليييات  وجتاهلت  فيها.  نظرهما  وجهة  تتطابق 

تناق�س امل�شالح الرو�شية وال�شينية.
اأكرث  بطريقة  واليي�ييشيين  رو�ييشيييييا  فيه  تعمل  اليييذي  الييوقييت  ويف  امل�شتقبل،  ويف 
ان�شجاماً ملواجهة املوقع الدويل للوليات املتحدة، �شيكون على اأمريكا العمل 

بطريقة اأف�شل.

•• وا�صنطن-وكاالت

كتب وزير الدولة ال�شابق يف وزارة اخلارجية الدامناركية يورغن اأور�شرتومي 
كانت   ،1972 منذ  اأنييه  الأمريكية،  اإنرت�شت”  “نا�شونال  جملة  يف  موللر 
م�شاألة اإثارة النق�شام بن ال�شن ورو�شيا، حجر زاوية يف ال�شيا�شة اخلارجية 
الأمريكية، واأي حماولة لت�شكيل تفاهم اأو حتى اأ�شواأ من ذلك، حتالف �شمني 

اأو مكتوب اأو على �شكل جنيني، �شد الوليات املتحدة، كان يتعن اإحباطه.
وزار الرئي�س الراحل ريت�شارد نيك�شون ووزير اخلارجية الأ�شبق هرني كي�شنجر 

ال�شن يف 1972، ملنع ما كان يعتقد حتالفاً �شينياً رو�شياً حمتماًل.
الأمريكية تويل  ال�شيا�شة اخلارجية  اأن  ويبدو  ال�شيا�شة.  اختفت هذه  اليوم، 
اأهمية ق�شوى لق�شايا من �شاأنها لي�س فقط دفع ال�شن ورو�شيا اإىل اأح�شان 

بع�شهما،رغم النزاعات الثنائية املعروفة وحتى املواجهات بينهما.

فالدميري بوتن وال�شيني �شي جن بينغ الدعم املتبادل، واأبلغا العامل باأنهما 
ميلكان نظرة م�شرتكة للق�شايا اجليو�شيا�شية الرئي�شية.

باأن  الر�شالة وا�شحة  التحالف، وكانت  اإىل حد  ال�شداقة مل ت�شل  لكن هذه 
الزعيمن م�شتاءان من اأفعال الوليات املتحدة يف اخلارج، واأنهما يقفان معاً 

يف �شبيل و�شع حد لع�شر الهيمنة الأمريكية.
اإمييكييانييهييمييا التييفيياق عييلييى ميي�ييشييار ميي�ييشييرتك بييدييياًل للنظام العاملي  لييكيين هييل يف 
النتظار  ويتعن  متاماً  خمتلفة  م�شاألة  تلك  املتحدة،  الوليات  تقوده  الييذي 

ملعرفتها.
اأمامه  مفتوحاً  الباب  كان  الأبي�س،  البيت  بايدن  جو  الرئي�س  دخل  وعندما 
لإعادة توجيه ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية. وهو يواجه �شل�شلة من التحديات 

من بينها، ال�شن، ورو�شيا، وتايوان، واأوكرانيا، واإيران وكوريا ال�شمالية.
اأي جانب  وراغييبيياً يف حتديد  قيييادراً  كييان  اإذا  الق�شايا فقط  هييذه  وميكنه حييل 

هل تدفع ال�سيا�سة الأمريكية اإىل حتالف بني رو�سيا وال�سني؟

•• الفجر -خرية ال�صيباين
   تنتهي ولية �شريجيو ماتاريال 
الرئي�س  وي�شتبعد  فيييربايييير،  يف 
ثانية.  لولية  الرت�شح  الإيطايل 
اأن يحل  دراجيييييي  مليييارييييو  وميييكيين 
حمله، لكن الأو�شاط القت�شادية 
اإىل حالة  البالد  اأن تعود  تخ�شى 
�شيلفيو  ال�يييشيييتيييقيييرار.  عييييدم  مييين 

د. برل�شكوين على اخلط يرت�شّ
   من ق�شر اإىل اآخر: هل �شيغادر 
�شيغي  قييي�يييشييير  دراجيييييييييي  ميييييارييييييو 
يف  كويرينال  اأبيييواب  اإىل  للذهاب 
ال�شوؤال  هو  هييذا  املقبل؟  فرباير 
اليطالية  ال�شحافة  يوؤّرق  الذي 
�شهر،  ميييين  اأقيييييييل  يف  اأنيييييييه  حيييييييث 
�شريجيو  خليفة  الربملان  �شيعّن 

ماتاريال.
   لكن األي�س من الأف�شل اأن يظل 
للحكومة  رئي�ًشا  دراجيييي  ميياريييو 
التعايف  خيييطييية  تيينييفيييييذ  لإدارة 
الإ�شالحات  واإطيييالق  الأوروبييييية 
البالد  حتتاجها  الييتييي  الهيكلية 

ب�شدة؟ 
ال�شتبل�شمنت  راأي  هييييو  هيييييذا 
الإيييييييييييييييييطييييييييييييييييايل، الييييييييييييييييييييييييوارد يف 
تاميز  فيياييينييانيي�ييشيييييال  �ييشييحيييييفييتييي 
والإيكونيمي�شت، الذين يعتقدون 
اإذا مت انتخاب دراجييي رئي�ًشا  اأنييه 
�شتقع  الييبييالد  فييياإن  للجمهورية، 
يف حالة من عدم ال�شتقرار. ول 
الربيطانية،  الأ�ييشييبييوعييييية  تيييرى 
اأنها  على  اإيييطيياليييييا  �شّنفت  الييتييي 
واأ�ييييشييييادت   2021 الييييعييييام  دوليييييية 
�شخ�س  اأي  حييكييومييتييهييا،  بييرئييييي�ييس 
ليحل  الييكييافييييية  بييالييكييفيياءة  يتمّتع 

حمله.

�شريجيو ماتاريل يرف�س 
الرت�شح لوالية ثانية

   معاينة مّرة للم�شتوى الرديء 
الإيطالية،  ال�شيا�شية  للطبقة 
يتعّلق  عندما  ا  اأي�شً و�شعها  يتم 
الأمر مبعرفة من �شيجل�س على 
الذي  ماتاريال  �شريجيو  كر�شي 

�شي�شبح �شاغًرا قريًبا.
 ا�شُتقبل بحفاوة كبرية وت�شفيق 
طويل بداية ال�شهر يف ل �شكال دي 
“اإنكورا”،  �شيحات  مييع  ميالنو 
يرف�س رئي�س اجلمهورية رف�شا 

قاطعا تويّل فرتة ولية ثانية. 
وكذلك فر�شية البقاء يف املن�شب 
اإ�ييشييافييييية لنييتييظييار نهاية  ليي�ييشيينيية 

املجل�س الت�شريعي عام 2023.
   وخيييالل مييوؤمتييره ال�شحفي يف 
ماريو  ي�شتبعد  مل  الييعييام،  نهاية 

دراجيييي اأييييا ميين الييفيير�ييشيييييات، ول 
املييحييتييمييل لأعلى  انييتييخييابييه  حييتييى 
نيييييوايييييياه  كييي�يييشيييف  دون  مييينييي�يييشيييب 

احلقيقية.
�شيلفيو  يييييعييييرفييييه  ل  حييييييييياء     
اخلام�شة  يف  اأبييييييًدا.  بييرليي�ييشييكييوين 
عييييمييييره، يحلم  ميييين  واليييثيييميييانييين 
الييكييفييالييريي، الييييذي تيييراجيييع عن 
ال�شيا�شية دون الن�شحاب  احلياة 
م�شريته  بييياإنيييهييياء  متييياًميييا،  ميينييهييا 
اأنيييييييييق. خييييارًقييييا جميع  بييياأ�يييشيييليييوب 
القواعد يف هذا الأمر، عّن نف�شه 
منذ عدة اأ�شابيع كمر�شح طبيعي 
لليمن، منتزعا دعما �شورّيا من 

�شالفيني  ماتيو  الييرابييطيية  زعيييييم 
وميييا بييعييد الييفييا�ييشييييية فييراتيييييلييي دي 
ميلوين.  جيورجيا  من  اإيطاليا 
التي  الراأي  با�شتطالعات  اقوياء 
املتطرف  اليييييميين  هيييييميينيية  تييعييزز 
فانهما  ال�شيا�شي،  الطيف  على 
ماريو  اختيار  اإىل  ا  اأي�شً مييالن 
القادم  الييرئييييي�ييس  ليييييكييون  دراجييييي 
ليييليييدولييية دفيييعيييا بيييياجتيييياه اإجييييييراء 

انتخابات ت�شريعية مبكرة.

ال�شرعة واالإتقان
احليييييييزب  زعيييييييييييميييييا  ويييييييييذّكيييييييير     
ليتا،  اإنييييريييييكييييو  الييييدميييييقييييراطييييي 

وحركة 5 جنوم جوزيبي كونتي، 
“�شخ�شية  اأهمية  جانبهما،  من 
اأخالقية  حمايدة وموّحدة وذات 
يفتقر  خ�شائ�س  جدا”.  عالية 
املوّرط  برل�شكوين  �شيلفيو  اإليها 
تتعلقان  ق�شائيتن  ق�شيتن  يف 
بونغا”،  “بونغا  الأم�شيات  بتلك 
ال�شتماع  والتي برجمت جل�شات 
يناير.  �ييشييهيير  نييهيياييية  يف  بيي�ييشيياأنييهييا 
موعد  ويف  الييييوقييييت،  ذلييييك  فييفييي 
يناير،   4 يف  حتييييديييييده  �ييشيييييتييم 
�شيجتمع الربملان لنتخاب رئي�س 

اجلمهورية.
لييلييحيي�ييشييول عييلييى هيييذه الولية     

يح�شل  اأن  يجب  �ييشيينييوات،  ب�شبع 
اأ�شوات املجّمع  املر�شح على ثلثي 
النييييتييييخييييابييييي. وانيييييطيييييالقيييييا من 
الأغلبية  تكون  الرابع،  القييرتاع 
ذلك  “لنفعل  كييافييييية.  الب�شيطة 
ي�شر  جيد”،  وبيي�ييشييكييل  بيي�ييشييرعيية 
ميياتيييييو �ييشييالييفييييينييي. وقييييد خطط 
الت�شاور  الأحييييييزاب  جييميييييع  قييييادة 
مدركن  مييبييا�ييشييرة،  العطلة  بييعييد 
الت�شويت،  تييعييليييييمييات  رغييييم  اأنييييه 
القنا�شة  امليييتيييميييردون  يييحييتييفييظ 
انتخابات  كل  يف  مبفاجاآت  دائًما 

رئا�شية.
عن ليزكو

ماتاريل يرف�س والية ثانية

انطالق معركة النتخابات الرئا�سية الإيطالية...!

من اندلع حرب على نطاق اأو�شع 
على  مو�شكو  ا�شتيالء  ت�شمل  قد 

اأرا�س اأوكرانية جديدة.
لهجوم  التخطيط  بوتن  وينفي 
حتركات  اإن  قائال  اأوكرانيا  على 
الييييقييييوات اليييرو�يييشييييييية تيييهيييدف اإىل 
الدفاع عن رو�شيا �شد اأي تدخل 

ع�شكري غربي.
وقييييييّدم الييرئييييي�ييس اليييرو�يييشيييي هذا 
املقرتحات  ميين  �شل�شلة  اليي�ييشييهيير 
ت�شمنت  الغربية  للدول  الأمنية 
اإىل  الن�شمام  من  اأوكرانيا  منع 

حلف �شمال الأطل�شي.

•• مو�صكو-اأ ف ب

ورو�شيا  املّتحدة  الوليات  جتري 
املقبل  الييثيياين-ييينيياييير  كيييانيييون  يف 
اأمن  تتناول  حمادثات  جنيف  يف 
اأوروبا والأزمة الأوكرانية، بعدما 
قييّدمييت مييو�ييشييكييو لئييحيية مطالب 
حلف  لييتييو�ييشييع  حييد  و�ييشييع  ت�شمل 

�شمال الأطل�شي.
الأمن  با�شم جمل�س  ناطق  وقييال 
القومي الأمريكي لوكالة فران�س 
بر�س اإّن الوليات املّتحدة �شتعقد 
العا�شر  يف  رو�شيا  مييع  حمييادثييات 

من كانون الثاين-يناير.
اخلارجية  وزييييييير  نيييائيييب  واأكييييييييد 
الرو�شي �شريغي ريابكوف  اأم�س 
اأن  الييثييالثيياء املييوعييد ميي�ييشييريا اإىل 
جنيف،  يف  �ييشييتييجييري  امليييحيييادثيييات 
الأمريكي  الييرئييييي�ييس  عييقييد  حيييييث 
الرو�شي  ونييييظييييريه  بييييايييييدن  جييييو 
فالدميري بوتن اأول قمة بينهما 

يف حزيران/يونيو.
الغرب  اأن  على  الكرملن  وي�شر 
وحلف الأطل�شي يقرتبان بدرجة 
خييييطييييرية مييييين حييييييييدود رو�يييشيييييييا. 

رئي�س الوزراء ال�سومايل 
يتباحث مع م�سوؤولة اأمريكية 

•• مقدي�صو-رويرتز

احلكومة  بيييا�يييشيييم  ميييتيييحيييدث  قيييييال 
اليي�ييشييومييالييييية اأمييي�يييس الأربييييعيييياء اإن 
اليييييييييوزراء حميييميييد ح�شن  رئييييييي�يييس 
روبلي حتدث هاتفيا مع م�شوؤولة 
الو�شع  بييي�يييشييياأن  كيييبيييرية  اأمييريييكييييية 
و�شط  وذليييك  الييبييالد  يف  ال�شيا�شي 
ت�شاعد اخلييالف بن روبلي وبن 

الرئي�س ال�شومال.
ومتييركييزت قيييوات مييوالييييية لرئي�س 
الق�شر  قيييرب  منطقة  يف  اليييييوزراء 
حدة  زاد  مميييا  ثيييالثييياء  الييرئييا�ييشييي 

التوتر يف العا�شمة مقدي�شو.
معلمو  اإبييييراهيييييييييم  حميييميييد  وقييييييال 
املتحدث با�شم احلكومة الحتادية 
على تويرت اإن رئي�س الوزراء اأجرى 
املا�شية  الييليييييليية  هيياتييفيييييا  اتيي�ييشييال 
اخلارجية  وزييييييير  مييي�يييشييياعيييدة  مييييع 
الأفريقية  لييليي�ييشييوؤون  الأمييريييكييييية 
ال�شيا�شي  الو�شع  وبحثا  يف  مييويل 
يف ال�شومال والأمن والنتخابات.

ويوم الثنن علق الرئي�س حممد 
عبد اهلل حممد �شالحيات رئي�س 
الوزراء لال�شتباه بتورطه يف ف�شاد، 
باأنها  روبيييليييي  و�ييشييفييهييا  خيييطيييوة  يف 

“حماولة انقالب«.

مييين جيييانيييبيييه، اأكيييييد رييييابيييكيييوف اأن 
مو�شكو تتوقع باأن ترّكز املحادثات 

على مطالب رو�شيا الأمنية.
الرو�شية  “تا�س”  لوكالة  وقييال 
10 كييانييون الييثيياين/ اإن  لييالأنييبيياء 

الرئي�شي  اليييييوم  �ييشيييييكييون  ييينيياييير 
الرو�شية  الييثيينييائييييية  لييلييميي�ييشيياورات 
اأنه ل يتوقع  الأمريكية، م�شيفا 
“يوم  يف  اتييييفيييياق  اإىل  اليييتيييو�يييشيييل 

واحد«.
بيييوتييين  غييييربييييييييية  دول  وتييييتييييهييييم 
وهي  اأوكرانيا،  لغزو  بال�شتعداد 
�ييشييابييقيية ت�شعى  �ييشييوفييييياتييييية  دوليييية 
دائييييرة نفوذ  عيين  النييفيي�ييشييال  اإىل 
حلف  اإىل  والنيي�ييشييمييام  مييو�ييشييكييو 
رو�شيا  وحتتل  الأطل�شي.  �شمال 
اأوكييرانيييييا مع  ميين  م�شاحة كبرية 
�شمها �شبه جزيرة القرم، وُتتهم 
موؤيد  انييفيي�ييشييايل  بيييياإثييييارة متييييرد 
يف  ال�شناعية  املنطقة  يف  ملو�شكو 

�شرق البالد.
واأثار ن�شر رو�شيا ع�شرات الآلف 
اليييييقيييييوات الإ�ييييشييييافييييييييية على  ميييين 
اأوكرانيا خماوف يف  حدودها مع 
الغربين  حلفائها  ولييدى  كييف 

اجلاري  ال�شهر  مو�شكو  وقييّدمييت 
وا�شعة  اأمييينييييييية  مييطييالييب  قييائييميية 
بيياأن على حلف  تفيد  الييغييرب  اإىل 
جدد  اأع�شاء  ي�شم  األ  الأطل�شي 
وعليه اأن ي�شعى اإىل منع الوليات 
املتحدة من اإقامة قواعد جديدة 
ال�شوفياتية  اجليييميييهيييورييييات  يف 
با�شم  اليينيياطييق  اليي�ييشييابييقيية. وقييييال 
“تتطلع  القومي  الأميين  جمل�س 
لالنخراط  امليييتيييحيييدة  الييييوليييييات 
“عندما  م�شيفا  رو�شيا”،  مييع 
�شنجل�س لنتحاور، ميكن لرو�شيا 
اأن تطرح خماوفها على الطاولة 
الطاولة،  على  و�شن�شع خماوفنا 

خ�شو�شا ن�شاطات رو�شيا«.
واأو�شح الناطق اأّن هذا الجتماع 
10 كانون  الأول املقرر عقده يف 
الثاين/يناير قد يليه يف 12 من 
ال�شهر نف�شه اجتماع ثاٍن �شيعقد 
هذه املرة بن رو�شيا وحلف �شمال 
اأي  الييتييايل،  اليوم  ويف  الأطل�شي، 
الثاين/يناير،  كيييانيييون   13 يف 
رو�شيا  بن  �شيعقد  ثالث  اجتماع 
يف  والييتييعيياون  الأميييين  و”منظمة 
التي ت�شّم يف ع�شويتها  اأوروبا” 

الوليات املّتحدة.
الأمريكي- الجتماع  اأّن  واأ�شاف 

الييرو�ييشييي ييينييدرج يف اإطيييار احلوار 
الأميييينييييي ال�يييشيييرتاتيييييييجيييي الييييذي 
جو  الأمييريكييي  الرئي�شان  اأطلقه 
بايدن والرو�شي فالدميري بوتن 
يف القّمة التي جمعتهما يف جنيف 

يف حزيران/يونيو املا�شي.
قال م�شوؤول كبري يف  من جهته، 
بدوره  طلب  الأمييريكييييية  الإدارة 
اأّن هذا  اإّنييه رغم  ا�شمه  عدم ن�شر 
ال�شرتاتيجي  الأمييينيييي  احليييييوار 
لإعادة  اأ�شا�شي  ب�شكل  �س  خم�شّ
مييعيياهييدات احلّد  الييتييفيياو�ييس على 
النووية  الأ�ييشييلييحيية  انييتيي�ييشييار  مييين 
بعد احلرب الباردة، فاإن النقا�س 
اليييو�يييشيييع على  �ييشيييييتيينيياول اأيييي�يييشييياً 
الرو�شية-الأوكرانية  احليييييدود 
ع�شرات  مييو�ييشييكييو  نيي�ييشييرت  حيييييث 

اآلف الع�شكرين.
امللف  ييي�ييشييّكييل  اأن  امليييتيييوّقيييع  وميييين 
الأوكيييييييييييراين حميييييور امليييحيييادثيييات 
املييرتييقييبيية بييين رو�ييشيييييا وكيييييّل من 
ومنظمة  الأطل�شي  �شمال  حلف 

الأمن والتعاون يف اأوروبا.

الوليات  هييددت  ذلييك،  على  وردا 
الأوروبيون  و�ييشييركيياوؤهييا  املتحدة 
بفر�س عقوبات اقت�شادية قا�شية 
فيما  اأوكييرانيييييا  رو�ييشيييييا  غيييزت  اإذا 
عر�شت اأي�شا اإطالق مفاو�شات.

وقال الناطق با�شم جمل�س الأمن 
لن  اأوكرانيا  م�شالح  اإن  القومي 
اأي اتفاق يجري  يتم جتاهلها يف 

التو�شل اإليه مع رو�شيا.
لن  املييييفيييياو�ييييشييييات  اأن  واأ�ييييييشيييييياف 
بحلفائنا  يتعلق  اأميير  “اأي  ت�شمل 
حلفائنا  بيييييييييدون  و�ييييشييييركييييائيييينييييا 

و�شركائنا، مبن فيهم اأوكرانيا«.

مقاربة  “كانت  اليينيياطييق  وتيييابيييع 
اأوكرانيا  حيييول  بييايييدن  الييرئييييي�ييس 
وا�شحة وثابتة: توحيد التحالف 
تييييدابييييري ردع  خيييليييف مييي�يييشييياريييين، 
موّحدون  نحن  والدبلوما�شية. 
ب�شاأن العواقب التي قد تواجهها 
اأوكرانيا  نحو  حتركت  اإذا  رو�شيا 
لكننا موحدون اأي�شا يف رغبتنا يف 
قائمة  دبلوما�شية  يف  النييخييراط 

على مبادئ مع رو�شيا«.
�شيمثل  ميييين  بيييعيييد  يييّتيي�ييشييح  ومل 
من  العا�شر  اجتماع  يف  اجلانبن 

كانون الثاين-يناير.

املتوّقع اأن ي�شّكل امللف االأوكراين حمور املباحثات

اأمن اأوروبا يت�سدر املحادثات الأمريكية الرو�سية املرتقبة

مـــع  كــــــــثــــــــريون   
ماريو  �شوبر  بقاء 
للحكومة  ــا  رئــيــ�ــشً
تـــقـــع ال  حـــــتـــــى 
حالة  يف  الـــبـــلد   
من  عدم اال�شتقرار

برل�شكوين  �شيلفيو 
يــــــــــــرغــــــــــــب يف 
ـــــــي  ـــــــش ـــــــر� ـــــــك ال
الكويرينال, ويحلم 
م�شريته  بـــاإنـــهـــاء 
ـــوب اأنـــيـــق ـــل ـــش ـــاأ� ب

الرئي�س الإيطايل �شريجيو ماتاريال مع رئي�س احلكومة ماريو دراجي

برل�شكوين يخطب وّد الكر�شي
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ال�شايح،  عماد  ليبيا،  يف  لالنتخابات  العليا  املفو�شية  رئي�س  حّمل 
النتخابات  تاأجيل  م�شوؤولية  الق�شاء،  بينها  من  ر�شمية،  موؤ�ش�شات 
عيين مييوعييدهييا اليييذي كييان مييقييررا 24 دي�شمرب اجليييياري، مييوؤكييدا اأن 
املفو�شية جنحت فيما اأ�شند اإليها من اخت�شا�شات. واأو�شح ال�شايح 
يف  الطعون  على  الييرد  “حدد  الييقييانييون  اأن  اإعييالمييييية،  ت�شريحات  يف 
املر�شحن بي72 �شاعة، ويف اأول يوم ُقدم 25 طعنا، ومت الف�شل بها يف 
نف�س اليوم”، م�شريا اإىل اأن “كل الطعون نظرت من حيث ال�شكل ل 
املو�شوع، ولو نظرت يف املو�شوع لوافقت املفو�شية يف قرارها«. وتابع 
11 حالة تزوير بقوائم تزكية املر�شحن للرئا�شة، ومع  اأنه “وجد 
اإ�شافة  املو�شوع،  ال�شكل ولي�س  الق�شاء، لأنه نظر يف  اأن�شفهم  ذلك 
لوجود مرتكبي جرائم” مبينا اأن “املفو�شية لن تتحمل م�شوؤولية 
اأن تقدم اأ�شخا�شا مزورين ليرت�شحوا ملن�شب رئي�س الدولة«.وتعليقا 
اأن  بوا�شعيدة،  عمر  القانون  اأ�شتاذ  اأو�شح  ال�شايح،  ت�شريحات  على 
حملية  ل�شغوط  “يتعر�س  لالنتخابات  العليا  املفو�شية  رئي�س 
ودولية، فمحليا ركز تيار الإخوان الإرهابي على ت�شويه الرجل بعدة 
لدى  ال�شك  يزرعوا  الليبية، حتى  اأ�شوله  يف  الت�شكيك  منها  طييرق، 
املواطن يف عمل املفو�شية والنتائج«. واأ�شار احلقوقي جربيل خليفة 
اإىل اأن احلملة التي ت�شتهدف ال�شايح “ترجع اإىل خمطط قدمي منذ 

2015، وتوا�شل لتغيري ال�شايح قبل النتخابات”.

قال حزب الأمة القومي يف ال�شودان، اإن ا�شتقالة رئي�س الوزراء عبد 
خطورة  ميين  حُمييييذراً  واخلارج”،  الييداخييل  يف  “كارثة  حييمييدوك  اهلل 

الأو�شاع يف البالد جراء الأزمة الراهنة.
ونقلت �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” عن رئي�س احلزب املُكلف ف�شل 
“ذهبنا  الثالثاء  الأول  اأم�س  �شحايف  موؤمتر  يف  نا�شر،  برمة  اهلل 
اإىل عبد اهلل حمدوك لنثنيه عن ال�شتقالة، وطلبنا منه اأن ي�شمد 
كل  على  “وقفنا  واأ�شاف  احلالية«.  الأو�ييشيياع  ت�شحيح  يف  ونت�شارك 
م�شرياً  الآثار التي ميكن اأن ترتتب عليها ا�شتقالة رئي�س الوزراء”، 
الربهان،  الفتاح  عبد  اجلي�س  قائد  بن  ال�شيا�شي  التييفيياق  اأن  اإىل 
ورئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك، مل يوفر خمرجاً اآمناً من الأزمة. 
وتقدم حزب الأمة القومي يف ال�شودان اأم�س الأول ر�شمياً بخريطة 

طريق ل�شتعادة ال�شرعية وا�شتكمال الفرتة النتقالية يف البالد.

حذر رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون  اأم�س الأربعاء من 
اأن الغالبية العظمى من املر�شى الذين ينتهي بهم الأميير يف غرف 
اجلرعة  يتلقوا  مل  بكوفيد-19  الإ�ييشييابيية  ب�شبب  املييركييزة  الرعاية 

التن�شيطية من اللقاحات وحث النا�س على احل�شول عليها.
وقال جون�شون يف زيارة ملركز تطعيم اإن بع�س الأطباء اأخربوه باأن 
نحو 90 باملئة من املر�شى بكوفيد-19 يف وحدات الرعاية املركزة مل 
يتلقوا اجلرعة التن�شيطية. وت�شجل بريطانيا حاليا اإ�شابات يومية 
مدفوعة  الثالثاء  اإ�شابة   129471 بلغت  بكوفيد-19  قيا�شية 

بانت�شار املتحور اأوميكرون �شديد العدوى من فريو�س كورونا.
اأوميكرون ي�شبب م�شاكل حقيقية،  “ما زال املتحور  وقال جون�شون 
اأقيييل حييدة من  اأنيييه  الييوا�ييشييح  بامل�شت�شفيات لكن ميين  تييزيييد  احليييالت 
ببداية  احتفالهم  اأثناء  لتوخي احلر�س  النا�س  ودعا  دلتا«.  املتحور 
ال�شنة اجلديدة بعد اأن قرر عدم فر�س قيود اأكرث �شرامة يف اإجنلرتا 

للحد من انت�شار الفريو�س.

 
تاأهبت اليابان لرتفاع يف عدد حالت الإ�شابة بفريو�س كورونا، مع 
امتالء الطرق ال�شريعة واملطارات بامل�شافرين يف بداية عطلة راأ�س 

ال�شنة اأم�س الأربعاء.
وحثت حاكمة طوكيو كما حث حاكم اأو�شاكا   على احلد من جتمعات 

راأ�س ال�شنة ب�شبب زيادة عدد حالت الإ�شابة باملتحور اأوميكرون.
واأو�شى م�شوؤولو ال�شحة امل�شافرين بال�شتفادة من فحو�س الك�شف 
املجانية عن فريو�س كورونا قبل املغادرة، يف ظل خماوف من امتداد 

العدوى اإىل الريف مع تدفق �شكان املدن.
وقال نوريو اأوماجاري مدير مركز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها 
الأكييرب يكمن يف  “اخلطر  بيياإدارة طوكيو  ال�شحة  وكبري م�شت�شاري 

اللقاء دون اتخاذ التدابري الكافية ملنع العدوى«.

عوا�صم

طرابل�ص

اخلرطوم

وا�شنطن

طوكيو

 ال�سني حتذر تايوان من »اإجراءات 
�سارمة« اإذا حتركت نحو ال�ستقالل

•• بكني: رويرتز

حذر م�شوؤول �شيني اأم�س الأربعاء من اأن بكن �شتتخذ »اإجييراءات �شارمة« 
اإذا حتركت تايوان نحو ال�شتقالل، م�شيفا اأن العام املقبل قد ي�شهد زيادة يف 

التدخل اخلارجي ويف الأعمال ال�شتفزازية من جانب تايوان.
العامن  وكثفت خالل  اأرا�شيها  يتجزاأ من  جييزءا ل  تايوان  ال�شن  وتعترب 
بال�شيادة  مطالبها  لتاأكيد  والدبلوما�شية  الع�شكرية  ال�شغوط  املا�شين 
على اجلزيرة مما اأثار غ�شبا يف تايبه وقلقا يف وا�شنطن، كما اأوردت وكالة 
»رويرتز« لالأنباء. وقال املتحدث با�شم مكتب �شوؤون تايوان ما �شياو غوانغ 
ب�شكل  تييايييوان  مييع  التوحيد  لإعيييادة  اجلييهييود  كييل  لبذل  م�شتعدة  ال�شن  اإن 
�شلمي، لكنها �شتتحرك اإذا مت جتاوز اأي خطوط حمر يف ما يتعلق با�شتقالل 
اإىل  ال�شاعية  تايوان  يف  النف�شالية  القوى  اأقدمت  »اإذا  واأ�شاف:  اجلزيرة. 
ال�شتقالل على عمل ا�شتفزازي اأو جلاأت اإىل القوة اأو حتى جتاوزت اأي خط 
اأحمر ف�شن�شطر لتخاذ اإجراءات �شارمة«.  واأ�شبحت تايوان �شببا رئي�شيا 
داعييم دويل ومورد  اأكييرب  املتحدة،  والييوليييات  ال�شن  املتوترة بن  للعالقات 
ر�شمية  دبلوما�شية  الرغم من عدم وجود عالقات  لالأ�شلحة للجزيرة على 
حدة  يف  زييييادة  ت�شهد  قييد  املقبلة  الأ�شهر  اإن  غييوانييغ  �شياو  مييا  وقييال  بينهما. 
ا�شتفزازات القوى املوؤيدة لال�شتقالل وكذلك يف »التدخل اخلارجي«. وتوقع 

اأن »ي�شبح الو�شع يف م�شيق تايوان اأكرث تعقيدا وخطورة يف العام املقبل«.
 

�شرحت ما فر�شته من �شغوط على امل�شار االنتقايل يف ال�شودان

»مركز تريندز « ي�سدر درا�سة حتت عنوان: »احتجاجات �سرق ال�سودان
 وما بع�د ق�رارات 25 اأكتوب�ر ... الأ�س��باب وح�دود التفاعل واملاآلت«

اإ�شابات كورونا يف الواليات املتحدة تبلغ م�شتوى قيا�شيا 

اآراء متباينة ب�ساأن قرار اإدارة بايدن تقلي�س مّدة احلجر ال�سحي 

باري�س: حل منظمة ميموريال غوتريي�س يدعو جلعل �سعار عام 2022 »حتقيق التعايف ال�سامل للجميع«
»خ�سارة رهيبة« لل�سعب الرو�سي

•• باري�س-وكاالت

لييودريييان عن  ايييف  اأعيييرب وزييير اخلارجية الفرن�شي جييان 
منظمة  بحل  الرو�شي  الق�شاء  قييرار  بعد  وقلقه  ا�شتيائه 

ميموريال غري احلكومية.
الدولية  ميموريال  “حل  اإن  بيييييييان  يف  لودرييييان  وقيييييال 
ميين حقه  اليييذي  الييرو�ييشييي  لل�شعب  رهيييييبيية  خيي�ييشيييييارة  ي�شكل 
جمتمييييييع  وميين  ملا�شيييييه  �شحيحة  معرفيييييية  ميين  الإفيييادة 
اأوروبيييييا  جمل�س  يحمل  التي  الأ�شا�شية  القيييييم  على  يقوم 

لواءها«.

اإىل  ذلك  وعزا  �شتى”..  لختبارات  امل�شتقبل  يف  اآمالنا  فيها 
تفاقم الفقر وا�شتفحال عدم امل�شاواة، والتوزيع غري املن�شف 
املناخية  اللييتييزامييات  ق�شور  وب�شبب  كوفيد-19،  للقاحات 
والنق�شامات  اليينييزاعييات  وا�ييشييتييمييرار  املييطييلييوب،  امل�شتوى  عيين 
وانت�شار املعلومات امل�شللة، موؤكدا اأن جملة الختبارات ميكن 

للب�شرية اأن جتتازها.
واأو�شح الأمن العام اأن التعايف من اآثار اجلائحة يكون عن 
طريق “و�شع خطة جريئة لتطعيم كل �شخ�س يف كل مكان، 
الأغنى  البلدان  تدعم  بحيث  لالقت�شادات  التعايف  وحتقيق 
عبء  وتخفيف  وال�شتثمار  بالتمويل  النامي  العامل  بلدان 
الديون«. كما �شدد على اأهمية التعايف من الريبة والنق�شام 

العقل  وحتكيم  واحلقائق  العلمية  املعطيات  على  بالرتكيز 
والت�شوية  احلييوار  روح  بتجديد  النزاعات  وقع  من  والتعايف 
عيين طريق  للكوكب  الييتييعييايف  اإىل حتقيق  ودعيييا  وامليي�ييشيياحليية. 
التعهد بالتزامات مناخية تتنا�شب وحجم الأزمة و�شبغتها 
تنطوي  التي  “الظروف  اأن  غوتريي�س  واأكييد  ال�شتعجالية. 
عييلييى اأعييظييم املييحيين هييي اأييي�ييشييا اليييظيييروف الييتييي تييتيييييح اأعظم 
الفر�س«. ودعا لو�شع اليد يف اليد بروح الت�شامن واللتفاف 
حول احللول التي ميكن اأن تعود بالنفع على النا�س قاطبة 
واأي�شا اإىل احلر�س على جعل التعايف هدفنا املن�شود يف عام 
2022، مبا يخدم م�شلحة النا�س والكوكب ويحقق الرخاء 

للجميع.

•• نيويورك-وام: 

دعا الأمن العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، املجتمع 
الدويل اإىل جعل �شعار عام 2022 “حتقيق التعايف ال�شامل 
وجهها  التي  امليي�ييشييورة  ر�شالته  خييالل  ذلييك  جيياء  للجميع”. 
غوتريي�س الليلة قبل املا�شية، اإىل املجتمع الدويل مبنا�شبة 

قرب حلول العام اجلديد.
اآثار  التعايف من  اإىل  العامل  العام على حاجة  الأميين  و�شدد 
تييعييايف القييتيي�ييشييادات، والييتييعييايف ميين الريبة  اجلييائييحيية، واإىل 

والنق�شام وال�شراعات.
تتعر�س  ظيييروف  يف   2022 عيييام  الييعييامل  “ ي�شتقبل  وقيييال 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  تييييرييييينييييدز  مييييركييييز  اأ�يييييشيييييدر 
وال�ييشييتيي�ييشييارات درا�يييشييية حييديييثيية حتت 
ال�شودان  �شرق  “احتجاجات  عنوان: 
وما بعد قرارات 25 اأكتوبر.. الأ�شباب 
تناولت  واملاآلت”،  التفاعل  وحيييدود 
�شرق  احتجاجات  والتحليل  بال�شرح 
�شغوط  ميين  فر�شته  وميييا  اليي�ييشييودان 
الو�شع  عييلييى  واقييتيي�ييشييادييية  �شيا�شية 

وامل�شار النتقايل يف ال�شودان.
اأعدتها  اليييتيييي  اليييدرا�يييشييية،  ونيياقيي�ييشييت 
للدرا�شات  الأهييرام  الباحثة يف مركز 
العوامل  �شعد،  ب�شمة  ال�شرتاتيجية 
هذه  اإىل  دفيييعيييت  اليييتيييي  والأ�ييييشييييبيييياب 
الحتجاجات خا�شة يف �شرق ال�شودان. 
بيييه املحتجون  قييييام  كييمييا عيير�ييشييت ميييا 
اإىل  اإ�شافة  الفاعل،  التاأثري  ل�شمان 
�شرق  اإقليم  لأزميية  املحتملة  امل�شارات 

ال�شودان بعد الحتجاجات.  
كما حاولت ب�شمة �شعد يف درا�شتها الإجابة على اأ�شباب 
والعموديات  البجا  لنظارات  الأعلى  املجل�س   – اجتيياه 
امل�شتقلة بزعامة حممد الأمن ترك – نحو الت�شعيد 
اإىل  اإ�شافة  واآليات املجل�س لالحتجاج،  ال�شودان،  �شرق 
بن  ما  ال�شودان  �شرق  اإقليم  لأزميية  املحتملة  امل�شارات 

الت�شعيد والتهدئة.
وراأت الييدرا�ييشيية اأنيييه نييظييراً لييطييول مييدة الحييتييجيياج، ويف 
اأهمية  اليي�ييشييودان ميين  �ييشييرق  اإقييليييييم  بييه  ظييل مييا يتمتع 
�شيا�شية  �شغوطاً  الحتجاجات  فر�شت  ا�شرتاتيجية، 
امل�شار  تهدد  تييزال  ومييا  هييددت  البالد  على  واقت�شادية 
حجم  الحتجاجات  ك�شفت  كما  لل�شودان.  النييتييقييايل 
الفجوة ال�شيا�شية بن �شركاء احلكم النتقايل ب�شقيه 

•• نيويورك-اأ ف ب

تتباين اآراء الأو�شاط القت�شادية ب�شاأن قرار اإدارة الرئي�س 
اأمل  عييلييى  اليي�ييشييحييي،  مييييّدة احلييجيير  بييياييييدن تخفي�س  جيييو 
احتواء حالت التغّيب عن العمل يف ظّل ازدييياد الإ�شابات 
بكوفيد-19 الذي تنعك�س تداعياته على رحالت الطريان 
واملطاعم والعرو�س امل�شرحية. ولقي هذا التدبري ترحيبا 
الطريان  جمييال  يف  العاملة  تلك  �شّيما  ل  ال�شركات،  ميين 
بييفيي�ييشييلييه، غري  تيياأمييل تن�شيط طييواقييمييهييا  الييتييي  واملييطيياعييم 
اأن  ميين  خ�شية  الر�شى  بعن  اإليييييه  تنظر  مل  النقابات  اأن 
اإىل خرباء  اإىل �شغوطات على املوّظفن. وبالن�شبة  يوؤدي 
على  هام�شي  اأثيير  �شوى  القرار  لهذا  يكون  لن  القت�شاد، 
اأن اجلائحة  البلد عموما. ويعك�س خ�شو�شا فكرة  ن�شاط 

باتت عامال ينبغي للموؤ�ش�شات مراعاته يوما بيوم.
الذي ميلك ثالثة مطاعم  فيتوكاكي�س  و�شّرح دمييرتي 
يف هيو�شنت )تك�شا�س( يعمل فيها نحو 120 �شخ�شا “مل 
ي�شاعدنا، خ�شو�شا  املخاطر؟ فهذا قد  انعدمت  اإذا ما  ل، 

اأنه ي�شعب علينا اإيجاد موّظفن«.
بييداييية اجلييائييحيية، مبا  الو�شع منذ  انييفييّك يتكّيف مييع  ومييا 
وقال  ال�شحية.  لل�شلطات  املتقّلبة  التو�شيات  مع  ذلك  يف 
الأعمال”.  عييجييليية  وحتيييرييييك  قييدمييا  امليي�ييشييي  ليينييا  “ينبغي 
وخّف�شت ال�شلطات ال�شحية الأمريكية اإىل الن�شف فرتة 
احلجر ال�شحي املو�شى بها من 10 اإىل 5 اأيام للم�شابن 
بكوفيد-19 الذين ل تظهر عليهم اأّي اأعرا�س، ومن 14 

اإىل 5 اأيام ملن خالطوا م�شابن وهم من غري امللّقحن.
لظهور  ال�شابقن  اليومن  يف  الإ�ييشييابييات  اأغلبية  وحتييدث 
اأفادت  مييا  لييه، وفييق  التالية  الييثييالثيية  الأيييييام  اأو  الأعيييرا�يييس 
املوازنة  اإىل  جييياهيييدة  تيي�ييشييعييى  الييتييي  اليي�ييشييحييييية  اليي�ييشييلييطييات 

ال�شعبة وال�شتثنائية التي متر بها البالد.
تفاعل  حييييدود  اإىل  فيي�ييشييولييهييا  يف  اليييدرا�يييشييية  وتييطييرقييت 
مييع ما  تييرك  اليي�ييشييودان بزعامة حممد  �ييشييرق  حمتجي 
بييداييية من  �شيا�شية  تيييطيييورات  ميين  اليي�ييشييودان  تيي�ييشييهييده 
اتفاق  اإىل  املجل�س النتقايل  اأكتوبر بحل   25 قييرارات 
ا�شتعادة امل�شار ال�شيا�شي النتقايل املوقع بن الربهان 
وحيييميييدوك ونيياقيي�ييشييت اليييدرا�يييشييية الييعييوامييل الييتييي دفعت 

حمتجي ال�شرق ال�شوداين لالحتجاج.
راأت الدرا�شة كذلك اأن هناك عوامل وراء اتخاذ املجل�س 
قراراً  امل�شتقلة  والييعييمييوديييات  البجا  ليينييظييارات  الأعييلييى 
بن  الرتيييبييياط  �شعف  منها  الحييتييجيياجييات؛  بت�شعيد 
املركز والأطراف والتهمي�س املرتتب عليه، اإ�شافة اإىل 

امليييدين والييعيي�ييشييكييري. وقيييد انييتييهييى هيييذا الييو�ييشييع باتخاذ 
الفريق  ال�شودان  يف  النتقايل  ال�شيادة  جمل�س  رئي�س 
اأكتوبر   25 الييي  قيييرارات  الييربهييان  ركيين عبدالفتاح  اأول 
2021، والتي متثلت يف حل جمل�شي ال�شيادة والوزراء 
النتقالين حل جمل�شي ال�شيادة والوزراء النتقالين، 
الربهان  و�شفها  خييطييوة  اليييطيييوارئ يف  حيياليية  واإعييييالن 

باعتبارها “ت�شحيحاً للم�شار النتقايل”. 
كما تبع هذا اإعالن حمتجي �شرق ال�شودان على ل�شان 
زعيمهم حممد الأميين تييرك دعمهم لييقييرارات الييي 25 
املوانئ  فتح  واإعييادة  لالحتجاجات  وجتميدهم  اأكتوبر، 
والطرقات يف 1 نوفمرب 2021 ملدة �شهر واحد، حتى 
للظروف  تقديراً  وذلييك  جييديييدة،  حكومة  ت�شكيل  يتم 

�شيما  ل  التدبري،  بهذا  بييدوره  اف(  ار  )ان  التّجار  نقابات 
القرار  �شاأن هذا  ومن  الو�شوح«.  “مزيدا من  ي�شفي  اأنييه 
األغيت  حيث  نيويورك  يف  املطاعم  على  اإيجابا  ينعك�س  اأن 
راأ�س  مبنا�شبة  اإقامتها  املفرت�س  ميين  كييان  فعاليات  عييّدة 
اإثر  اأبوابها  اإغييالق  اإىل  كثرية  موؤ�ش�شات  وا�شطرت  ال�شنة 
�شّرح  ما  بح�شب  �شحي،  حجر  يف  وُنُدلها  طهاتها  دخييول 
اأندرو ريجي من احتاد نقابات الفنادق واملطاعم. وقال يف 
ت�شريحات لوكالة فران�س بر�س “ينبغي للحياة اأن ت�شتمّر 
لكن يجدر بنا توّخي احلذر ول ميكننا اأن نكبح القت�شاد 

واأ�شادت  القييتيي�ييشييادييية.  وتييلييك  ال�شحية  العييتييبييارات  بيين 
بهذا  علنا  طالبت  التي  “دلتا”  العامة  الييطييريان  �شركة 
“مزيدا  بنظرها  يتيح  الييذي  بييايييدن  اإدارة  بييقييرار  التغيري 
واملوظّفن  الييطييواقييم  عمل  دوامييييات  لتنظيم  املييرونيية  ميين 
اأعياد  بييالييرحييالت خييالل مو�شم  الييفييرتة احلييافييليية  يف هييذه 
الأيام  العامل يف  الرحالت يف  اآلف  واألغيت  ال�شنة«.  نهاية 
اأوميكرون  للمتحورة  ال�شريع  النت�شار  ب�شبب  الأخيييرية 
�ييشييديييدة الييعييدوى عييلييى نييطيياق وا�ييشييع بيين طييواقييم املالحة 
احتاد  ورّحييب  لها.  تعّر�شوا  اأو  بها  اأ�شيبوا  ممن  اجلوية، 

عامل التنوع العرقي، مبينة اأن اأزمة 
�شرق ال�شودان تعترب �شورة م�شغرة 
احلكومات  عييجييز  تيييداعيييييييات  لأحيييييد 
التنوع  اإدارة  عن  املتوالية  ال�شودانية 

العرقي ال�شوداين.
اآليييييييييات  اإىل  الييييدرا�ييييشيييية  وتييييطييييرقييييت 
جمل�س �شرق ال�شودان يف الحتجاج، 
اإقليم  اإنييه متكن ميين حتويل  وقييالييت 
قييوة �شغط عرب  اإىل  اليي�ييشييودان  �شرق 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شغوط 
و�يييشيييل حركة  امليييييييدين،  واليييعييي�يييشيييييييان 
القييييتيييي�ييييشيييياد، وعيييييييزل الإقييييليييييييييم عن 
ثيييم حماولة  اخلييييرطييييوم  الييعييا�ييشييميية 
النقالب الفا�شلة التي ت�شري اأ�شابع 
اأن�شار  ميي�ييشيياركيية  اإىل  فيييييهييا  التيييهيييام 

حممد ترك يف تنفيذها. 
يف  �شعد  ب�شمة  الباحثة  وا�شتعر�شت 
لزمة  املحتملة  امليي�ييشييارات  الييدرا�ييشيية 
ال�شودان والتي تلخ�شت  اقليم �شرق 
ال�شفر  اإىل  الحييتييجيياجييات  عيييودة  يف 
الييذي فر�س على ترك  ال�شيا�شي هو  الظرف  اأن  وراأت 
احلكومة  لرئا�شة  حييمييدوك  بييعييودة  الييقييبييول  واأنيي�ييشيياره 
ترقب  ظييل  يف  اأنييه  اإىل  الييدرا�ييشيية  وخل�شت  النتقالية. 
حمتجي ال�شرق ملا �شيقدمه التفاق ال�شيا�شي املوقع بن 
رئي�س املجل�س الع�شكري الربهان، ورئي�س وزراء الفرتة 
لالإقليم،  مكا�شب  ميين  حييمييدوك  اهلل  عبد  النتقالية 
ين�شغل �شركاء احلكم النتقايل برت�شيخ مرتكزات امل�شار 
ال�شوداين،  ال�شيا�شي  البيت  ترتيب  واإعييادة  النتقايل، 
وهو ما يتطلب اتخاذ �شركاء احلكم النتقايل خطوات 
ال�شرق،  حمتجي  مع  التفاو�س  م�شار  لبدء  متهيدية 
ت�شوية  اإىل  التو�شل  يف  احلكومة  رغبة  اإىل  ُي�شري  مبا 

مر�شية لالأزمة ب�شكل نهائي.

اأبييدت حتّفظها. فعندما  اأخييرى  يف كييّل مييّرة«. لكن نقابات 
فييرتات عزل  املا�شي خف�س  الأ�ييشييبييوع  بييايييدن  اإدارة  قيييّررت 
املعاجلن امل�شابن بكوفيد-19 ورفع احلجر ال�شحي عن 
املمر�شن امللّقحن بالكامل واملعّر�شن للفريو�س، توّقعت 
نقابة املمر�شن “ان ان يو” انت�شار “العدوى والأمرا�س 

والوفيات على نطاق اأو�شع«.
وتخ�شى نقابة م�شيفي وم�شيفات الطريان )ايه اف ايه( 
اأن ت�شغط ال�شركات على املوّظفن كي يعودوا اإىل العمل 
بعد خم�شة اأيام، حّتى لو مل ي�شتعيدوا عافيتهم بالكامل. 
وجاء يف بيان �شادر عن النقابة “ل ميكننا اأن نرتك الكلل 
من اجلائحة يدفعنا اإىل قرارات تطيل مّدة الوباء العاملي 

اأو تلقي م�شوؤوليات على عاتق العّمال«.
ويرى جوزيف لفورنا كبري القت�شادين يف “ناتيك�شي�س” 
“اأثر كبري  اأن التو�شيات ال�شحية اجلديدة لن يكون لها 
على القت�شاد”، لكنها قد توؤدي اإىل “اأثر نف�شي” اإيجابي. 
واأو�شح لوكالة فران�س بر�س اأن “النا�س كانوا يخ�شون قبل 
جديدة.  اإغييالق  تدابري  عليهم  تفر�س  اأن  اأ�شابيع  ب�شعة 
النا�س  دافعة  املخاوف،  تلك  القواعد اجلديدة  بييّددت  وقد 

اإىل ا�شتئناف اأن�شطتهم بوترية اأ�شرع«.
بييدّقيية، ل  اأوميييييكييرون  تداعيات  تقييم  املبكر  يييزال من  ول 
�شّيما اأن فرتة الأعياد تخف�س من دقة املوؤ�ّشرات، بح�شب 

اأورين كالت�شكن من “اأك�شفورد اإيكونوميك�س«.
ويعترب اأن خف�س مّدة احلجر ال�شحي “�شيحّد اأقّله لفرتة 

من الوقت من م�شاكل نق�س اليد العاملة«.
القائمة مثل  امل�شاكل  القرار لن يق�شي على  اأن هذا  غري 
املتحدة  الييوليييات  الإميييييدادات خيييارج  ا�ييشييطييرابييات �شال�شل 
امل�شاعدات  وانييقيي�ييشيياء  الييعييمييل  �ييشييوق  امليي�ييشيياركيية يف  و�ييشيييييق 

احلكومية، بح�شب خبري القت�شاد جويل ناروف.

انفجار »النبي �سيت«.. حزب اهلل يتهرب .. ومل يتهم اإ�سرائيل
•• بريوت-وكاالت

وقيييوع غارة  ينفي حييزب اهلل  فييجيياأة 
اأحيييد مواقعه  انييفييجييار يف  اأو  جييوييية 
اليينييبييي �شيت  بييلييدة  الييعيي�ييشييكييرييية، يف 
بييالييبييقيياع الييلييبيينيياين، قيييرب احليييدود 
اإن  �شريع يقول فيه  ال�شورية، نفي 
ما ح�شل هو تفجري القوى الأمنية 
نفي  “ذخائر قدمية”،  لي  اللبنانية 
اأمني  م�شدر  ا�شتغربه  امليلي�شيات 
اأن ما ح�شل  اإىل  يف بريوت م�شرياً 
يبدو اأكرب مما يقال يف ظل الطوق 
فر�س  اليييذي  امليلي�شياوي  الأميينييي 

على املنطقة.

�شماع  بالبقاع  مناطق  �شكان  واأكييد 
بييلييدة النبي  انييفييجييار يف جييبييال  دوي 
�شوته  و�شل  بعلبك،  �شرقي  �شيت، 

اإىل قرى بعيدة عن املنطقة.
اإعالم  اأ�يييشيييارت و�ييشييائييل  الييبييداييية  يف 
م�شادر  وحيييتيييى  وعييربييييية  لييبيينييانييييية 
الطريان  اأن  اإىل  لييبيينييانييييية  اأميينييييية 
عييلييى منطقة  اأغييييييار  الإ�يييشيييرائيييييييليييي 
التي حتتوي  البقاع  النبي �شيت يف 
“حزب اهلل”،  على مراكز وخمييازن 

ومواقع للتدريب الع�شكري.
ما  عيييييرب  �ييييشييييرب  اهلل  حييييييزب  ليييكييين 
الإلكرتوين”  بي”جي�شه  ييييعيييرف 
لذخائر  تفجري  هييو  ح�شل  مييا  اأن 

يقوم  اأميير  وهييو  بالقدمية،  و�شفها 
بييه عيييادة اجلييييي�ييس الييلييبيينيياين، ولكن 
اأن   24 ملييوقييع  اأكيييد  الأميينييي  امل�شدر 
علم  عييلييى  لي�شت  الأميينييييية  الييقييوى 
بيييياأي تييفييجييري، وهيييي عييييادة ميييا تبلغ 
امليييواطييينييين عيييرب و�يييشيييائيييل الإعيييييالم 
ومن�شات التوا�شل الجتماعي قبل 
باأي  قيامها  من  �شاعات  وقبل  يييوم 

تفجري لذخائر قدمية.
الإعالم  ا�شتعمال  اإن  امل�شدر  وقييال 
“ذخائر  تعبري  اهلل  حليييزب  الييتييابييع 
التربير هو  اأن  يدل على  قدمية” 

اإ�شاعة لتخبئة ما ح�شل فعاًل.
ويربط امل�شدر الأمني بن التفجري 

يف بلدة النبي �شيت وبن ال�شواريخ 
اأ�شابت حاويات ميلكها حزب  التي 
الالذقية  �شاعات يف مرفاأ  اهلل قبل 
الأمني  امل�شدر  وي�شري  �شوريا.  يف 
اإىل اأن غارة الفجر يف �شوريا اأوقعت 
بيييحييياوييييات ينقل  خيي�ييشييائيير �ييشييخييميية 
ي�شتخدمها  فيها حزب اهلل معدات 
وهي  الدقيقة،  ال�شواريخ  لت�شنيع 
بعدما  ا�شتباقية،  اإ�شرائيلية  �شربة 
“املجتمع  فيي�ييشييل  اإثييييير  الييتييوتيير  زاد 
زيادة  ميين  طييهييران  مبنع  الدويل” 

التخ�شيب النووي.
اأن حيييزب اهلل  اإىل  امليي�ييشييدر  وييي�ييشييري 
يف  ا�شتنفار  بحالة  عنا�شره  و�شع 

ميينييطييقيية اليينييبييي �ييشيييييت قييبييل فرتة 
�ييشييغييرية جيييييداً، بييعييد عييمييلييييية اإنييييزال 
ويوؤكد  امليينييطييقيية،  يف  اإ�ييشييرائيييييلييييية 
ع�شرات  ا�ييشييتييدعييت  امليلي�شيات  اأن 
العنا�شر اإىل املنطقة، اإثر اكت�شاف 
الإ�شرائيلي”  “الكوماندو�س  اأن 
و�شل وان�شحب من نقاط ح�شا�شة 
داخييل مييواقييع حييزب اهلل يف اجلبال 

القريبة لبلدة النبي �شيت.
اأنه بعد  وي�شري امل�شدر الأمني اإىل 
اليييتيييي جتريها  التييي�يييشيييالت  ر�يييشيييد 
اأن النفجار طال  امليلي�شيات، تبن 
�شاروخاً بال�شتياً واحداً على الأقل، 
ي�شبه  حيي�ييشييل  ميييا  اأن  اإىل  ميي�ييشييرياً 

مييا وقييع قبل فييرتة مبييوقييع حلركة 
خميم  يف  الييفييليي�ييشييطييييينييييية  حييمييا�ييس 

الربج ال�شمايل يف مدينة �شور.
بنفي  اهلل  حييزب  اإ�ييشييراع  وي�شتغرب 
اأو قيام  انييفييجييار يف مييواقييعييه  وقيييوع 
وي�شخر  عليها،  بييالإغييارة  اإ�شرائيل 
تهدد  مييا  دائييميياً  امليلي�شيات  اأن  ميين 
تنتظر  واأنييييهييييا  احلييييييرب،  بييياإ�يييشيييعيييال 
تتعر�س  حينما  ولكنها  الفر�شة، 
عالقة  اأي  بنفي  تييبييداأ  لل�شربات، 
يدل  مييا  وهيييو  بييهييا،  لالإ�شرائيلين 
عييلييى اخليييوف ميين ا�ييشييتييعييال احلرب 
امليلي�شيات  انييكيي�ييشيياف  تييبيين  بييعييدمييا 

بالكامل لأجهزة املخابرات.
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العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
لكوى  امل�شهور  ال�شيييييادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املالب�س رخ�شة رقم:1149205 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شوكومار دا�س انيل كانتى دا�س %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شعيد على ربيع هالل املزروعى

تعديل وكيل خدمات 
 حذف خمي�س �شامل عبداهلل اخلن�شورى اخلن�شورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شوبان كانتى دا�س برافول كومار دا�س

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/اأ�شول العمار للديكور ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1169543 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جميل �شالح احمد نا�شر احلارثى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / جميل �شالح احمد نا�شر احلارثى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عمار احمد �شرور مالح

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأ�شول العمار للديكور ذ.م.م

OSOL EMAR DECOR L.L.C

اإىل/ اأ�شول العمار للديكور �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
OSOL EMAR DECOR SOLE  PROPRTIES L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/اأي اإ�س اأي اإيه اإ�س بي اإيه - اأبو ظبي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3853436 
تعديل مدير / اإ�شافة عادل حممد عبداملق�شود مبارك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة دي نورا اأي ا�س اأي ايه ا�س ار ال
DE NORA ISIA S.R.L

تعديل مدير / حذف �شوميت �شاركار �شانتيموى �شاركار
تعديل مدير / حذف حممد عمر فائز

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اأي اإ�س اأي اإيه اإ�س بي اإيه
ISIA S.P.A

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأي اإ�س اأي اإيه اإ�س بي اإيه
ISIA S.P.A

اإىل/ دي نورا اأي ا�س اأي ايه ا�س ار ال اأبوظبي
  DE NORA ISIA S.R.L- ABUDHABI 

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
ال�شخ�س  ال�شيييييادة/تراك تك للقطارات- �شركة  بان  التنمية القت�شادية  دائيييرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:2683646 
تعديل مدير / اإ�شافة �شتيفن جوردون كوزين�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ام تي اي جمموعة اخلدمات الدارية املحدودة
MTI Group Management Services Ltd

تعديل مدير / حذف عبداهلل بن حممد بن عبدالرحمن العثمان
تعديل مدير / حذف خالد بن �شليمان بن �شالح الغنيم

تعديل مدير / حذف يا�شر فهد �شالح الراجح
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شتار الوىل

FIRST STAR

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

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

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/باي فايف كافيه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:4138825 
تعديل اإ�شم جتاري من/ باي فايف كافيه

BAY FIVE CAFE

اإىل/ وي�شت كافيه اند بي�شرتو
  WEST CAFE & BISTRO 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009363 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : علي ادم احمد �شهيوين لبناين اجلن�شية  

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0،0

لذا يجب عليكم احل�شور امام حمكمة ال�شارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق ال�شاعة 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم عدم ح�شوركم او اإر�شال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/21 

بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )7750( درهم والزمته بالر�شوم 

وامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/12/5 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملن
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008211 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : اق�شى اعجاز احمد اعجاز احمد باك�شتاين اجلن�شية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  القبي�شي  حجي  حممد  علي  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�شية  

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 
بعد الطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان يوؤدي للمدعي مبلغ : 
ت�شعة ع�شر الف و�شبعمائة درهم والزمتها بامل�شروفات
حرر بتاريخ 2021/11/1 - حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �شعادة املتعاملن
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0005975 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممود علي احلاج علي - العنوان : 9314760 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�شالح / علي حممد حجي القبي�شي  بالتايل :
ن�س احلكم 

بعد الطالع على الوراق 
درهم  الف  ع�شر  خم�شة   : مبلغا  للمدعي  يوؤدي  اأن  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�شروفات.  
حكما غري قابال لال�شتئناف. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009546 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : جويالن لبيتا دياز فيليبيني / اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/28 
بعد الطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املقدم �شده بان يوؤدي للطالب مبلغ 6250 درهم )�شتة اآلف ومائتان 
وخم�شون درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك. 

حرر بتاريخ 2021/12/19 - حرر بوا�شطة املوظف 
مركز �شعادة املتعاملن

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009547 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه :�شامانثا نون رانويرا �شنغي �شري لنكي / اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/28 
بعد الطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ :  �شبعة الف ومائتان درهم والزمته 
بامل�شروفات ،  حكما غري قابال لالإ�شتئناف. 

حرر بتاريخ 2021/12/8 - حرر بوا�شطة املوظف 
مركز �شعادة املتعاملن

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009359 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : مطر نايف مطر ال�شبع 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/22 
بعد الطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ :  ع�شرون الف درهم والزمته 
بامل�شروفات.  حكما غري قابال لالإ�شتئناف. 

حرر بتاريخ 2021/12/8 - حرر بوا�شطة املوظف 
مركز �شعادة املتعاملن

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )10109/2021(
انذار عديل بالن�شر

تنذر املنذرة / عائ�شة عبدالعزيز حممد بن فار�س - متحرك رقم : 555745645
وميثلها ال�شيد/ حممد اأحمد اأبواليزيد زغربان ، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب الأ�شول

املنذر اإليه/ كانان جياراج كومارغوفيندا راجولو
 )2( فار�س  بن  بناية  يف  ب�شفته امل�شتاأجر ب�شداد بدل الإيجار امل�شتحق عليه عن املكتب رقم )306( 
بالإ�شافة  درهييم،  األييف وثمامنائة  و�شتون  ثمانية  درهييم(  وقييدره )68،800  الييرباحيية مبلغ  دبييي  يف 
يوماً  اأق�شاها ثالثون  مهلة  وذلييك خالل   ، الإخييالء  اأو  ال�شداد  اإيجارحتى متام  ي�شتجد من  ما  اإىل 
من تاريخ ن�شر هذا الإنذار. وخالف ذلك �شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي 
2007م  ل�شنة  الإيجارات رقم )33(  املادة )1/25/اأ( من قانون  لن�س  حتفظ لها حقوقها طبقاً 
وتعديالته ، وذلك بتحميلكم قيمة الإيجار ور�شوم اخلدمات واإخالء العقار امل�شار اإليه ب�شدر الإنذار 

، مع حتميلكم ر�شوم وم�شاريف كافة مراحل التقا�شي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
انذار عديل بالن�شر
رقم )1011/2021(

اإنذار عديل بالن�شر 
تنذر املنذرة/عائ�شة عبدالعزيز حممد بن فار�س - متحرك رقم : 0555745645 

وميثلها ال�شيد / حممد اأحمد اأبواليزيد زغربان ، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب الأ�شول
املنذر اإليه / حممد عثمان حممد �شربي

ب�شفته حمرر ال�شيكات ب�شداد بدل الإيجار امل�شتحق عليه عن املكتب رقم )306( يف بناية بن فار�س )2( 
اإىل  بالإ�شافة  درهم،  وثمامنائة  األف  و�شتون  ثمانية  درهم(  يف دبي الرباحة مبلغ وقدره )68،800 
ما ي�شتجد من اإيجار حتى متام ال�شداد اأو الإخالء، وذلك خالل مهلة اأق�شاها ثالثون يوماً من تاريخ 
ن�شر هذا الإنييذار. وخالف ذلك �شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجييراءات القانونية التي حتفظ لها 
حقوقها طبقاً لن�س املادة )1/25/اأ( من قانون الإيجارات رقم )33( ل�شنة 2007م وتعديالته، وذلك 
بتحميلكم قيمة الإيجار ور�شوم اخلدمات واإخالء العقار امل�شار اإليه ب�شدر الإنذار، مع حتميلكم ر�شوم 

وم�شاريف كافة مراحل التقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

فييقييد املييدعييو / رحيييييم ليت 
بنغالدي�س   ، اليييكيييالم  ابييييو 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )BE0265709( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييشيييال 

0562805839

فقدان جواز �سفر
مو�شماد   / امليييييدعيييييو  فيييقيييد 
احل�شن،  ابيييييو  اخيييييرت  ريييينيييا 
بيييينييييغييييالدييييي�ييييس اجلييينييي�يييشييييييية 
رقييييييم  �ييييييشييييييفييييييره  جيييييييييييييواز   -
من   )af6742804(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0507811050 

فقدان جواز �سفر

فييقييد املييدعييو / �ييشييتييار مياه 
بنغالدي�س   ، مييييياه  فييييريوز 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )bx0576664( رقيييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييشيييال 

0507811050

فقدان جواز �سفر
فييقييد املييدعييو / �ييشيياهييد عامل 
حممد ازهر على ، بنغالدي�س 
�شفره  جييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)af7601621(  رقيييييم 
ميييييييييييييين يييييييييييييجييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
التيييي�ييييشييييال بيييتيييليييييييفيييون رقيييم  

 0545639344

فقدان جواز �سفر

Date 30/ 12/ 2021  Issue No : 13430
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

Case No. AJCFICIREA2021/0002668 - Civil (Partial)
To the defendant: Shadullah Khan Saadullah Khan 
Unknown Place of residence: Ajman, New Industrial, Building No. A, in front of the 
Industrial Police Station, ground floor, Apartment No. 10, Makani No. 4801607363, 
Phone No. 0552217275
(in both English and Arabic Language)
You are assigned to attend the hearing 13/01/2022 in front of the Case Management 
Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance - Office No. 
(Case Manager Office 2 - One Day Circuit) in person or authorized agent/ attorney, 
and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Abdulmalek Khalfan Al Naqbi

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70522 Date 30/ 12/ 2021  Issue No : 13430
Lawsuit to attend the Accounting Expert meeting

Defendant : Irfan Ahmed Nazir Ahmed
In Lawsuit No. 8243 of 2021 Civil Partial - Sharjah Based on our assignment 
by the Honorable Sharjah Court of First Instance for the work of Accounting 
Expert in the above lawsuit, we have set Monday, January 03, 2022 at ten 
in the morning, to hold the meeting for the Accounting Expert, on Zoom 
(social networking program), and we will send the means of entering the 
electronic meeting room (Link) to the phones of the parties mentioned above. 
If you have any inquiry, please contact the expert directly on the following 
number 0503199484. Therefore, your presence or your legal representative 
is necessary to attend the aforementioned meeting with all documents related 
to the lawsuit.
Accounting Expert
Magdy Mohamed Aly Loksha
0503199484

Notification By Publication

70522
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عربي ودويل
تنتمي للحتاد االأوروبي:

ليتوانيا، الدولة ال�سغرية التي تقلق الّتنني ال�سيني...!
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت -ترجمة خرية ال�صيباين

“�شني  �شيا�شة  على  االإجــمــاع  مع  قطعها  خــلل  من      
اأثارت فيلنيو�س غ�شب القوة العاملية الثانية  واحدة”, 

على اجلبهتني الدبلوما�شية واالقت�شادية.
 18 يف  تايوان.  مع  علقاتها  تعزيز  ليتوانيا  قررت     

نوفمرب, مت افتتاح مكتب متثيلي للجزيرة يف فيلنيو�س, 
وهكذا  تايوان.  ا�شم  حتت  البلطيقية,  البلد  عا�شمة 
ك�شرت الدولة تقليد اإحلاق “تايبيه” با�شم هذه املكاتب 
ال  ولكنها  بال�شفارات,  مقارنتها  ميكن  التي  التمثيلية 
تتمتع بتلك املكانة. واعتربت وزارة اخلارجية ال�شينية, 
باأن  خاطئا  انطباعا  ق�شد  عن  يخلق  القرار  “هذا  اأن 

جزء  “تايوان  بينما  وتايوان”,  �شني  العامل  يف  هناك 
“�شني  مبداأ  اإن  ال�شينية«.     االأرا�ــشــي  من  يتجزاأ  ال 
معرتف  الواحدة”(  “ال�شني  ا  اأي�شً )وت�شمى  واحدة” 
ال  بالنتيجة,  والتي,  العامل  دول  غالبية  قبل  من  به 
ميكنها اإقامة علقات دبلوما�شية حقيقية مع تايوان.    
اثارت  وتايوان,  لليتوانيا  امل�شرتكة  املبادرة  فاإن  لذلك, 

عزل  على  يحر�شون  الذين  ال�شينيني,  القادة  ا�شتياء 
اجلزيرة على ال�شاحة الدولية. فبالن�شبة لل�شلطة, ال 
توجد �شوى �شني واحدة يف العامل, وهي ال ترى تايوان 
تعترب  كما  متمردة.  مقاطعة  بل  م�شتقلة,  كجزيرة 
حكومة ال�شني ال�شعبية نف�شها املمثل ال�شرعي الوحيد 

جلميع اأرا�شيها.

اخلوف من تاأثري الدومينو
ال�شن  ميين  اإليييييهييا  نييظييرنييا  اإذا     
و�ييشييكييانييهييا الييبييالييغ عيييددهيييم 1.4 
ليتوانيا،  فييييياإن  نيي�ييشييميية،  مييليييييون 
اليييتيييي يييبييلييغ عييييدد �ييشييكييانييهييا 2.8 
ُتييعييتييرب من  مييليييييون ن�شمة فييقييط، 
ذلييييك، منذ  وميييع  الييرييي�ييشيية.  وزن 
اأ�شبحت جمهورية   ،2004 عام 
ميين الحتاد  جييزًء  هييذه  البلطيق 
الأوروبيييييييييييي بيييعيييد انيييتيييميييائيييهيييا اإىل 
اليي�ييشييوفييييياتييييية مييين نهاية  الييكييتييليية 
عام  الثانية حتى  العاملية  احلرب 

.1989
ال�شن  جمهورية  تت�شامح  ل     
اليي�ييشييعييبييييية مييييع تييييقييييارب الييييييدول 
الأجيينييبييييية مييع تييايييوان. وممييا زاد 
اأن  تخ�شى  بكن  اأن  بييليية،  الييطيين 
تتبنى دول اأخرى يف اأوروبا نف�س 
موقف احلكومة الليتوانية جتاه 
2004، �شبق ان  عييام  اجلييزيييرة. 
فتحت تايوان مكتبا متثيليا لها يف 
�شلوفاكيا، لكن يف ذلك الوقت، مل 
تكن ال�شن القوة التي هي عليها 
اليوم، ول اأحد يتحدث اليوم عن 
هذا املكتب يف براتي�شالفا، مع انه 

ل يزال ين�شط.
بيين دولة  الييتييوتييرات     ت�شاعدت 
ال�شن  وجيييميييهيييوريييية  الييبييلييطيييييق 
املا�شي  اأغ�شط�س  منذ  ال�شعبية 
وتايوان  ليتوانيا  اأعلنت  عندما 
اأنهما �شتفتتحان مكاتب متثيلية 
مقبول  التمييز  وهييذا  م�شرتكة. 
من قبل جميع الدول التي اأقامت 
عالقات دبلوما�شية مع جمهورية 
ال�شن ال�شعبية. ومن خالل رفع 
متثيل تايوان يف فيلنيو�س، قررت 
الإجماع.  هيييذا  جتيياهييل  ليتوانيا 
ومع ذلييك، مل تذهب حّد متكن 

اجلزيرة من �شفارة.
   تعد ليتوانيا مركًزا مالًيا رئي�شًيا 
م�شلحة  وتييييرى  لييلييتييكيينييولييوجيييييا، 
موؤكدة باإقامة روابط مع تايوان، 
لأ�شباه  الييرئييييي�ييشييي  املييييييزّود  وهييييي 
املييو�ييشييالت والييليييييزر وغييريهييا من 
ال�شناعات ذات تقنية عالية. ويف 
يعتقد  مقابلة مع “بي بي �شي”، 
مانتا�س  الليتواين  الوزير  نائب 
“توؤكد  بيييييالده  اأن  اأدومييييييينيييا�يييس، 
وحقوق  الدميقراطية  دعم  على 
وتعترب  العامل”،  يف  الإنييي�يييشيييان 
للغاية  مييهييًمييا  “معقاًل  تييياييييوان 
وي�شيف:  الدميقراطية”. 
جيييييدا،  تيييقيييدميييي  بيييليييد  “تايوان 
وديناميكي للغاية، ويظهر اأف�شل 
مزايا نظام ال�شوق احلرة والنظام 

ال�شيا�شي الدميقراطي«.

مواجهة دبلوما�شية
ال�شينية  الييي�يييشيييليييطيييات  ردت     
ال�شادر يف  الإعييالن  ب�شرعة على 
فيلنيو�س. ومتّثل الإجييراء الأول 
ال�شفري  زيفي،  �شن  ا�شتدعاء  يف 
ال�شيني لدى ليتوانيا، اإىل بكن. 
مغادرته،  قييبييل  اأغيي�ييشييطيي�ييس،   7 يف 
فيلنيو�س  ن�شر مقاًل يف �شحافة 
امليييحيييلييييييية اعييييتييييرب فيييييييه اأنيييييييه من 
الليتوانية  احلكومة  اأن  املوؤ�شف 
“ال�شن  مبداأ  بوقاحة  “انتهكت 
حتكم  التي  واملعايري  الواحدة”، 

العالقات الدولية مع تايوان«.
ال�شيا�شيون  حيييث  ميييبيييا�يييشيييرة،     
ميكيفي�شيني،  ديييانييا  ال�شينيون 
ال�شن،  ليييدى  ليييييتييوانيييييا  �ييشييفييرية 

على مغادرة البالد.
 وكانت هذه الأخييرية قد و�شلت 
لتوها اإىل بكن، ومثل اأي �شخ�س 
ي�شافر من بلد اإىل اآخر يف ع�شر 
احلجر  حتيييييت  كييييانييييت  كييييوفيييييييييد، 
اليي�ييشييحييي الإلييييزامييييي طيييييليية 21 
بها  املعمول  للقواعد  وفًقا  يوًما 

يف ال�شن اآنذاك.
البالد  يف  اليي�ييشييلييطييات  واأبيييليييغيييت   
الأمر  ينتهي  حاملا  “�شاأغادر  انها 

واأ�شتطيع الّتنّقل«.
التعبري  مت  فيييييييلييينيييييييو�يييس،  يف     
الفعل  ليييييييرد  “الأ�شف”  عييييين 
ال�شيني. وقالت وزارة اخلارجية 
على  “م�شممة  اإنييهييا  الليتوانية 
تطوير عالقات تقوم على املنافع 
املتبادلة مع تايوان، ومع احرتام 

مبداأ “�شن واحدة”. 

يف  الييبييارزة  القت�شادية  ال�شحف 
فيلنيو�س، يف 20 مايو، اأنه “من 
�شحيح،  ب�شكل  ال�شتعداد  خالل 
املنا�شب،  اليييوقيييت  يف  واليييتيييحيييرك 
جتتذب  اأن  ليييليييييييتيييوانيييييييا  مييييكييين 
بييل وت�شبح  كييبييرية،  ا�ييشييتييثييمييارات 
اأوروبا”.  يف  اليي�ييشييغييرية  اليي�ييشيين 
وزيييييييير اخلييييارجييييييييية اليييليييييييتيييواين، 
لند�شبريجي�س،  غييابييريييليييييو�ييس 
وكالة  مييييع  ميييقيييابيييلييية  يف  او�ييييشييييح 
نوفمرب،   24 يف  بيير�ييس  فييرانيي�ييس 
التي  اليييدرو�يييس  اأكييييرب  “اأحد  اإن 
اأن  هو  تقدميها،  لليتوانيا  ميكن 
يجرب  ل  القييتيي�ييشييادي  التخويف 
عييلييى الرتاجع  بييلييًدا  بيياليي�ييشييرورة 
ال�شيا�شة  قييراراتييه يف  اتييخيياذ  عيين 

اخلارجية ب�شكل م�شتقل«.

رغبة يف املقاومة ال 
حتظى باالإجماع يف اأوروبا

احلكومة  ميييوقيييف  كيييييان  واإذا     
جيد،  ب�شدى  يتمتع  الليتوانية 
ال�شكندنافية،  الييدول  يف  خا�شة 
اأن  اإىل  ييي�ييشييري  فييلييييي�ييس هيينيياك ميييا 
�شتك�شبها  ال�شن  جتاه  �شيا�شتها 
احلكومات  بييين  اإيييجييابييًيييا  دعيييًميييا 
الأوروبييييييييييية. يف قيي�ييشييييية اأخيييييرى، 
ال�شتوية  الأوملبية  الألييعيياب  دورة 
الفرتة  يف  �شتقام  التي  بكن،  يف 
فييرباييير، وجدت   20 اإىل   4 ميين 
ليتوانيا نف�شها وحيدة يف الدفاع 
الدبلوما�شية.  امليييقييياطيييعييية  عيييين 
الذي  املوقف  اإىل  ان�شمت  وهكذا 
وبدعم  املتحدة  الوليات  اأطلقته 
�شاك�شونية،  اأجنلو  دول  عدة  من 
الحتاد  يف  حلفاء  جتد  مل  لكنها 

الأوروبي.
مييين نيياحييييية اأخيييييرى، ميينييذ يونيو 
�شعوبة  ليتوانيا  تواجه  املا�شي، 
يجب  بولندا،  غييرار  على  كبرية: 
غييري م�شبوق  تييدّفييقييا  اأن حتييتييوي 
و�شوريا  اليييعيييراق  مييين  لييالجييئيين 
الرئي�س  حيييدودهيييا  اإىل  ار�ييشييلييهييم 
البيالرو�شي املتهم بقيادة “حرب 

هجينة”.
 فبالن�شبة لألك�شندر لوكا�شينكو، 
حكومة  على  بالرد  الأميير  يتعلق 
ب�شكل  تيييوافيييق  الييتييي  فيييييليينيييييو�ييس، 
منهجي على العقوبات الأوروبية 
بالإ�شافة  والييتييي،  مين�شك  �شد 
من  العديد  ا�شتقبلت  ذلييك،  اإىل 
البيالرو�شي.  للنظام  املعار�شن 
منذ 9 نوفمرب، فر�شت ليتوانيا 
ميييرة منذ  اليييطيييوارئ لأول  حيياليية 
ا�ييشييتييقيياللييهييا عيييليييى طيييييول 670 
كيييييييييلييييومييييرًتا مييييين حيييييدودهيييييا مع 

بيالرو�شيا.
ال�شيني،  للنظام  بالن�شبة  اأمييا     
ويف �شياق تراجع �شعبيته الدولية 
اإىل اأدنى م�شتوياتها، فهو يوا�شل 
غيي�ييشييبييه، ويييخيي�ييشييى اخلييطيير الذي 
حكومة  مييوقييف  نييظييره  يف  ميثله 
ي�شبح  اأن  ميكن  الييذي  فيلنيو�س 
لبلدان  ليتوانيا  تقدمه  منوذجا 

اخرى. 
  من املحتمل األ تتوقف الدعاية 
املقبلة،  الأ�يييشيييهييير  يف  اليي�ييشييييينييييية 
املطل  البلد  هييذا  ب�شلوك  تنديدا 
املخاطرة  البلطيق مع  على بحر 
ومزيد  ليييييتييوانيييييا  اأ�يييشيييهيييم  بيييرفيييع 

ت�شليط الأ�شواء عليها.

فتح مكتب متثيلي يف فيلنيو�س با�شم تايوان بدًل من تايبيه يزعج النظام ال�شيني املتحدث با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية ت�شاو ليجيان

غيييري ان الييييييييوزارة اليي�ييشييييينييييية مل 
املتوازنة هذه  تقبل وجهة النظر 
اأن  ناحية  ميين  ميكن  “ل  وردت: 
نييقييول اإنيينييا نييحييرتم مييبييداأ “�شن 
اأخييييرى،  نيياحييييية  ومييين  واحدة”، 
تربطنا عالقات ر�شمية مك�شوفة 

مع ال�شلطات التايوانية.«
   ومع ذلك، مل مينع غ�شب بكن 
امتييييام الييعييمييلييييية املييعييليينيية. يف 18 
مكتًبا  تييايييوان  افتتحت  نوفمرب، 
واأعربت  فيلنيو�س،  يف  متثيلًيا 
ال�شن على الفور عن “�شخطها 
ال�شديد”، واأخربت اأنها لن تكون 
قبل  ميين  اإل  فيلنيو�س  يف  ممثلة 
“قائم بالأعمال” ولي�س �شفريا.

اإخيييييييبيييييييار  مت  بييييييييياليييييييييتيييييييييوازي،     
الليتوانين  اليييدبيييليييوميييا�يييشييييييين 
اأنييييه �شيتم  بييكيين  املييتييمييركييزييين يف 
عليهم  واأّن  تيياأ�ييشييرياتييهييم،  اإليييغييياء 
اإعادة اعتمادهم. وهو الأمر الذي 
الليتوانية  احلييكييوميية  عليه  ردت 
ع�شر  اليييتييي�يييشيييعييية  مييييين  بييياليييطيييليييب 
جمهورية  ميييغيييادرة  دبييلييومييا�ييشييًيييا 
“خطر  ب�شبب  ال�شعبية  ال�شن 

على اأمنهم”. 
ا�شتقلوا  ديييي�يييشيييميييرب،   15 ويف 
الطائرة برفقة عائالتهم وعادوا 

اإىل فيلنيو�س.
احلكومة  حيير�ييشييت  بييبيي�ييشيياطيية،    
اأنها  اإعيييييييالن  عيييليييى  الييليييييتييوانييييية 
مع  احلييييوار  ملييوا�ييشييليية  “م�شتعدة 
�شفارتها  وظائف  واإعيييادة  ال�شن 
كاملة مبجرد التو�شل اإىل اتفاق 
�شفارة  اأمييييا  للطرفن”.  مييفيييييد 
ليتوانيا يف ال�شن فهي مل تغلق 
وامنيييييا، ا�يييشيييارت فيييييليينيييييو�ييس، “مت 

حتييدها«.

ال�شني تلّوح بالعقوبات 
االقت�شادية

    لييكيين الأزمييييييية املييفييتييوحيية بن 
اليييبيييليييديييين مل تيييقيييف عييينيييد هيييذا 
اأ�شدرت  نوفمرب،   22 يف  احلييد. 

حظرت املعدات الأمنية ال�شينية 
�شبتمرب،  ويف  مييييطيييياراتييييهييييا.  يف 
ال�شيرباين  الأمييين  مركز  اأو�ييشييى 
منظمة  وهو  الليتواين،  الوطني 
يتجزاأ  ل  جيييييزًء  تييعييد  حييكييومييييية 
امل�شتخدمن  الييدفيياع،  وزارة  ميين 
امل�شنوعة  الهواتف  عن  بالتخلي 
اليي�ييشيين، لأنييهييا مييييزودة بنظام  يف 
ال�شخ�شية  اليييبيييييييانيييات  جليييميييع 
ومييييراقييييبيييية بيييعييي�يييس امليييحيييتيييوييييات. 
تيينييفييي �ييشييركييتييا �ييشيياومييى وهييييواوي 
ال�شينيتان ذلك. وتتمتع النماذج 
الأرخ�س،  كونها  مبيزة  ال�شينية 
فهي تييزود حييوايل 200 اإدارة اأو 
كيييييان عيييام يف ليييييتييوانيييييا. ليييذا فاإن 
اأي تعديل على قانون امل�شرتيات 
العامة �شيمنعهم قريًبا من �شراء 

معدات تعترب غري اآمنة.
منذ  ذلييييييك،  اإىل  بيييالإ�يييشيييافييية     
�شاركت   ،2012 عيييام  اإنيي�ييشييائييهييا 
 +  17“ ليييييتييوانيييييا يف جمييمييوعيية 
1” التي جتمع دول و�شط و�شرق 
اليي�ييشيين من  اإىل جييانييب  اأوروبييييييا 
اأجل تطوير م�شاريع م�شرتكة يف 
“طرق احلرير اجلديدة”.  اإطار 
اأ�شبحت   ،”1  +  17“ ومييييين 
ان�شحبت  مايو،  يف   :”1  +  16“
وقبل  املجموعة.  ميين  فيلنيو�س 
غابريليو�س  �ييشييكييك  �يييشيييهيييريييين، 
خارجية  وزييير  لند�شبريجي�س، 
ليتوانيا، يف امل�شلحة من امل�شاركة 
اأنها  يف هييذه املييجييمييوعيية، مييعييتييرباً 
“لي�شت مفيدة لأوروبا”، ولي�شت 

�شوى عامل “انق�شام«.
   ليييييتييوانيييييا، وهيييي دولييية �شغرية 
م�شممة  الييبييلييطيييييق،  بييحيير  عييلييى 
�شديدة  مييعييار�ييشيية  اإظيييهيييار  عييلييى 
لل�شن.  اليي�ييشيياروخييي  لييليي�ييشييعييود 
قادتها  لييييدى  ييييوجيييد  اأنيييييه  حييتييى 
الذين  امل�شتثمرين  جذب  يف  اأمل 
اإنييتيياجييهييم اإىل  يييرغييبييون يف نييقييل 
ال�شن.  يف  تثبيته  بييعييد  اأوروبييييييا 
اإحدى  وكتبت “اأخبار الأعمال”، 

وان  ال�شن،  نف�س  اإىل  ينتميان 
دعم  على  للح�شول  حماولة  اأّي 
لن  ال�شيا�شي  للتالعب  اأجيينييبييي 

تف�شي اىل نتيجة«.
عييلييى هذه  اليي�ييشيين     مل تقت�شر 
واحلادة.  ال�شارمة  الت�شريحات 
فتحت  انيييتيييقيييامييييييية،  حيييركييية  ويف 
على  خ�شمها  مبهاجمة  املعركة 
 2 اجليييبيييهييية القييييتيييي�ييييشييييادييييية. يف 
دييي�ييشييمييرب، اأفيييييادت و�ييشيييييليية اإعيييالم 
اأن  اأعلنت  ليتوانيا  اأن  ليتوانية، 
مب�شحها  قامت  ال�شينية  الإدارة 
ميين �ييشييجييالتييهييا اجلييمييركييييية، مما 
مييينيييع بييحييكييم الميييييير الييييواقييييع كل 

جتارة بن البلدين.
الثانية  العاملية  الييقييوة  ان     غييري 
بيي�ييشييكييل �شيئ:  اخيييتيييارت حلييظييتييهييا 
ات�شح اأن الحتيياد الأوروبيييي على 
الك�شف،  مييين  اأييييييام  خييميي�ييشيية  بييعييد 
من  تر�شانة  عيين  دي�شمرب،   8 يف 
تثبيط  اإىل  تييهييدف  الإجييييييييراءات 
احلروب التجارية. فهل تراجعت 

بياًنا طوياًل:  ال�شينية  احلكومة 
على  الييليييييتييواين  اجلييانييب  “نحث 
الفور  عييلييى  اأخيييطيييائيييه  تيي�ييشييحيييييح 
وعدم التقليل من اإ�شرار ال�شعب 
على  وقيييدرتيييه  واإرادتييييييه  ال�شيني 
الوطنية  اليي�ييشيييييادة  عييين  اليييدفييياع 
و�شالمة اأرا�شي بالده”. واأ�شاف 
الليتوانية  “احلكومة  اأن  البيان، 
العواقب  كيييل  تييتييحييمييل  اأن  يييجييب 
اأن  ميي�ييشيييييفييا  عليها”،  امليييرتتيييبييية 
اأفعالها “�شكلت �شابقة �شيئة على 

امل�شرح الدويل«.
اإىل  انيييييييييذارا  بيييكييين  وار�ييييشييييلييييت     
ا هذا  اأي�شً “نحن ن�شدر  تايوان: 
لل�شلطات  اليير�ييشييمييي  الييتييحييذييير 
اأبًدا  التايوانية: تايوان لن تكون 
دولة. وبغ�س النظر عن الكيفية 
“ا�شتقالل  التي حتاول بها قوى 
ت�شويه احلقائق وخلط  تايوان” 
الأبييييييي�يييس والأ�يييييشيييييود، فيييال ميكن 
تغيري احلقيقة التاريخية املتمثلة 
وتايوان  الييرئييييي�ييشييي  الييييرب  اأن  يف 

املنتجات الغذائية الليتوانية اإىل 
ال�شن، وا�شا�شا منتجات الألبان. 
خا�شة اأن بكن قررت قطع خط 
بن  احلديدية  بال�شكك  ال�شحن 
ال�شن والحتاد الأوروبي باجتاه 
ذلك،  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  ليييييتييوانيييييا. 
يبدو اأن ال�شركات الأوروبية التي 
ليتوانين  مييزودييين  مييع  تتعامل 
ييييتيييم اإبيييييعيييييادهيييييا تييييدريييييجييييييييياً عن 

امل�شرتيات العامة ال�شينية.

ليتوانيا تهاجم ال�شني
 يف نقاط �شعفها

   يييتييم تيينييظيييييم هييييزات ارتيييداديييية 
منذ  فيييييييلييينيييييييو�يييس  يف  ميييتييينيييوعييية 
الربملان  اأ�ييشييدر  فقد  اأغ�شط�س. 
الدفاع  ليي�ييشييالييح  قيييييراًرا  ليييييتييوانيييييا 
للمطالبة  واآخيييير  الأوييييغيييور  عيين 
باحرتام حقوق الإن�شان يف هونغ 

كونغ.
ا يف جمال     وت�شرب ليتوانيا اأي�شً
التكنولوجيا. منذ يناير 2021، 

ال�شن خوفا من اأن تكون جتارتها 
مع اأوروبا م�شتهدفة مبا�شرة من 
قبل املفو�شية الأوروبييييية؟ يف كل 
دييي�ييشييمييرب، عادت   7 الحيييييوال، يف 
الليتوانية  الييتيي�ييشييدييير  ميينييتييجييات 
اإىل الظهور على قوائم اجلمارك 
بكن  �شلطات  واأعلنت  ال�شينية، 
 ،8 ييييوم  يف  فني”.  “خلل  وقيييوع 
الأوروبية  املفو�شية  ا�شتخدمت 
للتاأكيد  الييبييلييطيييييق  دولييييية  ميييثيييال 
عييلييى اأهييمييييية الحتييييياد الأوروبييييييي 
واأعلنت  ميي�ييشيياحلييه،  عيين  لييلييدفيياع 
�شد  لييلييوقييوف  “م�شتعدة  اأنيييهيييا 
ال�شيا�شية  ال�شغوط  اأنواع  جميع 
والإجراءات القهرية املتخذة �شد 

دولة ع�شو«.
   ان ليييييتييوانيييييا اأقييييل ارتييهييانييا من 
اليييييييييدول الأوروبييييييييييييييييية الأخييييييييرى 
والتجارة  ال�شيني  لييال�ييشييتييثييمييار 
ال�شعبية.  ال�شن  جمهورية  مييع 
لكن من املحتمل جًدا، يف الأ�شهر 
ا�شترياد  تعليق  يييتييم  اأن  املييقييبييليية، 

مكتب متثيلية تايوان يف فيلنيو�س مقاطعة العاب بكن الوملبية ليتوانيا معزولة اوروبيا

وزير اخلارجية الليتواين ، غابريليو�س لند�شبريغي�س

اعتربت ال�سني اأن اأفعال فيلنيو�س ت�سكل �سابقة �سيئة على امل�سرح الدويل

يعار�س قادة ليتوانيا ال�شني على اأمل جذب امل�شتثمرين الذين يرغبون يف نقل اإنتاجهم اإىل اأوروبا

ليتوانيا  مــبــادرة 
تثري  وتـــــايـــــوان 
القيادة  ا�شتياء 
التي  ال�شينية, 
ــى ــل حتـــــر�ـــــس ع

عــــزل اجلـــزيـــرة 
ــاحــة  ــش ــ� عـــلـــى ال
الــــــــدولــــــــيــــــــة 

لــيــ�ــس هـــنـــاك ما 
اأن  اإىل  يــ�ــشــري 
ليتوانيا  �شيا�شة 
جتـــــــاه الـــ�ـــشـــني 
دعًما  �شتك�شبها 
بني  اإيــــجــــابــــًيــــا 
ــــــات  ــــــوم ــــــك احل
ـــــــــة ـــــــــي االأوروب
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العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009436 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شيدلية النجاح - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة ال�شناعية رقم 10 �شارع الثالث ال�شناعي حمل رقم 18 ملك 

�شركة القد�س العربية لتجارة املعدات - ذ م م  
ال�شيد م�شعود قري�شي حممد  م وميثله  م  ذ  / م�شتودع جي جي لالدوية  املدعي  بان  نعلمكم  

حممود يف الدعوى رقم 2021/9436 دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الثانية 
الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 20،131،58 درهم بالإ�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 8.30 �شباحا مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  5( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/12/29  م   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
نظر  اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2021 /0009557 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�ش�شة الغالية للعقارات - ذ م م - جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - الرو�شة 
3 - متحرك / 0564293932  هاتف 067407727 وميثلها / احمد ح�شن �شنا�شي. اأول : 

قبول اللتما�س �شكال لتوافر حالته القانونية 
النظر  واإعادة  التنفيذ  الأمر بوقف  املرفقات  التكرم بعد الإطالع على  الإلتما�س  ثانيا : يف مو�شوع 
يف مو�شوع الدعوى وتغيري احلكم اأو اإلغائه واإعادة الدعوى للخربة للتحرى وبحث احلقيقة التي 

اوردناها. ثالثا : الزام امللتم�س �شدهم مت�شامنون بالر�شوم وامل�شروفات. 
املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 ، او بوا�شطة وكيل معتمد  9( �شخ�شيا  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 

ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/12/28 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002668 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شاداهلل خان �شعد اهلل خان
3 مقابل مركز �شرطة  جمهول حمل الإقامة : عجمان ال�شناعية اجلديدة - بناية رقم 
4801607363 رقم الهاتف :  10  رقم مكاين  ال�شناعية الطابق الر�شي �شقة رقم 

  0552217275
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/1/13 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/12/28 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004866 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الن�شمة ل�شتقدام اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان ليواره 2 بناية الهاجري ليوارة 2.6 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/1/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/12/27 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021- 0025184 رقم املعاملة
اإخطار عديل للوفاء مببلغ 4357.75 درهم 

املخطر : حممد علي جاكري ح�شن - وكيال عن عزيز اخميدوف - بنغالدي�شي اجلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة من الكاتب العدل برقم 
بدبي برقم 2021/1/181714 

وعنوانه : دبي - جممع دبي لال�شتثمار اول 
هاتف : 0561777476 

املخطر اليه : خمبز املطر 
عنوانه : املنطقة ال�شناعية رقم 40  - م�شفح - ابوظبي 

ال�شرح 
املدعي  بالتوقيع عن  املخول  املحررة من قبل  الفواتري  4357.75 درهم مو�شوع  اإجمايل  اليه حرر فواتري للمخطر مببلغ  املخطر 

عليه حيث انه مل يتم �شداد الفواتري    
وحيث اأن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا  وتكرارا ولكن دون جدوى. 

لذلك 
فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم واإل �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية 

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70608 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021- 0025206 رقم املعاملة
اإخطار عديل للوفاء مببلغ 8994.50 درهم 

املخطر : حممد علي جاكري ح�شن - وكيال عن عزيز اخميدوف - بنغالدي�شي اجلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة من الكاتب العدل برقم 
بدبي برقم 2021/1/181714 

وعنوانه : دبي - جممع دبي لال�شتثمار اول 
هاتف : 0561777476 
املخطر اليه : خمبز القابل  

عنوانه : املنطقة ال�شناعية رقم 37 - ابوظبي 
ال�شرح 

املدعي  بالتوقيع عن  املخول  املحررة من قبل  الفواتري  8994.50 درهم مو�شوع  اإجمايل  اليه حرر فواتري للمخطر مببلغ  املخطر 
عليه حيث انه مل يتم �شداد الفواتري    

وحيث اأن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا  وتكرارا ولكن دون جدوى. 
لذلك 

فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم واإل �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية 
واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذا اإخطار منا بذلك.  
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021- 0025200 رقم املعاملة
اإخطار عديل للوفاء مببلغ 7980 درهم 

املخطر : حممد علي جاكري ح�شن - وكيال عن عزيز اخميدوف - بنغالدي�شي اجلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة من الكاتب العدل برقم 
بدبي برقم 2021/1/181714 

وعنوانه : دبي - جممع دبي لال�شتثمار اول 
هاتف : 0561777476 

املخطر اليه : خمبز خاور  
عنوانه : املنطقة ال�شناعية رقم 40  - م�شفح - ابوظبي 

ال�شرح 
املدعي عليه  بالتوقيع عن  املخول  املحررة من قبل  الفواتري  اإجمايل7980 درهم مو�شوع  اليه حرر فواتري للمخطر مببلغ  املخطر 

حيث انه مل يتم �شداد الفواتري    
وحيث اأن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا  وتكرارا ولكن دون جدوى. 

لذلك 
فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم واإل �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية 

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عبداهلل را�شد يليه الكعبي 
اداء     امر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002599/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل را�شد يليه الكعبي 
العنوان : ال�شارقة - مدينة الإمارات - بناء رقم بي 5 - �شقة رقم 1208 هاتف 0508010851  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ف�شل ح�شن حممد الهيا�شى - اجلن�شية ميني  

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

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 19774.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اإيهاب الدين الفا�شل اإبراهيم عبدالرحمن  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005166/ 

اإىل املحكوم عليه : اإيهاب الدين الفا�شل اإبراهيم عبدالرحمن   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ يا�شر حممد حمد الطيب - اجلن�شية �شوداين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 50785  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شراي الدين للتجارة العامة - �س ذ م م
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005175/ 

اإىل املحكوم عليه : �شراي الدين للتجارة العامة - �س ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة القد�س العربية لتجارة املعدات - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 34667  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   - روبريتو انطون جروج 
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005175/ 

اإىل املحكوم عليه : روبريتو انطون جروج 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة القد�س العربية لتجارة املعدات - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 34667  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
  اإعالن �شطب قيد

 : ايه )اجلن�شية  ا�س  برودكت�س  بونت  دو  �شركة  ال�شادة/  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)العنوان  ابوظبي  امييارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �شوي�شرا( 
كابيتال  انرتنا�شيونال  املوجر   ،  B1-115 مكتب P1 الق�شيمة رقم   25 م  امل�شفح   :
تريدنغ ذ م م ، �س ب 95245( واملقيدة حتت رقم )576( يف �شجل ال�شركات الأجنبية 
بالوزارة. وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات 
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل 
احلرة  وامليينيياطييق  بيياخلييارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لييفييروع  الرتخي�س  اإجييييراءات 
اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم  ال�شادة  بالدولة. يرجى من 

اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

 �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

70021 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 اعالن ن�شرا

ال�شيارات ومقره مدينة   اإىل املدعي عليه /التالل لت�شليح الإطارات وميزان 
عبداهلل  حممد  ابراهيم  هيثم  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  الزبارة    - فكان  خور 
ف�س  جلنة  لدى   2021/168 بالرقم  تنفيذية  دعوى  �شدكم  اأقام  قد  النقبي 
�شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات 
اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم من  اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
تاريخ الإعالن للمثول اأمامها يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن 
اللجنة �شوف تقوم  اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�شور 

بنظر الدعوى يف غيابكم.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

70349

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شركة العاملية للرخام واجلرانيت - �س م ح   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004613/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�شركة العاملية للرخام واجلرانيت - �س م ح 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ر�شول كل حممد باباين اقجه كند ، اجلن�شية ايراين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 89810  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مات�شينج للتجارة العامة - �س ذ م م  
ال�شكل   - ال�شيف  ام   - املييايل  للدعم  دبييي  �شندوق  ملك   201-  11 رقييم  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 810546 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  1354140 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي   :
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2020/1/29 بتاريخ  دبييي  حماكم  الييعييدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق   2021/1/29 بتاريخ 
مينون  كري�شتون  املييعيين  امل�شفي  اإىل  الييتييقييدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييس  اأي  لييديييه  ميين  وعييلييى 
حما�شبون قانونيون العنوان : مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري هاتف 
4221680-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق  2762233-04  فاك�س :   :

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كري�شتون مينون حما�شبون قانونيون
الييعيينييوان : مييكييتييب 1502 مييلييك راجييييو مييييينييون - اخلييليييييج الييتييجيياري هيياتييف : 
دائرة  تعلن  هييذا  مبييوجييب   04-4221680  : فاك�س   04-2762233
لت�شفية  اأعيياله  املييذكييور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
مات�شينج للتجارة العامة - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2020/1/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/29 
مكتبه  يف  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييس  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن: ال�شيد/علي ها�شم علي �شيف البدواوي - اجلن�شية: الإمارات – يرغب يف البيع 
والتنازل عن )25%( من كامل ح�شته البالغة )51%( وذلك اإىل ال�شيد/ احمد عبداحلميد احلريري 
البدواوي – اجلن�شية: الإمارات – يرغب يف البيع  �شيف  علي  ها�شم  علي  ال�شيد/   - – اجلن�شية:�شوريا، 
 – احلريري  حممد  زياد  ال�شيد/  اإىل  وذلك   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%26( عن  والتنازل 
 )  2 – فرع  ال�شارقة  فرع   - م  م  ذ  ال�شيارات  لزينة  موديل  امل�شماه )ل�شت  الرخ�شة  - يف  اجلن�شية:�شوريا، 
تغيري  اأخرى:  تعديالت   .)746887( رقم   برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
اإىل )ل�شت   )2 ال�شارقة - فرع  – فرع  ال�شيارات ذ م م  ال�شم التجاري للرخ�شة من )ل�شت موديل لزينة 
القانون  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  ال�شارقة(،   وعمالبن�س  – فرع  م  م  ذ  ال�شيارات  لزينة  موديل 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

يرغب   - �شوريا  اجلن�شية   - او�س  يو�شف  حممد   / ال�شيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )حممد او�س 
لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
برخ�شة جتارية رقم )538881( اإىل ال�شيد / يو�شف حممد او�س - اجلن�شية �شوريا ، 

تعديالت اخرى : ليوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : �شافيقول علم منزر احمد - اجلن�شية: بنغالدي�س ، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : جومت 
ميرتا مريدول ميرتا - اجلن�شية : بنغالدي�س يف الرخ�شة امل�شماه )الطريق الذهبي 
لكي املالب�س( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )730917( ال�شادرة من 

دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : جرب عبداهلل علي ال�شري - اجلن�شية: الإمارات العربية املتحدة، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد: في�شل منجارات 
- اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة املهاجر اجلديدة( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب 
  : اخرى  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  رقم )616257(  رخ�شة 

تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
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تنازل/ بيع
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اجلن�شية:   - برودان  �شديق  برودان  �شاهن   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�شيد : حممد ر�شوان �شودهري حممد ابو جعفر - اجلن�شية : بنغالدي�س يف الرخ�شة 
 )17630( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  الرفاهية(  )بقالة  امل�شماه 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى : ل يوجد
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�شبوعن من  بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل
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تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

العربية  الإمارات  اجلن�شية:   - ال�شري  علي  عبداهلل  جرب   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : في�شل 
منجارت - اجلن�شية : الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )�شوبر ماركت النا�س( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )110731( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت 

اخرى: تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعن  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
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العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ �شفيق ندامل، اجلن�شية الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد / ا�شرف نامتال مامو نامتال – اجلن�شية: الهند، ويرغب ال�شيد/ �شهزاد 
كوفوكال بن جميد كوفوكال اجلن�شية : الهند، يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل 
ال�شيد / ا�شرف نامتال مامو نامتال – اجلن�شية : الهند، بالرخ�شة امل�شماه )كافترييا �شجرة املوز( تاأ�ش�شت 
بال�شارقه،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )570939( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة 

تعديالت اخرى: تغيري ال�شم التجاري من )كافترييا �شجرة املوز( اىل )مطعم �شجرة املوز(
تغيري الن�شاط من )بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(( اىل )مطعم(. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل. 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
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تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شادة / �شركة ليربتي لال�شتثمار )ذ،م،م( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية يف امارة دبي بالرقم 513088 يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 
100% وذلك اىل ال�شادة / فروندز لال�شتثمار ذ،م،م، رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
باأمارة  تاأ�ش�شت  احلافالت(  لتاأجري  )بدجت  امل�شماه  بالرخ�شة   ،999730 بالرقم  دبي  اإمارة  يف 
بال�شارقه.   القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )612092( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 
تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ،م،م - تغيري 
ال�شم التجاري من)بدجت لتاأجري احلافالت( اىل )بدجت لتاأجري احلافالت ذ م م �شركة ال�شخ�س 
الواحد(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-وكاالت

بولي�شي”  “فورين  جملة  و�شعت 
التي  التحديات  قائمة  الأمريكية 
على الرئي�س الأمريكي ال�شتعداد 

لها يف العام املقبل.
والت،  م  �شتيفن  الكاتب  وا�شتهل 
اأ�شتاذ العالقات الدولية يف جامعة 
ببع�س  بييالإ�ييشييادة  هييارفييارد، مقاله 
جو  احلييييايل  للرئي�س  اليينييجيياحييات 
بييايييدن، ميين الييتييعييامييل مييع اقتحام 
اإىل  كورونا،  وجائحة  الكونغر�س، 
اإنهاء اأطول حرب يف تاريخ الوليات 
نف�شه،  الييوقييت  لييكيينييه يف  املييتييحييدة. 
النجاحات  بع�س  رغييم  اأنيييه  اعييتييرب 
اخلارجية،  ال�شيا�شة  يف  احلقيقية 
مريحاً  ييييكيييون  لييين   2022 فييييياإن 
للرئي�س، اإذ ل تزال اجلائحة متثل 
قلق  يتزايد  كما  خييطييرية،  م�شكلة 
بالتزامن  اأعييدائييهييا،  من  وا�شنطن 
غ�شون  ويف  حلفائها.  ت�شّتت  مييع 
ذلييييييك، تييعييييي�ييس نيي�ييشييبيية كيييبيييرية من 
الأمريكين يف عوامل بديلة مليئة 
و”احلقائق”  الييكيياذبيية  بييالييروايييات 
امليييخيييتيييليييقييية. وقيييييييال الييييكيييياتييييب اإنيييييه 
�شت�شتمر  تييايييوان  ق�شية  اأن  ورغييم 
ال�شينية  اليييعيييالقيييات  تييعييقيييييد  يف 
لن  اليييي�ييييشييييراع  اإل  الأمييييريييييكييييييييية، 
بن  ع�شكرية  اإىل مواجهة  يتطور 
واإذ   .2022 يف  ب�شببها  البلدين 
يف  �شي�شتمر  بايدن  فريق  اأن  راأى 
الرتكيزعلى املناف�شة طويلة الأمد 
اأن ُيرتجم  اأمييل والييت  مع ال�شن، 
بييين احلزبن  اليينييا�ييشييئ  الإجييييميييياع 
الييدميييقييراطييي واجلييمييهييوري على 
فعالة  �شيا�شات  اإىل  الق�شية،  هذه 

لتقوية الوليات املتحدة داخلياً.
رو�شيا  ت�شن  اأن  الكاتب  وا�شتبعد 
اأوكرانيا  لإخيي�ييشيياع  كييبييرياً  هجوماً 
اأن بايدن لن يكون  باأكملها، وراأى 
فالإدارة  الق�شية.  هييذه  يف  الرابح 
الأمريكية ل ترغب يف حرب على 
اأن  ُتيييدرك  كما  عنها،  بعيدة  اأر�يييس 
اإر�يييشيييال املييزيييد ميين الأ�ييشييلييحيية اإىل 
القوة مبا  كييف، لن يقلب ميزان 

خطورة  يزيد  ما  ال�شغوط،  لهذه 
انحراف الإدارة عن م�شارها ب�شبب 
حدث،  واإذا  املييفيياجييئيية.  الأحييييييداث 
الطويلة  الييقييائييميية  اإىل  ف�شتن�شم 
بذلت  التي  احلديثة  لإدارات  ميين 
ولكنها  امليييييحييييياولت،  مييين  الييكييثييري 

اأجنزت معظمها ب�شكل �شيئ.

احلرب االأهلية
واعترب والت اأن م�شتقبل الوليات 
املييييتييييحييييدة، وحييييييييياة الأميييرييييكييييييين، 
اأهمية، حمييذراً من مواجهة  اأكييرث 
اليييولييييات املييتييحييدة خييطيير احلرب 
يتج�شد  مل  اإن  وحيييتيييى  الأهيييلييييييية، 
الييعيينييف عييلييى نيييطييياق وا�يييشيييع، فمن 
اليي�ييشييهييل تييخيييييل �ييشييليي�ييشييليية  اأحيييييداث 
املتنازع  النتخابات  مثل،  مزعزعة 
عييليييييهييا، وحيييكيييوميييات ميينييتييخييبيية ل 
متثل الإرادة ال�شعبية وتفتقر اإىل 
�ييشييرعييييية وا�ييشييعيية اليينييطيياق، وعجز 
عن  املتزايد  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

اأداء الوظائف الأ�شا�شية بفعالية.
احلريات  تهديد  اإىل  وبييالإ�ييشييافيية 
الأ�يييييشيييييا�يييييشييييييييييية، ونيييييوعييييييييييية حييييييياة 
النق�شامات  فييييياإن  الأميييرييييكييييييين، 
الييينيييوع �شتجعل  املييحييلييييية مييين هيييذا 
اإدارة  تيييقيييرييييبييياً،  امليي�ييشييتييحيييييل  ميييين 
يوؤدي  مييا  فعالة،  خارجية  �شيا�شة 
الوليات  يف  التدهور  ت�شريع  اإىل 
اإنه  بالقول  والييت  وختم  املييتييحييدة. 
لهذه الأ�شباب، مل تتغرّي التحديات 
بايدن  يييواجييهييهييا  الييتييي  الرئي�شية 
اليمن  اأدى  اأن  ميينييذ   2022 يف 
الد�شتورية. وحتى تنجح الوليات 
يجب  العاملي،  امل�شرح  على  املتحدة 
الذي  احلييزبييي  اجليينييون  ينتهي  اأن 
دميقراطيتها،  اأ�ش�س  على  يق�شي 
اأن الإ�شالحات الد�شتورية  موؤكداً 
التي  هيييييي  فيييقيييط  املييييييييدى  بيييعيييييييدة 
لييكيين جهود  اليييتيييدهيييور،  �ييشييتييوقييف 
�شتتعر�س  الييرئييييي�ييشييييية  الإ�يييشيييالح 
خا�شة  املجموعات،  بع�س  لرف�س 
الذي ي�شتفيد  احلزب اجلمهوري، 
املناه�شة  اليي�ييشيييييا�ييشيية  مييين  حييالييييياً 

للدميقراطية القائمة.

يكفي لردع غزو رو�شي حمدود.
التحدي  اأن  اليييكييياتيييب،  واأو�يييييشيييييح 
بييييياييييييدن، وحلف  ييييواجيييهيييه  الييييييذي 
معرفة  هو  الآن  الأطل�شي،  �شمال 
ال�شتقالل  عييلييى  احلييفيياظ  كيفية 
الأوكييراين دون اخل�شوع لالبتزاز 
التو�شل  �ييشييهييل  واإذا  اليييرو�يييشيييي. 
اأوكييرانيييييا يف  اتييفيياق على حياد  اإىل 
اأكرث  اأ�ييشييبييح  ذلييك  فييياإن  ؛   2014

�شعوبة اليوم.

اإ�شرائيل واإيران
الرئي�س  قييييرار  اأن  والييييت  واعيييتيييرب 
ال�شابق دونالد ترامب بالن�شحاب 
مييين التيييفييياق الييينيييووي ميييع اإيييييران 
كيييييان واحييييييييداً ميييين اأكييييييرث قييييييرارات 
اليي�ييشيييييا�ييشيية اخلييارجييييية �ييشييعييوبيية يف 

يف التعامل مع املفاجئ.

اأولويات والتزام
ال�شيا�شة  بييييييياإدارة  املييكييّلييفيين  وعيييين 
قال  املتحدة،  للوليات  اخلارجية 
الييتييحييدي الأخيييييري يف  اإن  الييكيياتييب 
2022، �شيكون مقاومة ال�شغوط 

لالنخراط يف الأزمة احلالية.
تنفجر  “عندما  واليييييييت:  وقييييييال 
�شُيواجه  املقبلة،  الن�شانية  الأزمة 
بييايييدن وفييريييقييه �ييشييغييوطيياً حملية 
ال�شغط،  جيييمييياعيييات  مييين  كيييييربى، 
ونيي�ييشييطيياء حقوق  واليي�ييشييحييافييييين، 

الإن�شان، وم�شالح ال�شركات«.
اإثبات  يف  الإدارة  رغبة  اأن  واأ�شاف 
ميكن  عادت”،  “اأمريكا  �ييشييعييار 
خا�س  ب�شكل  عيير�ييشيية  جتعلها  اأن 

اأراد  ليييو  لييلييرئييييي�ييس جتيياهييلييه حييتييى 
املناخ،  وتييغييرّي  اآ�شيا،  على  الرتكيز 
وجائحة كورونا مع تخ�شي�س وقت 

واهتمام اأقل لل�شرق الأو�شط.

خماوف على امل�شداقية
كيفية  معرفة  بييايييدن  على  يتعّن 
م�شداقية  مييي�يييشيييكيييلييية  مييييعيييياجليييية 
اأوًل  عليه  كما  املييتييحييدة،  الييوليييات 

فهم ماهية هذه امل�شكلة.
ووفييييييق واليييييييت، ُتييييواجييييه الييييوليييييات 
م�شداقية  م�شكلة  اليييييوم  املتحدة 
ل�شببن رئي�شين، اأوًل، املبالغة يف 
اللتزامات، و�شعوبة الوفاء بجميع 
واحد.  وقت  يف  الأمنية  �شماناتها 
ومبييييييرور الييييوقييييت، ييي�ييشييتيينييزف هذا 
ال�شيا�شية.  والإرادة  امليييوارد  النهج 

واأ�شار  املييا�ييشييييية.  الي50  الأعييييييوام 
العمل  باإعادة  تعهد  بايدن  اأن  اإىل 
امل�شرتكة  ال�شاملة  العمل  بخطة 
قوة  لكن  من�شبه،  توليه  مبييجييرد 
الوليات  يف  الإ�ييشييرائيييييلييي  الييلييوبييي 
حتى  الييييرتدد،  اإىل  دفعته  املييتييحييدة 
ب�شبب  اأنيييه  واأ�يييشييياف  الأوان.  فيييات 
خيارات  فيياإن  الفادح،  ترامب  خطاأ 
الرهان يف  واأن  اليوم غري جذابة، 
امل�شتقبل، يتمّثل يف م�شي اإ�شرائيل 
يف  املتحدة  الييوليييات  يف  وحلفائها 
احتمال  اإىل  التلميح  يف   2022
وحماولة  وقييائييييية،  �شربة  توجيه 
حتمل  اإىل  الأمريكية  الإدارة  دفع 
العبء بدًل عنها. واأمل والت اأن ل 
لكنه  التوجه،  لهذا  بايدن  ي�شتمع 
اأنييه ل مُيكن  اأكييد  نف�شه  الوقت  يف 

الوفاء  عييلييى  بييياليييقيييدرة  الآخييييرييييين 
بالوعود اأمر مهم، اأي�شاً.

االأزمة االإن�شانية املقبلة
معرفة  مييييكييين  “ل  واليييييييت:  قيييييال 
املقبلة،  الإنيي�ييشييانييييية  الأزميييية  مييكييان 
اأم  فييينيييزوييييال،  اأم  اأفييغييانيي�ييشييتييان،  يف 
اأفريقيا  اأم  لييبيينييان،  اأم  ميييييامنييار، 
جنوب ال�شحراء، لكن من املرجح 
ال�شغط  ميييين  ميييزييييج  يييييييييوؤدي  اأن 
البيئي، والعنف امل�شتمر، والنهيار 
جديدة  تداعيات  اإىل  القت�شادي 
على املجتمع العاملي املنهك باملاآ�شي 

املا�شية والوباء امل�شتمر.
على  �شت�شتهلك  الأزميييية  اأن  ومبيييا 
اأي الوقت،  اليينييادرة،  امليييوارد  الييفييور 
ن�شح والت بايدن بالتحّلي باملرونة 

ولهذا ال�شبب، تراجعت م�شداقية 
الوليات املتحدة اإىل حد ما اليوم، 
ل لأن بايدن مييرتّدد بل لأن البلد 
طائل  ل  التي  احليييروب  �شئم  ككل 
املحلي  ال�شتقطاب  وثانياً،  منها. 
واخللل ال�شيا�شي اإ�شافة اإىل ردود 
اأي  عييلييى  الأمييريييكييييية  الإدارة  فييعييل 

و�شع دويل.
على  يييتييعييّن  “ملاذا  واليييييت  و�ييييشيييياأل 
�شيا�شاتها  تعديل  الأخيييرى  الييدول 
مبا يتما�شى مع �شيا�شات الوليات 
اأن  اإىل  ميييي�ييييشييييرياً  املتحدة؟”، 
بييقييدرة الوليات  تيي�ييشيياوؤل الإمييييان 
امليييتيييحيييدة الأ�ييشييا�ييشييييية عييلييى اإجنيييياز 
اإىل  حتماً  يييوؤدي  بفاعلية،  الأميييور 
عندما  وحتى  م�شداقيتها،  تيياآكييل 
اإقناع  فيياإن  مييوجييودة،  الإرادة  تكون 

احلييوثييييين يف مييديييرييية حييريييب التي 
تعد اأهم خطوط اإمداد امللي�شيات نحو 
والتوغل  ميييياأرب،  جيينييوبييي  مييديييريييات 
عملية  �شمن  البي�شاء،  حمافظة  يف 
ع�شكرية وا�شعة، بدعم من التحالف 

العربي بقيادة ال�شعودية.
 وكيييانيييت قيييييوات اإخيييوانييييييية �ييشييلييمييت يف 
ب�شبوة  3 مديريات  املا�شي،  �شبتمرب 
مللي�شيات احلوثي دون قتال، ما �شبب 
جبهات  يف  مييراد  لقبائل  موؤملة  طعنة 
مديريات   5 ليي�ييشييقييوط  اأدت  ميييييياأرب، 

قوات االحتياط اإىل �شبوة
بيان  الييعييمييالييقيية، يف  قيييييييادة  وقييياليييت 
الأليييييويييييية  “عديد  اإن  ميييقيييتييي�يييشيييب، 
القتالية من قوات الحتياط توجهت 
ال�شاحل  اإىل  الييغييربييي  اليي�ييشيياحييل  ميين 
اأن  اإىل  م�شرية  �شبوة”،  يف  ال�شرقي 
تيييزال يف جبهات  الأ�ييشييلييييية ل  الييقييوة 

القتال بال�شاحل الغربي.
لفك  الييعييمييالييقيية  األيييويييية  ت�شتعد  كييمييا 
احل�شار عن ماأرب بتحرير حمافظة 
�شبوة بالكامل، وت�شييق اخلناق على 

من  القريبة  ميفعة  مديرية  مييركييز 
حمافظة اأبن، ومدينة عتق عا�شمة 
نفوذ  بتقلي�س  ييينييذر  مييا  املييحييافييظيية، 
حزب الإ�شالح، الفرع املحلي لتنظيم 
الإخوان. ومن املقرر اأن تتوىل القوة 
واآليات  املييقيياتييليين  اآلف  تيي�ييشييم  الييتييي 
تاأمن  مييهييميية  خمييتييلييفيية،  عيي�ييشييكييرييية 
�شبوة،  ملييحييافييظيية  اليي�ييشييرقييي  اليي�ييشيياحييل 
اليييعيييرب، وحترير  بييحيير  امليييطيييل عييلييى 
املديريات الغربية )بيحان وع�شيالن 
وعن( من قب�شة ملي�شيات احلوثي.

قوة اللوبي االإ�شرائيلي دفعته اإىل الرتدد حتى فات االأوان
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•• اليمن-وكاالت

موعدا  الييعييمييالييقيية  األييييوييييية  �يييشيييربيييت 
اأعقاب  يف  �شبوة،  حمافظة  لتحرير 
اإىل  �شخمة،  ع�شكرية  بييقييوة  دفييعييهييا 
مدينة عتق عا�شمة املحافظة املطلة 
على بحر العرب، بينما اأحيت يف ذات 
الوقت، اآمال اليمنين باخلال�س من 

ملي�شيا احلوثي.
عمليا  الع�شكرية  العمليات  وبييييداأت 
امل�شرتكة  الييقييوات  اإعيييادة متو�شع  مع 
�شبتمرب  نهاية  الييغييربييي  ال�شاحل  يف 
املييا�ييشييي بيياإ�ييشييراف ميين قيييييادة حتالف 
دعم ال�شرعية يف اليمن الذي تقوده 
من  بكتائب  الييدفييع  ومت  اليي�ييشييعييودييية، 
ماأرب  جبهة  لييدعييم  العمالقة  األييوييية 
بييييينييمييا مت نيي�ييشيير بييقييييية الأليييييويييييية يف 

مواقعها مبحيط مدينة عدن.
األوية  مييين  نييوعييييية  قيييييوات  وو�يييشيييليييت 
العمالقة، معززة باأ�شلحة حديثة، اإىل 
ميلي�شيات  طييرد  من  ومتكنت  �شبوة، 
الإخييواين من عزان،  الإ�شالح  حزب 
كامل  لتحرير  تقدمها  توا�شل  فيما 
املحافظة. وحظيت القوات با�شتقبال 
يف  املييئييات  احت�شد  حيث  كبري،  �شعبي 
�شوارع مدينة عزان وطرقاتها العامة، 
م�شتقبلن العربات الع�شكرية وجنود 
األوية العمالقة القادمة من ال�شاحل 
الغربي اإىل ال�شاحل ال�شرقي، لتحرير 
واحلوثين.  الإخيييوان  من  املديريات 
على  قب�شتها  القوات،  تلك  واأحكمت 
مديريتن، وانت�شرت يف مدينة عزان 

»عمالقة اجلنوب« تنع�س اآمال اليمنيني يف اخلال�س من احلوثي
بقب�شة  الييينيييفيييطييييييية  امليييحيييافيييظييية  يف 

احلوثين.
وفتح ت�شليم “الإخوان” بوابة �شبوة 
اأمييييام احلوثين  الييطييريييق  الييغييربييييية، 
للتوغل اإىل قلب ماأرب، وك�شر قبائل 
مديريات  لإ�ييشييقيياط  مهد  كما  ميييراد، 
حييريييب والييعييبييدييية واجليييوبييية وجبل 

مراد يف غ�شون اأ�شابيع قليلة.

ت�شحيح م�شار املعركة
�شبوة  يف  امليدانية  الييتييطييورات  دفييعييت 
وماأرب، التحالف العربي، اإىل اإجراء 
ترتيبات �شيا�شية وع�شكرية يف م�شعى 
التي يقودها  املعركة  لت�شحيح م�شار 
اأي  واإحييبيياط  احلييوثييي،  ملي�شيا  �شد 
حمييييياولت لييتيي�ييشييليييييم ميينيياطييق اأخييييرى 
ح�شابات  نييتيييييجيية  اإميييييا  لييلييحييوثييييين، 
الإخوانية  الييقيييييادات  لبع�س  خا�شة 
بالتحالف  نكاية  اأو  املحافظتن  يف 
بييقيييييادة اليي�ييشييعييودييية. ويييياأتيييي حترك 
اأعقاب  يف  �شبوة،  يف  العمالقة  قيييوات 
اإقيييياليييية امليييحيييافيييظ الإخييييييييواين حممد 
مع  بالتواطوؤ  املتهم  عديو  بن  �شالح 
ف�شاد  بق�شايا  واملييتييورط  احلييوثييييين، 
القبلي  الزعيم  وتعين  وانييتييهيياكييات، 
الوزير  عيييو�يييس  الييييبييييارز  والييييربمليييياين 
الييعييولييقييي حمييافييظييا لييلييمييحييافييظيية، يف 
اإطار ترتيب �شيا�شي وع�شكري وقبلي 
خمططات  اإجها�س  ي�شتهدف  وا�شع، 
وا�شتعادة  واحلييييوثييييييييين،  الإخيييييييييوان 
مبادرة الهجوم يف جبهات القتال مع 

ذراع اإيران يف اليمن.

حترك اإيجابي لتجني�س اأطفال العراقيات الناجيات من فظائع »داع�س«
•• بغداد-وكاالت

ولييدت لأم عراقية  التي  الطفلة  العراقية مع ق�شية  ال�شلطات  تعامل  اأثييار 
النقا�س حول �شرورة  داع�شي،  قبل  تعر�شت لالغت�شاب من  خمتلة عقليا 
لغت�شاب  تعر�شن  عييراقيييييات  ميين  املييولييودييين  الأطييفييال  ملف  مييع  التعامل 
يف  العراقية  املناطق  لبع�س  الإرهييابييي  التنظيم  احييتييالل  خييالل  الييدواعيي�ييس 

الفرتة الواقعة بن عامي 2014 و2017.
وقالت ال�شرطة املجتمعية العراقية يف بيان حول ق�شية هذه الطفلة :”بعد 
بوزارة  والإعييييالم  الييعييالقييات  دائيييرة  يف  املجتمعية  لل�شرطة  معلومات  ورود 
اأم  7 �شنوات ل متلك جن�شية عراقية من  الداخلية عن وجود طفلة بعمر 
متخلفة عقليا يف حمافظة دياىل، اأجرى مدير ال�شرطة املجتمعية العميد 
غالب العطية بتوجيه من مدير دائرة العالقات والإعالم اللواء �شعد معن، 

املهداوي،  جا�شم  العميد  والإقيياميية  واجليييوازات  اجلن�شية  مدير  وب�شحبته 
ومنظمة مينا ومنتدى ال�شرطة املجتمعية يف املنطقة، زيارة تفقدية ملنزل 
الطفلة لتدقيق املعلومات والتحري عن الطفلة، حيث تبن اأن والدتها التي 
تعاين من ا�شطرابات عقلية قد تعر�شت لالغت�شاب من قبل الإرهابين 
اإبان �شيطرة ع�شابات داع�س على حمافظة دياىل عام 2014، الأمر الذي 
نتج عنه ولدة هذه الطفلة«. وجاءت الزيارة وفق البيان بغية تقدمي الدعم 
اأن  م�شيفا  واحتياجاتها،  اأو�شاعها  على  وللوقوف  لها  واملجتمعي  النف�شي 

الطفلة “عربت عن رغبتها باللتحاق باملدر�شة اأ�شوة باأقرانها«.
املجتمع  مييع  الطفلة ودجمييهييا  تيياأهيييييل  “لأجل  الييزيييارة  اأن  الييبيييييان  واأ�ييشيياف 
اجلن�شية  لإ�ييشييدار  والتهيئة  املجهول،  اإىل  والييذهيياب  ال�شياع  من  واإنقاذها 
العراقية للطفلة بالتن�شيق مع الق�شاء العراقي ومديرية اجلن�شية و�شمن 

ال�شوابط والقوانن العراقية النافذة«.

بلورة  يف  اإ�شهامها  وميييدى  اليييجييابييييية  اخلييطييوة  هييذه  اأهييمييييية  على  وتعليقا 
عراقيات  لأمهات  املولودين  الأطييفييال  لق�شية  من�شفة  حقوقية  معاجلات 
وقعت �شحية الغت�شاب من دواع�س، قالت بنن اليا�س، نائب عام موؤ�ش�شة 
العراقية، يف حديث مع  املييدين  املجتمع  اإحييدى منظمات  الندى، وهي  األييق 
العراقية  احلكومة  قبل  من  املييبييادرة  :”هذه  عربية”  نيوز  “�شكاي  موقع 
مهمة جدا، وهي حمط الرتحيب والإ�شادة، كون بقاء الأطفال املولودين يف 
العراق نتيجة اغت�شاب اإرهابين دواع�س لفتيات ون�شاء عراقيات، كمهم�شن 
بال جن�شيات ول هويات ثبوتية، �شي�شهم يف تاأجيج خماطر ج�شيمة حتيق 
املقبلة، عندما يكرب هوؤلء ال�شغار وهم منبوذون  ال�شنوات  بالعراق خالل 
بهذا ال�شكل«. وتابعت النا�شطة العراقية يف جمال الدفاع عن حقوق الطفل 
واملراأة، قائلة :”نحن ن�شد على يد الدولة العراقية حلل هذه امل�شكلة املعقدة 
هكذا  اتخاذ  على  ون�شجعها  وندعمها  واحلكيمة،  الإن�شانية  الطريقة  بهذه 

قرارات �شجاعة، ونحن ن�شعى كنا�شطات دوما لت�شليط ال�شوء على ق�شية 
اأمهاتهم على قيد  اأن  هوؤلء الأطفال امل�شابهن حلالة هذه الطفلة، وطاملا 
احلياة، ميكن ت�شجيلهم ون�شبهم لوالداتهم، وبهذا نكون قد احت�شنا هوؤلء 
بييراثيين م�شتقبل جمهول يحيق بهم،  ميين  واأنييقييذنيياهييم  الأبييرييياء،  الأطييفييال 
واأبعدناهم عن خطر حتولهم لإرهابين حمتملن م�شتقبال، كون بقاء هذا 
امللف الإن�شاين امللح معلقا هكذا، يحولهم لقنابل موقوتة، قد تنفجر يف اأية 

حلظة خالل ال�شنوات القادمة ويتطاير �شررها حتى خارج العراق«.
تعر�شن  لعراقيات  املولودين  الأطييفييال  لعدد  دقيقة  اإح�شائيات  توجد  ول 
اأعدادهم  ح�شر  مهمة  ميين  ي�شعب  ومييا  داعيي�ييس.  اإرهييابيييييي  ميين  لالغت�شاب 
عامة  املجتمع  نييظييرة  كييون  للغاية  ح�شا�س  املييلييف  هييذا  اأن  مييراقييبيين،  ح�شب 
اإذا  لالأطفال املولودين جراء جرائم اغت�شاب عادة ما تكون �شلبية، فكيف 

كان الغت�شاب مّت على يد عنا�شر تنظيم داع�س الإرهابي.

ت�سريع مداولت ق�سية 
ماك�سويل ب�سبب كوفيد-19 

•• نيويورك-اأ ف ب

غيالين  �شهر  منذ  اأمامها  متثل  نيويورك  يف  حمكمة  يف  قا�شية  ت  ح�شّ
ق�شية  يف  اإب�شتن  جيفري  الراحل  الأمريكي  امللياردير  معاونة  ماك�شويل 
تدفع  اأن  خ�شية  حكم  على  التييفيياق  على  املحلفن  هيئة  باجلن�س،  اجتييار 

جائحة كوفيد-19 اإىل تاأجيل اإ�شايف للمحاكمة.
ويف ظل خ�شيتها من “الزدياد الهائل” يف الإ�شابات باملتحورة اأوميكرون 
باإعادة  ناثان  األي�شون  القا�شية  الأخييرية يف نيويورك، لّوحت  الأيييام  خالل 
الي12 يف هيئة املحلفن لاللتئام يومي اخلمي�س واجلمعة رغم  الأع�شاء 

عطلة نهاية ال�شنة يف حال مل ينهوا الأربعاء مداولتهم املطولة.
وبعد يوم كامل من املداولت املغلقة، اأخفقت الهيئة يف التو�شل اإىل قرار 
الأع�شاء  اإن  القا�شية  وقالت  اأو تربئتها.  اإدانيية ماك�شويل  ب�شاأن  بالإجماع 
اأ�شبوع  قييبييل  بيييدوؤوهيييا  الييتييي  املييحييادثييات  يف  “تقدم”  حتقيق  عيين  حتييدثييوا 
بالتوقيت  التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  الأربعاء عند  اإىل الجتماع  و�شيعودون 
ميين وجود  الييثييالثيياء  نيياثييان  الييقييا�ييشييييية  غ(. وحييييذرت  املييحييلييي )14،00 ت 
“خطر متزايد” باأن ي�شاب امل�شاركون يف املحاكمة باملتحورة اأوميكرون ما 
اإىل اإطالة  �شُي�شطرهم اإىل التزام فرتة حجر �شحي، و�شيوؤدي ذلك تالياً 

اأمد املحاكمة ب�شكل اإ�شايف.
�شجون  اأحيييد  يف  امليييييالد  عيد  يييوم  يف  ال�شتن  بلغت  الييتييي  ماك�شويل  تقبع 
نيويورك منذ توقيفها �شيف العام 2020، وحتاكم اليوم بتهم عدة من 
بينها ت�شكيلها بن العامن 1994 و2004 �شبكة من الفتيات القا�شرات 
ي�شتغلهّن  عيياميين،  قييبييل  ال�شجن  انييتييحيير يف  اليييذي  اإبيي�ييشييتيين  املييليييييادييير  كيييان 

جن�شياً.
بداأت جل�شات حماكمتها اأمام املحكمة الفدرالية يف مانهاتن يف 29 ت�شرين 
اأ�شبوع. وتعكف هيئة املحلفن ال�شعبية التي  الثاين-نوفمرب وانتهت قبل 
على  امليالد،  عيد  ا�شرتاحة يف  وبعد  مييّذاك،  رجييال  و�شتة  ن�شاء  �شت  ت�شم 
املراأة  التييفيياق على حكم يف حق  اإىل  تتو�شل  لكنها مل  مييداولتييهييا،  اإجيييراء 
املتحدة يف  والييوليييات  اأوروبييا  ثم عملت بن  ن�شاأت  التي  الأنيقة  ال�شتينية 

و�شط يتمتع املنتمون اإليه بدرجة عالية من المتيازات.

وا�سنطن تبقي على 
حاملة طائرات يف املتو�سط 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

امليييتيييحيييدة حاملة  الييييوليييييات  اأمييييييرت 
املتو�شط  البحر  يف  بالبقاء  طائرات 
حلفائها  ليييطيييمييياأنييية  حمييييياولييييية  يف 
الأوروبين و�شط خماوف من غزو 

رو�شي لأوكرانيا.
واأميير وزييير الدفاع الأمييريكييي لويد 
اأو�شنت حاملة الطائرات الأمريكية 
ا�ييس ترومان”  هييياري  ا�ييس  ا�ييس  “يو 
رحلتها  واإرجييياء  املنطقة  يف  بالبقاء 
الأو�ييشييط. وقال  ال�شرق  اإىل  املييقييررة 
“تغيري  اإن  البنتاغون  يف  ميي�ييشييوؤول 
الربنامج يعك�س احلاجة اإىل وجود 
دائم يف اأوروبا، وهو �شروري لطماأنة 
حلفائنا و�شركائنا بالتزامنا بالدفاع 

امل�شرتك«.
وتاأتي هذه اخلطوة على الرغم من 
اتفاق الوليات املّتحدة ورو�شيا على 
اأوروبا  اأمن  اإجراء حمادثات تتناول 
العا�شر  يف  الأوكييييرانييييييييية  والأزميييييييية 
يف  املقبل  الثاين/يناير  كييانييون  ميين 
جو  الرئي�س  اإدارة  وت�شدد  جنيف. 
مع  وثيق  ب�شكل  العمل  على  بايدن 
احلييلييفيياء الأوروبييييييييين، ومييين املقرر 
حلف  عيين  ممثلون  يلتقي  اأن  اأي�شا 
م�شوؤولن  ميييع  الأطيييلييي�يييشيييي  �ييشييمييال 
اأوروبيون  م�شوؤولون  ويقول  رو�ييس. 
اآلف  عيي�ييشييرات  حيي�ييشييدت  مو�شكو  اأن 
اليييعييي�يييشيييكيييريييين عييينيييد حيييييدودهيييييا مع 

اوكرانيا حت�شريا لغزو حمتمل.

 بولندا ت�سجل اأعلى عدد وفيات 
بكورونا يف املوجة الرابعة 

•• وار�صو-رويرتز

 794 اإن بولندا �شجلت  قال نائب وزير ال�شحة البولندي  اأم�س الأربعاء 
املوجة  عييدد وفيات يف  اأعلى  كييورونييا، وهييو  وفيياة جديدة مرتبطة بفريو�س 
ت�شجيل  يف  للتاأخر  نتيجة  يكون  قييد  هييذا  اأن  م�شيفا  الييوبيياء،  ميين  الرابعة 

الأعداد ب�شبب عطالت عيد امليالد.
يتلقوا  املتوفن مل  باملئة من   75 اأكييرث من  اأن  كرا�شكا  فالدميار  واأ�شاف 
اليومية، على  الإ�شابات  ارتفاعا م�شتمرا يف عدد  بولندا  وت�شهد  تطعيما. 

الرغم من عدم تف�شي متحور اأوميكرون ب�شكل كبري بها.
جديدة  اإ�شابة   15571 الأربييعيياء  اأم�س  �شجلت  بولندا  اإن  كرا�شكا  وقييال 

بفريو�س كورونا، وهو اأقل بن�شبة 13 باملئة عن العدد يف الأ�شبوع املا�شي.
و�شجلت البالد حتى اأم�س  الأول الثالثاء 25 اإ�شابة باملتحور اأوميكرون.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

تويف هاري ريد الزعيم ال�شابق للغالبية الدميوقراطية 
يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي خالل وليتي جورج دبليو 
82 عاما، وفق ما  ناهز  اأوباما عن عمر  وبيياراك  بو�س 

اأفاد بيان �شادر عن عائلته .
اإعالم  و�ييشييائييل  ن�شرته  بيييييان  وقييالييت زوجييتييه لنييييدرا يف 
م�شيفة  امريكية “اأعلن بقلب منفطر رحيل زوجي”، 

اأنه تويف “ب�شالم وحماطا باأفراد عائلتنا«.
مل�شاعدة  الكونغر�س  يف  خييرباتييه  ا�شتخدم  اليييذي  ورييييد 
“اأوباما  ال�شحية  الرعاية  قييانييون  مترير  على  اأوبييامييا 
البنكريا�س  ب�شرطان  اأ�شيب  ال�شيوخ،  يف جمل�س  كري” 
عام 2018. ولد ال�شيا�شي املعروف باإيجازه يف الكالم 
التي  نيفادا  يف  “�شريت�س ليت”  بلدة  1939 يف  عييام 

وفاة زعيم الغالبية ال�سابق يف جمل�س ال�سيوخ ريد 
اأحد مناجمها، وعا�س طفولته يف منزل  عمل والده يف 
يفتقر اإىل مرحا�س ومياه �شاخنة واأقرب مدر�شة تبعد 

عنه 65 كيلومرتا.
لي�شطاد  �شبابه  يف  املالكمة  مار�س  الذي  ريد  ا�شتخدم 
القمة  نحو  طريقه  لي�شق  القتال  يف  غريزته  جوائزها 
الغالبية خدمة يف  زعييميياء  اأطيييول  ميين  واحيييدا  ولي�شبح 
تاريخ جمل�س ال�شيوخ، حتى اإنه عنون مذكراته “املنازلة 

اجليدة«.
الغالبية  زعيييييييييم  اعييييتييييرب  تييييويييييرت  عيييليييى  تيييغيييرييييدة  ويف 
اليي�ييشيييييوخ ت�شاك  الييدميييوقييراطييييية احلييييايل يف جمييليي�ييس 
اأكرث الأ�شخا�س املده�شن الذين  “اأحد  اأن ريد  �شومر 
قابلتهم يف حياتي”، م�شيفا “مل ين�س اأبدا من اأين جاء 
وا�شتخدم غريزته يف املالكمة ليواجه بال خوف اأولئك 

الذين ي�شرون بالفقراء والطبقة الو�شطى«.
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العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4004/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/2023 امر اداء ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )109667( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : مايا خالد عالء الدين
عنوانه:امارة دبي - الروية - واحة دبي لل�شيليكون - �شارع ند ح�شة - مبنى اي تي بالزا - 

مكتب 313 - مكاين:3852679379
املطلوب اإعالنه : 1- طارق مدحت حممد ال�شال - �شفته: منفذ �شده

املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�شوع الإعييالن : قد 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  املنفذ به وقدره )109667( درهم اىل طالب التنفيذ 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  9733/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2812 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )393202( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : عبدالعزيز بن يعقوب بن يو�شف ال�شركال - واخرون

تويوتا  ووكيياليية  الخ�شر  البيت  بجوار   -  2 ال�شركال  بناية   - بور�شعيد   - ديييرة   - دبييي  عنوانه:امارة 
العا�شر - مكتب رقييم 1003- هيياتييف رقيييييييم:0508888640 - مييكيياين رقيييييييم:3210594419 -  الييطييابييق   -

info@alserkallawfirm.ae:امييل
وامل�شتلزمات  الدوات  لتجارة  فارما  وان   -2 العو�شي  احمد  ال�شيد  حممد   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

الطبية ذ.م.م - �شفتهما: منفذ �شدهما
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد   : الإعييالن  مو�شوع 
اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة  التنفيذ  به وقييدره )393202( درهم اىل طالب 
بالقرار  اللييتييزام  عييدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة، 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  9345/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/6073 امر اداء 
وقدره )32343( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : مدر�شة الحتاد اخلا�شة - فرع
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد مركز دبي املايل العاملي - بوابة رقم 3 - الطابق 

ال�شاد�س - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680
 وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم

املطلوب اإعالنه : 1- غرام احمد ظاهر عالونة - �شفته: منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليكم  : قد  الإعييالن  مو�شوع 
وقدره )32343.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 70221

اعالن بالن�شر 
 9313/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  الأحمدية للمقاولت والتجارة ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ايه ار جيه الهند�شية �س.ذ.م.م
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )392590.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن بالن�شر 

 9211/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  الروعه العاملية �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فينيكو فا�شن �س.ذ.م.م

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )107254( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن بالن�شر 

 2007/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  اربيه جلوبال للتطوير �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ح�شن بن علي بن عبداهلل الرا�شد

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )216420.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1059/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بت�شليم الوحدة العقارية رقم 700 والزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )1713888( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:راجيفوابوليتي
ال�شارقة - �شارع كورني�س - مبنى مركز الفردان - �شقة 108  ال�شارقة - املجاز -  عنوانه:المارات - امارة 

بجوار �شرطه البحريه 
 املطلوب اإعالنه :  1- ن�شمي ديفلومبنت �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/28 يف الدعوى املذكورة 
للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري  ل�شالح/راجيفوابوليتي بحكمت  اعاله 
الر�شوم  والزمتها  درهييم  واربييعييون  خم�شة  ت�شعمائة  الييف  وخم�شون  �شتة  ثمامنائة  درهييم   )856.945( مبلغ 
مبثابة  حكما   ، طلبات  من  ذلييك  ماعدا  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهييم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70510 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1414/2019/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجاريه الوىل رقم 11
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )80.500( درهم والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:اي تي ايه و�شرتن اوتو �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة 1606-16 

- وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي 
 املطلوب اإعالنهما :  1- بي�س 2 روف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - �شفته : مدعي عليه ،  2- جو�س �شيبو بيو�س جوزيف  

-  �شفته : اخل�شم املدخل 
املييذكييورة اعاله  الييدعييوى  بييتيياريييخ:2019/9/18 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بييان  نعلنكم    : الإعيييالن  مو�شوع 
للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  املدخل  املدعي عليها واخل�شم  اول:بييالييزام  �ييس.ذ.م.م  اوتو  ايه و�شرتن  تي  ل�شالح/اي 
القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة  مبلغ )26.500( درهم �شتة وع�شرين الف وخم�شمائة درهم والفائدة 
يف 2019/3/18 - ثانيا:بالزام اخل�شم املدخل بان يوؤدي للمدعية مبلغ )54.000( درهم اربعة وخم�شون الف درهم ، 
والفائدة 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف 2019/3/18 وحتى متام ال�شداد مع الزامه مب�شاريف الدعوى ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 70021

اعالن بالن�شر    
                  يف  املنازعة رقم:3285/2021/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم 760
مو�شوع املنازعة : لئحة نزاع مطالبة مببلغ وقدره )125.291.25( درهم والفائدة القانونية %5 

من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد . 
املتنازع:�شيكا ا.ع.م - �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي مبنى باي �شكوير بناية 6 - �شقة 201
وميثله:نا�شر يو�شف علي نا�شر اخلمي�س

املطلوب اإعالنه :  1- بيفر جلف للخر�شانة اجلاهزة م.م.ح  -  �شفته : متنازع �شده 
وقدره  مببلغ  مطالبة  نييزاع  لئحة  ومو�شوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد    : الإعيييالن  مو�شوع 
ال�شداد - وحددت  القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام  )125.291.25( درهم والفائدة 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/12  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1335/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الثانية رقم 202

والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رقييييم:1014/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- �شوزان حممد ح�شن حممد الغنام  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/1014 عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم الأربعاء  املوافق  2022/1/26  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70530

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:3287/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الرابعة رقم 201

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم يف الدعوى رقم:1442 ل�شنة 2019 جتاري كلي ، والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:�شركة جولدي لوك�س لال�شتثمار املحدودة - واخرون
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل رحمة عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- مرمي جمعة خمي�س اخلييلي  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقييم:2019/1442 جتاري كلي. 
وحددت لها جل�شة يوم الأربعاء  املوافق  2022/1/12  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70472

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:2140/2021/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثالثة رقم 83

والر�شوم   ، جزئي  مدين  رقييييم:2586/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:ميديكلينيك م�شت�شفى املدينة منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املركزية �شرق - ابوظبي - �شارع حمدان - مبنى الوقاف - 

�شقة الول 101 - مقابل مها ارجان 
 وميثله:خالد عتيق علي م�شوط املري 

املطلوب اإعالنه :  1- جاجنا ريدى كاتال راجاياه  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2586/2021 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/1/6  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر        

 1330/2021/445 طعن جتاري 
تفا�شيل االإعلن بالن�شر 

اإىل املطعون �شدهما : 1- ريجن�شي بال�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- فادي 
عون ابراهيم ال�شامي  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان الطاعن :حممد ا�شماعيل ع�شكر 
وميثله : حممد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي 

نبلغكم بن�شخة من �شحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي 
مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2835/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/244 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )25041642.04( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد �س.م.ع
عنوانه:دبي - ديرة - �شارع بن يا�س امتداد �شارع املكتوم - مبنى ال�شاملية - بجوار دوار ال�شاعة - خلف 

فندق مو�شكو - الطابق الر�شي رقم مكاين:2925992399
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة كو�شي التجارية - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - �شفته: منفذ �شده

ابراهيم  كا�شف  حممد   - ابراهيم  حممد  ابراهيم  عاطف  �شدهم:حممد  :املنفذ  الإعييالن  مو�شوع 
حممد ابراهيم - حممد ابراهيم �شودري حو�شي - �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م  نعلنكم 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن موجودات �شركتكم )�شركة كو�شي التجارية - 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( واملوجودة يف جممع دبي لال�شتثمار وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم 

وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اعالن بالن�شر 
 299/2014/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهما/1-  بي�شت هومز المارات العقارية لالن�شاءات �س.م.ح 2- كليف دويلنجز 
انرتبراي�س ال تي دي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مكرم امللويل
وميثله:ابراهيم حممد عبداهلل را�شد اليمازي الطنيجي

نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/980 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2013/6/30 
 -2 الييدعييوى  مو�شوع   2008/4/13 امليييوؤرخ  العقد  ف�شخ  وذليييك:1-  تنفيذيا  �شندا  باعتباره 
طالب  اىل  ت�شليمه   %9 بييواقييع  والييفييوائييد  درهييم   )242573( وقيييدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم 

التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اعالن بالن�شر 
 8837/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شركة �شيدكو للمقاولت العامة �س.ذ.م.م - فرع دبي
جمهول حمل القامة - مبا ان الطالب التنفيذ/عماد �شعد يو�شف بر�شوم - 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ  قد 
التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة  به وقدره )79975.00( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 4140.00 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور خييالل 0  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عييدم اللييتييزام  الجيييراءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:887/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

مو�شوع الدعوى : اول:الت�شريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهم ب�شورة منها - ثانيا:الق�شاء 
بالت�شامن  والتا�شع  والثامن  وال�شابع  وال�شاد�س  واخلام�س  والرابع  والثالث  الثاين  عليه  واملدعي  الوىل  عليها  املدعي  بالزام 
الف درهم  او منفردين للمدعي مبلغ )3.375.437.07( درهم ثالثة مالين وخم�شة و�شبعون  يييوؤدوا جمتمعن  بان  والنفراد 
الر�شوم  بكافة  عليهم  املدعي  ثالثا:الزام   - التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  قانونية  فائدة   %9 مع   - فل�س  و�شبعة 

وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة 
املدعي:بنك المارات دي الوطني �س.م.ع

ال�شابع - مول ديرة  الطابق  �شقة   - افينيو  �شيتي  بور�شعيد - مبنى  �شارع  �شارع   - - دبي  ديييرة   - دبي  امييارة   - عنوانه:المارات 
�شيتي �شنرت

املطلوب اإعالنهم :  1- �شيدلية جنمة اأطل�س �ييس.ذ.م.م 2- مركز الوافر الطبي ذ.م.م 3- �شيدليه اأطل�س هيلث كري �س.ذ.م.م 
4- ميديد للت�شخي�س الطبي �س.ذ.م.م  -  �شفتهم : مدعي عليهم

واعالن  لنظرها  اقييرب جل�شة  الدعوى وحتديد  بقيد  اول:الت�شريح  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأقييام  قد    : الإعييالن  مو�شوع 
املدعي عليهم ب�شورة منها - ثانيا:الق�شاء بالزام املدعي عليها الوىل واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�شاد�س 
وال�شابع والثامن والتا�شع بالت�شامن والنفراد بان يوؤدوا جمتمعن او منفردين للمدعي مبلغ )3.375.437.07( درهم ثالثة 
مالين وخم�شة و�شبعون الف درهم و�شبعة فل�س - مع 9% فائدة قانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام - ثالثا:الزام 
املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة - وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/4  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن حكم بالن�شر        

2021 / 3957 جتاري جزئي
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل حمكوم عليه/1_ ايه ايه كومري�شال جروب �س. م. ح .ذ م م - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له:دايامانت جولري   م. د. م. �س
و ميثله :اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي

املذكورة  الدعوى  يف   2021-12-27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اأعاله ل�شالح/ دايامانت جييولري   م. د. م. �س بلجل�شة 19-01-2022 �شرحت بالعالن 
مدعي عليها الثاين بالن�شر حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علن. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  984/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/755 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.886.226( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي �س.م.ع
هاتف   - الثالث  الطابق   -  16 رقييم  مبنى   - الطبية  دبييي  مدينة   - بردبي   - دبييي  عنوانه:امارة 

رقم:042227008 - موبايل رقم:0557016552 - مكاين:3135291835
املطلوب اإعالنه : 1- مارجان تربيزي فرد - �شفته: منفذ �شده

العقار وحدة  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة نوع  بانه مت احلجز على  الإعييالن :نعلنكم  مو�شوع 
- رقم الر�س 356 - ا�شم املبنى GARDEN APARTMENTS EAST C رقم 
الوحدة 2207 - حق املنفعة ح�شب حم�شر احلجز - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4455/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
درهم   )1171959.18( وقييدره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12. 
املدعي:�شركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�شالت المارات(

بوليفارد  بييرج  - مبنى  بوليفارد  را�شد  بن  �شارع حممد  �شارع   - دبييي   - بردبي   - دبييي  امييارة   - عنوانه:المارات 
بالزا 2 - �شقة 1903 

املطلوب اإعالنه :  1- فيمو�س �شتار للنقليات �س.ذ.م.م - حاليا فيمو�س �شتار للنقليات  -  �شفته : مدعي عليه
والت�شامم  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقييام عليك  :  قد  الإعييالن  مو�شوع 
لها جل�شة  وحييددت   -  %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )1171959.18( وقييدره  مببلغ 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �س   09.00 ال�شاعة    2022/1/10 املوافق   الثنن   يوم 
اأيام  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 70545

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:7723/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم   )38665( وقييدره  مبلغ  للم�شتدعية  تييوؤدي  بييان  �شدها  امل�شتدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
ال�شتحقاق  تاريخ  بواقع 12% من  والفوائد  درهم  و�شتون  و�شتمائة وخم�شة  الفا  ثمانية وثالثون  اماراتي 
احلا�شل يف 2021/2/24 وحتى متام ال�شداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الزامها بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شنرتون لاللكرتونيات - موؤ�ش�شة فردية

 - هييياتيييف:042388763   - - مكتب 403   21 القرن  بناية   - ال�شديق  ابوبكر  �شارع  ديييره   - دبييي  عنوانه:امارة 
m.fahmy@shaikhalaw.com:متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- العنود �شالح حممد عبداهلل الفال�شي  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/13 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38665( درهم اماراتي ثمانية وثالثون الفا و�شتمائة وخم�شة 
بالر�شوم  والزامها  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  �شنويا من   %5 بواقع  والقانونية   - درهم  و�شتون 
وامل�شاريف ومبلغ )1000( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008938 يف  الدعوى رقم

اإليى املدعي عليه : باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات البناء ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة :اإمارة ال�شارقة ال�شجعة ال�شناعية �شارع الإمارات

بناء على طلب املدعية : الربج الذهبي لتجارة مواد البناء ذ م م
قد اقام عليك الدعوى املاثلة وتطالبك فيها :

بقيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة ممكنة لنظرها واإعالن املدعى عليها ب�شحيفتها ومرفقاتها.  الت�شريح   -1
من  �شنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   17،803.15 مبلغ  للمدعية  تييوؤدي  باأن  عليها  املدعى  اإلييزام   -2

تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد.
ومقابل اأتعاب املحاماة وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعى  اإلزام   -3

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/1/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام 
ال�شاعة 8.30 �شباحا مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/21 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009875 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شرمد عبد الوهاب عبد الكرمي
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة احلزانه �شارع 1A فيال رقم 72-1 مقابل م�شت�شفى الكويتي

اأعيياله ويطالب فيها  املذكورة  الدعوى  اأقييام  قد  - عراقي اجلن�شية  وليد مزعل حمدان  املدعي  اأن  نعلمكم 
156405 مائة و�شته وخم�شن الف وربعمائة  بالتي : 1 - احلكم باإلزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ مبلغ 

وخم�شة درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة و حتى ال�شداد التام.
بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة. �شده  املتنازع  الزام   -2

الفقرة )5( من قانون الجراءات   229 املييادة  بال كفالة طبقا لحكام  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   -3
املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمييام   2022/1/5 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املدنية. 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/12/27 م

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تعلن  �شركة عامل يو بي يف �شي لرتكيب الأبواب والنوافد - �شركة 
ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم CN-3781970 عن قطع 
عالقتها مع حممد خري خالد العبدلت - اردين اجلن�شية - الذي 
ميثل  انه  له  يجوز  ل  )واأنه  اأعاله.   املدونة  ال�شركة  ميثل  كان 
ال�شركة داخل الدولة وخارجها كما تعلن ال�شركة انه لي�س لديها 
اي فروع اخرى. وعليه فاإن ال�شركة غري م�شوؤولة عن اي تعامل 

مع هذا ال�شخ�س با�شمها او �شفتها 
)ن�شر هذا الإعالن على م�شوؤولية املعلن( 

اعالن بقطع عالقة
70020
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم الأمريي رقم /50/ ل�شنة 2021م ب�شاأن اإعادة 
تنظيم نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س. ون�س املر�شوم على اأن يتمتع 
القانونية  الت�شرفات  لإجراء  الكاملة  والأهلية  العتبارية  بال�شخ�شية  النادي 
الريا�شي  املجل�س  ويتبع  اخت�شا�شاته،  وممييار�ييشيية  اأهييدافييه  لتحقيق  الييالزميية 
الرئي�س يف  النادي ومركزه  املر�شوم يكون مقر  اإ�شرافه. وبح�شب  ويعمل حتت 
مدينة ال�شارقة، ويجوز بقرار من املجل�س الريا�شي بناًء على طلب الرئي�س اأن 

ُين�شئ له فروع يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
ون�س املر�شوم على اأن يهدف النادي اإىل حتقيق ما يلي: 1. ن�شر ثقافة ممار�شة 

ريا�شات الدفاع عن النف�س وتوعية املجتمع باأهميتها وتعزيز امل�شاركة فيها.
النف�س على امل�شتوى  عن  الدفاع  ريا�شات  جمال  يف  الإمارة  مكانة  تعزيز   .2

الداخلي واخلارجي للدولة.
والثقايف واملجتمعي من كافة اجلوانب وتطوير  الريا�شي  القطاع  خدمة   .3

ريا�شات الدفاع عن النف�س.
القانونية  الأنظمة  لتطوير  ومتكاملة  حديثة  منظومة  و�شع  يف  امل�شاهمة   .4
والإدارية املرتبطة مبمار�شة ريا�شات الدفاع عن النف�س يف الإمارة وفق اأف�شل 

املمار�شات.
ريا�شات  ملمار�شة  الالزمة  الإمكانيات  وتوفري  الوطنية  الكفاءات  متكن   .5

الدفاع عن النف�س.
ويكون للنادي يف �شبيل حتقيق اأهدافه ممار�شة الخت�شا�شات الآتية: 1. ر�شم 

ال�شيا�شة العامة وو�شع اخلطط ال�شرتاتيجية لتنظيم العمل يف النادي.
الريا�شية يف جمال ريا�شات الدفاع  والكفاءات  القيادات  من  جيل  تاأهيل   .2

عن النف�س.
على امل�شتوين الداخلي واخلارجي للدولة يف اجلهات ذات  الإمييارة  متثيل   .3

ال�شلة بريا�شات الدفاع عن النف�س بالتن�شيق مع املجل�س الريا�شي.
احلمالت التعريفية والرتويجية التي ت�شتهدف ن�شر ثقافة  وتنفيذ  اإعداد   .4

ريا�شات الدفاع عن النف�س.
ذات  والتجمعات  واملييوؤمتييرات  وامل�شابقات  املهرجانات  وا�شت�شافة  تنظيم   .5
املجل�س  مييع  بالتن�شيق  بييهييا  وامليي�ييشيياركيية  النف�س  عيين  الييدفيياع  بييريييا�ييشييات  ال�شلة 

الريا�شي.
عن  الدفاع  ريا�شات  اأن�شطة  ملمار�شة  املجتمع  فئات  جلميع  الفر�شة  اإتاحة   .6
النف�س و�شقل مواهب املتميزين لتهيئتهم للم�شاركة يف البطولت وامل�شابقات 

املحلية والإقليمية والدولية.
وت�شجيع كافة فئات  لتمكن  الالزمة  واملتطلبات  الإمكانيات  كافة  توفري   .7
والثقافية  الريا�شية  والأن�شطة  النف�س  عن  الدفاع  ريا�شات  ملمار�شة  املجتمع 

واملجتمعية.
وخارج الدولة. داخل  واملوؤ�ش�شات  الأندية  خمتلف  مع  التعاون   .8

ريا�شات  مبمار�شة  املت�شلة  الت�شريعات  وم�شاريع  التو�شيات  ورفع  اإعداد   .9

ييييراه منا�شب  مييا  الييريييا�ييشييي لتييخيياذ  الإمييييارة للمجل�س  النف�س يف  عيين  الييدفيياع 
ب�شاأنه.

يف  التميز  ومعايري  املوؤ�ش�شي  العمل  ومتطلبات  اجلييودة  اأنظمة  تطبيق   .10
النادي.

�شواء لالأغرا�س الريا�شية اأو  اأ�شكالها  بكافة  التجارية  ال�شركات  تاأ�شي�س   .11
لال�شتثمارات العائدة للنادي بعد موافقة املجل�س الريا�شي.

املجل�س  اأو  ميين احليياكييم  الييينيييادي  بييهييا  ُيييكييّلييف  اأخييييرى  اخييتيي�ييشييا�ييشييات  اأي   .12
التنفيذي.

ونائب  رئي�س  ميين  ي�شكل  اإدارة  جمل�س  اليينييادي  اإدارة  يتوىل  املر�شوم  وبح�شب 
ينوب  اأو من  قييرار من احلاكم  بت�شميتهم  ي�شدر  الأع�شاء  وعييدد من  للرئي�س 
عيينييه، ويييتييم اخييتيييييار نييائييب الرئي�س ميين بيين الأعيي�ييشيياء خييالل الجييتييميياع الأول 

للمجل�س توافقياً اأو عرب القرتاع ال�شري املبا�شر.
وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ قرار ت�شكيله، ويجوز 
اأعماله لدى  اأن ي�شتمر املجل�س يف ت�شريف  اأو مدد مماثلة على  متديدها ملدة 

انتهاء مدته اإىل اأن يتم ت�شكيل جمل�س جديد اأو التجديد للمجل�س املنتهي.
الحتادية  والييلييوائييح  والنظم  الت�شريعات  مبييراعيياة  اأنييه  على  املر�شوم  ن�س  كما 
وت�شريف  النادي  اأعمال  مبا�شرة  الإدارة  جمل�س  يتوىل  ال�شلة،  ذات  واملحلية 
اأهدافه، ويعترب ال�شلطة العليا فيه، وله يف �شبيل  �شوؤونه والعمل على حتقيق 
ذلك ممار�شة الخت�شا�شات التية: 1. اعتماد ال�شيا�شة وال�شرتاتيجية العامة 
والإ�شراف  الريا�شي  املجل�س  على  عر�شها  بعد  وم�شروعاته  وبراجمه  للنادي 

والعاملن  النادي  يف  العمل  تطوير  تكفل  التي  اخلطط  وو�شع  تنفيذها  على 
فيه.

ال�شارية  والأنظمة  الت�شريعات  وفق  النادي  يف  العمل  �شري  على  الإ�شراف   .2
واإ�شدار القرارات الإدارية والتعاميم الالزمة ومتابعة تنفيذها.

و�شروط  للنادي  الداخلية  العمل  ونظم  والإداريييية  املالية  اللوائح  و�شع   .3
الع�شوية فيه وعر�شها على املجل�س الريا�شي.

4. ت�شكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة مل�شاعدته يف اأداء مهامه وحتديد م�شمياتها 
ومهامها و�شالحياتها ونظام عملها والإ�شراف عليها.

املوازنة ال�شنوية واعتماد احل�شاب اخلتامي للنادي وعر�شهما على  اقرتاح   .5
املجل�س الريا�شي لتخاذ الالزم ب�شاأنها.

ومذكرات التفاهم وال�شراكات  والتفاقيات  العقود  اإبرام  يف  النادي  متثيل   .6
مع الآخرين بعد اعتمادها من املجل�س الريا�شي.

7. فتح واإدارة احل�شابات امل�شرفية املالية والتجارية للنادي.
املدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية. تعين   .8

الفنين واخلرباء واملتطوعن واجلهات املخت�شة  من  يراه  مبن  ال�شتعانة   .9
ملعاونته يف اأداء مهامه وحتقيق اأهدافه.

اأو املجل�س التنفيذي  احلاكم  قبل  من  بها  يكلف  اأخرى  اخت�شا�شات  اأي   .10
لالإمارة.

كما ت�شمن املر�شوم العديد من البنود واملواد القانونية التي تنظم عمل النادي 
من حيث الإجراءات الإدارية واملالية والهيكل التنظيمي.

•• اأبوظبي - وام:

من  بييياليييعيييدييييد   2021 عييييييام  حيييفيييل 
الريا�شة  حققتها  الييتييي  الإجنييييييازات 
اأ�شبقية  يف  جناحها  بعد  الإميياراتييييية، 
العاملي  ال�شحي  العار�س  من  التعايف 
امل�شهد  عيييليييى  بيييظيييالليييه  األييييقييييى  الييييييذي 
خلفية  عيييليييى  اليييييييييدويل  الييييريييييا�ييييشييييي 
الريا�شيون  واأثييبييت  كييورونييا.  جائحة 
من  العديد  يف  جدارتهم  الإماراتيون 
والدولية  والقارية  الإقليمية  املحافل 
التتويج،  من�شات  �شعود  خييالل  ميين 
وحتيييقيييييييق اليييعيييدييييد ميييين الإجنيييييييييازات 
وامليداليات والأرقييام منها ما هو غري 
لقطاع  م�شافة  قيمة  وميثل  م�شبوق 

الريا�شة يف الدولة.
امل�شهد  ويت�شدر  الهمم..  اأ�شحاب   -
اأبطال  2021 ما حققه  اإجنيييازات  يف 
بيياراملييبييييية طوكيو  الييهييمييم يف  اأ�ييشييحيياب 
للثنائي  ميييييييداليييييييات   3 بييحيي�ييشييدهييم 
العرياين  �ييشييلييطييان  عيييبيييداهلل  امليييتييياأليييق 
وحممد القايد، حيث متكن العرياين 
ال�شكتون  البندقية  ذهبية  ح�شد  من 
مناف�شات  يف  ميييييرتاً   50 الييييي  مليي�ييشييافيية 
الرماية، واأ�شاف زميله حممد القايد 
مناف�شات  يف  ميييرت   800 اليييي  فيي�ييشييييية 
اليييكيييرا�يييشيييي امليييتيييحيييركييية، عييييييالوة على 
�شباق  يف  اأي�شا  لييه  برونزية  ميدالية 

نف�شها. للفئة  مرت   100
الهمم  اأ�شحاب  اإجنيييازات  تتوقف  ومل 
امليداليات  حييد  عيينييد   2021 عيييام  يف 
الألعاب  دورة  يف  اليييثيييالث  الأومليييبييييييية 
�شاحبتها  ولكن  بطوكيو،  الباراملبية 
اليييعيييدييييد ميييين الإجنييييييييييازات الأخيييييييرى، 
الإمييارات لأ�شحاب  مثل فوز منتخب 
بطولة  يف  الييييفييييرق  بييذهييبييييية  اليييهيييميييم 
اليييعيييامل ليييرميييايييية الييي�يييشيييوزن، كييمييا فاز 
بالربونزية  احلب�شي  حممد  الالعب 
اأقيييييمييت يف مدينة  الييتييي  الييبييطييوليية  يف 
لوناتو الإيطالية يف �شبتمرب 2021. 
الإمييارات لرماية  وفاز لعب منتخب 
الأحبابي  عيييبيييداهلل  الييهييمييم  اأ�ييشييحيياب 
البندقية  مل�شابقة  الذهبية  بامليدالية 
مليي�ييشييافيية 50 مييييرتاً �ييشييكييتييون /نيييياري/ 

ج�شدية  اإعاقة  رجييال  الراقد  و�شعية 
اآ�شيوياً  رقماً  حمققاً  اليدين  لإحييدى 
جديداً يف بطولة كاأ�س العامل للرماية 
التي اقيمت مبدينة العن  الباراملبية 

يف مار�س 2021.
املنتخب  �ييييشييييبيييياب  بيييعيييثييية  وجنيييييحيييييت 
ميدالية   12 بي  التتويج  يف  الباراملبي 
4 ذهبيات و5 ف�شيات  اآ�شيوية بواقع 
الألييييعيييياب  دورة  يف  بييييرونييييزيييييات،  و3 
الباراملبية الآ�شيوية مبملكة البحرين 

يف دي�شمرب 2021.

- الرماية ..
ووا�شلت "رماية الإمارات" اإجنازاتها 
خالل عام 2021 ، حيث توج رماتنا 
بييالييعييديييد مييين امليييييييداليييييييات واأبيييرزهيييم 
�شيف بن فطي�س الذي توج بامليدالية 
"ال�شكيت" ببطولة كاأ�س  الف�شية يف 
العامل التي اأقيمت يف الهند يف مار�س 
ال�شكيت،  بذهبية  توج  كما   ،2021
الييكييربى باملغرب  بييطييوليية اجلييائييزة  يف 
نف�شها  امل�شابقة  وبذهبية   ، يف فرباير 
يف البطولة العربية التي ا�شت�شافتها 
حقق  فيما  املييا�ييشييي..  يونيو  يف  م�شر 
حممد  �شالح  �شلطان  منتخبنا  جنم 
ح�شن امليدالية الذهبية، يف مناف�شات 
البطولة  يف  اأمتار   10 البندقية  فئة 
بكازاخ�شتان  اأقيييييمييت  الييتييي  الآ�ييشيييييوييية 

�شبتمرب 2021.
ووا�شل باقي رماتنا حتقيق الإجنازات 
العربية  البطولة  العام يف  خالل هذا 
يونيو،  �شهر  يف  اأقيييييمييت  الييتييي  مب�شر 
املركز  على  كامل  حيث ح�شل حممد 
الأول وامليدالية الذهبية يف مناف�شات 
جنمة  حققت  كما  بامل�شد�س،  الرماية 
امليينييتييخييب فيياطييميية حمييمييد فيي�ييشييييية يف 
اأول اإجناز على �شعيد رماية الأطباق 
واأثبت  نف�شها.  البطولة  يف  لل�شيدات 
منتخب الإمارات للنا�شئن جدارتهم 
 ، اليييدرب نف�شه  ييي�ييشييريون على  واأنييهييم 
بعدما ح�شد املركز الأول يف مناف�شات 
الييبيينييدقييييية واملييي�يييشيييد�يييس �ييشييغييط هيييواء 
حيث  نف�شها،  البطولة  يف  للنا�شئن، 
اإبراهيم خليل بامليدالية الذهبية  فاز 

زميله  ونيييال  بالبندقية،  الييرميياييية  يف 
�شلطان �شالح املركز الثاين وامليدالية 

الف�شية.

- الدراجات الهوائية..
الهوائية،  اليييييدراجيييييات  رييييا�يييشييية  ويف 
تاريخياً  اإجنييازاً  حقق فريق الإمييارات 
 " فرن�شا  طييواف  لقب  على  باحلفاظ 
على  الثانية  فران�س" للمرة  دي  تييور 
بعدما   ،2021 يييوليييييو  يف  اليييتيييوايل 
جنح ال�شلوفيني تادي بوجات�شار، دراج 
فريق الإمييارات، يف الو�شول اإىل خط 
النهاية متقدماً على جميع املناف�شن 
للعام الثاين على التوايل، وقبلها كان 
بييوجيياتيي�ييشييار، قييد جنييح يف الييفييوز بلقب 
الهوائية  للدراجات  الإميييارات  طييواف 

للمرة الأول يف فرباير 2021.
وعييييلييييى �ييشييعيييييد ميينييتييخييب الإميييييييييارات 
ليييييليييييدراجيييييات تييييياأليييييق اليييييالعيييييبيييييون يف 
الييعييربييييية التي  الييبييطييوليية  ميينييافيي�ييشييات 
العربية  م�شر  جمهورية  يف  اأقيييييمييت 
 44 وحيي�ييشييدوا   ،2021 نييوفييمييرب  يف 
ميييييدالييييية مييلييونيية وامليييركيييز الييثييالييث يف 
امل�شاركة،  للمنتخبات  العام  الرتتيب 
يف مناف�شات اأ�شحاب الهمم والطريق 
وامل�شمار والدراجات اجلبلية موزعن 
على /11ميدالية ذهبية و19 ف�شية 
 21 بييييينييهييم  ميييين  بييييرونييييزييييية/  و14 

ميدالية ملنتخب الإناث.

- الفرو�شية..
منتخب  حقق  الفرو�شية  ريا�شة  ويف 
الإميييييارات لييلييقييدرة والييتييحييمييل، اإجنييييازاً 
الذهبية  بامليدالية  بالتتويج  كييبييريا 
والنا�شئن  لل�شباب  العامل  بطولة  يف 
مل�شافة  والييتييحييمييل  اليييقيييدرة  ليي�ييشييبيياقييات 
120 كم، التي اأقيمت يف اإيطاليا ب�شهر 
مايو 2021، كما ح�شل منتخبنا على 
ميداليتن ذهبية وف�شية يف مونديال 
ال�شباب والنا�شئن للقدرة الذي اأقيم 
يف مملكة هولندا مل�شافة 120 كلم يف 

�شهر �شبتمرب املا�شي.

- اجلوجيت�شو ..

املعروفة  اجلييوجيييييتيي�ييشييو  ريييا�ييشيية  ويف 
منتخب  حييافييظ  العاملية،  بيياإجنييازاتييهييا 
الإميييييييارات عييلييى لييقييب بييطييوليية العامل 
اأبوظبي  الييعييا�ييشييميية  يف  اأقيييييمييت  الييتييي 
 53 بييحيي�ييشييده   ،  2021 نييوفييمييرب  يف 
الرجال  مناف�شات  يف  ملونة  ميدالية 
و16  ذهبية   18 بييواقييع  واليي�ييشيييييدات، 
بطلنا  واأ�شبح  برونزية،  و19  ف�شية 
عمر الف�شلي اأ�شغر لعب يف منطقة 
يتم  عاما"   21 الأو�شط"  اليي�ييشييرق 
تييرقيييييتييه لييلييحييزام الأ�ييييشييييود وهييييو على 
من�شة التتويج يف بطولة العامل التي 
الدويل،  الإحتييياد  مظلة  حتييت  اأقيمت 
عييلييى �شدارته  امليينييتييخييب  كييمييا حييافييظ 
اخلام�شة  الن�شخة  عييرب  اآ�ييشيييييا  لييقييارة 
التي اأقيمت باأبوظبي يف �شهر �شبتمرب، 
وكانت �شيدات الإمارات رقما �شعبا يف 
احلدثن حيث لفتت اإجنازاتهن اأنظار 
العامل من خالل ح�شد 25 ميدالية 
ملونة يف بطولة العامل موزعة على 9 
برونزيات،  و8  ف�شيات،  و8  ذهبيات، 
فيي�ييشييال عييين 11 ميييييدالييييية مييلييونيية يف 
بطولة اآ�شيا بواقع ذهبين، وف�شيتن، 

و7 برونزيات.

- املبارزة..
اأندية  حييقييقييت  املييييبييييارزة،  ريييا�ييشيية  ويف 
البطولة  يف  قيا�شياً  اإجنيييييازاً  الييدوليية 
ب�شالة  اأقيمت  التي  للمبارزة  العربية 
ال�شارقة  يف  لييلييمييعيياقيين  الييثييقيية  نييييادي 
لفئتي   ،2021 �ييشييبييتييمييرب  �ييشييهيير  يف 
�شنة   20 الي  حتت  وال�شباب  العمومي 
اأبطال  لييلييرجييال واليي�ييشيييييدات، وحيي�ييشييد 
وبيييطيييالت فييييرق اأنييييدييييية الييييدوليييية 50 
ميييييدالييييية مييلييونيية، يف حيين ُتيييوج نادي 
العربية  ليييالأنيييديييية  بيييطييياًل  اليي�ييشييارقيية 
يف هيييذه الييبييطييوليية، وجنيييح لعييبييوه يف 
17 ميييييدالييييية ملونة  احليي�ييشييول عييلييى 
منها 5 ميداليات ذهبية، و4 ف�شيات 

و8 برونزيات.
كييمييا جنيييح ميييبيييارزو اأنيييديييية اليييدولييية يف 
الييتييتييويييج بيييي 8 ميييييداليييييات مييلييونيية يف 
للمبارزة«  الييدولييييية  كيييي  »اإم  بييطييوليية 
التي ا�شت�شافتها الإمارات يف دي�شمرب 

ذهبية  ميييييدالييييية  بيييواقيييع   ،2021
و6 ميداليات  واأخيييرى ف�شية  واحييدة 

برونزية.

- الكاراتيه..
ويف ريا�شة الكاراتيه، توجت الإمارات 
7 ميييييداليييييات /ذهييبييييية و4 ف�شيات  بييي 
اآ�شيا للرجال  وبرونزيتان/ يف بطولة 
يف  اأقيمت  التي  والنا�شئن،  وال�شباب 
�شهر  يف  بييكييازاخيي�ييشييتييان،  اآمليياتييي  مدينة 
بينها  مييين  وكييييان   ،2021 دييي�ييشييمييرب 
كاراتيه  تيياريييخ  يف  الأوىل  هييي  ذهبية 
ال�شيدات  فيييييردي  فييئيية  يف  الإميييييييييارات 
عييلييى امليي�ييشييتييوى الييقيياري لييالعييبيية �شارة 
العامري يف م�شابقة فردي الكوميتيه 

لل�شيدات لوزن 61 كجم.

- اجلودو..
الإمارات  حققت  اجلييودو،  ريا�شة  ويف 
ميدالية  بواقع  ملونة،  ميداليات   6
ذهبية واحدة و3 ف�شيات وبرونزيتن، 
البطولة  يف  املييي�يييشييياركييية  خيييييالل  ميييين 
الييعييربييييية ليييليييجيييودو اليييتيييي اأقيييييييميييت يف 
2021، وح�شل  �شبتمرب  القاهرة يف 
للجودو  الأميييل  منتخب  لعبو  عليها 
يف  القتالية  للفنون  الفجرية  ونيييادي 

مناف�شات الفرق.

- الرتايثلون..
لعب  حقق  الييرتايييثييلييون،  ريا�شة  ويف 
عاملياً  اإجنييازاً  الزعابي  �شعود  منتخبنا 
لالإمارات ونال و�شافة بطولة العامل 
اإ�شبانيا  يف  اأقيييييمييت  الييتييي  لييلييدواثييلييون 
كما   ،  2021 نييوفييمييرب  �ييشييهيير  خيييالل 
حييقييق فييريييق �ييشييرطيية اأبييوظييبييي املراكز 
للرتايثلون  العامل  بطولة  يف  الأوىل 
واليييييتيييييي نيييظيييميييهيييا جميييلييي�يييس اأبيييوظيييبيييي 

الريا�شي والحتاد الدويل للرتايثلون 
يف اأبوظبي خالل �شهر نوفمرب اأي�شا.

- امللكمة..
املالكمة  حققت  املالكمة،  ريا�شة  ويف 
تاريخياً  اإجنيييييييييازاً  اليييييزييييييودي  حييينيييان 
باحل�شول على اأول ميدالية برونزية 
الإماراتية،  املالكمة  تاريخ  اآ�شيوية يف 
للرجال  اآ�ييييشيييييييييا  بيييطيييولييية  يف  وذليييييييك 
دبي خالل  اأقيمت يف  التي  وال�شيدات 

�شهر مايو 2021.
كييمييا حييقييق منتخب الإميييييارات اإجنييييازاً 
كبرياً من خالل ح�شده 7 ميداليات 
برونزيات/  و5  فيي�ييشيييييتييان   / مييلييونيية 
والنا�شئن  لل�شباب  اآ�ييشيييييا  بطولة  يف 
يف  دبييي  ا�شت�شافتها  التي  للمالكمة، 

�شهر اأغ�شط�س 2021.

- ال�شباحة..
ويف ال�شباحة، حققت �شباحة الإمارات 
تاريخ  يف  مييييرة  لأول  كيييبيييريا  اإجنيييييييازاً 
العربية  بييياليييبيييطيييولت  مييي�يييشييياركيييتيييهيييا 
لل�شباحة بعدما ح�شدت 17 ميدالية 
مييلييونيية، يف الييبييطييوليية الييتييي اأقيييييمييت يف 
املركز الريا�شي ملدينة حممد بن زايد 
باأبوظبي يف اأكتوبر 2021، بواقع 6 
و5  ف�شية،  ومثلهم  ذهبية  ميداليات 

برونزيات.
�شباح  اأول  املطرو�شي  يو�شف  واأ�شبح 
ثانية   50 اليييي  حيياجييز  يك�شر  اإمييياراتيييي 
 49.5 100 مييرت حييرة، برقم  الييي  يف 
يك�شر  اإميييياراتييييي  �ييشييبيياح  واأول  ثييانييييية، 
حاجز الي 1.50 دقيقة يف 200 مرت 
 1.49.7 حتقيقه  خيييالل  ميين  حيييرة، 
الإمييياراتيييي قد  ال�شباح  وكيييان  دقيييييقيية. 
م�شبوقة  غييري  قيا�شية  اأرقييياميييا  حييقييق 
اأرقييييام حملية  ميين قبل عييبييارة عيين 5 

هي 29.54 ثانية يف 50 مرت �شدر، 
حرة،  مرت   100 يف  ثانية  و51.49 
و51.49 ثانية يف 100 مرت عمودي، 
و 1.55.8 دقيقة يف 200 مرت حرة، 
 3 عييمييودي.. ف�شال عن  و200 مرت 
 50 يف   29.45 هييي  خليجية  اأرقييييام 
مرت   100 يف  و51.49  �شدر،  مرت 
 200 يف  دقيقة  و1.53.84  حيييرة، 

مرت حرة.

- التزلج على الثلج.
الثلج،  عيييليييى  اليييتيييزليييج  رييييا�يييشييية  ويف 
حققت الإمييارات امليدالية الذهبية يف 
للتزلج  الباراملبية  الآ�شيوية  البطولة 
التزلج  »فئة  الثلجية  املنحدرات  على 
املتعرج«، املعتمدة من الحتاد الدويل 
لييلييتييزلييج عييين طيييرييييق لعييييب منتخب 
املناف�شات  ذييياب املهريي، يف  الإميييارات 
التي نظمها احتاد الإمارات للريا�شات 
ويف  نوفمرب2021.  يف  اليي�ييشييتييوييية 
اليييبيييطيييولييية نييفيي�ييشييهييا، حيي�ييشييل اأبيييطيييال 
الإمارات على ذهبية فئة الرجال عن 
طريق عبد اهلل البلو�شي، وذهبية فئة 
طريق  عن  ذاتها  للم�شابقة  ال�شيدات 

حمدة ال�شويدي.

- البلياردو وال�شنوكر..
اأحيييييرزت  اليييبيييلييييييياردو واليي�ييشيينييوكيير  ويف 
الإمييييييييييارات 6 ميييييييداليييييييات ميييليييونييية يف 
البطولة العربية للبلياردو وال�شنوكر 
نوفمرب  يف  دبييييييي،  يف  اأقيييييييميييت  اليييتيييي 
2021، عبارة عن ذهبيتن وف�شيتن 

وبرونزيتن.
وقبلها كان لعبو املنتخب قد اأحرزوا 
اأي�شا يف بطولة  7 ميداليات متنوعة 
وال�شنوكر،  للبلياردو  املجمعة  اخلليج 
التي نظمها الحتاد القطري للعبة يف 

الدوحة، يف �شبتمرب 2021، وتنوعت 
امليييييييداليييييييات بييين ذهييبييييية واحييييييدة و4 

ف�شيات وبرونزيتن.

- بناء االأج�شام..
ويف بناء الج�شام اأحرز لعبو منتخب 
الإمارات 6 ميداليات ملونة، يف بطولة 
العامل التي اأقيمت يف مدينة بر�شلونة 
بواقع   ،2021 نوفمرب  الإ�شبانية يف 
برونزيات،  وثييالث  وف�شية  ذهبيتن 
اإىل املركز  لييلييو�ييشييول  اأهييلييهييم  وهيييو مييا 

اخلام�س يف الرتتيب العام للبطولة.

- الرجبي..
الييرجييبييي، حييقييق منتخب  ريييا�ييشيية  ويف 
كبرياً  اإجنييييييييازاً  لييلييرجييبييي  الإميييييييييارات 
اآ�شيا  غيييييرب  كييياأ�يييشيييي  بييلييقييبييي  بييياليييفيييوز 
التي  البطولة  يف  وال�شيدات  للرجال 
ا�شت�شافتها مالعب اأ�شباير بالعا�شمة 

القطرية الدوحة يف اأكتوبر 2021.

- ال�شراع والتجديف..
لعبو  ح�شد  والتجديف،  ال�شراع  ويف 
يف  بييرونييزييية  ميييييداليييييات   6 منتخبنا 
البطولة العربية للتجديف ال�شاطئي 
يف  احلمرية  �شاطئ  ا�شت�شافها  التي 

ال�شارقة يف نوفمرب 2021.

- زوارق ال�شرعة..
وعييلييى �ييشييعيييييد الأنيييديييية حييقييق دراجيييو 
ذهبية بطولة  البحري  اأبوظبي  نادي 
2، وف�شية  لييزوارق الفورمول  العامل 
وبرونزية العامل لزوارق الفورمول 1، 
ال�شتعرا�شية  املحركات  فئة  وذهبية 
املائية،  لييلييدراجييات  الييعييامل  بطولة  يف 
العامل  بييطييوليية  وبيييرونيييزيييية  وفيي�ييشييييية 

لزوارق الإك�س كات.

ريا�سة الإمارات .. تعايف واإجنازات عاملية 
واأرقام قيا�سية غري م�سبوقة

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإعادة تنظيم نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س

•• ال�صارقة-الفجر

�شامل  الكبري  اليييدويل  الأ�ييشييتيياذ  الوطني  الإمييييارات  منتخب  لعييب  ي�شارك 
عييبييدالييرحييميين يف بييطييوليية الييعييامل لييليي�ييشييطييرجن اليي�ييشييريييع واخلييياطيييف خالل 
الفرتة من -25 31 دي�شمرب 2021 يف العا�شمة البولندية وار�شو مع 
كارل�شن  ماغنو�س  الرنويجي  العامل  بطل  يتقدمهم  العامل  لعبي  نخبة 
فابيانو  والأمريكي  عاملًيا  الثاين  امل�شتف  فريوزجا  ر�شا  علي  والفرن�شي 
كروانا امل�شنف الرابع عاملًيا  والرو�شي اأيان نيبومنيات�شي امل�شنف اخلام�س 

ويحتل  كارياكن   �شريجي  والرو�شي  ناكامورا  هيكارو  والأمريكي  عاملًيا 
املبدئي  الرتتيب  عبدالرحمن  �شامل  لل�شطرجن  الوطني  املنتخب  لعييب 

الثالث ع�شر على البطولة.
ووجه عبداملجيد حممد الهرمودي الأمن العام لحتاد الإمارات لل�شطرجن 
ال�شكر اإىل جمل�س ال�شارقة الريا�شي  برئا�شة �شعادة عي�شى هالل احلزامي 
واإىل  عبدالغفار  �شعيد  �شعادة  الييعييام  واأمينها  للريا�شة  العامة  والهيئة 
جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن برئا�شة �شعادة ال�شيخ �شعود 
بن عبدالعزيز املعال، ال�شركاء ال�شرتاتيجيون  يف دعم م�شاركات الأ�شتاذ 

الدويل الكبري �شامل عبدالرحمن والذي كان له الأثر يف حتقيق الإجنازات 
الفردية  العرب  بطولة  على  �شامل  ح�شول  ومنها  املا�شية  الفرتة  خييالل 
للرجال لل�شطرجن اخلاطف وكاأ�س حمدان بن را�شد وبطولة مهرجان بيل 
الدويل يف �شوي�شرا ، وكذلك زيادة الت�شنيف العاملي لالعب �شامل وو�شوله 
للمرتبة )44( على م�شتوى العامل لأول مرة مما جعله امل�شنف الأول على 
امل�شتوى اخلليجي والعربي، واأكد الهرمودي  باأن امل�شاركة يف بطولة العامل 
تاأتي �شمن اخلطط والربامج الفنية املعدة لالعب بالتعاون والتن�شيق مع 

اجلهاز الفني لنادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن .

�سامل عبدالرحمن ي�سارك يف بطولة العامل لل�سطرجن 
ال�سريع واخلاطف 2021
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•• دبي –الفجر:

�شكر  ر�شالة  البحرية  للريا�شات  اليييدويل  دبييي  نييادي  تلقى 
اإم- على النجاح الفني  اأي  واإ�شادة من الحتاد الدويل -يو 
للزوارق  الكربى  دبي  جائزة  حلدث  الكبريين  والتنظيمي 
ال�شريعة -اإك�س كات- اجلولة اخلتامية من بطولة العامل 
2021 والتي ا�شت�شافتها لوؤلوؤة اخلليج خالل الفرتة من 
 12 �شواطئ جمريا مب�شاركة  2021 يف  دي�شمرب   11-9

زورقا على متنها 24 مت�شابقا من خمتلف قارات العامل.
الييعييام لالحتاد  الأمييين  كيييورث  تييومييا�ييس  ال�شوي�شري  ووجيييه 
الدويل – يو اأي اإم- ر�شالة جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
ي�شكرهم  للحدث  املنظمة  واللجنة  البحرية  للريا�شات 

امتدت ثالثة  التي  وال�شت�شافة  التنظيم  فيها على ح�شن 
اأيام واملكان املتميز يف قلب الواجهة البحرية لإمارة دبي يف 
�شاطئ ال�شروق والذي احت�شن مقر وقرية الفرق واللجان 
والزوارق امل�شاركة فيما كان جلميع امل�شاركن �شرف امل�شاركة 
اأجمل  يف  العامل  لأبطال  بحرية  ريا�شية  م�شرية  اأجمل  يف 
معامل دبي احلديثة قناة دبي املائية حتى اخلليج التجاري.

كما ثمن الحتاد الدويل -يو اأي اإم- جهود النادي يف تنظيم 
للزوارق  العامل  وبطولة  املو�شم  ختام  وحفل  الأبطال  ليلة 
الحتاد  ن�شاط  خييامتيية  تعد  والييتييي  كيييات-  -اإكيي�ييس  ال�شريعة 
الدويل وذلك يف حفل 5 جنوم اأقيم يف فندق وي�شنت امليناء 
رئي�س الحتاد  رافئيللي كيويل  الدكتور  ال�شياحي بح�شور 
العاملية  البحرية  الييريييا�ييشييات  واأ�ييشييرة  اإم-  اأي  -يييو  اليييدويل 

وال�شتمتاع  الييفييعييالييييية  ملتابعة  دبيييي  اإىل  حيي�ييشييروا  والييذييين 
باحلدث الكبري.

اجلدير بالذكر اأن احلدث العاملي الكبري �شهد تتويج زورق 
�شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفن ونادر بن هندي 
بطال للعامل للمرة الأوىل على �شوء نتائج ال�شباقات التي 
اأقيمت يف اجلولة اخلتامية حيث حر�س نادي دبي الدويل 
بتنظيم عدد  اإجنيياح احلدث وقام  البحرية على  للريا�شات 
اأهمها م�شرية  العاملية  البطولة  الفعاليات على هام�س  من 
�شاطئ  ميين  املائية  دبييي  قيينيياة  يف  امل�شاركة  العاملية  الييييزوارق 
جييمييريا وحييتييى اخلليج الييتييجيياري وكييذلييك احلييفييل اخلتامي 
لأبطال  وال�شجادة احلمراء  املو�شم  كان مبثابة حفل  الذي 

البحر.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

اأعلنت اإدارة نادي فتيات راأ�س اخليمة لل�شطرجن، عزمها تنظيم 
القادمة  الفرتة  يف  امل�شتويات  كافة  على  البطولت  من  املزيد 
النجاح  بييعييد  الييالعييبييات خييا�ييشيية  الييفيينييي و�ييشييط  الييتييطييور  لتعزيز 
التي  الت�شنيفية  اإميياراتييي  غالية  بطولة  حققته  الييذي  الالفت 
اأقيمت يف مقر النادي مب�شاركة 75 لعباً ولعبة من جن�شيات 
حممد  برعاية  وذليييك  الييدوليية،  م�شتوى  على  خمتلفة  واأعييمييار 
للتنمية  الإمييارات  بالتعاون مع جمعية  ال�شويدي،  يو�شف توير 

الجتماعية. 

نادي  اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  الييزعييابييي،  �شكر  بيين  ح�شة  وقييالييت 
فتيات راأ�س اخليمة، اإن الت�شارك بن النادي واملوؤ�ش�شات العامة 
واخلا�شة والأفييراد يف تنظيم البطولت ال�شطرجنية ي�شب يف 
م�شلحة ا�شتمرار الن�شاط ورفع امل�شتوى الفني لالعبات وتاأكيد 
التي  املنا�شبة  تييوفييري الأجييييواء  لييليينييادي يف  الإيييجييابييي  احليي�ييشييور 
توفرها هذه البطولت التي توؤدي يف نهاية الأمر لرفع امل�شتوى 

الفني والتطور الكبري يف القدرات اخلا�شة بالعبات النادي.
الداعمة  املييبييادرات  لكل  تقديرها  عيين  �شكر  بيين  ح�شة  وعيييربت 
لأن�شطة وفعاليات النادي يف املنا�شبات املختلفة مبا يتما�شى مع 
القادمة  الفرتة  خييالل  النادي  يف  البطولت  لتنظيم  توجهاته 

الذكاء،  م�شتوى  وتييعييزيييز  الييعييقييول  حتفيز  يف  اأهميتها  ب�شبب 
م�شيفة اأن الرغبة القوية من اأولياء الأمور يف الهتمام بلعبة 

الأذكياء من �شاأنه رفع م�شتوى التحفيز لالعبات.
بدورها قالت الالعبة نورا حممد يو�شف ال�شويدي، اإن ا�شتمرار 
التي  الإيجابيات  الكثري من  النادي ميثل  البطولت يف  تنظيم 
توؤدي لتطوير امل�شتوى الفني لالعبات ومنحهن فر�شة املناف�شة 
القدرات  م�شتوى  ورفييع  اخلارجية  البطولت  يف  الألييقيياب  على 
اأهمية لعبة  النادي، مو�شحة  اإدارة  بف�شل الهتمام اجليد من 
الأذكياء يف رفع م�شتوى القدرات لالعبات وانعكا�س هذا الأمر 

على حت�شيلهن الأكادميي.

•• العني-الفجر

بطولة  من  الثالثة  الن�شخة  الع�شو�س،  بييدع  مبنطقة  "اجلمعة"  غييداً  تنطلق 
"حتديات الزاجل" لل�شقارة التي ينظمها مركز زايد للدرا�شات والبحوث التابع 
لنادي تراث الإمارات، مب�شاركة 75 �شقاراً مت تق�شيمهم اإىل ثالث جمموعات 

املقبل. يناير  تتناف�س كل جمموعة يوم اجلمعة من كل اأ�شبوع حتى 14 
للدرا�شات  زاييييد  مبييركييز  ال�شفهي  اليييرتاث  يف  الييبيياحييث  الييعييامييري  م�شلم  وقيييال 
والبحوث رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة اإن النجاحات التي حققتها الن�شختان 

يف  الييهييدد  اأن  وبيين  وتييطييورهييا.  ل�شتمرارها  حييافييزاً  كانت  للبطولة  ال�شابقتان 
اأن الفائز من كل  "اأم ع�شر"، واأبييان  هذه الن�شخة �شيكون على احلمام الزاجل 
جمموعة  كل  من  ملت�شابقن  متاحاً  �شيكون  فيما  باجلائزة،  �شيتوج  جمموعة 

التناف�س على جائزة "هدد التحدي". 
واأ�شار العامري اإىل اأن تنظيم بطولت ال�شقارة ياأتي حتقيقاً لر�شالة نادي تراث 
الإمارات يف احلفاظ على املوروثات ون�شر الهتمام بها وعلى راأ�شها الريا�شات 
الرتاثية املختلفة التي جتد عناية خا�شة من النادي، من اأجل تعريف الأجيال 

احلديثة بها.

ونوه العامري يف هذا ال�شدد اإىل تنظيم الن�شخة الثانية من بطولة "ال�شقار 
النا�شئ" التي �شتقام بتاريخ 19 يناير املقبل بهدف ت�شجيع ال�شباب وحتبيبهم 
واإبراز  فيها  املييهييارة  لكت�شاب  الفر�شة  ومنحهم  الييرتاثييييية  الريا�شة  هييذه  يف 
"اأم  اأن الهدد يف هذه البطولة �شيكون على حمام عادي  اإىل  مواهبهم. م�شرياً 

ع�شر".
هي  جييهييات  عيييدة  ميين  بييرعيياييية  الزاجل" لل�شقارة  "حتديات  بييطييوليية  وحتييظييى 
راديو،  مار�شال  مترين،  �شركة  لييالإعييالن،  اأيييدييياز  �شبارك  عزيز،  بن  جمموعة 

�شاند�شتورم.

•• دبي -وام:

قرر احتاد الإمارات لكرة القدم اإقامة مباراة منتخبنا 
مرحلة  �شمن  ال�شوري  املنتخب  �شقيقه  مع  الوطني 
الإياب للت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 
ا�شتاد  على  الأوىل  املجموعة  2022 حل�شاب  العامل 
اخلمي�س  يييوم  وذلييك  بدبي،  الن�شر  بنادي  مكتوم  اآل 

املوافق 27 يناير املقبل ال�شاعة ال�شاد�شة و55 دقيقة 
م�شاًء.

وكيييان احتييياد كييرة الييقييدم قييد عقد اجييتييميياعيياً تن�شيقياً 
اأم�س قبل الأول مع م�شوؤويل ا�شتاد اآل مكتوم بح�شور 
كافة  مناق�شة  متييت  حيييييث  املييعيينييييية،  الإدارات  ممثلي 
اإىل  والإعييالمييييية  والت�شويقية  التنظيمية  املتطلبات 

جانب الربوتوكول الطبي.

•• دبي -وام:

اليد  لييكييرة  الإميييييارات  بيياحتيياد  املنتخبات  اعييتييمييدت جلنة 
ا�شتعداداً  البديلة ملنتخبنا الوطني الأول  خطة الإعداد 
ن�شختها  يف  اليد  لكرة  اآ�شيا  بطولة  مناف�شات  خلو�س 
 ، اليي�ييشييعييودييية  الييعييربييييية  باململكة  اإقييامييتييهييا  املييقييرر  الي20، 
واملوؤهلة  املقبل،  يناير   31 اإىل   18 من  الفرتة  خييالل 
لبطولة العامل املقررة يف بولندا وال�شويد عام 2023، 
معه  ت�شم  التي  الثالثة  املجموعة  �شمن  يناف�س  حيث 
املنتخبات  و�شتتاأهل  وعييمييان،  والييعييراق  قطر  منتخبات 
الآ�شيوية  البطولة  يف  الأوىل  اخلم�س  املييراكييز  اأ�شحاب 

اإىل بطولة العامل 2023.
باحتاد  املنتخبات  جلنة  رئي�س  الكعبي  عبداهلل  وك�شف 
كرة اليد، يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام" عن 
خلو�س  الوطني  منتخبنا  لتجهيز  اللعبة  احتيياد  خطة 
دورة  تيياأجيييييل  بعد  الآ�ييشيييييوييية  البطولة  مناف�شات  غييمييار 
اأن  مو�شحاً  املقبل،  مايو  �شهر  اإىل  اخلليجية  الألييعيياب 
اخلطة البديلة تت�شمن تدريبات يومية مكثفة ي�شارك 
فيها جميع الالعبن املختارين، ثم مع�شكر اإعداد داخلي 
مغلق، ويتخلل هذه الفرتة خو�س 3 مباريات ودية، مع 

فريق اأجنبي ومع منتخب ا�شرتاليا مباراتن.
وقال " يف �شبيل خطة الحتاد لتجهيز املنتخب خلو�س 
الييبييطييوليية الآ�ييشيييييوييية، الييتييي تييعييد هييي الييهييدف الأ�شا�شي 
احلييييايل، كيييان لبيييد ميين وجيييود خييطيية اإعييييداد بييديييليية بعد 
تاأجيل الدورة اخلليجية، التي كانت امل�شاركة فيها مبثابة 
مرحلة من مراحل الإعداد قبل البطولة القارية، خا�شة 
واأن الحتكاك مع املنتخبات اخلليجية فيها كان �شيمثل 
لنا فر�شة اإيجابية لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة قبل امل�شاركة 

يف البطولة الآ�شيوية على اعتبار اأن جمموعتنا يف الدور 
الأول كلها من املنتخبات اخلليجية اأي�شا".

كانت متثل حمطة  اخلليجية،  الألعاب  " دورة  واأ�شاف 
اللذين  اخلييارجييييين  املع�شكرين  بييعييد  ملنتخبنا،  اإعييييداد 
العربية  م�شر  جمهورية  من  كل  يف  منتخبنا  خا�شهما 
خطة  و�شع  من  لبييد  كييان  وبالتايل  البحرين،  ومملكة 
اإعداد �شريعة لرفع م�شتوى الالعبن ولياقتهم البدنية، 
تت�شمن خو�س تدريبات يومية مكثفة بداأت اعتباراً من 
نف�س  ميين   30 ييييوم  حييتييى  وت�شتمر  دييي�ييشييمييرب،   27 ييييوم 
ال�شهر، ثم يح�شل الالعبون على اإجازة ملدة 48 �شاعة 
خلو�س  ا�شتعداداً  مبا�شرة  بعدها  تدريباتهم  ي�شتاأنفون 
اأول مباراة ودية مقرر لها يوم 4 يناير املقبل مع فريق 

اأجنبي من الالعبن املتواجدين يف الدولة".
ييينيياييير موعد   9 ييييوم  الييتييدريييبييات حييتييى  " ت�شتمر  وقيييال 
انطالقة املع�شكر الداخلي املغلق والذي تتخلله تدريبات 
مع  وديييتيين  مييبيياراتيين  خييو�ييس  مييع  وم�شائية  �شباحية 
الدولة،  يف  متواجد  �شيكون  الييذي  الأ�ييشييرتايل  املنتخب 
اململكة  اإىل  ال�شفر  موعد  حتى  يناير،  و14   12 يومي 

العربية ال�شعودية يوم 16 من نف�س ال�شهر".
وك�شف رئي�س جلنة املنتخبات عن اأن قائمة الفريق ت�شم 
الإعداد  برنامج  �شيخو�شون  من  هم  لعباً   25 حالياً 
الأخري على اأن يتم ت�شفيتهم اإىل 20 او 23 لعباً على 

اأق�شى تقدير قبل ال�شفر لل�شعودية.
واأو�شح اأن كل املنتخبات امل�شاركة يف البطولة الآ�شيوية 
النتائج  اأف�شل  حتقيق  وطموحها  املناف�شات  �شتخو�س 
هو  هدفه  الوطني  منتخبنا  اأن  اإىل  م�شريا  واملناف�شة، 
اإىل  �شيتاأهلون  الييذييين  الأوائييييل  اخلم�س  اإىل  الييو�ييشييول 

نهائيات كاأ�س العامل يف بولندا وال�شويد 2023.

»دبي البحري« يتلقى �سكر الحتاد الدويل على جناح »اإك�س كات«

بعد جناح بطولة »غالية اإماراتي«

نادي فتيات راأ�س اخليمة لل�سطرجن يدر�س تنظيم بطولت متنوعة

بطولة »حتديات الزاجل« لل�سقارة تنطلق اجلمعة

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ييشيياد ميياريييو�ييس فييايييزر رئييييي�ييس الحتيييياد الييييدويل لييلييجييودو بييجييهييود دولة 
الإمييارات الرائدة يف قيادة امل�شهد الريا�شي العاملي للتعايف، من خالل 
وقدرتها  الييريييا�ييشييات،  خمتلف  يف  العاملية  الأحييييداث  كييربى  ا�شت�شافة 
كل  على  الييدقيية  مبنتهى  الحيييرتازيييية  الإجيييييراءات  تطبيق  يف  الفائقة 

الوفود التي تزور الدولة وت�شارك يف البطولت الكربى التي تقام على 
مالعبها و�شالتها.

�شعادة حممد  مع  الأول  اأم�س  له  هاتفي  ات�شال  خييالل   - فايزر  وقييال 
للم�شارعة واجلييودو �شفري  الإميييارات  الدرعي رئي�س احتيياد  بن ثعلوب 
اأبوظبي  اإن   - والإن�شانية  وال�شالم  لل�شداقة  للجودو  الييدويل  الحتيياد 
اأبدعت يف ا�شت�شافتها لبطولة اأبوظبي اخلم�شن جراند �شالم للجودو 

يف نوفمرب املا�شي مب�شاركة ما يزيد عن 40 دولة من خمتلف قارات 
الوقائية  التدابري  كافة  تطبيق  يف  ا�شتثنائيا  منوذجا  وقدمت  العامل، 
حلماية الالعبن واملدربن والإدارين واحلكام وكل اأع�شاء املنظومة.

من جهته قال ابن ثعلوب اإن فايزر اأكد له تقدير الحتاد الدويل للجودو 
الحتاد  رئي�س  خالتمي  باتوجلا  ا�شت�شافة  يف  الكبري  الإميييارات  لييدور 
اخلم�شن  اأبوظبي  بطولة  فعاليات  خالل  املا�شي  نوفمرب  يف  املنغويل 

جراند �شالم، وما ترتب على ذلك من عودة منغوليا ل�شت�شافة اإحدى 
املييقييررة �شنوًيا على مييدار ال�شنوات  الييكييربى،  بييطييولت الحتييياد الأربيييع 
ي�شهد  الييذي   ،2022 يونيو  �شهر  ميين  اعييتييبييارا  وذلييك  املقبلة،  الأربيييع 
على  للجودو  النخبة  بطولت  لإحييدى  باتور  اولن  مدينة  ا�شت�شافة 
�شوء مذكرة التفاهم التي مت توقيعها يف اأبوظبي بن الحتاد الدويل 

و املنغويل للجودو.

رئي�س الحتاد الدويل للجودو ي�سيد بجهود الإمارات يف قيادة امل�سهد الريا�سي العاملي للتعايف

احتاد الكرة: مباراة منتخبنا مع نظريه ال�سوري 
يف ت�سفيات املونديال على ا�ستاد اآل مكتوم

تعديالت على برنامج اإعداد منتخب اليد 
لالآ�سيوية بعد تاأجيل »الدورة اخلليجية«

مناف�سات �سعود تل مرعب تنطلق اليوم 
يف ختام مهرجان ليوا الدويل

•• اأبوظبي-وام:

ليوا  مهرجان  فعاليات  �شمن  الأقيييوى  التحدي  اخلمي�س  اليييييوم  ينطلق 
الدويل تل مرعب 2022 وهو �شعود ال�شيارات لتل مرعب عرب 6 فئات 
خمتلفة ت�شعى لتحطيم الأرقام القيا�شية ل�شعود التل يف املوا�شم املا�شية، 

وذلك على مدار يومن متتالين.
وتاأتي م�شابقة �شعود التل كي تكون ختام املناف�شات الريا�شية للمهرجان 
التي بداأت يف 16 دي�شمرب احلايل وتختتم يوم 31 دي�شمرب بعد 16 يوما 
فئات  وتنق�شم  املتنوعة.  والفعاليات  والرتاثية  الريا�شية  التحديات  من 
ال�شباق اإىل فئة توربو اإل6، فئة جاز اإل6، فئة توربو 8، فئة 8 املفتوحة، 

فئة الهايلوك�س، وفئة جاز اإل اإ�س يف 8.
49 �شيارة حتى الآن يف ال�شباق تتوزع على فئات البطولة  وتاأكد م�شاركة 
ال�شت وجميعها من �شيارات النخبة والتحكم واملهارة مع ال�شيارات املزودة 

للو�شول ل�شرعات عالية جدا خالل �شعود التل.
وك�شف حممد عمري امل�شغوين نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي ليوا الريا�شي 
عن جتهيز منطقة ا�شتقبال املت�شابقن وال�شيارات امل�شاركة يف �شعود التل 
املنطقة بجوار تل  باإعداد مع�شكر خا�س للمت�شابقن يف  النادي  حيث قام 

مرعب مع وجود ممر خا�س لل�شيارات من اأجل دخول م�شمار امل�شاركة.
بالدخول يف  وامل�شار اخلا�س  املت�شابقن  اأن يكون مع�شكر  " حر�شنا  وقال 
ونتطلع  واملت�شابقن،  امل�شاركن  كافة  نر�شى  كي  م�شتوى  واأح�شن  اأف�شل 
اأرقاما جديدة خا�شة مع الإقبال الكبري  اأن ن�شاهد  يف املو�شم احلايل اإىل 

للم�شاركة واحل�شور يف املناف�شات الأخرية للمهرجان".
خالل  ميين  والييلييوائييح  القوانن  كافة  تطبيق  اأهمية  على  امل�شغوين  و�ييشييدد 
التاأكد  " مت  املنظمة بو�شعها م�شبقا.. وقال  اللجنة  التي قامت  ال�شروط 
املنظمة  والييلييوائييح  ال�ييشييرتاطييات  وفييق  ي�شاركون  املت�شابقن  جميع  اأن  ميين 
لل�شباق والتي مت ن�شرها عرب املوقع الإلكرتوين، ولدينا فرق فنية خا�شة 

تقوم مبتابعة ذلك والتاأكد منه".
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الفجر الريا�ضي

بعدما فر�س نف�شه اأحد اأهم جنوم القارة الأوروبية باأهدافه الغزيرة رغم اأعوامه 
بورو�شيا  فريقه  م�شجع  هالند  اإرلينغ  الرنوجي  املهاجم  و�شع  يق�س  الي21، 

دورمتوند الأملاين املتلهف لالإبقاء عليه و�شط طمع اأندية كربى بخدماته.
وتعملق الرنوجي بت�شجيله 76 هدفاً يف 75 مباراة منذ قدومه اىل دورمتوند 

يف كانون الثاين/يناير 2020 من ريد بول �شالزبورغ النم�شوي.
اإمكانية كبرية لرحيله يف  2024، فهناك  اأنه مرتبط بدورمتوند حتى  ورغم 
خالل تفعيل بند يف عقده ي�شمح له بذلك )80 مليون يورو(، ما  من   2022
يثري خماوف املدير التنفيذي للنادي هانز-يواكيم فات�شكه الذي يريد معرفة 

ما يخطط له الالعب ووكيل اأعماله مينو رايول.
وزاد قلق فات�شكه واإدارتييه بعد الذي �شدر عن رايول يف وقت �شابق من ال�شهر 
احلايل حن اأفاد باأن اأندية مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي، ريال مدريد وبر�شلونة 
املقبلة  الوجهات  احييدى  تكون  قد  ميونيخ  بايرن  املحلي  والغرمي  الإ�شبانين، 

ملوكله يف 2022.
يغادر  ان  كبرية  فر�شة  "ثمة  بييان  "�شبورت1" الأملانية  لذاعيية  رايييول  وك�شف 
ال�شيف  او  املقبل  ال�شيف  "رمبا  واأردف  احلييايل،  املو�شم  نهاية  يف  اإرلينغ" 

الذي يليه".
التالية.  اخلييطييوة  يخطو  ان  "ي�شتطيع  وتييابييع 

بايرن، ريال، بر�شلونة، مان�ش�شرت �شيتي هي 
اندية ي�شتطيع النتقال اليها".

واو�شح "كنا ندرك متاماً لدى انتقاله اىل 
دورمتوند باأن هذه اخلطوة �شتاأتي".

م�شوؤويل  مييع  �شيجل�س  بيياأنييه  راييييول  واأكيييد 
عن  للحديث  املقبلة  ال�شهر  يف  دورمتييونييد 

هذا الأمر "�شنديل باآرائنا حول هذا املو�شوع 
و�شيبادلوننا هذا الأمر".

الأمور  لفات�شكه،  بالن�شبة 
األ  "يجب  وا�يييييشيييييحييييية 

اآذار/ حييتييى  نيينييتييظيير 
مار�س اأو ني�شان/

ملعرفة  اأبييريييل 
 " ر ا لقر ا

بيييييحييييي�يييييشيييييب 
ميييييييا اأفييييييييياد 
مييييوؤخييييراً، 

اً  د م�شد

املقبلة". القليلة  الأ�شابيع  يف  "�شنتحدث 
دوري  يف  20 هدفاً  اىل  اأ�شرع لعب ي�شل  بات هالند  املا�شي،  اآذار/مييار�ييس  يف 
اأبطال اأوروبا بعد 14 مباراة يف امل�شابقة يف اجناز هائل يتاأكد حجمه من خالل 
الذي  رونييالييدو  كري�شتيانو  الربتغايل  للبطولة  التاريخي  الييهييداف  اإح�شائية 

احتاج اىل 56 مباراة للو�شول اىل هذا العدد من الأهداف.
اأما النجم الكبري الأخر الأرجنتيني ليونيل مي�شي، فاحتاج اىل 40 مباراة.

وعندما كان يف نف�س عمر هالند )21 عاماً و�شتة اأ�شهر(، مل يكن رونالدو قد 
افتتح باكورة اأهدافه يف امل�شابقة والتي و�شلت حتى الآن اىل 140 هدفاً.

الكربى  لالأندية  ا�شتقطاباً  الأكييرث  يبدو هالند  النتقالت،  �شوق  اىل  ا�شتناداً 
بجانب جنم باري�س �شان جرمان الفرن�شي كيليان مبابي.

التقى  بعدما  الرنوجي  النجم  و�شع  معرفة  حماولة  يف  �شباقاً  بر�شلونة  وكييان 
رئي�شه جوان لبورتا برايول للبحث يف املو�شوع.

بالن�شبة للعمالق البافاري بايرن الذي اعتاد خطف اأف�شل املواهب من مناف�شيه 
برز  الذي  ليفاندوف�شكي  البولندي روبرت  املحلين، على غرار هدافه احلايل 
اأوًل مع دورمتوند قبل النتقال اىل "األيانز اأرينا"، فالأمور حم�شومة فهو لن 
ي�شم هالند بح�شب ما اأفاد رئي�شه هربرت هايرن قبل عيد امليالد "لأننا منلك 

روبرت لفياندوف�شكي".
ريال  اأن  هو  اأعييرفييه  ما  "كل  دورمتييونييد  من  القادمة  الر�شمية  املعلومات  وفقاً 
"باإمكاين  اأ�شاف  فات�شكه، لكنه  اأفيياد موؤخراً  به" بح�شب ما  مدريد مهتم جداً 

اأي�شاً اأن اأ�شمي 25 نادياً اخر".
لقد جتاهل دورمتوند التكهنات امل�شتمرة، وقال مدربه ماركو روزه اإنه "اعتدنا 
نيياأخييذ الأميييور كما  "نحن  اأقل"، م�شيفاً  اأكييرث واأحيييييانيياً  اأحيييييانيياً  على ذلييك، 

هي".
مع ابتعاد هالند عن الفريق ب�شبب اإ�شابة يف الفخذ، اأق�شي دورمتوند من 
دوري اأبطال اأوروبا، ما يوؤكد اأهمية الالعب الذي مينح الفريق املزيد من الثقة 

عندما يكون على اأر�س امللعب.
�شقط  اإذ  وفريقه،  لهالند  بالن�شبة  جيدة  العام  نهاية  تكن  مل 
دورمتوند اأمام هرتا برلن 2-3 قبل العطلة ال�شتوية، ما 
ترتيب  يف  نقاط  ت�شع  بفارق  بايرن  خلف  متخلفاً  جعله 

الدوري.
دورمتوند  حيياول  هالند،  رحيل  لإمكانية  وحت�شباً 
الهولندي  مع  التعاقد  خالل  من  البديل  تاأمن 
دونييل مالن الذي بداأ يجد نف�شه يف الفريق 
من  اليييييه  ان�شمامه  ميينييذ  بطيئة  بييداييية  بييعييد 

اأيندهوفن.
�شيكون على مالن التفوق على نف�شه من 
اأجل القرتاب من مكانة هالند الذي 
منذ  القيا�شي  الأرقييييام  حتطيم  بيييداأ 
الثامنة ع�شرة  الييرنوج يف  مغادرته 
ريد  اىل  لالن�شمام  عييمييره  ميين 

بول �شالزبورغ عام 2019.
دوري  يف  له  م�شاركة  اأول  ففي 
�شجل  اأوروبيييييييييييييييا،  اأبييييييطييييييال 
الييرنوجييي ثييالثييييية قييياد بها 
�شالزبورغ للفوز على غنك 
البلجيكي 6-2، يف طريقه 
املجموعات  دور  لإنيييييهييييياء 
خييالل مو�شم  اأهيييداف  بثمانية 

.2020-2019
وبعدما �شجل 29 هدفاً يف 27 مباراة 
خا�شها مع �شالزبورغ، ح�شل دورمتوند على 
متفوقاً  فقط،  يييورو  مليون   20 مقابل  خدماته 
تييردد يف  الييذي  الإيييطييايل  يوفنتو�س  على  ال�شباق  يف 
�شم الرنوجي. اأظهر ابن الي19 عاماً اأن دورمتوند كان 
تاريخ  لعييب يف  اأول  اأ�شبح  بعدما  عليه،  الرهان  يف  حمقاً 
اأول ظهور له يف  الييدوري الأمليياين ي�شجل ثالثية كبديل يف 

كانون الثاين-يناير 2020.

ازداد ال�شك ب�شاأن دفاع ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س عن لقب بطولة اأ�شرتاليا 
منظمو  اأعلن  بعدما  وذلييك  للمو�شم،  �شالم  الغراند  بطولت  اأوىل  املفتوحة، 
كاأ�س رابطة حمرتيف كرة امل�شرب "اأي تي بي"  اأم�س الأربعاء ان�شحاب امل�شنف 
اأندري  باأكمله والرو�شي  النم�شوي  املنتخب  البطولة، على غرار  اأول عاملياً من 
نوفاك  عاملياً  اأول  "امل�شنف  بيان  يف  املنظمون  وقييال  بكورونا.  امل�شاب  روبليف 
ديوكوفيت�س ان�شحب من كاأ�س اأي تي بي 2022. �شيتوىل الآن قيادة املنتخب 

ال�شربي الالعب امل�شنف 33 عاملياً دو�شان ليوفيت�س".
يوم عيد  "بيليت�س" ال�شربية  املنظمون بذلك �شحة ما ك�شفته �شحيفة  واأكد 
فريو�س  �شد  لقاحاً  تلقيه  عن  الإف�شاح  يرف�س  الييذي  ديوكوفيت�س  اأن  امليالد 

البطولة. يف  ي�شارك  لن  عدمه،  "كوفيد19-" من 
النجم  ميين  مقربن  اإىل  ا�شتنادا  الإلييكييرتوين  موقعها  على  ال�شحيفة  وقييالييت 
امل�شرب  كييرة  لعييبييي  رابييطيية  كيياأ�ييس  يف  للم�شاركة  يييذهييب  ليين  "نوفاك  ال�شربي 
%99. اإنه يتدرب هنا )يف بلغراد(، لكنه قرر عدم امل�شاركة  املحرتفن بن�شبة 

يف هذه البطولة".
يهتم  حيث  بلغراد  يف  حالياً  مييوجييود  عيياميياً(   34( ديوكوفيت�س  اأن  واأو�ييشييحييت 

مبوؤ�ش�شته ويتدرب ويق�شي الوقت مع اأ�شرته.
وتعترب م�شابقة كاأ�س رابطة الالعبن املحرتفن احلديثة العهد والتي تتناف�س 
فيها املنتخبات الوطنية، بداية للمو�شم اجلديد لفئة الرجال وحت�شرياً لبطولة 

اأ�شرتاليا املقررة بن 17 و30 كانون الثاين-يناير.
ن�شيب  ميين   2020 تييي بي" عييام  "اأي  كيياأ�ييس  ميين  الأوىل  الن�شخة  لقب  وكيييان 
رافايل  وجنمها  اإ�شبانيا  على  النهائي  يف  بالفوز  بييالده  ومنتخب  ديوكوفيت�س 
نادال، فيما نالت رو�شيا بقيادة دانييل مدفيديف واأندري روبليف لقب الن�شخة 

الثانية على ح�شاب اإيطاليا.
واأنهى ديوكوفيت�س عام 2021 يف املركز الأّول عاملياً وذلك للعام ال�شابع توالياً، 
وهو رقم قيا�شي. كما حقق رقماً قيا�شياً بالفوز يف دورات املا�شرتز لالألف نقطة 

حيث اأحرز هذا العام لقبه الي 37.
منتخب  لئحة  �شمن  احلييايل  ال�شهر  من  ال�شابع  يف  ديوكوفيت�س  ا�شم  واأدرج 
بالده الذي �شي�شارك يف كاأ�س الرابطة، قبل اأن يدرج ا�شمه اأي�شاً يف اليوم التايل 
�شمن امل�شاركن يف بطولة ا�شرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع الكربى، 

يف الفرتة بن 17 و30 كانون الثاين-يناير املقبل.
م�شاركته  حييول  ال�شك  ديوكوفيت�س  يزيد  الرابطة،  كاأ�س  من  بان�شحابه  لكن 
تواليا  والرابع  بها  العا�شر  لقبه  اإىل  ي�شعى  املفتوحة حيث  اأ�شرتاليا  يف بطولة 

الألقاب  عييدد  يف  القيا�شي  بالرقم  بالتايل  لينفرد  �شالم  الغراند  يف  والي21 
يف البطولت الكربى الذي يتقا�شمه حاليا مع نادال وال�شوي�شري روجيه 
بتلقيهم  م�شروطة  اأ�شرتاليا  بطولة  يف  الالعبن  م�شاركة  وتبقى  فيدرر. 

لي"كوفيد19-"  امل�شاد  اللقاح 
منهم  املييقييربيين  جييانييب  اإىل 

واأعييييييي�يييييييشييييييياء جييييهييييازهييييم 
التدريبي والطبي.

�شحيفة  واأكيييييييييييييييدت 
من  اأنييييييه  "بيليت�س" 

املحتمل اأن يعلن "نويل"، 
ديوكوفيت�س،  لييقييب  وهيييو 

قبل نهاية العام قراره ب�شاأن 
غراند  بييطييوليية  اأول  يف  ميي�ييشيياركييتييه 

�شالم يف العام اجلديد.
الأ�ييييشييييرتايل رحييييالت جماعية  ونييظييم الحتييييياد 

ملبورن  اىل  اليييدولييييييين  الييينيييجيييوم  و�يييشيييول  لييتيينييظيييييم 
و�شيدين، وكانت اوىل الراحالت الوافدة الثالثاء.

وكانت بطلة اأ�شرتاليا املفتوحة العام املا�شي اليابانية ناومي اأو�شاكا اوىل 
اأفاد  ما  بح�شب  الرحلة  هييذه  منت  على  يكن  مل  ديوكوفيت�س  لكّن  الوا�شلن، 

الحتاد الذي يرتك لالعبن والالعبات خيار ال�شفر عرب الطريان التجاري.
"كوفيد19-"  فريو�س  �شد  اللقاح  تلقيه  عن  الإف�شاح  ديوكوفيت�س  ويرف�س 
والييده �شريدان يف  قييال  للقاح، فيما  اأبييدى معار�شته  اأن  �شبق  من عدمه، حيث 
اأواخر ت�شرين الثاين/نوفمرب اّن ديوكوفيت�س لن ي�شارك على الأرجح يف بطولة 

اأ�شرتاليا املفتوحة، متهًما املنظمن بي "البتزاز".
وتييعييّر�ييس الييعييديييد ميين الييالعييبيين امليي�ييشيياركيين يف كيياأ�ييس +اأيييييه تييي بيييي+ لالإ�شابة 
والكندي  عامليا  اخلام�س  روبليف  اأنييدري  الرو�شي  بينهم  كورونا، من  بفريو�س 

ديني�س �شابوفالوف.
امل�شاركة يف دورة  الذي كان ينوي  نادال  الإ�شباين رافايل  النجم  اأ�شيب به  كما 
حت�شريية يف ملبون ال�شبوع املقبل، علماً اّن الالعبن الذين اأ�شيبوا بالفريو�س 

�شاركوا يف دورة اأبوظبي ال�شتعرا�شية هذا ال�شهر.
ووقعت لعبات عّدة اي�شاً �شحية الفريو�س بعد م�شاركتهن يف الدورة نف�شها، 
اأن�س  اإميا رادوكانو والتون�شية  وهّن ال�شوي�شرية بليندا بنت�شيت�س، الربيطانية 

جابر.
تف�شي  تقلي�س خميياطيير  بييهييدف  رحيييالت جماعية  الأ�يييشيييرتايل  الحتيييياد  ونييظييم 
ال�شلبية  اختبارهم  نتيجة  اإبييراز  امل�شافرين  على  يتعّن  حيث  كورونا  فريو�س 

خالل ال�شاعات الي 72 الأخرية قبل ال�شفر.
ونتيجة "كوفيد19-" والإ�شابات، �شتحل فرن�شا بدًل من النم�شا يف املجموعة 
تيم ودينين�س نوفاك، على  ان�شحاب دومينيك  "اأي تي بي" بعد  لكاأ�س  الثانية 
غرار الثالثي الرو�شي روبليف، اأ�شالن كارات�شيف ويفغيني دون�شكوي والأمريكي 

اأو�شنت كراييت�شيك بح�شب ما اأعلن املنظمون الأربعاء.
التي  البطولة  هذه  يف  بالكامل  ين�شحب  الذي  الوحيد  املنتخب  النم�شا  وكانت 
اأربعة  ميين  منها  كييل  جمموعات  اأربيييع  على  امل�شاركة  الي16  منتخباتها  وزعيييت 

منتخبات.
ووقعت �شربيا يف املجموعة الأوىل بجانب اإ�شبانيا، الرنوج وت�شيلي، فيما جاءت 
رو�شيا بقيادة دانييل مدفيديف يف املجموعة الثانية مع اإيطاليا ماتيو برييتيني 

ويانيك �شيرن، النم�شا التي حلت مكانها فرن�شا الآن، واأ�شرتاليا امل�شيفة.
و�ييشييتييكييون اأملييانيييييا بييقيييييادة األييكيي�ييشيينييدر زفرييف 
للمناف�شة،  امليير�ييشييحيية  امليينييتييخييبييات  مييين 
الثالثة  امليييجيييميييوعييية  يف  جيييييياءت  وقيييييد 
والوليات  بييريييطييانيييييا  كيينييدا،  ب�شحبة 
�شتيفانو�س  �شيناف�س  فيما  املتحدة، 
املنتخب  يف  ورفييياقيييه  تيي�ييشيييييتيي�ييشيييييبييا�ييس 
الرابعة  املجموعة  �شمن  اليييييونيياين 
بولندا  الأرجييييينيييييتييييين،  جييييانييييب  اىل 

وجورجيا.

•• اأبوظبي-وام: 

بت�شدره   2021 عييام  �شيتي  مان�شي�شرت  نيييادي  اأنييهييى 
مريح  بيييفيييارق  الربميريليج"  الإجنليزي"  ليييليييدوري 
لكل  موؤ�شر  ليعطي  مناف�شيه،  اأقيييرب  عيين  النقاط  ميين 
املناف�شن اأنه عازم على الحتفاظ باللقب للعام الثاين 
على التوايل، وال�شاد�س منذ انتقال ملكيته اإىل اأبوظبي 
يف عام 2008. ومل يتوقف الي" �شيتي" عند هذا النباأ 
ت�شدر  اأنييه  حيث  العامل،  حييول  وحمبيه  لع�شاقه  ال�شار 
الأبطال  لييدوري  التمهيدي  الييدور  يف  اأي�شا  جمموعته 
يف  قييويييا  اأداء  وييييقيييدم  ليج"  اليي�ييشييامييبيييييونييز  الأوروبي" 
البطولة ي�شعه على قائمة الرت�شيحات للذهاب بعيدا 

يف هذه البطولة، واملناف�شة بقوة على لقبها.
اأييي�ييشييا الييتييي نييعييزز مكانة النادي  وميين الأنييبيياء اليي�ييشييارة 
العامل  اأندية  قمة  على   2021 لعام  اإنييهيياوؤه  هو  عامليا 
"تران�شفري  اليي�ييشييوقييييية وفييقييا ملييوقييع  الييقيييييميية  ميين حيييييث 
ماركت" العاملي املتخ�ش�س يف اأ�شعار الالعبن والقيمة 
ال�شوقية للفريق، حيث يعد الي"�شيتي" النادي الوحيد 
ال�شوقية  لعبيه  قيمة  تتجاوز  الييذي  حاليا  العامل  يف 
وفقا  ال�شوقية  الفريق  قيمة  تبلغ  حيث  ييييورو،  املليار 
ويليه  يييورو،  1.04 مليار  اجليياري  دي�شمرب  لتقديرات 
مليون   927.7 بقيمة  جييريمييان  �ييشييان  بييارييي�ييس  فييريييق 

يورو، ثم ت�شيل�شي يف املركز الثالث ب 878.5 مليون، 
مليون،   865 بقيمة  يونايتد  مان�شي�شرت  ياأتي  ورابعا 
يف  ميونيخ  وبييايييرن  مليون،   861 بقيمة  ليفربول  ثم 
املركز ال�شاد�س ب 819.5 مليون، وريال مدريد �شابعا 
مدريد  اأتليتيكو  ثم  اإ�شرتليني،  جنيه  مليون   751 ب 
 695 تا�شعا ب  وبر�شلونة  745.90 مليون،  ثامنا ب 
مليون، واأخريا توتنهام يف املركز العا�شر بقيمة �شوقية 

تبلغ 643.25 مليون يورو.
وتاأ�ش�س نادي مان�ش�شرت �شيتي امللقب بال" �شيتيزن�س" 
ا�شمه عام  با�شم �شينت مارك�س، ثم حتول   1880 عام 
اإىل  ملكيته  انتقال  وبعد  �شيتي،  ملان�ش�شرت   1894
عام  وال�ييشييتييثييمييار  للتنمية  املييتييحييدة  اأبييوظييبييي  جمموعة 
2008، عاد اإىل تاألقه وفاز بلقب الربمييري ليج بعد 
الدوري  اأنييدييية  اأكييرث  واأ�شبح  الغياب،  ميين  عاما   44
الأخري،  العقد  يف  الييييدوري  بلقب  تتويجا  الجنييليييييزي 
عام  من  اعتبارا  اأوروبيييا  اأبطال  دوري  اإىل  للتاأهل  وعيياد 
البطولة  نهائي  اإىل  املا�شي  العام  �شعد  ثم   ،2011
قيادة  حتييت  بها  للفوز  اأدين  اأو  قو�شن  قيياب  كييان  حيث 
مدربه الإ�شباين املميز بيب جوارديول، وينتمي النادي 
حاليا اإىل جمموعة" �شيتي فوتبول جروب" التي ت�شم 
11 ناديا لكرة القدم حول العامل، وتعد اأكرب منظومة 

لكرة القدم حول العامل.

•• دبي -وام:

�شتكون اجلولة الثانية ع�شرة من دوري اأدنوك للمحرتفن 
لكرة القدم، التي تنطلق يومي اخلمي�س واجلمعة املقبلن، 
اأخر جولت م�شابقة دوري املحرتفن يف عام 2021، وقبل 
الأخرية على نهاية الدور الأول للم�شابقة والذي �شيختتم 

مناف�شاته يف �شهر يناير املقبل.
رابطة  عليها  اأطلقت  والتي  ع�شر،  الثانية  اجلولة  وت�شم 
مواجهات   7 العامل"،  يف  �شتاء  "اأجمل  �شعار  املحرتفن 
مع  الظفرة  فيلتقي  مباريات   4 اخلمي�س  غدا  تقام  حيث 
الن�شر، وي�شتقبل العن فريق عجمان، ويحل �شباب الأهلي 

�شيفاً على بني يا�س، وي�شت�شيف الو�شل فريق العروبة.
مباريات،   3 باإقامة  اجلولة  نف�س  اجلمعة  يوم  وت�شتكمل 
اليي�ييشييارقيية �ييشيييييفييا عييلييى الإمييييييييارات، وي�شتقبل  حيييييث يييحييل 
خورفكان فريق احتاد كلباء، وتختتم اجلولة بلقاء الوحدة 

مع اجلزيرة.
الي200 هدف  املييا�ييشييييية حيياجييز  كيي�ييشييرت اجلييوليية  وبييعييدمييا 
والو�شول اإىل 210 خالل 77 مباراة اأقيمت يف امل�شابقة 
احلفاظ  اجلديدة  اجلولة  على  لزاماً  �شيكون  الآن،  حتى 
على معدل التهديف بواقع 2.7 هدف لكل مباراة على اأقل 
تقدير. و�شي�شعى خالل هذه اجلولة فريق العن مت�شدر 
اأقوى خط هجوم  27 نقطة، و�شاحب  الرتتيب، بر�شيد 
يف امل�شابقة باإجمايل 26 هدفاً، ملوا�شلة �شدارته والبتعاد 
املركز  �شاحب  عجمان  ي�شت�شيف  عندما  مناف�شيه  عيين 

الثامن بر�شيد 15 نقطة.
والذي  نقطة،   20 بر�شيد  الرتتيب  ثيياين  الييوحييدة،  اأمييا 
من  املا�شية  اجلييوليية  امل�شابقة  يف  الأوىل  بخ�شارته  مني 
اأقوى خط دفاع يف امل�شابقة  اأنه �شاحب  احتاد كلباء، رغم 

اإىل  في�شعى  فقط،  اهيييداف   7 �شوى  �شباكه  ت�شتقبل  ومل 
تعوي�س تلك اخل�شارة وا�شتعادة نغمة النت�شارات، اإل اأنه 
�شوف ي�شطدم مبواجهة اجلزيرة �شاحب املركز اخلام�س 
اجلولة  يف  الكبري  بييفييوزه  واملنت�شي  نقطة،   19 بر�شيد 

املا�شية على خورفكان برباعية نظيفة.
بر�شيد  الرتتيب  ثالث  الأهييلييي،  �شباب  مهمة  تكون  وليين 
بني  على  �شيفا  يحل  عندما  �شهلة،  اأي�شا  نقطة   20
وال�شاعي  نقطة   12 بر�شيد  الي11  املركز  �شاحب  يا�س 
علما  ال�شارقة،  ميين  بثالثية  الأخيييرية  خ�شارته  لتعوي�س 
مبارياتهما  فقط يف  12 هدفاً  اأحييرزا  الفريقان  كال  بيياأن 

ال�شابقة، رغم فارق النقاط بينهما.
 19 بر�شيد  الييرابييع  املييركييز  �شاحب  ال�شارقة،  ي�شعى  كما 
وحتقيق   ، الإيجابية  نتائجه  �شل�شلة  موا�شلة  اإىل  نقطة 
فوزه الثالث على التوايل يف الدوري وال�شابع يف امل�شابقة، 
طعم  يعرف  مل  الييذي  الإمييييارات،  على  �شيفاً  يحل  عندما 
يف  وحيييييدة  نقطة  وبر�شيده  الآن  حتى  امل�شابقة  يف  الييفييوز 
املركز الأخري. وبعد خ�شارة الن�شر، �شاحب املركز ال�شاد�س 
بر�شيد 17 نقطة، يف اجلولة املا�شية من العن، �شيكون 
اأر�شه  اأخرى �شعبة خارج  على املوعد مع خو�س مواجهة 
8 نقاط، وهو  الي12 بر�شيد  اأمييام الظفرة �شاحب املركز 
الفريق الذي خ�شر ب�شعوبة من �شباب الأهلي يف اجلولة 
مفاجاأة  �شاحب  كلباء  احتييياد  امييا  وحيييييد.  بييهييدف  املا�شية 
الفوز على الوحدة يف اجلولة املا�شية، والذي يحتل املركز 
هذه  ل�شتثمار  في�شعى  نقطة،   15 بر�شيد  حالياً  ال�شابع 
الذي  على خورفكان،  املعنوية، عندما يحل �شيفاً  الدفعة 
ي�شاركه نف�س الر�شيد من النقاط، لكنه يف املركز التا�شع، 
اأمام  الكبرية  اأثييار اخل�شارة  التعايف من  اأي�شا  ويحاول هو 

اجلزيرة برباعية يف اجلولة املا�شية.

مان�س�سرت �سيتي يختتم 2021 على قمة اأغلى 
اأندية العامل من حيث القيمة ال�سوقية لالعبيه

ديربي العا�سمة اأبرز مالمح اجلولة ال�12 من دوري اأدنوك للمحرتفني

ال�سك يزداد حول م�ساركة ديوكوفيت�س يف بطولة اأ�سرتاليا و�سع هالند يق�س م�سجع دورمتوند 

•• اأبوظبي - وام:

نادي  يف  الرئي�شي  زاييييد  ال�شيخ  مبلعب  اخلمي�س  اليييييوم  ظهر  بعد  تختتم 
غنتوت، بطولة الإمارات الدولية للبولو، برعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان رئي�س النادي، التي اأقيمت على مدار الأ�شبوع املا�شي مب�شاركة 4 

من فرق النخبة على جوائز مالية قيمة لأ�شحاب املراكز الأوىل.
فرق  ت�شاوت  اأن  بعد  للنهائي  للبولو  وبنجا�س  غنتوت  فريقي  تاأهل  وجيياء 
لفك  الفنية  اللجنة  دفع  مما  النقاط،  بر�شيد  وبنجا�س  وغنتوت  اأبوظبي 
الرتجيحية حل�شم  برميات اجلزاء  املت�شاوية  الثالث  الفرق  الرتباط بن 
الرتتيب العام، حيث جنح ماركو�س هداف غنتوت، وكورتي هداف بنجا�س 
يف ت�شجيل الرميتن، فيما اأخفق اأمادوري �شيجوندو لعب فريق اأبوظبي 

يف حتقيق الهدف من الرمي.
ومن املنتظر اأن يلتقي فريقا الإمارات واأبوظبي للبولو يف الثانية والن�شف 
بعد ظهر اليوم اخلمي�س لتحديد املركزين الثالث والرابع ، وتعقبها مباراة 
غنتوت  فريقي  بن  �شتجمع  والتي  والن�شف  الرابعة  عند  الذهبية  الكاأ�س 
و�شيدير  مييرة،  لأول  به  للفوز  ي�شعى  الييذي  بولو  وبنجا�س  اللقب/  /حامل 
ريوز  وكي�شار  نيكول�س  من  املكون  الييدويل  الطاقم  املرحلة  تلك  مباريات 

وادام �شناو.
الظهر  بعد  الثانية  من  اعتبارا  اليوم  اخلتامي  احلفل  برنامج  ويت�شمن 
الييفييقييرات الحييتييفييالييييية والييرتفيييييهييييية كالقفز احلييير باملظالت،  الييعييديييد ميين 
ومعر�س القرية الرتاثية واألعاب الأطفال، وال�شحب على اجلوائز املقدمة 

للجمهور.

اليوم.. غنتوت وبنجا�س يف نهائي بطولة غنتوت الدولية للبولو

»التيكبول« جتذب زوار 
اإك�سبو 2020 دبي 

•• دبي -وام:

ي�شت�شيف نادي الريا�شة واللياقة البدنية والعافية يف اإك�شبو 2020 دبي، 
الذي  املجري،  اجلناح  برعاية  "التيكبول"  ريا�شة  ملحبي  حافال  اأ�شبوعا 
ي�شعى للتعريف اأكرث بهذه اللعبة التي اأ�شبحت تلقى رواجاً حول العامل، 
النجم  الييقييدم لحرتافها مثل  كييرة  ميين جنييوم  العديد  مييع توجه  �شيما  ل 

الربازيلي رونالدينيو، ونيمار وكارلو�س بويول، وغريهم.
املجري:  اجلناح  يف  الت�شالت  م�شوؤولة  �شابو،  دي  �شاوكا  اإميي�شا  وقالت   
الثقايف للدولة، ومن �شمنها  التنوع  اإظهار  املجري على  "يحر�س اجلناح 
التيكبول  �شيما ريا�شة  ب�شعبية كبرية، ل  التي تتمتع  الريا�شية  الأن�شطة 
وحتظى  الرا�شخة  الريا�شات  ميين  الييوقييت  مييع  لت�شبح  املجر  بداأتها  التي 

باإقبال كبري حول العامل".
 واأ�شافت: "يعترب اإك�شبو 2020 دبي من�شة مثالية للتعريف اأكرث بهذه 
الفر�شة  يحت�شنها،  التي  املختلفة  الفعاليات  خالل  من  ويتيح  الريا�شة، 

لو�شولها اإىل �شريحة كبرية من الأ�شخا�س".
ن�شبياً، وهي مزيج من  الريا�شات اجلديدة  التيكبول من   وتعترب ريا�شة 
كرة القدم والتن�س، حيث متار�س على طاولة �شبيهة بالتي متار�س عليها 
لعبة التن�س، ولكن با�شتخدام كرة القدم. وتت�شابه قواعدها مع قواعد كرة 
القدم، حيث ي�شتطيع الالعبون مل�س الكرة باأي جزء من اأج�شادهم با�شتثناء 

اأذرعهم واأياديهم.
  اأما وجه الختالف بن التيكبول وكرة القدم، يكمن بكونها ل حتتاج اإىل 
م�شاحة كبرية للعب حيث ت�شتبدل امللعب بالطاولة وي�شل عدد الالعبن 
فيها اإىل اأربعة لعبن كحد اأق�شى. كما تتميز بكونها لعبة �شهلة على جميع 

الأعمار فما عليك اإل تعلم القواعد والتقنيات الأ�شا�شية لتبداأ ممار�شتها.



تك�سب مليون دولر خالل عام بف�سل غ�سول 
جنحت امراأة اأ�شرتالية طموحة ل يتجاوز عمرها 33 عاماً، وتعمل 
كممر�شة بدوام جزئي، يف اإن�شاء عالمة جتارية خا�شة بها مكنتها 

من ك�شب مئات الآلف من الدولرات خالل فرتة ق�شرية.
بعدما �شاقت ذرعاً بعملها كممر�شة، قررت كريت�شي برونر، وهي 
اأم لأربعة اأطفال، اإن�شاء م�شروعها اخلا�س يف بيع منتجات العناية 

بب�شرة اجل�شم.
وخالل ثالث �شنوات، عملت خاللها املراأة بجد، جنحت كريت�شي 
والتي   ،2020 نوفمرب  "بوتي" يف  التجارية  عالمتها  اإطييالق  يف 
تت�شم مبنتجاتها املميزة التي ت�شمل منظف ب�شرة اجل�شم، ومق�شر 

الب�شرة، وغ�شول اجل�شم.
كريت�شي"  بي"  اخلا�شة  التجارية  العالمة  منتجات  حققت  وقييد 
جناحاً كبرياً، حيث قالت امل�شتهلكات اللواتي جربن منتجات بوتي، 
تتجاوز  مل  ق�شرية  فرتة  خالل  حت�شنت  قد  اأج�شامهن  ب�شرة  اإن 
الأ�شبوعن، وانخف�شت كميات ال�شيلوليت لديهن ب�شرعة قيا�شية، 

اإ�شافة اإىل انخفا�س البثور لديهن.
الفكرة بعد  "خطرت يل  وقالت كريت�شي متحدثة عن جتربتها: 
مل  العمالء.  مييع  والعمل  التجميل  جمييال  يف  العمل  ميين  �شنوات 
يتمكن العمالء من العثور على منتجات لأج�شادهم ت�شاعد على 

التخل�س من العديد من امل�شكالت".

حتول اأوراق ال�سحف القدمية 
اإىل حتف فنية

للتحف  معر�شا  مييوؤخييرا،  بييارودي  حنان  اللبنانية  الفنانة  اأقامت 
الأمريكية،  املييتييحييدة  اليييولييييات  يف  احليي�ييشييرييية  واملييقييتيينيييييات  الفنية 

�شنعت من ورق ال�شحف والعبوات البال�شتيكية.
وتخ�ش�شت بارودي يف اليابان ب�شناعة وتن�شيق الأزهار من عجينة 
الأوراق  بقايا  ا�شتخدام  يف  ن�شاطها  وو�شعت  "الباندو"،  اأو  اخلبز 

وال�شحف القدمية، ل�شناعة قطع فنية.
ال�شحف  اأوراق  بييجييمييع  "بداأت  مييعيير�ييشييهييا:  عيين  بيييييارودي  وقييالييت 
والأكيا�س البال�شتيكية وما تي�شر من املواد عن الطريق لأحولها 
اإىل حتييف فيينييييية. اأقييمييت الييعييديييد ميين املييعييار�ييس، وعييّلييمييت طالبا، 
البيوت  ربييات  ميين  العديد  وعلمت  بيئية،  جمعيات  يف  وحييا�ييشييرت 
وال�شيدات مهارات حتويل املهمالت اإىل كل ما يحتاجه البيت من 

اأثاث وحتف".
اأ�شحابي  "علمت  "�شكاي نيوز عربية":  واأ�شافت يف حديث ملوقع 
وجرياين �شرورة املحافظة على البيئة بالدرجة الوىل، واأهمية 

اأ�شياء كثرية ل نتوقع قيمتها، وحتويلها اإىل اأغرا�س مده�شة".
باإقامة  "بداأت  بييارودي:  قالت  اأقامتها  التي  للمعار�س  وبالن�شبة 
معار�س خا�شة انطلقت بها من لبنان اإىل اخلارج. نظمت العديد 
و�شاركت  ومو�شكو،  وتركيا  العربي  اخلليج  دول  يف  املعار�س  من 
واأمتلك  لبنان،  خييارج  العمل  من  النوع  بهذا  ملهتمن  دورات  بعدة 
اليوم خمزوناً كبريا لأوراق ال�شحف منذ ال�شبعينيات بعد توقف 
اأوراق  ميين  الكثري  اأعييمييايل  تييدخييل يف  الييورقييييية.  ال�شحف  �ييشييدور 

ال�شحف وبع�س والكرتون وحتى الورق املخ�ش�س للكتابة".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رجل م�سلول ير�سل تغريدة با�ستخدام دماغه
اأ�شبح رجل م�شاب بال�شلل اأول �شخ�س ير�شل تغريدة اإىل العامل با�شتخدام التفكري املبا�شر فقط.

ومت هذا الإجناز الفذ بوا�شطة فيليب اأوكيفي، وهو مري�س مبر�س ع�شبي حركي، عرب و�شع غر�شة رقاقة دقيقة 
 Hello World تلتقط اإ�شارات دماغه، ومت و�شفها باأنها "اأول تغريدة بالتفكري املبا�شر" بعد اأن قال ال�شيد اأوكيفي

با�شتخدام الغر�شة الدماغية.
واأعلنت �شركة Synchron وهي �شركة لتطوير واجهات التخاطب بن احلا�شوب والدماغ عن تغريدة اأوكيفي على 

تويرت يف 23 دي�شمرب -كانون الأول اجلاري.
 Synchron's �شركة  من  بالكمبيوتر  مرتبطة  دماغية  بغر�شة  تزويدهم  مت  الذين  املر�شى  اأحييد  اأوكيفي  ويعد 

Stentrode اأو بعبارة اأخرى، زراعة �شريحة �شغرية يف ج�شده حتلل اإ�شارات دماغه وت�شاعد يف تنفيذ الأوامر.
وقالت ال�شركة اإن ال�شيد اأوكيفي هو اأول �شخ�س جنح يف اإر�شال ر�شالة اإىل العامل على و�شائل التوا�شل الجتماعي 
مبا�شرة من خالل التفكري، وقال اأوكيفي "عندما �شمعت عن هذه التكنولوجيا لأول مرة، عرفت مدى ال�شتقالل 
الذي ميكن اأن تعيده اإيل. النظام مذهل، وي�شبه تعلم ركوب الدراجة، حيث يتطلب الأمر تدريًبا، ولكن مبجرد اأن 

تتعود عليه، ي�شبح الأمر طبيعًيا".
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العثور على كب�سولة زمنية من عام 1887 
وجد عمال اأمريكيون "�شندوقا زمنيا" اأثناء اأعمال تفكيك قاعدة التمثال 
للجرنال الكونفدرايل روبرت اإي يل يف ريت�شموند، عا�شمة ولية فرجينيا.  
واأعلن رالف نورثهام، حاكم ولية فرجينيا، عرب "تويرت" اأن اأطقم العمل 
متثال  ت�شم  كانت  والييتييي  التمثال،  قيياعييدة  اإزالييية  عملية  تنهي  كانت  التي 
زمنية" ثانية  "كب�شولة  اأنييه  يبدو  ما  على  عييرثت  الكونفدرايل،  اجلييرنال 

كانت مطلوبة منذ فرتة طويلة.
اأن م�شوؤويل الرتميم يعملون على درا�شة  اإىل  واأ�شار نورثهام يف تغريدته 
القطعة الأثرية، وتابع: "لقد وجدوها. من املحتمل اأن تكون هذه كب�شولة 

الزمن التي كان يبحث عنها اجلميع".
وبعد نحو اأربع �شاعات من التغريدة الأوىل، التي ن�شرها يوم الثنن 27 
عليها  احل�شول  مت  للمربع،  اأخييرييين  �شورتن  نورثهام  اأ�ييشييدر  دي�شمرب، 

بوا�شطة الأ�شعة ال�شينية.
وقال: "تقدم الأ�شعة ال�شينية نظرة اأوىل داخل الكب�شولة الزمنية: يعتقد 
اخلرباء اأنه قد تكون هناك عمالت وكتب واأزرار وحتى ذخرية من احلرب 

الأهلية. �شيتم فتح ال�شندوق غدا يف ال�شاعة 1:00 م�شاء".

اإحياء فن الف�سيف�ساء يف اأريحا الفل�سطينية
اإىل  جنبا  فها  وت�شُ امللونة  احلجارة  من  �شغرية  قطعا  ال�شوا  نعمة  تختار 
اأريحا  الف�شيف�شاء مبدينة  جنب بعناية و�شرب وهي ت�شنع لوحة يف مركز 
يف ال�شفة الغربية. ويف املركز الذي اأ�ش�شه اأ�شامة حمدان يف اأريحا "مدينة 
القمر" منذ ما يقرب من 20 عاما، تعكف جمموعة من احلرفين على اإعادة 
احلياة لهذا الفن الذي ي�شكل معلما رئي�شيا يف الرتاث الثقايف الفل�شطيني. 
يقع املركز على حافة واد يبعد مئات الأمتار عن ق�شر ه�شام الأثري الذي 

ي�شم اأكرب لوحة ف�شيف�شاء مكت�شفة يف العامل حتى الآن.
الف�شيف�شاء من  الف�شيف�شاء لإعادة ولدة فن  "�شميناه مركز  وقال حمدان 
جديد يف فل�شطن". والف�شيف�شاء نوع من فنون الزخرفة ت�شطف فيه قطع 
�شغرية احلجم نادرا ما تكون منتظمة الأبعاد يف ترتيب معن لإنتاج ال�شكل 
اأماكنها.  النهائي، وذلك با�شتخدام مواد ل�شقة جلمع القطع وتثبيتها يف 
والق�شور  واملعادن  والزجاج  الأحجار  من  ماأخوذة  القطع  تكون  اأن  وميكن 
والقرميد وغييريهييا ميين امليييواد. وقييال حييمييدان يف مقابلة مييع روييييرتز "هذا 
الف�شيف�شائي عظيم.. عندنا كميات هائلة )لوحات ف�شيف�شاء( تعود  الإرث 
يومنا  وحتى  وال�شليبية  اليونانية  الفرتة  �شواء  تاريخية  فرتات  عدة  اإىل 
يتابع عمل جمموعة من احلرفين يف  كييان  الييذي  واأو�ييشييح حمدان  هذا". 
ور�شة للف�شيف�شاء لإجناز جمموعة جديدة من اللوحات "حرفة الف�شيف�شاء 

هي جزء اأ�شا�شي بالرتاث الثقايف الفل�شطيني منذ اأكرث من األفي �شنة".

ريهانا ت�سدم املتابعني 
ب�سورة من طفولتها

�شجت مواقع التوا�شل الجتماعي 
يف ال�شاعات املا�شية ب�شورة ن�شرتها 
النجمة العاملية  ريهانا  يف �شفحتها 
التوا�شل  ميييوقيييع  عييلييى  اخليييا�يييشييية 

الجتماعي.
�ييشيين �شغري  يف  رييييهيييانيييا  وظيييهيييرت 
اأثار  اأجواء عيد امليالد، وما  و�شط 
اجليييييدل ميييالميييح ريييهييانييا اليييتيييي مل 
تتغري حتى اليوم واأظهر اأن ريهانا 
لأي  تخ�شع  ومل  طبيعي  جمالها 

عملية جتميل.
وكييييانييييت نييي�يييشيييرت ريييييهييييانييييا �يييشيييورة 
التوا�شل  موقع  على  لها  جييديييدة 

الجتماعي.
وبيياليي�ييشييورة ظييهييرت ريييهييانييا بق�شة 
�شعر جديدة باللون الزهري والتي 
اأظيييهيييرت جييمييال وجييهييهييا، وارتييييدت 
تفا�شيل  اأظيييهييير  اأبييييي�ييس  قييمييييي�ييشيياً 
الأمر  جييداً  فا�شح  ب�شكل  �شدرها 
الييييذي اأحييييدث �ييشييجيية عييلييى مواقع 
انهال  فقد  الجتماعي،  التوا�شل 
من�شور  على  بالتعليقات  املتابعون 
و  لها  حبهم  عيين  معربين  ريييهييانييا 

عن اإعجابهم بجمالها.

ملاذا اأغ�سب اإعالن 
عمرو دياب اجلمهور؟

حيياليية ميين اجلييييدل اأثيييارهيييا اإعيييالن 
امليييطيييرب املييي�يييشيييري، عيييميييرو دييييياب، 
لإحيييييييييييدى �ييييشييييركييييات اليييي�ييييشيييييييييارات 
الكثريون  اعيييتيييربه  اإذ  اليي�ييشييهييرية، 
التوا�شل  ميينيي�ييشييات  جييمييهييور  مييين 
الجتماعي يحر�س على م�شايقة 
التحر�س،  على  وي�شجع  الآخييرييين 

فما الق�شة؟
خالل الإعالن، يظهر عمرو دياب 
لل�شركة،  �شيارة جديدة  يقود  وهو 
ويكاد ي�شدم �شيدة تعرب الطريق، 
بالتقاط  ويييقييوم  يييتييوقييف  اأنييييه  اإل 
�شورة لها عن طريق ال�شيارة التي 
اجلديدة،  اخلا�شية  هييذه  متتلك 
ال�شيدة على هاتفه  وتظهر �شورة 

املحمول.
هاجم جمهور "ال�شو�شيال ميديا" 
ت�شجيًعا  واعيييييتيييييربه  الإعييييييييييييالن، 
لت�شوير  ال�شيارة  هذه  مل�شتخدمي 
على  احلييي�يييشيييول  دون  الآخيييييريييييين 
بالفتيات،  والييتييحيير�ييس  موافقتهم 
و�شط ت�شاوؤلت عن كيفية ال�شماح 
اإىل  امل�شيء  الإعيييالن  هييذا  بو�شول 

اجلمهور.
من جانبه، يقول اخلبري الإعالمي، 
الييدكييتييور يييا�ييشيير عييبييد الييعييزيييز، اإن 
�شناعة الإعالنات تخو�س �شراًعا 
يتعلق  الأول  طييرفيين،  ميين  يتكون 
بييعييوامييل جييذب اجلييمييهييور، والآخر 
يتعلق باحرتام املعايري الأخالقية 

واملجتمعية.

هذا الل�س �سحية رائحة عطر مغرية
حيييييييياول، �يييشيييليييميييان ييييونيييو�يييشيييوف الييييبييييالييييغ من 
�شرقة  مو�شكو  اأهييييايل  ميين  عييامييا   47 الييعييميير 
من   Blanche eau de toilette عييطيير 
متجر  يف  الييتييجييارييية   BYREDO عييالميية 
"مرتوبولي�س" ب�شمال غرب مو�شكو، مهددا 
بتفجري قنبلة بيده. وا�شطر رجال ال�شرطة 
الذين و�شلوا املتجر فورا لإجالء زواره كلهم 
فتبّن  ذلك  مع  املجرم.  على  القب�س  واإلقاء 
والقنبلة  خيياطييئييا  كيييان  الإنيييييذار  اأن  بييعييد  فيما 
خادعة واعرتف ال�شارق �شيئ احلظ يف ق�شم 
ال�شرطة بانه ارتكب ال�شرقة ل�شبب اأن رائحة 
طبيبة  قييالييت  بينما  عقله".  "�شلبت  العطر 
الأمرا�س النف�شية، ميال كريتوفا، يف مقابلة 
يتم  ل  العطر  اإن  �شحيفة" غييازيييتييا.رو   مييع 
ت�شويقه كاأي ُمنتج مثري ومغر ب�شكل خا�س. 
ويبدو اأن العطر، ح�شب الطبيبة، لفت اأنظار 
ال�شارق بعالمته التجارية باهظة الثمن. ومل 
م�شكرة  عطر  لرائحة  �شحية  الل�س  يذهب 
يقدم  اأن  قرر  بل  يقول،  عقله" كما  "اأخذت 

هدية فاخرة حلبيبته يف عيد راأ�س ال�شنة.

قتلت يف ذراع اأمها
لقيت فتاة يف الرابعة ع�شرة من عمرها، احلتف، بطريقة 
اأ�شيبت  عندما  موؤخرا،  كاليفورنيا،  ولييية  يف  ماأ�شاوية، 
اآخر،  �شخ�س  �شوب  توجيهها  جييرى  �شرطة  بر�شا�شة 
فيما كانت الراحلة املنحدرة من ت�شيلي حتلم باأن توؤ�ش�س 
وبح�شب �شحيفة  املييتييحييدة.  اليييولييييات  يف  نيياجييحيية  حييييياة 
"وا�شنطن بو�شت"، فاإن الفتاة فالنتينا اأوريالنا، ماتت يف 
ذراع والدتها، بينما كانت يف غرفة القيا�س باأحد متاجر 
داخل  الفتاة  وكانت  اأجنلو�س.  لو�س  مدينة  يف  الألب�شة 
املتجر مع والدتها، من اأجل �شراء ثياب الحتفال باأعياد 
امليالد، لكن الت�شوق مل ينته على ما يرام وحتول اإىل دماء 
ودموع. بداأت الق�شة عندما ح�شرت ال�شرطة اإىل املتجر 
املحل،  �شرقة  ينوي  فيه  ال�شيطرة على م�شتبه  اأجل  من 
جدارا  الر�شا�شة  اخييرتقييت  اليينييار،  اإطيييالق  مت  وعيينييدمييا 
الأم، يف ت�شريحات  وقييالييت  الييفييتيياة.  واأ�ييشييابييت  املييكييان،  يف 
�شحفية، اإنها كانت مع ابنتها يف املتجر بلو�س اأجنلو�س، 
الفتاة  وبيييادرت  القيا�س.  غرفة  خييارج  �ييشييراخييا،  ف�شمعتا 
اأجل تفادي  القيا�س، من  اإغالق باب غرفة  اإىل  الراحلة 
جراء  من  مذعورة  وهييي  والدتها  عانقت  ثم  الر�شا�س، 
الأم،  النجاة. وك�شفت  اأجل  احلييادث، وبداأتا ت�شليان من 
موؤمتر  يف  املثرية،  التفا�شيل  هذه  عن  برالتا،  �شوليداد 

�شحفي عقدته اأمام مقر ال�شرطة يف لو�س اأجنلو�س.

تلد طفلة وهي يف �سهرها اخلام�س
من املعروف باأن م�شري الأطفال الذين يولدون يف وقت 
اأن طفلة  اإل  اليييوفييياة،  يييكييون  مبكر ميين احلييمييل عيييادة مييا 
اأمريكية ولدت يف ال�شهر اخلام�س من احلمل حتدت كل 

التوقعات وبقيت على قيد احلياة.
بحالة  نربا�شكا، طفلة  ولييية  اأمركية من  امييراأة  اأجنبت 
من  فقط  اأ�شبوعاً   22 بعد  ولدتها  رغم  جديدة  �شحية 
فيب�س )24 عاماً( قد ولدت  الأم ميغان  وكانت  احلمل. 
برحمن وهي حالة نادرة جداً، مما اأدى اإىل ف�شل حملها 
عيييدة مييييرات. وعييلييى الييرغييم ميين ذليييك مل تييييياأ�ييس ميغان 

وا�شتمرت يف حماولتها لتنجب طفاًل �شلمياً.
باأنها حامل بتواأم من الإنيياث، حيث منا  ال�شابة  فوجئت 
اجلنينان يف الرحمن يف اآن معاً، وهو اأمر نادر احلدوث.

ال�شابة يف  اإذ دخلت  ييييرام،  مييا  الأميييور مل جتيير على  لكن 
املخا�س يف وقت مبكر واأجنبت طفلتيها يف يونيو املا�شي، 
اأ�شبوعاً فقط من احلمل، وكييان وزن كل منهما   22 بعد 
اأقل من كيلوغرام واحد. ولالأ�شف، فارقت ابنتها الأوىل 
ابنتها  لكن  يوًما من ولدتييهييا،   12 بعد   ، رايلي احلياة   ،
، ري�س ، جنت بعدما بذل الأطباء جهوداً جبارة  الثانية 

لإنقاذها با�شتخدام الأك�شجن وعمليات نقل الدم.

مب�سنع  غذائي  ت�سمم  �سحية  امراأة   250
اأعلنت جمموعة "اآبل" الأمريكية العمالقة اأنها و�شعت 
م�شنعا هنديا تابعا ملزودها الرئي�شي يف مرحلة جتريبية 
منددة  وتييظيياهييرات  غييذائييي  ت�شمم  حيييالت  �شل�شلة  بييعييد 
امراأة   250 حييوايل  واأ�شيبت  املييوقييع.  يف  العمل  بظروف 
يعملن يف موقع لت�شنيع هواتف "اآي فون" تابع ملجموعة 
نادو  تاميل  ولية  يف  العمالقة  "فوك�شكون" التايوانية 
الأول-دي�شمرب  كانون  يف  غذائي  بت�شمم  الهند،  جنوب 

اجلاري ما ا�شتدعى اإدخال 159 منهن امل�شت�شفى.

مفاجاأة مدوية ب�ساأن م�سنع جنب الطالء تزيد اجلدل
الهيئة القومية ل�شالمة الغذاء يف م�شر  اأ�شدرت 
ب�شاأن  املحلية،  الإعيييالم  و�شائل  على  وزعييتييه  بيانا 
اإغييالق م�شنع لت�شنيع اجلنب  ما تردد عن واقعة 
مواد  م�شتخدما  امليينييوفييييية  حمييافييظيية  تييال  مبييركييز 
اليييطيييالء، حيييييث كيي�ييشييفييت عييين مييفيياجيياأة مييين العيار 
ب�شاأن  معلومات  عييدة  الهيئة  واأو�ييشييحييت  الثقيل. 
اأي  على  العثور  يتم  مل  اإنييه  قالت  حيث  الييواقييعيية، 
واأنها  امل�شبوطة،  املنتجات  يف  كيماوية  عنا�شر 
طبيعية. وذكرت الهيئة اأن املنتج الذي مت �شبطه 
لي�س جنب كما تردد، ولكنه اأحد املنتجات ال�شعبية 
ي�شتخدم  بلدي" وهيييو  " جييميييييد  بييا�ييشييم  املييعييروفيية 
ل�شهولة  اليي�ييشييحييراوييية  امليينيياطييق  يف  حميييدد  ب�شكل 
حفظه وتخزينه على �شكل مادة جامده �شلبة، ول 
يعر�س بالأ�شواق اأو املنافذ املرخ�شة املختلفة لبيع 

الأغذية.
دولة،  اأي  اإىل  املنتج  ت�شدير  يتم  مل  اأنييه  واأ�شافت 
والييييواردات  اليي�ييشييادرات  عيين  امل�شئولة  هييي  والهيئة 

من املواد الغذائية، ول ت�شمح اإطالقا بت�شدير اأي 
منتج من من�شاأة غري م�شجلة اأو مرخ�شة، كما ل 
اإل  غذائية  منتجات  لأي  املحلي  بالتداول  ت�شمح 

من املن�شاآت املرخ�شة.
معتمدين  معملن  من  املعملية  التحاليل  واأثبتت 
الذي  املنتج  اأن  وال�شناعة  التجارة  لييوزارة  تابعن 
ومكوناته  وملح،  اأغنام  حليب  م�شدره  �شبطه  مت 
�شر�س لنب اأغنام منزوع الدهن ول حتتوي على اأى 

مادة كيميائية مثل طالء احلوائط اأو غريها.
وذكر البيان اأنه تبن من الفح�س املعملي املعتمد 
اأن  لييوزارة التجارة وال�شناعة  من معملن تابعن 
حوائط  طالء  اأنها  على  �شبطها  مت  التي  البودرة 
هي �شر�س اللنب امل�شتخل�س من احلليب بعد ف�شل 
مفاجاأة  املعلومة  هذه  ومتثل  عنه.  الدهنية  املييادة 
اأن اليي�ييشييجيية الييتييي �ييشيياحييبييت �شبط  كييبييرية، حيييييث 
كونه يدخل مواد  تركزت على  للم�شنع  ال�شلطات 

الطالء يف �شناعة اجلنب.

االأمرية اليابانية كاكو , ابنة اأخت االإمرباطور ناروهيتو واالبنة ال�شغرى لويل العهد االأمري اأكي�شينو , تقف يف 
حديقة مقر االإقامة االإمرباطوري الأكا�شاكا يف طوكيو , اليابان , قبل عيد ميلدها ال�شابع والع�شرين.  رويرتز

بريتني �سبريز ت�سدم منتظري 
عودتها للغناء بت�سريح خميف

لعامل  للعودة  بعد  م�شتعدة  غري  اأنها  اإىل  �شبريز  بريتني  الأمريكية  البوب  جنمة  اأملحت 
املو�شيقى بعد 13 عاما ق�شتها حتت و�شاية حالت دون متابعة اأمورها ال�شخ�شية واملالية 
واملهنية. وقالت �شبريز يف من�شور طويل على تطبيق اإن�شتغرام، تعليقا على حتررها ال�شهر 
الفائت من و�شاية ح�شل عليها والدها بحكم ق�شائي عام 2008: "اأريد اأن اأعطي نف�شي 
دفعة اأكرب قليال، واأفعل الأ�شياء التي تخيفني لكن لي�س كثريا يف 2022". وكتبت �شبريز، 
التي كانت اآخر حفلة لها يف اأكتوبر 2018، تقول: "اأت�شور اأن من الغريب على ما يبدو 
بالن�شبة ملعظم النا�س ملاذا مل اأعد للمو�شيقى بعد. لي�س لدى النا�س اأي فكرة عن تاأثري 
الأ�شياء الفظيعة التي فعلوها بي �شخ�شيا، واأ�شعر بعد ما مررت به باخلوف 
من النا�س وعامل املو�شيقى". و�شكت �شبريز للقا�شي امل�شوؤول عن ق�شية 
والدها جيمي  اأن  وجييدت  اأنها  العام من  هييذا  �شابق  وقييت  و�شايتها يف 

�شبريز يتحكم فيها وي�شلبها اإرادتها.


