
   

زلز�ل مدمر يح�سد قتلى يف �أفغان�ستان 
•• هر�ت-�أ ف ب:

يبحث عنا�ضر الإنقاذ عن ناجني بعد زلزال قوي �ضرب منطقة نائية يف 
غرب اأفغان�ضتان حيث اأوقع 22 قتيال على الأقل واأحدث اأ�ضرارا هائلة 

يف املباين، بح�ضب م�ضوؤولني.
الزلزل  ملر�ضد  وف��ق��ا  درج���ات،   5،3 ق��وت��ه  بلغت  ال���ذي  ال��زل��زال  ت�ضبب 
�ضيما يف منطقة  بادغي�س، ل  اأ�ضرار ج�ضيمة يف مقاطعة  الأمريكي، يف 
ق��اد���س ال��ري��ف��ي��ة وامل��ع��زول��ة. وق���ال ب���از حم��م��د ����ض���رواري ال��ن��اط��ق با�ضم 
الزلزال ت�ضبب يف ا�ضرار ج�ضيمة باملنازل  اإن  مقاطعة يف مقطع فيديو 

وت�ضرر ما بني 700 و األف منزل.
ياأتي الزلزال يف وقت ت�ضهد فيه اأفغان�ضتان و�ضعا اإن�ضانيا كارثيا اأججته 
على  ب�ضكل خا�س  اأث��رت  والتي  العام،  ال�ضديدة خالل  اجلفاف  موجات 

املقاطعات النائية والريفية مثل بادغي�س.
اآخرين،  اأربعة  وج��رح  حتفهم  لقوا  �ضخ�ضا   22 اأن  اإىل  �ضرواري  واأ�ضار 
الثنني  م�ضاء  اعلنها  التي   26 البالغة  القتلى  ح�ضيلة  بذلك  ليحدث 

لوكالة فران�س بر�س، لفتا اإىل اأنه من املمكن اأن يزداد عدد ال�ضحايا.
واأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م ح��ك��وم��ة ط��ال��ب��ان ذب��ي��ح اهلل جم��اه��د احل�ضيلة 

اجلديدة.
الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  و���ض��ائ��ل  على  ت��داول��ه��ا  مت  ال��ت��ي  اللقطات  ُتظهر 
ما  لإنقاذ  منازلهم  اأنقا�س  بني  يبحثون  وهم  اأطفال،  وبينهم  ال�ضكان، 

ميكن انقاذه.
وقالت احلكومة اإن فرق الإنقاذ، بينها من طالبان، تفت�س يف املوقع على 

اأمل العثور على ناجني ونقل امل�ضابني اإىل مراكز العالج.
ال�ضلة  ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ذات  ت��وج��ي��ه جميع  اإن���ه مت  وق���ال جم��اه��د 
لالأ�ضخا�س  وامل�����اأوى  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ع���دات  ال���غ���ذاء  ت��وف��ري  يف  للم�ضاعدة 
املت�ضررين من الزلزال. اأ�ضاف يف بيان على تويرت ندعو اأي�ضا منظمات 

الإغاثة الدولية والإن�ضانية مل�ضاعدة �ضحايا الكارثة.
مت ت�ضجيل مركز الزلزال بالقرب من قلعة ناو، عا�ضمة ولية بادغي�س 
، الواقعة على بعد 100 كيلومرت من احلدود مع تركمان�ضتان، وفًقا ملا 

ذكره مر�ضد الزلزل الأمريكي.

متظاهرون يغلقون �ضارع ال�ضحافة �ضمن الحتجاجات امل�ضتمرة يف اخلرطوم.  )ا ف ب( 

وزير خارجية اليمن: اإعادة احلوثي لقوائم داعمي الإرهاب �ضرورة

�لتحالف و�لعمالقة ي�سيقون �خلناق على �مليلي�سيات �حلوثية �لإرهابية
•• �ليمن-وكاالت:

�ضن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  اليمن،  ال�ضرعية يف  دع��م  اأع��ل��ن حت��ال��ف 
�ضربات جوية ملعاقل ومع�ضكرات امليلي�ضيا احلوثية يف �ضنعاء، 
للطائرات  ات�ضالت  تدمري خم��ازن ومنظومة  اأن��ه مت  م��وؤك��داً 
امل�ضرية تابعة للحوثيني يف جبل النبي �ُضعيب. بداأ حتالف دعم 
بتنفيذ   2022 احل��ايل  العام  مطلع  منذ  اليمن  يف  ال�ضرعية 
امليلي�ضيات  مع  اجلبهات  كافة  على  مفتوحة  ع�ضكرية  عمليات 
باأهداف  و�ضفه  ما  ا�ضتهدفت  جوية  غ��ارات  ت�ضمنها  احلوثية 
ع�ضكرية م�ضروعة طالت مطار العا�ضمة �ضنعاء �ضمال اليمن، 

بعدما طلب من املدنيني اإخالء املطار على الفور.
ماأرب،  حمافظة  جنوب  حريب  جبهة  ت�ضهد  بينما  ه��ذا  ياأتي 
ا�ضتباكات متقطعة وتبادل ق�ضف مدفعي بني قوات العمالقة 
اأخ���رى، حيث تطبق  م��ن جهة  احل��وث��ي  م��ن جهة وميلي�ضيات 
قوات األوية العمالقة ح�ضاراً على فلول ميلي�ضيات احلوثي يف 

بع�س مناطق حريب.
عمليات  تنفذ  للتحالف  اجلوية  القوات  اأن  التحالف  اأك��د  كما 
ونا�ضد  �ضنعاء..  العا�ضمة  ف��وق  �ضاعة   24 م��دار  على  جوية 
وجتمعات  مع�ضكرات  ع��ن  الب��ت��ع��اد  �ضنعاء  اأه����ايل  ال��ت��ح��ال��ف 

والإقليمي".
من  مبا�ضرة  خطوات  هناك  تكون  اأن  يجب  مبارك:  بن  وق��ال 
الإدان���ات  احل���دث.  ه��ذا  م�ضتوى  اإىل  ترتقي  ال���دويل  املجتمع 
الدويل  املجتمع  يكتفي  األ  يجب  لكن  طيبة  مقدمة  الدولية 

بذلك. اأعتقد اأن هناك �ضرورة لتخاذ اإجراءات اأكرث حدة.
اإىل قائمة داع��م��ي الإره����اب خطوة  اإع����ادة احل��وث��ي��ني  وت��اب��ع: 
متبعا  كان  ملا  دويل مغاير  لتاأكيد موقف  اأ�ضبحت مهمة جدا 
مهادنة  ور�ضائل  طويلة  اختبار  ف��رتة  بعد  املا�ضية،  الفرتة  يف 

للحوثيني، مع عدم ان�ضياعهم لدعوات ال�ضالم.
واع��ت��ر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اليمني ه��ج��م��ات احل��وث��ي الأخ���رية 
على  امليلي�ضيات  تكبدتها  التي  الكبرية  اخل�ضائر  بعد  "تخبطا 
التحالف  بدعم  العمالقة  واألوية  اليمني  الوطني  اجلي�س  يد 
يف  كبرية  تقدمات  الأخ��رية  الأ�ضابيع  خ��الل  �ضاهدنا  العربي. 
اإي��ران باأنها  �ضبوة وم��اأرب. ومن جهة اأخ��رى، اتهم بن مبارك 

الأخري. احلوثي  الت�ضعيد  يف  رئي�ضي  "طرف 
وقال: قبل يومني التقى احلوثيون وزير اخلارجية الإيراين، 
با�ضم  امل��ت��ح��دث  ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  على  الهجمات  وق��ت  نف�س  ويف 
ميلي�ضيات احلوثي حممد عبد ال�ضالم يف طهران للقاء الرئي�س 

اإبراهيم رئي�ضي وم�ضت�ضار الأمن القومي علي �ضاخماين.

امليلي�ضيات احلوثية حر�ضاً على �ضالمتهم.
وبداأ حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن منذ مطلع العام احلايل 
2022 بتنفيذ عمليات ع�ضكرية مفتوحة على كافة اجلبهات 
ما  ا�ضتهدفت  جوية  غ��ارات  ت�ضمنها  احلوثية  امليلي�ضيات  مع 
العا�ضمة  م��ط��ار  ط��ال��ت  م�ضروعة  ع�ضكرية  ب��اأه��داف  و�ضفه 
املطار  اإخ��الء  املدنيني  من  طلب  بعدما  اليمن،  �ضمال  �ضنعاء 

على الفور.
وغري حتالف دعم ال�ضرعية من تكتيكاته الع�ضكرية حيث عمد 
ا�ضرتاتيجية  وتبني  املواقع  كافة  يف  امليلي�ضيات  ا�ضتهداف  اإىل 
وبان  التنفيذ  املراقبة قبل  الزمنية مع تكثيف  واملهلة  التبليغ 
ذلك جلياً يف املهلة التي منحها للميلي�ضيات للحوثيني لإخراج 
بدء  م��وؤك��داً  �ضنعاء،  يف  الريا�ضي  ال��ث��ورة  ملعب  من  الأ�ضلحة 

عملية ع�ضكرية.
بدوره، طالب وزير اخلارجية اليمني اأحمد عو�س بن مبارك، 
اأكرث حدة" جتاه ميلي�ضيات  اإج��راءات  املجتمع الدويل باتخاذ 
اعترها  ال��ت��ي  الأخ�����رية  هجماتها  ب��ع��د  الإره���اب���ي���ة،  احل��وث��ي 
مبارك يف حديث خا�س مع  بن  وو�ضف  التخبط.  على  دليال 
غري  بالت�ضعيد  الهجمات  الثالثاء،  اأم�س  عربية،  نيوز  �ضكاي 
العربي  القومي  لالأمن  واحلقيقي  املبا�ضر  والتهديد  امل�ضبوق 

ال�ضودان ترتقب وفدًا اأمريكيًا..وحتذير اأوروبي من ف�ضل احلل ال�ضلمي 

ع�سيان مدين يف �خلرطوم غد�ة مقتل متظاهرين
تخفيف  بينيت: 
على  �ل��ع��ق��وب��ات 
�إي����ر�ن ���س��ي��وؤدي 
لإره�����اب �أو���س��ع
•• عو��صم-وكاالت:

ق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء 
نفتايل  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
ب������ي������ن������ي������ت، اأم�������������س 
توفري  اإن  ال��ث��الث��اء، 
اأم��������وال لإي��������ران قد 
اإره������اب  اإىل  ي�������وؤدي 
ع���ل���ى ن����ط����اق اأو�����ض����ع 
وا�����ض����ح  حت����ذي����ر  يف 
الدول  تخفيف  م��ن 
العقوبات  ال���ك���رى 
ط�������ه�������ران مع  ع�������ن 
للتو�ضل  ����ض���ع���ي���ه���ا 
لتفاق نووي جديد.

بينيت  واأ����������ض���������اف 
ع�����ر  ك�������ل�������م�������ة  يف 
للمنتدى  ال��ف��ي��دي��و 
العاملي  الق��ت�����ض��ادي 
يف دافو�س اآخر �ضيء 
ميكنكم القيام به هو 
�ضخ ع�ضرات املليارات 
ال���دولرات لهذا  من 
ال���ذي  لأن  ال���ن���ظ���ام، 
عليه  ���ض��ت��ح�����ض��ل��ون 
نطاق  ع��ل��ى  اإره����اب����اً 

اأو�ضع.

•• �خلرطوم-وكاالت:

ال�ضودان  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  ي��وا���ض��ل 
بع�س  ب����اإغ����الق  اح���ت���ج���اج���ات���ه���م، 
العا�ضمة  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال���ط���رق 
واإع�����الن ح��ال��ة ال��ع�����ض��ي��ان امل���دين، 
التظاهرات  م���ن  دام  ي����وم  ع��ق��ب 
وع�ضرات  قتلى  �ضبعة  ع��ن  اأ���ض��ف��ر 

امل�ضابني.
ال�ضودان  ال�ضيادة يف  وقرر جمل�س 
احلقائق  لتق�ضي  جل��ن��ة  ت�ضكيل 
 17 الأول  اأم�������س  اأح�������داث  ح����ول 
للجنة  ال������ق������رار  وح��������دد  ي����ن����اي����ر 
لرفع  �ضاعة   72 احلقائق  تق�ضي 
ال�ضرطة  واأك��������دت  اإج�����راءات�����ه�����ا. 
مواطنني   7 م��ق��ت��ل  ال�������ض���ودان���ي���ة 
�ضفوف  يف  اإ������ض�����اب�����ات  ووق����������وع 
املتظاهرين والقوات الأمنية اأم�س 
تظاهرات  خ���الل  الث���ن���ني  الأول 
املنظم  بالعنف  ات�ضمت  ومواجهات 
اأ�ضبه  وا�ضتخدام امللوتوف وتكتيك 
اإ�ضابات وقتل  بالع�ضكري نتج عنه 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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طالب من مدار�ص الدولة ي�شاركون 
روؤاهم امل�شتقبلية لعامل م�شتدام

اأخبار الإمارات

الهجمات الأخرية.. ر�شائل 
�شيا�شية »عقابية« يف بغداد

عربي ودويل

مدربة منتخب �شيدات اجلوجيت�شو: حققنا اإجنازات 
تاريخية يف 2021 وطموحاتنا بال حدود يف 2022

الفجر الريا�شي

تنتمي للجنة التحقيق التابعة للكونغر�س:

ليز ت�سيني، �جلمهورية �لتي جتر�أت على حتدي تر�مب
•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

ابنة نائب الرئي�س ال�ضابق هي طرف يف جلنة التحقيق التابعة للكونغر�س حول التمرد 
مع�ضكرها  من  املنتخبني  امل�ضوؤولني  من  قليل  عدد  غ��رار  وعلى  الكابيتول.  مبنى  �ضد 

املنتقدين للرئي�س ال�ضابق، اأ�ضبحت منبوذة.
امل�ضهد �ضريايل... يف 6 يناير، كان اثنان فقط من اجلمهوريني -ليز ت�ضيني، املنتخبة 
بو�س  دبليو  جورج  للرئي�س  ال�ضابق  النائب  ت�ضيني،  ديك  ووالدها  وايومنغ،  ولية  عن 
-حا�ضرين يف حرم جمل�س النواب لإحياء ذكرى النتفا�ضة القاتلة �ضد مبنى الكابيتول 
املنتخبون مل�ضافحتهم، وهذا يقول  الدميقراطيون  ا�ضطف  قبل عام. عند و�ضولهما، 
الكثري عن املناخ ال�ضيا�ضي يف وا�ضنطن. خالل ال�ضنوات الثماين لرئا�ضة بو�س، كان ديك 
ت�ضيني الدابة ال�ضوداء للدميقراطيني. ملقب ب� )دارث فيدر(، وكان فخورا بهذا اللقب، 
دفع هذا املحافظ املت�ضدد باجتاه غزو العراق بذريعة كاذبة هي اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل؛ 
�ضجن غوانتانامو؛  اإقامة  �ضبتمر، وكذلك   11 بعد  والتن�ضت  التج�ض�س  برامج  ودبر 

ودعا اإىل ا�ضتخدام التعذيب.                                           )التفا�ضيل �س15(

لفروف: مو�ضكو تنتظر اإجابات اأمريكية حول اأوكرانيا

مناور�ت بني رو�سيا وبيالرو�س حت�سرًي� لقتال 

قطار رو�ضي ينقل مركبات ع�ضكرية لإجراء التدريبات يف بيالرو�ضيا. )ا ف ب( 

•• مو�صكو-�أ ف ب:

ال��ث��الث��اء و�ضول  ب��ي��الرو���س  اأع��ل��ن��ت 
عدد غري حمّدد من القوات الرو�ضية 
فراير  ���ض��ب��اط  يف  مب���ن���اورات  للقيام 
حت�ضرًيا لقتال، يف ظّل توتر مت�ضاعد 
بينها وبني الدول الغربية واأوكرانيا.

البيالرو�ضية يف  الدفاع  وذكرت وزارة 
للتح�ضري  املقبلة  امل��ن��اورات  اأن  بيان 
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي وال��ق��ت��ايل جت���ري ب�ضبب 
الع�ضكري  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  ت��ده��ور 
يف العامل وا�ضتمرار ت�ضاعد التوتر يف 
اأوروب��ا ل �ضّيما على احل��دود الغربية 

واجلنوبية لبيالرو�س.
واأ����ض���اف���ت اأن���ه���ا م����ن����اورات رو���ض��ي��ة-
نطاقها،  واأن  ُم��رجت��ل��ة،  ب��ي��الرو���ض��ي��ة 
اب�����الغ  امل������ح������دد، ل ي�������ض���ت���ل���زم  غ�����ري 
وب�������ض���ك���ل خا�س  امل������ج������اورة،  ال��������دول 
واأوكرانيا،  ولتفيا  وليتوانيا  بولندا 

بتفا�ضيلها.
امل���ن���اورات ع��ل��ى مرحلتني  و���ض��ت��ج��ري 
من  ال��ت��ا���ض��ع  ح��ت��ى  الأوىل  مت��ت��د   :
القوات  بن�ضر  وتتعلق  �ضباط فراير، 
باجتاه  وال���ب���ي���الرو����ض���ي���ة  ال���رو����ض���ي���ة 
البنى  وت���اأم���ني  املُهّددة"  "املناطق 
والع�ضكرية  احل���ك���وم���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

وحماية املجال اجلوي.
ومن املقرر اأن جتري املرحلة الثانية، 
�ضباط   20 حتى  العا�ضر  من  املمتدة 

ف���راي���ر، امل���ن���اورات ال��ف��ع��ل��ّي��ة يف عدة 
قواعد ع�ضكرية يف بيالرو�س.

الحتاد  ت�ضميم  ا�ضم  عليها  و�ضيطلق 
التحالف  اإىل  اإ����ض���ارة  يف   ،2022

الرو�ضي البيالرو�ضي.
األك�ضندر  البيالرو�ضي  الرئي�س  وكان 
ل��وك��ا���ض��ن��ك��و ق��د اأع��ل��ن ع��ن م��ث��ل هذه 
اأن  ال�����ض��اب��ق، دون  ال��ي��وم  امل���ن���اورات يف 
هذه  لوكا�ضنكو  وبرر  توقيتها.  يحّدد 
�ضمال  بتعزيز وجود حلف  التدريبات 
البلطيق  ودول  بولندا  يف  الأطل�ضي 

على حدود بالده، وكذلك من خالل 
الو�ضع يف اأوكرانيا.

اخلارجية  وزي�����ر  اأع���ل���ن  ذل�����ك،  اإىل 
اأم�س  لف�������روف  ����ض���ريغ���ي  ال���رو����ض���ي 
الثالثاء اأن مو�ضكو تنتظر اأجوبة من 
الوليات املتحدة ب�ضاأن مطالب اأمنية 
وا�ضعة قدمتها للغرب قبل اأن توا�ضل 

املحادثات املتعلقة باأوكرانيا.
وق��ال لف���روف يف م��وؤمت��ر �ضحايف يف 
انالينا  الأملانية  نظريته  مع  مو�ضكو 
بريبوك اإن رو�ضيا تنتظر الآن اأجوبة 

على هذه املقرتحات، كما ُوعدنا، من 
واأ�ضاف  امل��ف��او���ض��ات.  م��وا���ض��ل��ة  اأج���ل 
�ضتتوا�ضل،  املحادثات  ان  على  نراهن 

نقال عن فران�س بر�س.
الغربيني  طلب  جم���ددا  رف�����س  لكنه 
اجلنود  اآلف  ع�������ض���رات  ���ض��ح��ب  ب����دء 

املنت�ضرين على حدود اأوكرانيا.
وقال الوزير الرو�ضي: ل ميكننا قبول 
اأرا�ضينا  على  بقواتنا  تتعلق  مطالب 
موؤكدة مرة اأخرى ان هذه القوات ل 

تهدد اأحدا.

وطعن يف و�ضح النهار.
وقالت ال�ضرطة ال�ضودانية يف بيان 
القوة  من  ق��در  باأقل  تعاملت  اإنها 
التعدي  حم���اولت  م��ع  القانونية 
واأ�ضاف  ال�����ض��رط��ة.  اأق�������ض���ام  ع��ل��ى 
البيان: ظهرت دعوات عر و�ضائل 
ملواكب  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ض���ل 
وم���������ض����ريات وق�����د و����ض���ع���ت ق����وات 
ال�ضرطة خطة لتاأمني هذه املواكب 
مت���ت اإج���ازت���ه���ا م���ن ج��م��ي��ع جلان 
ب��ولي��ة اخلرطوم  امل��ح��ل��ي��ات  اأم����ن 
لتاأمني املمتلكات العامة واخلا�ضة 
وال�ضيادية  ال�ضرتاتيجية  واملواقع 

والأ�ضواق من املتفلتني.
قوات  نا�ضدت  وق��د  البيان:  وت��اب��ع 
ال�ضرطة قيادات احلراك للجلو�س 
ال����دع����وة  جت�����د  ومل  وال���ت���ن�������ض���ي���ق 
بعداء  ذل��ك  ق��وب��ل  ب��ل  ال�ضتجابة 
ات�ضمت  وم����واج����ه����ات  م�����ض��ت��ح��ك��م 
امللتوف  وا�ضتخدام  املنظم  بالعنف 
اأ�ضبه بالع�ضكري نتج عنه  وتكتيك 
وق���ت���ل وط���ع���ن يف و�ضح  اإ����ض���اب���ات 

جتمعات  مت����رك����زت  وق�����د  ال���ن���ه���ار 
املتظاهرين مبنطقة �ضروين وبري 
ببحري  املعونة  و�ضارع  باخلرطوم 

و�ضارع الأربعني باأم درمان.
املمثل  ق�����ال  اأخ��������رى،  وم�����ن ج���ه���ة 
الأع������ل������ى ل����ل���������ض����وؤون اخل����ارج����ي����ة 
وال�����ض��ي��ا���ض��ة والأم��ن��ي��ة يف الحت���اد 
الأوروبي جوزيب بوريل، الثالثاء، 
املدنيني  �ضد  العنف  ا�ضتخدام  اإن 
التو�ضل  فر�ضة  يهدد  ال�ضودان  يف 
تهدئة  اإىل  داع���ي���ا  ���ض��ل��م��ي،  حل���ل 
التوترات. هذا وترتقب اخلرطوم 
و���ض��ول وف���د اأم��ريك��ي ع��ل��ى راأ�ضه 
املبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي 
وزيرة  وم�ضاعد  �ضاترفيلد  ديفيد 
لل�ضوؤون  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 

الأفريقية مويل يف.
وتهدف الزيارة الأمريكية اإىل دعم 
الأخ����رية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م�����ض��اع��ي 
حلل الأزمة ال�ضيا�ضية يف ال�ضودان 
اإىل  جديد  مدين  انتقال  وت�ضهيل 

الدميقراطية.

�نتخاب ميت�سول رئي�سة للربملان �لأوروبي
•• بروك�صيل-وكاالت:

انُتخبت املالطية املُحافظة روبرتا ميت�ضول الثالثاء، رئي�ضة 
الأوىل من  املطلقة يف اجلولة  بالأغلبية  الأوروب��ي  للرملان 
تاأييد مل�ضاألة الجها�س يف  اأب��دت عدم  الق��رتاع، رغم كونها 
ان��ت��ق��ادات ع��دي��دة. وميت�ضول ه��ي ث��ال��ث امراأة  اأث���ار  م��وق��ف 
فيل  �ضيمون  الفرن�ضيتني  بعد  الأوروب����ي  ال��رمل��ان  ت��رتاأّ���س 

)1979-1982( ونيكول فونتني )2002-1999(.
وتخلف ميت�ضول الدميوقراطي الجتماعي الإيطايل ديفيد 
�ضا�ضويل الذي تويّف الأ�ضبوع املا�ضي يف امل�ضت�ضفى والذي كان 

�ضينتهي عهده على راأ�س الرملان هذا الأ�ضبوع.

اجلامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي وتوؤكد اأن الإمارات ح�ضن الأمان وعنوان ال�ضتقرار والزدهار

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�سالت هاتفية من عدد من قادة �لدول �ل�سقيقة 
و�ل�سديق�ة ��ستنك�رو� خاللها �عتد�ء�ت ميلي�سي�ا �حلوثي �لإرهابي�ة 

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  تلقى �ضاحب 
الرئي�س  من فخامة  هاتفياً  ات�ضاًل  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الدكتور برهم �ضالح رئي�س جمهورية العراق ال�ضقيق .. عر خالله عن 
ميلي�ضيا  بها  قامت  التي  الآثمة  الإرهابية  لالعتداءات  ال�ضديدة  اإدان��ت��ه 
احلوثي الإرهابية على مواقع مدنية يف دولة الإمارات واأ�ضفرت عن وقوع 
ع��دد م��ن القتلى واجل��رح��ى .. م�ضدداً على دع��م ب��الده ل��دول��ة الإم���ارات 

والت�ضامن معها والرف�س الكامل لأي تهديد لأمنها و�ضيادتها.
كما جدد فخامة حممد ولد ال�ضيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية الإ�ضالمية 
لالعتداءات  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها  ب��الده  اإدان���ة  ال�ضقيقة،  املوريتانية 
ومن�ضاآت  مناطق  يف  احلوثي  ميلي�ضيا  اقرتفتها  التي  الآث��م��ة  الإره��اب��ي��ة 

مدنية يف دولة الإمارات. 
جاء ذلك خالل الت�ضال الهاتفي الذي تلقاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
اأم�س من فخامة الرئي�س املوريتاين.. والذي اأعرب عن خال�س تعازيه اإىل 

اأ�ضر ال�ضحايا ومتنياته للم�ضابني ال�ضفاء العاجل.
ال�ضيادة  رئي�س جمل�س  الرهان  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  اأدان  من جانبه 
نفذتها  ال��ت��ي  الع���ت���داءات  ال�ضقيقة،  ال�����ض��ودان  ج��م��ه��وري��ة  يف  الن��ت��ق��ايل 
ميلي�ضيا احلوثي الإرهابية على مواقع ومن�ضاآت مدنية يف دولة الإمارات 

والتي اأ�ضفرت عن عدد من القتلى وامل�ضابني املدنيني.
جاء ذلك خالل ات�ضال هاتفي مع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة .. وقدم 
الفريق اأول عبدالفتاح الرهان خالل الت�ضال الهاتفي تعازيه اإىل �ضاحب 

الإرهابية  اآل نهيان يف �ضحايا العتداءات  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 
دولة  ال�ضودان بجانب  واأكد وقوف  للم�ضابني.  العاجل  ال�ضفاء  .. متمنياً 

الإمارات �ضد كل من ي�ضتهدف اأمنها وا�ضتقرارها.
كما تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
فخامة  م��ن  هاتفياً  ات�ضاًل  اأم�����س  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
ال�ضديقة  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رئي�س  ت�ضي�ضكيدي  فيلك�س 
رئي�س الحتاد الإفريقي .. اأعرب خالله عن اإدانته وا�ضتنكاره ال�ضديدين 
العتداءات التي قامت بها ميلي�ضيا احلوثي الإرهابية على مواقع ومن�ضاآت 
مدنية يف دولة الإمارات واأ�ضفرت عن عدد من القتلى وامل�ضابني املدنيني.

وق���ال رئ��ي�����س الحت����اد الإف��ري��ق��ي اإن ح��ك��وم��ة ب���الده والحت����اد الإفريقي 
ي�ضتنكران ب�ضدة الهجمات الرهابية التي نفذتها ميلي�ضا احلوثي يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  وتلقى �ضاحب 
اأم�س ات�ضاًل هاتفياً من دولة عمران  نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
خان رئي�س وزراء جمهورية باك�ضتان الإ�ضالمية ال�ضديقة..عر خالله عن 
اإدانة بالده العتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميلي�ضيا احلوثي الإرهابية 

على مواقع مدنية يف دولة الإمارات.
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل  اأخ����رى تلقى �ضمو  م��ن ج��ه��ة 
الغيط  اأب��و  اأحمد  هاتفيا من معايل  ات�ضال  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
للهجوم  ال�ضديدة  اإدانته  واأك��د معاليه  العربية.  ال��دول  اأم��ني عام جامعة 
على  مدنية  ومن�ضاآت  مناطق  على  الإرهابية  احلوثي  مليلي�ضيا  الإره��اب��ي 
الدوام  �ضتظل على  الإم��ارات  دول��ة  اأن  واأك��د معاليه  الإماراتية.  الأرا�ضي 
هذه  منها  تنال  ولن  والأم��ان  لالأمن  وح�ضنا  وال�ضتقرار  لل�ضالم  منارة 

العمليات الإرهابية اجلبانة.                          )التفا�ضيل �س3-2(
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اأخبـار الإمـارات

-وام: •• اأبوظبي 
عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  تلقى 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة اأم�س ات�ضاًل هاتفياً 
من دولة عمران خان رئي�س وزراء جمهورية باك�ضتان الإ�ضالمية 
الآثم  الإرهابي  العتداء  اإدان��ة بالده  ال�ضديقة..عر خالله عن 

يف  مدنية  مواقع  على  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�ضيا  نفذته  ال��ذي 
الإ�ضالمية  باك�ضتان  جمهورية  ت�ضامن  واأك���د  الإم�����ارات.  دول���ة 
العتداء  ه���ذه  ع��ل��ى خلفية  ووق��وف��ه��ا معها  الإم�����ارات  دول���ة  م��ع 
الإرهابية ورف�ضها اأي تهديد لأمن الإمارات و�ضيادتها. كما قدم 
رئي�س الوزراء الباك�ضتاين خالل الت�ضال تعازيه يف �ضحايا هذه 

العتداءات متمنياً ال�ضفاء العاجل للم�ضابني.
من جانبه اأعرب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأب��داه من  اإىل دول��ة عمران خ��ان ملوقفه وم��ا  عن �ضكره وتقديره 
اأن  تعاىل  اهلل  داعياً  الإم��ارات و�ضعبها  دولة  م�ضاعر �ضادقة جتاه 

يحفظ اجلميع من كل مكروه.

•• �أبوظبي-و�م:

ج���دد ف��خ��ام��ة حم��م��د ول���د ال�ضيخ 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  ال������غ������زواين 
ال�ضقيقة،  املوريتانية  الإ���ض��الم��ي��ة 
اإدانة بالده وا�ضتنكارها ال�ضديدين 
لالعتداءات الإرهابية الآثمة التي 
اق��رتف��ت��ه��ا م��ي��ل��ي�����ض��ي��ا احل���وث���ي يف 
م��ن��اط��ق وم��ن�����ض��اآت م��دن��ي��ة يف دولة 
الإم������ارات م��ا اأ���ض��ف��ر ع��ن ع���دد من 
جاء  امل��دن��ي��ني.  وامل�����ض��اب��ني  القتلى 
ذلك خالل الت�ضال الهاتفي الذي 
تلقاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
الرئي�س  اأم�س من فخامة  امل�ضلحة 
امل����وري����ت����اين.. وال������ذي اأع������رب عن 
ال�ضحايا  اأ�ضر  اإىل  تعازيه  خال�س 

ال�ضفاء  ل��ل��م�����ض��اب��ني  ومت���ن���ي���ات���ه 
ال���ع���اج���ل. واأك������د ف��خ��ام��ت��ه وق���وف 
موريتانيا اإىل جانب دولة الإمارات 
الكامل  ودع��م��ه��ا  معها  وت�ضامنها 
لج��راءات��ه��ا يف ال��دف��اع ع��ن نف�ضها 

و�ضيانة اأمنها يف مواجهة الهجمات 
ال�ضمو  �ضاحب  و�ضكر  الإجرامية. 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
خالل الت�ضال الرئي�س املوريتاين 
على ما اأبداه من م�ضاعر ومواقف 

اأخوية جتاه دولة الإمارات و�ضعبها 
ملوريتانيا  ال��دائ��م  ال��وق��وف  مثمنا 
اأن  اهلل تعاىل  داعياً   .. اأ�ضقائها  مع 
كل  من  و�ضعبها  موريتانيا  يحفظ 

�ضر.

�ل�سحة تعلن تقدمي 18،088 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية 

•• �أبوظبي -و�م: 

خالل  كوفيد19-  لقاح  م��ن  جرعة   18،088 تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 23،126،629 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 233.83 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
وياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�ضعياً اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة 

الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س كوفيد19-.

�ل�سحة  جتري 487،749 فح�سا ك�سفت عن 2،792 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد و1،166 حالة �سفاء
•• �أبوظبي-و�م:

لتو�ضيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�ضيا 
وزيادة نطاق الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر 
"كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  امل�ضابة  وح�ضر احلالت 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت ال��وزارة عن اإجراء 
24 املا�ضية  487،749 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات ال� 
واأحدث  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�ضاهم  الفح�س  تقنيات 

والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى 
الدولة يف الك�ضف عن 2،792 حالة اإ�ضابة جديدة بفريو�س 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة 

جمموع احلالت امل�ضجلة 811،029 حالة.
3 ح���الت م�ضابة وذل���ك من  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأعلنت    كما 
يبلغ  وبذلك  امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�س  الإ�ضابة  تداعيات 

عدد الوفيات يف الدولة 2،198 حالة.
وخال�س  اأ�ضفها  املجتمع عن  ووقاية  ال�ضحة  وزارة    واأعربت 

بال�ضفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��وا���ض��ات��ه��ا  ت��ع��ازي��ه��ا 
العاجل جلميع امل�ضابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 
بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�ضحية  اجلهات 

الجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ضالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 1،166 حالة جديدة مل�ضابني 
بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من 
منذ  الالزمة  ال�ضحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س 
ال�ضفاء  ح���الت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�ضت�ضفى،  دخولها 

حالة.  762،379

عقد اأول اجتماعاته للعام 2022 يف اإك�ضبو دبي

�ملجل�س �لوز�ري للتنمية برئا�سة من�سور بن ز�يد يناق�س حتديث عدد من �ل�سيا�سات و�لت�سريعات لدعم �لقطاع �ل�سحي وتعزيز �سوق �لعمل يف �لقطاع �خلا�س
•• دبي - و�م:

عقد املجل�س الوزاري للتنمية برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة اأول اجتماعاته للعام 2022 وذلك 
يف معر�س اإك�ضبو 2020 دبي، وجرت خالله مناق�ضة عدد من املبادرات الهادفة 
اإىل دعم منظومة العمل احلكومي وال�ضتمرار يف تطويرها مبا يلبي متطلبات 
املرحلة امل�ضتقبلية، وجاء يف مقدمتها مناق�ضة عدد من ال�ضيا�ضات والدرا�ضات يف 

املجال ال�ضحي و�ضوق العمل يف القطاع اخلا�س ورفع كفاءة اإنتاج الكهرباء.
وتف�ضياًل، ت�ضمنت اأجندة الجتماع مناق�ضة درا�ضات لرفع كفاءة اإنتاج الكهرباء 
وتخفي�س النبعاثات الكربونية وخلق مزيد من التكامل والتعاون بني اجلهات 
املزودة للكهرباء يف الدولة ..ومناق�ضة حتديث �ضيا�ضات ت�ضنيف من�ضاآت القطاع 
اخلا�س وت�ضنيف امل�ضتويات املهارية للعمالة يف القطاع اخلا�س مبا يدعم ريادة 
الأعمال، وي�ضهم يف تعزيز �ضيا�ضة التنوع الدميوغرايف يف من�ضاآت القطاع اخلا�س 

ويحقق ا�ضتدامة القطاعات احليوية ويعزز تناف�ضية الدولة.

املتعلقة  الت�ضريعات  من  ع��دد  حتديث  املجل�س  ناق�س  الت�ضريعية  ال�ضوؤون  ويف 
باملوارد الب�ضرية يف احلكومة الحتادية مبا يتما�ضى مع القواعد املوحدة للعمل 
بالدولة واأف�ضل املمار�ضات عاملياً، وتعزيز تناف�ضية دولة الإمارات عاملياً يف جمال 
املوارد الب�ضرية وحتقيق اأعلى م�ضتويات الكفاءة والإنتاجية يف العمل احلكومي.
ال�ضحية  ب��امل��ن�����ض��اآت  املتعلقة  الت�ضريعات  م��ن  ع���دد  ت��ع��دي��ل  مناق�ضة  مت��ت  ك��م��ا 
واملن�ضاآت ال�ضيدلنية اخلا�ضة مبا يعزز بيئة ال�ضتثمار بالدولة وجذب اخلرات 
وخلق  ال�ضحي  القطاع  يف  الأجنبي  لال�ضتثمار  اآف��اق  وفتح  العاملية  وال�ضركات 

قدراتها  وتعزيز  اخلا�ضة  وال�ضيدلنية  ال�ضحية  للمن�ضاآت  ا�ضتثمارية  فر�س 
للتنمية،  ال��وزاري  املجل�س  ا�ضتعر�س  التقارير احلكومية  اأن�ضطتها. ويف  وتنويع 
وناق�س يف جل�ضته عدداً من التقارير منها تقرير ديوان املحا�ضبة ب�ضاأن احل�ضاب 
اخلتامي جلهاز الإم��ارات لال�ضتثمار عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمر 
ور�ضد  لتقييم  اإلكرتونية  من�ضة  تطوير  م�ضتجدات  ب�ضاأن  وتقرير   ،2020
ا�ضتعرا�س  مت  كما  الطبية،  الوطنية  للم�ضانع  الإنتاجية  وال��ق��درات  املنتجات 

نتائج واأعمال م�ضرف الإمارات للتنمية.

•• �أبوظبي-و�م:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ت���ل���ق���ى 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
هاتفياً  ات�����ض��اًل  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الدكتور  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  م����ن 
جمهورية  رئ���ي�������س  ����ض���ال���ح  ب���ره���م 
خالله  ع���ر   .. ال�����ض��ق��ي��ق  ال����ع����راق 
لالعتداءات  ال�����ض��دي��دة  اإدان��ت��ه  ع��ن 
الإره��اب��ي��ة الآث��م��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
على  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�ضيا 
م��واق��ع م��دن��ي��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
واأ�ضفرت عن وقوع عدد من القتلى 
دعم  ع��ل��ى  م�������ض���دداً   .. واجل����رح����ى 
والت�ضامن  الإم���ارات  لدولة  ب��الده 
تهديد  الكامل لأي  والرف�س  معها 

لأمنها و�ضيادتها. كما قدم الرئي�س 
العراقي - خالل الت�ضال - تعازيه 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
نهيان يف �ضحايا هذه  اآل  زاي��د  ب��ن 

متمنياً   .. الإج���رام���ي���ة  ال��ه��ج��م��ات 
ال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

ال�ضمو  ���ض��ك��ر ���ض��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
زاي�����د فخامة  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 

وما  موقفه  على  العراقي  الرئي�س 
و�ضادقة  طيبة  م�ضاعر  م��ن  اأب����داه 
جتاه الإمارات و�ضعبها، داعياً اهلل اأن 

يجنب العراق ال�ضقيق كل مكروه.

•• �أبوظبي-و�م:

تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
من  هاتفياً  ات�ضاًل  اأم�س  امل�ضلحة 
رئي�س  ت�ضي�ضكيدي  فيلك�س  فخامة 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
ال�ضديقة رئي�س الحتاد الإفريقي 
اإدان�����ت�����ه  ع�����ن  خ����الل����ه  اأع����������رب   ..
العتداءات  ال�ضديدين  وا�ضتنكاره 
احلوثي  ميلي�ضيا  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
ومن�ضاآت  م��واق��ع  ع��ل��ى  الإره���اب���ي���ة 
واأ�ضفرت  الإم���ارات  دول��ة  مدنية يف 
وامل�ضابني  ال��ق��ت��ل��ى  م���ن  ع����دد  ع���ن 

املدنيني.
الإفريقي  الحت������اد  رئ��ي�����س  وق�����ال 
والحت���������اد  ب���������الده  ح����ك����وم����ة  اإن 
ب�ضدة  ي�������ض���ت���ن���ك���ران  الإف�����ري�����ق�����ي 
نفذتها  التي  الره��اب��ي��ة  الهجمات 

الإمارات  دول��ة  يف  احلوثي  ميلي�ضا 
هذه  اأن  موؤكداً   .. املتحدة  العربية 
العتداءات ت�ضكل انتهاكاً للقوانني 
ال��دول��ي��ة وت��ع��د تهديداً  والأع����راف 

لالأمن وال�ضتقرار الإقليميني.
املجتمع  وق��وف  اأهمية  على  و�ضدد 
الدويل بحزم اأمام النتهاكات التي 

تقوم بها ميلي�ضيات احلوثي والتي 
تهدد ا�ضتقرار املنطقة و�ضالمها.

واأع�����رب ف��خ��ام��ت��ه ع��ن ت��ع��ازي��ه اإىل 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد اآل نهيان يف �ضحايا العتداءات 
الإرهابية .. متمنياً ال�ضفاء العاجل 

للم�ضابني.

ال�ضمو  �ضاحب  اأع���رب  جانبه  م��ن 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن 
�ضكره وتقديره للم�ضاعر ال�ضادقة 
فيلك�س  ف���خ���ام���ة  اأب������داه������ا  ال����ت����ي 
الإم����ارات  دول���ة  جت��اه  ت�ضي�ضكيدي 
و�ضعبه  ل���ب���الده  م��ت��م��ن��ي��ا  و���ض��ع��ب��ه��ا 

ال�ضديق دوام الأمن وال�ضتقرار.

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�سال هاتفيا من �لرئي�س �لعر�قي 
�أد�ن خالله �لهجمات �لإرهابية �حلوثية على �لإمار�ت

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�سال هاتفيا من رئي�س �لحتاد �لإفريقي ��ستنكر 
خالله �عتد�ء�ت ميلي�سيا �حلوثي على �ملناطق �ملدنية يف �لإمار�ت

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�سال هاتفيا من �لرئي�س �ملوريتاين ��ستنكر خالله 
�عتد�ء�ت ميلي�سيا �حلوثي �لإرهابية على مناطق ومن�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�سال هاتفيا من رئي�س �لوزر�ء �لباك�ستاين 
�أد�ن خالله �لعتد�ء�ت �لإرهابية �حلوثية على �لإمار�ت

•• �أبوظبي-و�م:

اأدان الفريق اأول عبد الفتاح الرهان 
النتقايل  ال�����ض��ي��ادة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�ضقيقة،  ال�����ض��ودان  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ميلي�ضيا  نفذتها  التي  الع��ت��داءات 
مواقع  ع��ل��ى  الإره����اب����ي����ة  احل���وث���ي 
الإم���ارات  دول��ة  يف  مدنية  ومن�ضاآت 
القتلى  من  عدد  عن  اأ�ضفرت  والتي 
وامل�ضابني املدنيني. جاء ذلك خالل 
ال�ضمو  �ضاحب  م��ع  هاتفي  ات�ضال 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة .. وقدم الفريق اأول 
عبدالفتاح الرهان خالل الت�ضال 
ال�ضمو  اإىل �ضاحب  تعازيه  الهاتفي 
اآل نهيان يف  ال�ضيخ حممد بن زايد 

���ض��ح��اي��ا الع���ت���داءات الإره��اب��ي��ة .. 
للم�ضابني.  العاجل  ال�ضفاء  متمنياً 
دولة  بجانب  ال�ضودان  وق��وف  واأك��د 
ي�ضتهدف  م���ن  ك���ل  ���ض��د  الإم�������ارات 
الفريق  واأطلع  وا�ضتقرارها.  اأمنها 

�ضموه  ال���ره���ان  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  اأول 
ال�ضودان  الأو���ض��اع يف  تطورات  على 
واجل��ه��ود اجل��اري��ة مل��ع��اجل��ة الأزم���ة 
الفرتة  وا�ضتكمال هياكل  ال�ضيا�ضية 
الإنتقالية. من جانبه �ضكر �ضاحب 

ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د، 
الرهان  ال��ف��ت��اح  عبد  اأول  ال��ف��ري��ق 
مل�ضاعره ال�ضادقة ومواقف ال�ضودان 
و�ضعبه  ل��ل�����ض��ودان  متمنيا  ال�ضقيق 

ال�ضتقرار وال�ضالم.

رئي�س جمل�س �ل�سيادة يف �ل�سود�ن يوؤكد خالل �ت�سال هاتفي مع حممد 
بن ز�يد.. ت�سامن بالده مع �لإمار�ت �إثر هجمات �حلوثي �لإرهابية 
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اأخبـار الإمـارات

•• موروين-و�م:

اإدانتها  ع��ن  املتحدة  القمر  جمهورية  يف  الإف��ت��اء  دار  اأع��رب��ت 
التي  احلوثية  الإره��اب��ي��ة  للهجمات  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها 
اإىل  واأدت  الإم�����ارات  يف  مدنية  وم��ن�����ض��اآت  مناطق  ا�ضتهدفت 
الإفتاء  دار  واأع��رب��ت  الأب��ري��اء.  املدنيني  م��ن  �ضحايا  �ضقوط 
الإم������ارات جراء  دول���ة  م��ع  ع��ن ت�ضامنها  اأ���ض��درت��ه  ب��ي��ان  يف 
والتمنيات  الأرواح  لفقدان  وموا�ضاتها  الإره��اب��ي  العمل  هذا 
ما  كل  يف  الإم���ارات  حق  واأك���دت  للم�ضابني  العاجل  بال�ضفاء 
تتخذه من اإجراءات للتعامل مع اأي عمل ارهابي ي�ضتهدفها. 

ودعت دار الإفتاء جمل�س الأمن واملجتمع الدويل اإىل حتمل 
م�ضوؤوليته اإزاء اعتداءات ميلي�ضيات احلوثي الإرهابية املتكررة 
على املن�ضاآت املدنية وتهديدها امل�ضتمر لأمن و�ضالمة املنطقة 
الإن�ضان.  وحقوق  ال��دويل  القانون  ملباديء  �ضارخ  انتهاك  يف 
مع  و�ضعبا  حكومة  القمر  ج��زر  ت�ضامن  الإف��ت��اء  دار  واأك���دت 
الإم�����ارات وت��اأي��ي��ده��ا يف ك��ل م��ا تتخذه يف م��واج��ه��ة الإره���اب 
تبارك  وا�ضتقرارها، داعية اهلل  اأمنها  الذي ي�ضتهدف  الغا�ضم 
وتعاىل اأن يحفظ الإمارات ويدمي عليها الأمن وال�ضتقرار يف 
ظل القيادة الر�ضيدة ل� �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

•• مو�صكو -و�م: 

اأدان الرملان الرو�ضي "جمل�س الدوما" ب�ضدة هجوم امليلي�ضيات احلوثية الذي تعر�ضت 
من�ضاآت مدنية يف الإمارات اأم�س الول.

يف  الرو�ضي  الدوما  جمل�س  يف  الدولية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  �ضلوت�ضكي  ليونيد  وق��ال 
مداخلة عر �ضا�ضة اإن "RT" اإن الرملان الرو�ضي يدين وب�ضدة الهجوم الذي تعر�ضت 
واأ�ضفر  تنفيذه بطائرات م�ضرية  "اأن�ضار اهلل" احلوثية والذي مت  وتبّنته  اأبوظبي  له 
هو  لالمتعا�س  اإث��ارة  الأك��رث  الأم��ر  اأن  واأ�ضاف  املدنيني".  �ضقوط �ضحايا بني  عن 
اأن الهجوم جاء يف الوقت الذي متار�س فيه اأبوظبي �ضيا�ضة مت�ضقة تهدف اإىل �ضون 
ال�ضالم وال�ضتقرار يف منطقة اخلليج ومعاجلة اخلالفات الإقليمية الداخلية، وتقدم 
اإعمار  اإع��ادة  م�ضاريع  يف  وت�ضارك  ال��دول  من  لعدد  بها  ي�ضتهان  ل  اإن�ضانية  م�ضاعدات 

اليمن.
اأن هذه الهجمات الوقحة ل تخرق قواعد القانون الإن�ضاين  واأكد الرملاين الرو�ضي 
الدويل فح�ضب، بل تقو�س اآفاق الت�ضوية ال�ضلمية يف اليمن على اأ�ضا�س قرارات جمل�س 
الأمن ذات ال�ضلة والقرارات املتخذة �ضمن �ضيغة احلوار اليمني اليمني، وتظهر احلد 
الأق�ضى من عدم امل�ضوؤولية، م�ضريا اىل اأنه عو�ضا عن بذل اجلهود لإزالة التوتر، راهن 
ملغامرتهم  الإن�ضانية  التبعات  يف  التفكري  عن  بعيداً  املواجهة،  على  الهجمات  مدّبرو 

بالن�ضبة لليمن.
و�ضلط الإعالم الرو�ضي ال�ضوء على الهجوم احلوثي على اأبوظبي، حيث تناولت وكالت 
ازفي�ضتيا،  مثل  الرو�ضية  ال�ضحف  من  وعدد  وغريهما  ولينتا  تا�س  مثل  رو�ضية  اأنباء 
دولة  يف  املدنية  واملناطق  املن�ضاآت  على  احلوثي  الهجوم  خر  وغريهما  وفيدميو�ضت 

الإمارات والذي اأ�ضفر عن عدد من القتلى واجلرحى بال�ضافة اىل ال�ضرار املادية.

د�ر �لإفتاء يف �لقمر �ملتحدة تدين وت�ستنكر ب�سدة هجمات 
ميلي�سيا �حلوثي �لإرهابية على من�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

�لدوما �لرو�سي يدين ب�سدة هجوم �حلوثيني على من�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

•• باري�س -و�م: 

احلوثي  ميلي�ضيا  ا�ضتهداف  ب�ضدة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  اأدان 
الإرهابية ملناطق ومن�ضاآت مدنية يف الدولة ، والتي ا�ضفرت عن وقوع �ضحايا 

من املدنيني الأبرياء موؤكدا دعمه لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ب�ضدة  ي��دي��ن  م��اك��رون  ال��رئ��ي�����س  اإن  ل��ه��ا  ب��ي��ان  الفرن�ضية يف  ال��رئ��ا���ض��ة  وق��ال��ت 
العتداءات التي تعر�ضت لها اأبوظبي ، ويقدم دعمه لدولة الإم��ارات العربية 
اإدانة  اإيف لودريان قد عر عن  املتحدة. وكان وزير اخلارجية الفرن�ضي جان 
الإمارات  اأرا���ض��ي  اأم��ن  تهدد  التي  الإرهابية  الهجمات  لهذه  ال�ضديدة  فرن�ضا 

وا�ضتقرار املنطقة.

•• �أبوظبي-و�م:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل  تلقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
ات�ضال هاتفيا من معايل اأحمد اأبو الغيط اأمني عام جامعة الدول العربية.

واأكد معاليه اإدانته ال�ضديدة للهجوم الإرهابي مليلي�ضيا احلوثي الإرهابية على 
مناطق ومن�ضاآت مدنية على الأرا�ضي الإماراتية. و�ضدد معاليه على اأن اجلامعة 

العربية تقف مع دولة الإمارات يف مواجهة هذه العمليات الإرهابية الذي توؤكد 
الدول  وا�ضتقرار  اأمن  الإرهابية يف زعزعة  امليلي�ضيا  اأه��داف هذه  اأجمع  للعامل 
اأن دولة الإم��ارات �ضتظل على الدوام  حتقيقا لأجندات خارجية. واأك��د معاليه 
منارة لل�ضالم وال�ضتقرار وح�ضنا لالأمن والأمان ولن تنال منها هذه العمليات 
الإرهابية اجلبانة معربا عن ثقته يف قدرة الإمارات العربية املتحدة على اتخاذ 

كافة الإجراءات الالزمة ل�ضون اأمنها وا�ضتقرارها وحماية �ضيادة اأرا�ضيها.

•• �أبوظبي-و�م:

تلقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل اأم�س ات�ضال هاتفيا من معايل الدكتور 
���ض��وب��رام��ن��ي��ام ج���اي ���ض��ان��ك��ار وزي���ر ال�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة يف 
الهجوم  ب�ضدة  معاليه  واأدان  ال�ضديقة.  الهند  جمهورية 
الإرهابي مليلي�ضيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�ضاآت 
مدنية على الأرا�ضي الإماراتية معربا عن ا�ضتنكاره واأ�ضفه 

الإرهابي  احل����ادث  ه���ذا  ج���راء  م��دن��ي��ني  �ضحايا  ل�ضقوط 
اإن دولة الإمارات وجمهورية الهند  اجلبان. وقال معاليه 
ونوؤكد  را�ضخة  وا�ضرتاتيجية  تاريخية  بعالقات  ترتبطان 
كافة  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م��ع  الكامل  ت�ضامننا 
اأم��ن و�ضالمة مواطنيها  التي تتخذها ل�ضون  الإج���راءات 
يف  تعازيه  خال�س  عن  معاليه  عر  كما  اأرا�ضيها.  و�ضيادة 
العاجل  بال�ضفاء  ومتنياته  الإره��اب��ي  العمل  ه��ذا  �ضحايا 

جلميع امل�ضابني.

•• �أبوظبي -و�م:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  تلقى 
اخلارجية والتعاون الدويل ات�ضال هاتفيا من معايل 

جنالء املنقو�س وزيرة خارجية ليبيا.
اإدانتها  الهاتفي عن  وعرت معاليها خالل الت�ضال 

مليلي�ضيا  الإره��اب��ي  للهجوم  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها 
الإرهابية على مناطق ومن�ضاآت مدنية على  احلوثي 
الأرا�ضي الإماراتية. واأكدت معاليها ت�ضامن بالدها 
الكامل مع دولة الإم��ارات متقدمة بالتعازي للدولة 
الغا�ضم معربة عن  الإرهابي  الهجوم  يف �ضحايا هذا 

متنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.

•• �أبوظبي-و�م: 

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل  تلقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
ات�ضال هاتفيا من معايل �ضاه حممود قري�ضي وزير خارجية جمهورية باك�ضتان 
الإ�ضالمية. واأعرب معاليه خالل الت�ضال الهاتفي عن ادانته ال�ضديدة للهجوم 
الإرهابي مليلي�ضيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�ضاآت مدنية على الأرا�ضي 

الإماراتية موؤكدا ت�ضامن بالده الكامل مع دولة الإمارات يف اأعقاب هذا العمل 
الإرهابي الذي ا�ضفر عن �ضقوط �ضحايا مدنيني. وقال معاليه اإن هذه العمليات 
لل�ضلم  تهديدا  متثل  كما  الإماراتية  لل�ضيادة  �ضارخا  انتهاكا  ت�ضكل  الإرهابية 
والأمن الدوليني. وعر معاليه عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته اإىل دولة 
جلميع  العاجل  بال�ضفاء  ومتنياته  الإرهابي  الهجوم  هذه  �ضحايا  يف  الإم��ارات 

امل�ضابني.

•• �أبوظبي-و�م:

تلقى معايل �ضقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 
برقيتي ت�ضامن من معايل ر�ضيد الطالبي العلمي رئي�س 
معايل  وم��ن  ال�ضقيقة  املغربية  اململكة  يف  ال��ن��واب  جمل�س 
فوزية بنت عبد اهلل زينل رئي�ضة جمل�س النواب يف مملكة 
دولة  مع  ت�ضامنهم  عن  فيهما  اأعربا  ال�ضقيقة  البحرين 
العلمي  الطالبي  ر�ضيد  برقية معايل  وج��اء يف  الإم���ارات. 
بغ�ضب  تابعنا  املغربية:  اململكة  يف  النواب  جمل�س  رئي�س 
والإدانة وال�ضجب البالغني العتداء الجرامي با�ضتهداف 

مناطق مدنية يف دولة المارات ال�ضقيقة".
الإرهابية اجلبانة من  الأفعال  اإن مثل هذه  وقال معاليه 
التي  املنطقة  يف  وال�ضتقرار  والأم���ن  ال�ضالم  اأع���داء  قبل 
اأن  ���ض��وى  امل��غ��رب��ي��ة  باململكة  ال��ن��واب  جمل�س  يف  ي�ضعنا  ل 
ن�ضجبها وندينها بقوة ونعر عن �ضادق وعميق ت�ضامننا 
مع ا�ضقائنا الأقربني يف دولة الم��ارات حماها اهلل و�ضان 
اأمنها وا�ضتقرارها وطماأنينة �ضعبها ال�ضقيق الكرمي املكابر 
بعون من اهلل تعاىل. واأكد معاليه دعم حق دولة المارات 
ال���دف���اع ع��ن نف�ضها وات���خ���اذ ك��ل الإج������راءات  ال��ع��رب��ي��ة يف 
اأنف�ضنا يف �ضف واحد  املكفولة يف القانون الدويل ونعتر 

دولة  نف�ضها مع  والإرادة  نف�ضه  العزم  نقت�ضم  واح��د  واأف��ق 
بكل  و�ضعبها  الوطنية  وقيادتها  املتحدة  العربية  الم��ارات 
ما يقت�ضيه واجب الأخوة ال�ضادقة والإلتزامات امل�ضرتكة 
املتينة التي جتمع البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني بقيادة كل 
من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال��دول��ة و���ض��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك حم��م��د ال�����ض��اد���س ملك 

اململكة املغربية "حفظهما اهلل".
النواب  رئي�س جمل�س  زينل  برقية معايل فوزية  وج��اء يف 
يف مملكة البحرين ال�ضقيقة " تابعنا عن كثب ما تعر�ضت 
له دولة المارات العربية ال�ضقيقة بقيام ميلي�ضيا احلوثي 
اأن  ونود  الم��ارات  با�ضتهداف من�ضاأت مدنية يف  الإرهابية 
نعرب عن وقوف مملكة البحرين اإىل جانب دولة الإمارات 
اأمنها  يهدد  م��ا  ك��ل  �ضد  و�ضعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  ال�ضقيقة 

وامل�ضا�س بال�ضلم وال�ضتقرار.
واأك�����دت رئ��ي�����ض��ة جم��ل�����س ال���ن���واب يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن اأن 
اأم���ن دول���ة الم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ج��زء لي��ت��ج��زاآ من 
يتغمد  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  داعية  البحرين..  مملكة  اأم��ن 
ال�ضحايا بوا�ضع رحمته ور�ضوانه واأن مين على امل�ضابني 
بال�ضفاء العاجل واأن يدمي اهلل على دولة المارات ال�ضقيقة 

نعمة الأمن وال�ضتقرار.

رو�سيا تدين �لهجوم 
�حلوثي �لإرهابي 
على من�ساآت مدنية 

يف �لإمار�ت
•• مو�صكو - و�م:

الرو�ضية  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 
ب�ضدة ا�ضتهداف ميلي�ضيا احلوثي 
ون�ضاآت مدنية  مناطق  الإرهابية 
�ضقوط  األ�����ة  واأدى  ال����دول����ة  يف 
الأبرياء.  امل��دن��ي��ني  م��ن  �ضحايا 
الر�ضمية  امل���ت���ح���دث���ة  وق�����ال�����ت 
الرو�ضية  اخلارجية  وزارة  با�ضم 
م��اري��ا زاخ���اروف���ا، وف��ق م��ا نقلته 
الرو�ضية،  �ضبوتنيك  اأنباء  وكالة 
اأم�������س ن��دي��ن ب�����ض��دة ه���ذا العمل 
البنية  من�ضاآت  �ضد  ال�ضتفزازي 
الإمارات  لدولة  املدنية  التحتية 

ال�ضديقة".

�لرئي�س �لفرن�سي يدين ب�سدة ��ستهد�ف ميلي�سيا �حلوثي �لإرهابية ملن�ساآت مدنية ويوؤكد دعمه لالإمار�ت

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد  
�أبو �لغيط : �لإمار�ت ح�سن �لأمان وعنو�ن �ل�ستقر�ر و�لزدهار

خالل �ت�سال هاتفي مع عبد�هلل بن ز�يد .. وزير خارجية �لهند 
يدين وي�ستنكر ب�سدة �لهجوم �لإرهابي �حلوثي

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد
وزيرة خارجية ليبيا تدين �لهجوم �لإرهابي �حلوثي وتوؤكد ت�سامن بالدها مع �لإمار�ت

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 
وزير خارجية باك�ستان: �لهجوم �لإرهابي �حلوثي يهدد �ل�سلم و�لأمن �لدوليني

رئي�سا جمل�سي �لنو�ب يف �ملغرب و�لبحرين يدينان �لهجوم 
�لإرهابي �حلوثي على من�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

جمل�س حكماء �مل�سلمني يدين ��ستهد�ف ميلي�سيا 
�حلوثي �لإرهابية ملن�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

•• �أبوظبي-و�م:

اأدان جمل�س حكماء امل�ضلمني ب�ضدة ا�ضتهدف ميلي�ضيا احلوثي الإرهابية ملناطق 
الأبرياء.  املدنيني  من  �ضحايا  وق��وع  اإىل  اأدى  ما  اأبوظبي  يف  مدنية  ومن�ضاآت 
واأكد جمل�س حكماء امل�ضلمني با�ضم رئي�ضه ف�ضيلة الإمام الأكر الدكتور اأحمد 
واأمينه  املجل�س،  اأع�ضاء  الف�ضيلة  واأ���ض��ح��اب  ال�ضريف  الأزه���ر  �ضيخ  الطيب، 
ي�ضتهدف  كل من  وم�ضاندتها �ضد  الإم���ارات  دول��ة  الكامل مع  ت�ضامنه  العام، 
انهزام  بعد  ياأتي  ال��ذي  الغادر  ال�ضتهداف  ه��ذا  اأن  م��وؤك��ًدا  وا�ضتقرارها  اأمنها 
امليلي�ضيات الإجرامية، ويوؤكد  ال�ضر احلوثي وياأ�ضه على الأر�س، يف�ضح وجه 
ول  والعامل،  املنطقة  على  تهديًدا  متثل  اآثمة  ع�ضابة  اأنها  ال��دويل  للمجتمع 
جمل�س  ويتقدم  اإن�ضانية.  اأو  دينية  مبادئ  اأو  قيم  اأي  اأو  دويل  بقانون  توؤمن 
العزاء و�ضادق  ال�ضحايا بخال�س  واأ�ضر   ، الإم��ارات  دولة  اإىل  امل�ضلمني  حكماء 
املوا�ضاة، متمنًيا ال�ضفاء العاجل للم�ضابني، واأن يحفظ اهلل على الإمارات اأمنها 
للبناء  و�ضرًحا  والعتدال،  للت�ضامح  الدوام منوذًجا  على  لتكون  وا�ضتقرارها، 

احل�ضاري والإن�ضاين.

�ليابان تدين ب�سدة ��ستهد�ف ميلي�سيا �حلوثي 
�لإرهابية ملن�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

•• طوكيو-و�م: 

اليابان يف بيان ر�ضمي الهجمات الإرهابية مليلي�ضيا احلوثي على  اأدانت 
من  �ضحايا  �ضقوط  اإىل  اأدت  والتي  الدولة  يف  مدنية  ومن�ضاآت  مناطق 
تعازيها  عن  اليابان  حكومة  تعرب  البيان  يف  وج��اء  الأب��ري��اء.  املدنيني 
القلبية ملن فقدوا اأرواحهم يف هذه احلوادث واأ�ضرهم متمنية للم�ضابني 
الهجمات  ب�ضدة  اليابان تدين  اأن حكومة  البيان  العاجل. وقال  ال�ضفاء 

التي نفذتها جماعة احلوثي �ضد دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• �أبوظبي-و�م:

تلقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل ات�ضال هاتفيا من معايل مولود ت�ضاوو�س 

اأوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا.

للهجوم  اإدان���ت���ه  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ض��ال  خ���الل  واأك����د معاليه 
الإرهابي مليلي�ضيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�ضاآت 
بالتعزية  معاليه  وتقدم  الإماراتية.  الأرا�ضي  على  مدنية 
اإىل دول��ة الإم���ارات يف �ضحايا ه��ذا العمل الإره��اب��ي ، كما 

اأعرب عن متنياته بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.

•• �لفجر - تون�س

العا�ضمة  ا�ضتهدف  ال��ذي  الهجوم  )الإث��ن��ني(  ب�ضدة  تون�س  اأدان��ت 

وقالت  الإم��ارات.  التام مع  ت�ضامنها  موؤكدة  اأبوظبي،  الإماراتية 
وزارة اخلارجية التون�ضية يف بيان وزعته م�ضاء الثنني، اإن تون�س 
باإمارة  ا�ضتهدف مواقع مدنية حيوية  ُتدين ب�ضدة الهجوم الذي 
ب�ضرية  وخّلف خ�ضائر  املُتحدة،  العربية  الإم��ارات  بدولة  اأبوظبي 

التام مع  ال���وزارة عن تعاطف وت�ضامن تون�س  واأع��رب��ت  وم��ادي��ة. 
املتحدة، ورف�ضها املطلق لكل العتداءات  العربية  الإم��ارات  دولة 
التهديدات  ال�ضقيق، ولكل  البلد  اأمن و�ضيادة هذا  ت�ضتهدف  التي 
التي ُتقو�س ا�ضتقرار كامل املنطقة وت�ضكل خرقا �ضارخا للقوانني 

•• برلني-و�م:

ا�ضتهدف  ال��ذي  الهجوم  الأملانية  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 

م��ن��اط��ق وم��ن�����ض��اآت م��دن��ي��ة يف ال��دول��ة وال����ذي اأ���ض��ف��ر عن 
�ضقوط �ضحايا من املدنيني الأبرياء.

واأعربت وزارة اخلارجية الأملانية يف بيان لها عن تعاطفها 
مع ال�ضحايا وذويهم وقالت اإن هذا هجوم ي�ضكل تهديداً 

خالل ات�ضال هاتفي مع عبداهلل بن زايد
وزير خارجية تركيا يدين �لهجوم �لإرهابي �حلوثي على من�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

اأدانت ب�ضّدة ا�ضتهداف مواقع مدنية:

تون�س توؤكد ت�سامنها �لتام مع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة 

�خلارجية �لأملانية تدين ��ستهد�ف ميلي�سيا 
�حلوثي �لإرهابية ملن�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

•• عو��صم-و�م:

اأدان روؤ�ضاء واأع�ضاء الرملانات الوطنية من خمتلف دول العامل الهجوم 
احلوثي الإرهابي الذي ا�ضتهدف مناطق ومن�ضاآت مدنية يف الدولة واأدى 

اإىل �ضقوط �ضحايا من املدنيني الأبرياء.
له  بيان  املالطي يف  النواب  رئي�س جمل�س  فروجيا  اأجنلو  و�ضرح معايل 
ال��ه��ج��وم احل��وث��ي الإره���اب���ي، وير�ضل  امل��ال��ط��ي ي��دي��ن ب�ضدة  اأن ال��رمل��ان 
تعازيه حلكومة و�ضعب دولة الإمارات واملقيمني عليها يف �ضحايا الهجوم 

ومتنياته بال�ضفاء العاجل للم�ضابني.
وقالت معايل مارجاريتا ري�ضرتيبو ع�ضوة الرملان الكولومبي ورئي�ضة 
ب�ضدة مثل  " اإننا ندين  لها  بيان  وال�ضالم يف  للت�ضامح  ال��دويل  الرملان 
هذا العمل الإرهابي من ميلي�ضيا احلوثي الإرهابية على دولة الإمارات 
الإم��ارات حكومة و�ضعباً يف مواجهة كل  املتحدة، ونقف بجانب  العربية 
ملثل  لو�ضع حد  ال��دويل  املجتمع  ندعو  كما  وا�ضتقرارها،  اأمنها  يهدد  ما 
هذا  مثل  ان  اإىل  م�ضرية  احلوثي"..  مليلي�ضيا  الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال  ه��ذه 
ي��ه��دف للنيل م��ن م��ا متثله الإم�����ارات م��ن حا�ضنة  ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي 
اأكد  جانبه  من  �ضده.  نقف  اأن  جميعا  علينا  ويجب  وال�ضالم،  للت�ضامح 
�ضعادة تاولنت بال زعيم حزب الأغلبية يف الرملان الألباين، اإدانة بالده 
للهجوم الإرهابي مليلي�ضيا احلوثي، موؤكدا وقوفه مع ال�ضعب الإماراتي يف 

مواجهة ما يهدد اأمنه وا�ضتقراره.
واأدانت ع�ضوة جمل�س ال�ضيوخ املك�ضيكي فريونيكا ديلجاديلو عر ح�ضابها 
دعمها  الإرهابي اجلبان جلماعة احلوثي معربة عن  الهجوم  تويرت  يف 
اأمنها  وبرملان بالدها لدولة الإم��ارات العربية املتحدة �ضد كل ما يهدد 

وا�ضتقرارها.
الك��وادور عر  ت�ضافي�س من جمهورية  النائبة مارجوري  �ضعادة  وقالت 
ح�ضابها يف تويرت اأن الهجوم الإرهابي على الإمارات غري مقبول.. داعية 

املجتمع الدويل لإدانة مثل هذا العمل الإرهابي والعمل.
تقف  بالده  اإن  الأرجنتيني  الرملان  ع�ضو  األيندي  والرتو  �ضعادة  وقال 

الإرهابي  الهجوم  ب�ضدة  وتدين  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  خلف 
ديفيد  �ضعادة  واأدان  مدنية.  من�ضاآت  ا�ضتهدفت  ال��ذي  احلوثي  مليلي�ضيا 
جورزوجن ع�ضو الرملان الكو�ضتاريكي عر مواقع التوا�ضل الجتماعي 
العمل الإرهاب امل�ضني وا�ضفا اإياه باأنه يهدف لزعزعة الأمن وال�ضالم يف 

املنطقة والعامل.
الدويل  املجتمع  غ��وات��ي��م��ال  ب��رمل��ان  ع�ضو  م��ارت��ن��ي��ز  دواي  ���ض��ع��ادة  ودع���ا 
لدولة  دعمه  موؤكدا  والإره���اب،  العنف  اأعمال  رف�س  اأج��ل  من  للتحرك 

الإمارات العربية املتحدة.
" ندين ب�ضدة الهجوم  وقال �ضعادة بري�س �ضايرين ع�ضو برملان هايتي 
الإرهابي مليلي�ضيا احلوثي ونتعاطف مع �ضعب الإمارات العربية املتحدة، 
دون  وال�����ض��الم  الت�ضامح  ���ض��د  الهمجية  الأع���م���ال  ه���ذه  مت��ر  األ  ون��اأم��ل 

عقاب".
وقال ع�ضو برملان �ضاحل العاج اأبولي مايتي اأن هذا العمل احلقري يجب 
الإمارات  �ضعب  مع  ونت�ضامن  نتعاطف  املمكنة،  العبارات  باأقوى  اإدانته 
يجب  مهمتان  قيمتان  والت�ضامح  ..ال�����ض��الم  ال�ضديق  املتحدة  العربية 

رعايتهما واحلفاظ عليهما.
وب�ضفتي  اإ�ضبانيا  " من  ال�ضباين  الرملان  ع�ضوة  رينا  كارولينا  وقالت 
ع�ضوا يف الرملان الدويل للت�ضامح وال�ضالم، اأود اأن اأبدي اإدانتي ال�ضديدة 
للهجمات الإرهابية التي وقعت يف اأبوظبي ، كما اتوجه بالنعي لل�ضحايا 
، واأمتنى للجرحى ال�ضفاء العاجل. نت�ضامن جميعنا مع دولة الإمارات 

العربية املتحدة ، حكومة و�ضعباً".
وقال نائب رئي�س برملان مقدونيا ال�ضمالية �ضعادة فا�ضل زينديلي " ندين 
الهجمات الإرهابية على اأبوظبي وندعم دولة الإمارات كما نعر عن بالغ 
تعازينا يف �ضحايا الهجوم و تعاطفنا مع امل�ضابني". وقال �ضعادة النائب 
ببالغ  تلقينا   " والهر�ضك  البو�ضنة  جمهورية  يف  ماجازنوفيت�س  �ضا�ضا 
العمل  هذا  ب�ضدة  ندين  اإننا  اأبوظبي.  على  الرهابي  الهجوم  نباأ  الأ�ضى 
اأ�ضكال العتداء على المارات ومواطنيها.  اآخر من  الإرهابي واأي �ضكل 

يجب اأن تكون مكافحة الإرهاب هدفنا امل�ضرتك".

روؤ�ساء و�أع�ساء برملانات من دول �لعامل يدينون �لهجوم 
�حلوثي �لإرهابي على من�ساآت مدنية يف �لإمار�ت

مب�ساريع جمدية ومبادر�ت خالقة.. �لإمار�ت 
تعزز �ل�ستد�مة �لبيئية يف �لعامل

•• �أبوظبي -و�م: 

ميثل حتقيق ال�ضتدامة البيئية اأحد اأبرز الق�ضايا امللحة يف 
الع�ضر احلديث مع ما ي�ضهده العامل من حتديات التغري 
املناخي وال�ضتنزاف احلاد للموارد والرثوات الطبيعية مبا 

يهدد م�ضتقبل الدول وال�ضعوب.
وت�ضت�ضيف الإمارات يف الفرتة من 15 ولغاية 19 يناير 
وذلك   ،"2022 لال�ضتدامة  اأب��وظ��ب��ي  "اأ�ضبوع  احل���ايل، 
تكري�ضاً لدورها الفاعل وامل�ضوؤول يف دعم م�ضاعي املجتمع 
الدويل بهذا ال�ضاأن من خالل حتفيز احلوار العاملي حول 
ال�ضتدامة، وحتويل الأفكار اإىل خطط وحلول وم�ضروعات 

عملية وجمدية.
وجنحت دولة الإمارات خالل ال�ضنوات املا�ضية يف التحول 
اإىل مركز عاملي حل�ضد اجلهود والطاقات من اأجل مواجهة 
وحتقيق  البيئة  حماية  جهود  وت�ضريع  املناخ  تغري  حتدي 
ا�ضتدامتها من خالل جمموعة من الإجن��ازات واملبادرات 

الرائدة على امل�ضتوى الدويل.
موؤ�ضرات  م��ن  ع���دد  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  الم�����ارات  وحت��ت��ل 
ومواجهة  البيئة  حماية  يف  املرتبطة  العاملية  التناف�ضية 
املحافظة  ج��ه��ود  ع��ن  الر�ضا  موؤ�ضر  مثل  املناخي  التغري 
غياب  وموؤ�ضر  البناء  ج��ودة  مراقبة  وموؤ�ضر  البيئة  على 
جاءت  التي  الطبيعية  ال��ك��وارث  من  والإ���ض��اب��ات  الوفيات 
ليجامت  معهد  عن  ال�ضادر  الزده���ار  موؤ�ضر  تقرير  �ضمن 
القوانني  موؤ�ضر  الأول يف  املركز  كما حققت   ،2021 عام 
ال�ضادر  العاملية  للتناف�ضية  ال�ضنوي  الكتاب  �ضمن  البيئية 

عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية 2021.
ومتتلك الإمارات اأحد اجنح التجارب العاملية على �ضعيد 
يف  دول��ة  اأول  تعتر  حيث  النظيفة  الطاقة  يف  ال�ضتثمار 

املنطقة تد�ضن مرحلة الطاقة النووية ال�ضلمية من خالل 
ع��دد من  ت�ضييد  الإم����ارات يف  ب��راك��ة، كما جنحت  حمطة 
مثل  اأر�ضها  على  ال�ضم�ضية  الطاقة  م�ضاريع  واأه���م  اأك��ر 
م�ضروع الظفرة للطاقة ال�ضم�ضية - ا�ضتطاعة 2 جيجاوات 
ال�ضم�ضية،  اآل مكتوم للطاقة  را�ضد  -، وجممع حممد بن 
اأكر جممع للطاقة ال�ضم�ضية يف موقع واحد على م�ضتوى 
امل�ضاريع التي تعزز ريادتها يف جمال  العامل، وغريها من 
ملكافحة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ط  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، �ضمن  ال��ط��اق��ة 

التغري املناخي.
ومل تقت�ضر جهود الم��ارات يف جمال ن�ضر حلول الطاقة 
�ضنوات  منذ  توا�ضل  حيث  املحلي،  اجلانب  على  النظيفة 
للنهو�س  ال���ع���امل  م���ع دول  ال��ت��ع��اون  م���د ج�����ض��ور  ط��وي��ل��ة 
اإن�ضاء  عر  والرياح  ال�ضم�س  من  الطاقة  توليد  مب�ضاريع 
وتطوير وت�ضغيل جمموعة كبرية من امل�ضاريع التي تنت�ضر 
املحيط  ج��زر  اإىل  و���ض��ول  اأوروب����ا  اإىل  الو�ضطى  اآ�ضيا  م��ن 
الهادئ. وتعد الإمارات يف �ضدارة دول العامل التي حققت 
منوا يف عدد وم�ضاحة املحميات الطبيعية ن�ضبة للم�ضاحة 
الكلية للدولة، حيث ارتفع عدد املحميات الطبيعية من 6 
حمميات عام 1996 لي�ضل اإىل 49 حممية عام 2020 

ومب�ضاحة تزيد عن 20 األف كيلو مرت مربع.
من  ال��ع��دي��د  الإم����ارات  اطلقت  املا�ضية  ال�ضنوات  وخ���الل 
"تعوي�س الكربون"  املبادرات البيئية الرائدة مثل مبادرة 
علمي  م�ضروع  واأول  اجل���و،  يف  ال��ك��رب��ون  م��ع��دلت  لتقليل 
مل�����ض��ح امل��ن��اط��ق ال���زراع���ي���ة ب��ط��ائ��رات ب����دون ط��ي��ار لتعزيز 
العديد  �ضنت  كما  ال��زراع��ة،  و  البيئة  قطاعات  ا�ضتدامة 
من الت�ضريعات الع�ضرية اخلا�ضة باملحافظة على الرتبة 
التلوث  من  واحل��د  البيولوجي  والتنوع  النباتات  وحماية 

ومكافحة الت�ضحر.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية �أبوظبي تنظم ور�سة للتوعية باأهمية �حلفاظ على �أ�سجار �لقرم
•• �أبوظبي -و�م:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
ال�����ض��ه��ام��ة ور�ضة  ب��ل��دي��ة  يف م��رك��ز 
حلماية  "معاً  بعنوان  افرتا�ضية 
القرم"  اأ�ضجار   - القادمة  اأجيالنا 
بالتعاون  عا�ضمتي  فعالية  �ضمن 
م����ع ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة يف اأب���وظ���ب���ي 
الوعي  رفع م�ضتوى  بهدف  وذلك 
�ضرائح  خمتلف  ل��دى  وامل�ضوؤولية 
امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ على 
البيئة  وح���م���اي���ة  ال����ع����ام  امل���ظ���ه���ر 

واأ�ضجار القرم.
اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  واأك����دت 
خ���الل ال��ور���ض��ة ���ض��رورة احلفاظ 
حتقيقاً  ال�����ق�����رم  اأ�����ض����ج����ار  ع���ل���ى 
على  وحفاظاً  البيئية  لال�ضتدامة 
البيئي  والتوازن  الطبيعية  املوارد 
م�ضرية اإىل فوائد اأ�ضجار القرم يف 
اآثار التغري املناخي  التخفيف من 
خف�س  يف  ف��ع��اًل  دوراً  تلعب  حيث 

واأو�ضحت الهيئة اأن اأ�ضجار القرم 
من الأن��واع الأك��رث فائدة للب�ضر، 
الطبيعي  امل�ضد  ب��دور  تقوم  حيث 
من  احلماية  يف  وت�ضاهم  للرياح، 
املياه  وت��ن��ق��ي��ة  امل���دي���ة  ال��ع��وا���ض��ف 
املحيطة، كما اأنها فعالة يف احتجاز 

وت�ضاهم  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات 
يف ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اآث������ار ال���ك���وارث 
وحتمي  ال���ب���ح���ري���ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
التعرية  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  ال�����ض��واح��ل 
والتيارات  الأم����واج  ع��ن  الناجمة 

البحرية.

وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون من 
الغالف اجلوي، بالإ�ضافة اإىل اأن 
غابات القرم توفر ماأوى اآمناً ملئات 
التي  البحرية،  والأن����واع  الطيور 
وت�ضاعد  البيولوجي  التنوع  تعزز 

على زيادة املخزون ال�ضمكي.

•• عجمان- و�م:

ا�ضتقبل �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان مبجل�ضه يف 
ديوان احلاكم اأم�س �ضعادة ميغان جريجوني�س قن�ضل عام الوليات املتحدة 
مهام  ت�ضلمها  مبنا�ضبة  �ضموه  على  لل�ضالم  قدمت  التي  دبي  يف  الأمريكية 

عملها لدى الدولة.
ورحب �ضمو ويل عهد حاكم عجمان بالقن�ضل العام الأمريكي.. متمنيا لها 
اأداء مهام عملها اجلديد مبا  طيب الإقامة والتوفيق والنجاح وال�ضداد يف 
ي�ضهم يف توطيد العالقات القائمة بني البلدين ال�ضديقني وتعزيز اأوا�ضر 

التعاون امل�ضرتك يف خمتلف امليادين.

وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل الأح��ادي��ث ح��ول ال��ع��الق��ة املتينة ال��ت��ي تربط 
المارات والوليات املتحدة يف العديد من املجالت.

العام الأمريكي عن �ضعادتها بلقاء �ضمو ويل عهد  واأعربت �ضعادة القن�ضل 
عجمان ..م�ضيدة بعمق العالقات الثنائية بني دولة المارات وبالدها ومبا 
ت�ضهده دولة الإمارات عامة وعجمان خا�ضة من نه�ضة ح�ضارية �ضاملة يف 

كافة امليادين.
ال�ضمو حاكم  النعيمي ممثل �ضاحب  بن حميد  اأحمد  ال�ضيخ  اللقاء  ح�ضر 
حميدالنعيمي  بن  عبدالعزيز  وال�ضيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�ضوؤون  عجمان 
عام  النعيمي مدير  يو�ضف حممد  و�ضعادة  ال�ضياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 

الت�ضريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�ضوؤولني.

عمار �لنعيمي ي�ستقبل �لقن�سل �لعام �لأمريكي

�سقر غبا�س يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�س جمل�س �لنو�ب �مل�سري
•• �أبوظبي-و�م:

ع��ق��د م��ع��ايل ���ض��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
جل�ضة  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س 
مباحثات، يف مقر املجل�س باأبوظبي 
امل�ضت�ضار الدكتور حنفي  مع معايل 
ج��ب��ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب يف 
ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جمهورية 
وال���وف���د امل���راف���ق ل����ه، ال�����ذي يقوم 
اإىل دول���ة الإم�����ارات بدعوة  ب��زي��ارة 
على  التاأكيد  املجل�س، حيث مت  من 
الرملانية  العالقات  تطوير  اأهمية 
بني اجلانبني مبا يواكب العالقات 
املتنامية بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وجمهورية م�ضر العربية، 
ق��ي��ادت��ي وحكومتي  يف ظ��ل ح��ر���س 
هذه  تر�ضيخ  اأه��م��ي��ة  على  البلدين 
العالقات والدفع بها قدما يف �ضتى 

املجالت.
بحث  امل��ب��اح��ث��ات  جل�ضة  خ��الل  ومت 
ع�����الق�����ات ال���������ض����داق����ة وال����ت����ع����اون 
املجل�ضني،  ب��ني  القائمة  الرملانية 
وتبادل  والت�ضاور  التن�ضيق  وتعزيز 
الق�ضايا  خم��ت��ل��ف  ح���ي���ال  ال��������راأي 
وتعزيز  امل�����ض��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 
وتبادل  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  ال��ت��وا���ض��ل 
الزيارات والفعاليات الرملانية بني 
برملانية  ل��ق��اءات  وع��ق��د  اجل��ان��ب��ني، 
الرملاين  التن�ضيق  ب��ه��دف  ثنائية 
الفعاليات  يف  امل�������ض���ارك���ة  خ������الل 
مبا  والدولية  الإقليمية  الرملانية 

ال�ضي�ضي،  ال���ف���ت���اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س 
العربية، يف  رئي�س جمهورية م�ضر 
وال�ضتقرار يف م�ضر،  الأمن  تعزيز 
وم��ك��اف��ح��ة الإره�������اب، والإجن������ازات 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا م�����ض��ر يف 
تعزيز  وخ���ا����ض���ة  امل�����ج�����الت  ���ض��ت��ى 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي من 
خالل اإقامة العديد من امل�ضروعات 
وغريها.  والإ���ض��ك��ان��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
م��ع��ايل �ضقر غبا�س  اأك���د  ذل��ك  اإىل 
ال���دك���ت���ور ح��ن��ف��ي جبايل  وم���ع���ايل 
الرملاين  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
ب��ني اجل��ان��ب��ني ال���ذي ي��ع��د منوذجا 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال���رمل���اين  ل��ل��ت��ع��اون 
العربي مبا يخدم الق�ضايا العربية 

ح�������ض���ر ال����ل����ق����اء �����ض����ع����ادة ك�����ل من 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  ال�����ض��ره��ان  ن��اع��م��ة 
را�ضد  وع��ائ�����ض��ة  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 
وكفاح  ال�����ض��ام�����ض��ي  وخ��ل��ف��ان  ليتيم 
اأع�ضاء  ال��ن��ق��ب��ي  و����ض���ذى  ال��زع��اب��ي 
و�ضعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الدكتور عمر النعيمي الأمني العام 
الب�ضطي  عفراء  و�ضعادة  للمجل�س 
لالت�ضال  امل�����ض��اع��د  ال���ع���ام  الأم�����ني 

الرملاين.
واأك������د م���ع���ايل ���ض��ق��ر غ��ب��ا���س عمق 
الأخوية  ال���ع���الق���ات  وخ�����ض��و���ض��ي��ة 
التي  وال�ضرتاتيجية  والتاريخية 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ت���رب���ط 
العربية  م�ضر  وجمهورية  املتحدة 

رئي�س  ج����ب����ايل  ح���ن���ف���ي  ال����دك����ت����ور 
م�ضر  جمهورية  يف  النواب  جمل�س 
الأخوة  عالقات  منت  على  العربية 
والرا�ضخة  امل��ت��ج��ذرة  وال�����ض��داق��ة 
وال�ضعبني  ال��دول��ت��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
العالقات  بقوة  واأ���ض��اد  ال�ضقيقني، 
وم�ضر  الإم����ارات  ب��ني  القت�ضادية 
ال�ضنوات  خ����الل  ت���ط���ورت  وال���ت���ي 
الأخرية، حيث تعتر دولة المارات 
ال�ضتثمار  يف  ودوليا  عربيا  الأوىل 

الأجنبي املبا�ضر يف م�ضر.
النواب  وعر معايل رئي�س جمل�س 
امل�����ض��ري، ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ب��وج��وده يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ويف 
م�ضيدا  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س 

ومبا  البلدين  قيادتي  روؤي��ة  يج�ضد 
يواكب امل�ضالح امل�ضرتكة واملتنامية 
بني البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني. 
ورحب معايل �ضقر غبا�س مبعايل 
والوفد  ج���ب���ايل،  ح��ن��ف��ي  امل�����ض��ت�����ض��ار 
" ننظر  امل���راف���ق، وق����ال  ال���رمل���اين 
تلبيتكم  عالياً  ونثمن  بالغ  بتقدير 
لدعوتنا، وحر�ضكم والوفد املرافق، 
الوطني  املجل�س  مع  التوا�ضل  على 
الحت����������ادي وال����ع����م����ل اجل�������اد على 
تعزيز عالقات البلدين. ل�ضيما يف 
الظروف  ظل  يف  الراهنة  الأو���ض��اع 
العامل  ي�ضهدها  التي  ال�ضتثنائية 
 " امل�ضتجد  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ج����راء 

كوفيد 19".

الدعم  ح�ضد  �ضيما  ل  والإ�ضالمية 
الأولوية  ذات  للق�ضايا  وال��ت��اأي��ي��د 
خالل امل�ضاركة يف املحافل الرملانية 
اأهمية  ال��ت��اأك��ي��د على  م��ع  ال��دول��ي��ة، 
املجموعة  لتكون  العربي  التن�ضيق 
فاعلة و�ضوتها  الحت��اد  العربية يف 
الق�ضايا  ع��ن  ال��دف��اع  يف  م�ضموعا 
املجل�ضني  رئي�ضا  اأك��د  كما  العربية. 
الرملاين  والتن�ضيق  التعاون  اأهمية 
الرملانية  امل���ح���اف���ل  خم���ت���ل���ف  يف 
مواجهة  ب�ضاأن  والدولية  الإقليمية 
"كوفيد- تداعيات جائحة فريو�س 

العادل  التوزيع  19"، ودعم عملية 
للقاحات على م�ضتوى العامل.

امل�ضت�ضار  م��ع��ايل  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 

دعائمها  اأر���ض��ى  وال��ت��ي  و�ضعبيهما، 
ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  املوؤ�ض�س  ال��وال��د 
"طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
و�ضالبة  متانة  وت���زداد  ثراه"،  اهلل 
ل�ضاحب  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
"حفظه اهلل"،  نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واأ����ض���اد معاليه  امل�����ض��ل��ح��ة.  ل��ل��ق��وات 
فخامة  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 

مبا حتققه دولة الإمارات من تقدم 
اعتزاز  م��وؤك��دا   ، امل��ج��الت  �ضتي  يف 
وال�ضراكة  بالأخوة  امل�ضري  ال�ضعب 
خا�ضة  ال�ضعبني  ب��ني  جت��م��ع  ال��ت��ي 
علي  ات�ضمت  البلدين  عالقات  وان 
م����دار ال��ت��اري��خ ب���امل���ودة والح�����رتام 
وال��ت��ق��دي��ر امل��ت��ب��ادل. وق���ال " اأوجه 
الدولة  ق���ي���ادة  اإىل  ت��ق��دي��ر  حت��ي��ة 
وللحكام و�ضعب الإمارات واأنا فخور 
جدا عندما اأرى دولة المارات على 
اأ�ضكركم  ، كما  املتقدم  امل�ضتوى  هذا 
منذ  وال��ك��رم  ال�ضيافة  ح�ضن  على 
و�ضولنا اإىل دولة الإم��ارات متمنيا 
لدولة المارات كل التقدم والزدهار 

والرخاء والمن وال�ضتقرار.

تعاون بني �ملدر�سة �لرقمية ووز�رة �لرتبية يف كرد�ستان �لعر�ق لتو�سيع �لتعلم �لرقمي يف �لإقليم
•• دبي - و�م:

اأول   - الرقمية"  "املدر�ضة  وقعت 
 .. رقمية عربية متكاملة  مدر�ضة 
الرتبية  وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
ك���رد����ض���ت���ان  اإق����ل����ي����م  يف ح���ك���وم���ة 
ال�����ع�����راق ب����ه����دف ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج 
التعاون  وتعزيز  الرقمية  املدر�ضة 
يف جم�����الت ال��ت��ع��ل��م ال���رق���م���ي يف 

الإقليم.
عمر  معايل  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
ب���ن ���ض��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي����ر دولة 
والقت�ضاد  ال�ضطناعي  ل��ل��ذك��اء 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل عن 
"املدر�ضة  اإدارة  بعد رئي�س جمل�س 
حمه  اآلن  وم���ع���ايل  الرقمية"، 
���ض��ع��ي��د ���ض��ال��ح وزي�����ر ال��رتب��ي��ة يف 
العراق،  كرد�ضتان  اإقليم  حكومة 
بح�ضور �ضيالن خليل جنيد مدير 
ب���وزارة  ال��رتب��وي  التخطيط  ع��ام 
والدكتور  الإق���ل���ي���م،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املدر�ضة  ع��ام  اأم���ني  علي  اآل  ول��ي��د 
مدير  البلو�ضي  وعبيد  الرقمية، 
الدولية  والتنمية  امل�ضاريع  اإدارة 
يف ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي، 
ال����ع����زب مدير  ف�����رح  وامل���ه���ن���د����ض���ة 

ال�ضعبني  ب��ني  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون 
ال����رتب����ي����ة  ق�����ط�����اع  يف  وخ�����ا������ض�����ة 

والتعليم.
ال��رق��م��ي��ة هي  امل��در���ض��ة  اأن  واأك�����د 
وخا�ضة  املنطقة  يف  رائ��دة  جتربة 
ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ح��ي��ث تغري 
م��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��در���ض��ة اإىل 
التعليم  ع���ل���ى  اأك�������رث  الع����ت����م����اد 

الرقمي والتعلم عن بعد.
يحقق  اأن  اأمت�����ن�����ى   " واأ�������ض������اف 
من  ي�ضتفاد  واأن  اأه��داف��ه  امل�ضروع 
ه����ذا امل�������ض���روع يف امل�����ض��ت��ق��ب��ل من 
اأ�ضمل  تعليم  ه���دف  حتقيق  اأج���ل 
اأمتنى التوفيق  واأكرث فعالية كما 
و�ضعب  حل����ك����وم����ة  والزده����������������ار 

المارات".
املوقعة  ال��ت��ف��اه��م  ون�����ض��ت م��ذك��رة 
ووزارة  الرقمية"  "املدر�ضة  ب��ني 
الرتبية يف اإقليم كرد�ضتان العراق 
واأف�ضل  اخل�������رات  ت����ب����ادل  ع���ل���ى 
اإىل  ال���وزارة  وان�ضمام  املمار�ضات، 
الرقمي  التعلم  م�ضتقبل  حتالف 
"املدر�ضة  ع��ل��ي��ه  ت�������ض���رف  ال������ذي 
من  الأول  يعد  وال���ذي  الرقمية" 
تطوير  ج���ه���ود  ل���ت���وح���ي���د  ن���وع���ه 
على  ال��رق��م��ي،  التعليم  م�ضتقبل 

وفق  ل��ل��ط��الب،  املتميز  التعليمي 
مبداأ تدريب املدربني.

العلماء  �ضلطان  واأكد معايل عمر 
الإم���������ارات  دول�������ة  ح���ك���وم���ة  اأن   ،
ال�ضراكات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ة 
م�ضتقبل  لتعزيز  الهادفة  العاملية 
�ضاحب  روؤى  يج�ضد  م��ا  التعليم، 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"، بت�ضريع تبني احللول 
الطالب  مت��ك��ن  ال���ت���ي  ال��رق��م��ي��ة 
تعزيز  يف  وت�ضهم  قدراتهم  وتبني 
التنمية  م�����ض��رية  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��م 

العاملية.
وقال اإن مبادرة "املدر�ضة الرقمية" 
متثل ر�ضالة اأمل هادفة اإىل تعزيز 
العاملية،  التعليمية  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
ال����ت����ي ت���ن���م���ي م�����ه�����ارات ال���ط���الب 
اأف�ضل  م�ضتقبل  اإىل  ل��الن��ط��الق 
يف املنطقة والعامل، م�ضريا اإىل اأن 
وزارة  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 
الرتبية يف اإقليم كرد�ضتان العراق 
العاملي  ل��ل��ن��ج��اح  ام����ت����دادا  ي�����ض��ك��ل 
والتعاون  امل���ب���ادرة،  حققته  ال���ذي 
على  املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع  البناء 

تطوير الرامج يف مبادرات حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم العاملية.

خدمات  ال�������ض���راك���ة  ه�����ذه  وت���ت���ي���ح 
توفرها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
يف  للطلبة  الرقمية"  "املدر�ضة 
اإق���ل���ي���م ك���رد����ض���ت���ان ال����ع����راق على 
الأوىل  املرحلة  ت�ضمل  مرحلتني، 
التعليمية  وامل���واد  الأدوات  اإت��اح��ة 
للطلبة  العربية  باللغة  الرقمية 
تت�ضمن  بينما  م��در���ض��ة،   50 يف 
املرحلة الثانية التعاون يف تطوير 
الرقمية  املدر�ضة  ن�ضخة من مواد 

باللغة الكردية.
وت��ع��م��ل امل���در����ض���ة ال��رق��م��ي��ة، من 
املعلمني  ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج  خ���الل 
ب��ن��اء جمتمعات  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ني، 
تعلم مرنة ومتقدمة عر الرتكيز 
على بناء وتطوير قدرات املعلمني 
جمالت  يف  التعليمية  وال��ق��ي��ادات 
م�ضاقات  وف���ق  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
تطويرها  مت  ن���وع���ي���ة  ت���دري���ب���ي���ة 
اأك���ادمي���ي���ا وب��ح��ث��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
جامعة ولية اأريزونا، مبا ي�ضهم يف 
متكني الكوادر التعليمية مبهارات 
ي�ضتطيعون  التي  الرقمي  التعليم 
املحتوى  ت����ق����دمي  خ���الل���ه���ا  م����ن 

والإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ض��ت��وي��ات 
التكنولوجيا  لتوظيف  والدولية 
امل��ت��ط��ورة، ل��ت��زوي��د م��ل��ي��ون طالب 
خالل  املتقدمة  والعلوم  باملعارف 
واعتماد  املقبلة،  ال�ضنوات اخلم�س 
ذكية  وتقنيات  مبتكرة  ممار�ضات 
م��ب��ت��ك��رة تخدم  ح���ل���ول  لإي����ج����اد 

املجتمعات حول العامل.
اأن ال��ع��امل مير  واأ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه 
بظروف ا�ضتثنائية نتيجة تداعيات 
وحتديات  "كوفيد19-"،  جائحة 
ع��دي��دة اأظ��ه��رت ���ض��رورة تطوير 
م�ضتدام  ع���امل���ي  ت��ع��ل��ي��م��ي  ن���ظ���ام 
اأحدث  امل�ضتقبل، ويعتمد  يخاطب 
لتوفري  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��و���ض��ائ��ل 
الطالب  ي�ضتطيع  متميزة  جترب 
من خمتلف اأنحاء العامل الو�ضول 
وتعزيز  منها،  وال���ض��ت��ف��ادة  اإل��ي��ه��ا 
احتياجا  الأك���رث  الفئات  ا�ضتفادة 

اإىل التعليم الرقمي.
اآلن حمه  معايل  ق��ال  م��ن جانبه 
اإقليم  يف  الرتبية  وزارة  اإن  �ضعيد 
كرد�ضتان - العراق كانت حري�ضة 
�ضاحب  م��ب��ادرة  يف  امل�ضاركة  على 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
اأفق  تو�ضيع  اأج���ل  م��ن  م��ك��ت��وم،  اآل 

م�ضتوى املنطقة والعامل، والتعاون 
يف تطوير واإعداد اأف�ضل املمار�ضات 
واملعايري للتعليم الرقمي، وتنفيذ 
وتطويرية،  جت��ري��ب��ي��ة  م�����ض��اري��ع 
املحتوى  ت���ط���وي���ر  اإىل  اإ�����ض����اف����ة 

التعليمي.
وي��������دع��������م ال��������ه��������الل الأح�������م�������ر 
"املدر�ضة  بني  التعاون  الإم��ارات��ي 
يف  ال���رتب���ي���ة  ووزارة  الرقمية" 
تعاونه  ���ض��م��ن  ك��رد���ض��ت��ان،  اإق��ل��ي��م 
و����ض���راك���ت���ه ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
العمليات  يف  الرقمية"  "املدر�ضة 
الو�ضول  خ��الل  م��ن  اللوج�ضتية، 
مثل  امل�������ض���ت���ه���دف���ة  ال����ف����ئ����ات  اإىل 
والطلبة  وال���ن���ازح���ني  ال��الج��ئ��ني 
والنائية،  ال��ن��ام��ي��ة  املجتمعات  يف 
واملتابعة  امل��ي��داين  الدعم  وتوفري 
ل�ضري العمل يف املواقع امل�ضتفيدة، 
مع  والتن�ضيق  التوا�ضل  وت�ضهيل 
الإن�ضانية  وامل��ن��ظ��م��ات  اجل���ه���ات 
الدعم  وتوفري  واملحلية،  الدولية 
تاأمني  يف  وال���ت���ع���اون  ال��ل��وج�����ض��ت��ي 
يف  وجت��ه��ي��زه��ا  التعليم  م�����ض��اح��ات 
مواقع ا�ضرتاتيجية تخدم اأهداف 

املبادرة وفئاتها.
الرقمية"،  "املدر�ضة  وت����ه����دف 

اإح��دى م��ب��ادرات حممد بن را�ضد 
فر�س  لتوفري  العاملية،  مكتوم  اآل 
ويف  كانوا  حيثما  للطالب  التعلم 
منهج  وط���رح  ال���ظ���روف،  خمتلف 
ت��ع��ل��ي��م��ي رق���م���ي م��ت��ك��ام��ل وم���رن 
ومعتمد ملختلف املراحل الدرا�ضية 
يراعي الحتياجات ال�ضخ�ضية لكل 
واملهارات  امل��ع��ارف  وي��ط��ور  متعلم 
املمار�ضات  اأف�ضل  من  بال�ضتفادة 
بالتقنيات  م����ع����ززة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، ف�����ض��ال عن 
وتر�ضيخ  التعليمي،  امل�ضتوى  رف��ع 
الرقمي  للتعليم  قيا�ضية  معايري 
خمتلف  م��ع  والتن�ضيق  ب��ال��ت��ع��اون 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  اجل����ه����ات 
مب�ضتقبل  امل���ع���ن���ي���ة  وال�����دول�����ي�����ة 
و�ضول  وامل�ضتمر،  الرقمي  التعلم 

خالل  ط��ال��ب  م��ل��ي��ون  تعليم  اإىل 
ال�ضنوات اخلم�س املقبلة.

اإىل  ال��رق��م��ي��ة  "املدر�ضة  وت�����ض��ع��ى 
التعلم  ب��خ��ي��ارات  ال��ط��ل��ب��ة  مت��ك��ني 
النائية  امل����ن����اط����ق  يف  ال����رق����م����ي 
والنامية والأقاليم التي ل تتوفر 
فيها الظروف املالئمة اأو املقومات 
ملتابعة  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي 
نوعيا  خيارا  توفر  كما  تعليمهم، 
معتمدا للتعلم عن بعد، م�ضتهدفة 
بالدرجة الأوىل الفئات املجتمعية 
والالجئني  تعليميا  ح��ظ��ا  الأق����ل 
ومناهج  م����واد  ع���ر  وال���ن���ازح���ني، 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع�����ض��ري��ة ت�����ض��ت��ف��ي��د من 
التكنولوجيا احلديثة للتكيف مع 
وامل�ضتويات  املختلفة  الحتياجات 

التعليمية املتباينة للطلبة.

جلنة بالوطني �لحتادي تعتمد خطة عمل مناق�سة م�سروع قانون تنظيم دور �لعبادة
•• دبي -و�م: 

يف  الب�ضرية  وامل��وارد  وال�ضكان  والعمل  الجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة  اعتمدت 
بعد  ع��ن  ام�س  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
عملها  خطة  اللجنة،  رئي�ضة  املن�ضوري  عبدالرحمن  ناعمة  �ضعادة  برئا�ضة 
ال��ع��ب��ادة، وخطة عمل  دور  تنظيم  ���ض��اأن  احت���ادي يف  ق��ان��ون  ملناق�ضة م�ضروع 

مناق�ضة مو�ضوع تنظيم العمل التطوعي.

�ضعيد  ح��واء  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل  �ضعادة  اللجنة  اأع�ضاء  الجتماع  يف  ���ض��ارك 
ال�ضحاك مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، وعائ�ضة حممد املال، وحممد 
اأع�ضاء املجل�س الوطني  عي�ضى الك�ضف، و الدكتورة موزة حمرور العامري 

الحتادي.
يت�ضمن  ال��ذي  العبادة  دور  تنظيم  �ضاأن  احت��ادي يف  قانون  ويهدف م�ضروع 
35 مادة، اإىل تنظيم دور وغرف العبادة يف الدولة وتر�ضيخ قيم الت�ضامح 

والتعاي�س.



األربعاء   19  يناير    2022  م   -    العـدد   13446  
Wednesday  19  January   2022   -  Issue No   13446

05

اأخبـار الإمـارات

جامعة خليفة تكرم 26 خريجا من برنامج �لقادة �ل�سباب لطاقة �مل�ستقبل
•• �أبوظبي -و�م:

من  خريجا   26 والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  كرمت 
لإكمالهم   2021 امل�ضتقبل  لطاقة  ال�ضباب  ال��ق��ادة  برنامج 
لقادة  ال�ضهادات  ت�ضليم  احلفل  بنجاح. جرى خالل  الرنامج 
طاقة امل�ضتقبل والبالغ عددهم 26 �ضابا منهم 9 اإماراتيني و5 
مقيمني يف الدولة و12 خريجا دوليا من ال�ضعودية وال�ضني 

والوليات املتحدة واملك�ضيك وكولومبيا.
القادة  ب��رن��ام��ج  ن�ضخة  ان��ط��الق  م��ع  التخريج  حفل  وت��زام��ن 
2022 حيث �ضمت دفعة هذا  ال�ضباب لطاقة امل�ضتقبل للعام 
العام 55 من القادة بواقع 31 اإماراتًيا و24 دولًيا من كافة 

امل�ضتقبل  لطاقة  ال�ضباب  القادة  برنامج  ويوفر  العامل.  اأنحاء 
لالأع�ضاء فر�ضة متميزة وا�ضتثنائية يف الو�ضول لأف�ضل القادة 
املوؤ�ض�ضات  يف  التنفيذيني  وال��روؤ���ض��اء  والأك��ادمي��ي��ني  العامليني 

التجارية املتخ�ض�ضة يف جمال الطاقة البديلة وال�ضتدامة.
وقد �ضاهم برنامج القادة ال�ضباب لطاقة امل�ضتقبل منذ تاأ�ضي�ضه 
من  اأك��رث  بتخريج  الآن  حتى  �ضنوات   10 على  يزيد  م��ا  قبل 

القادة. من   500
لل�ضوؤون  الأول  الرئي�س  نائب  ال�ضعيبي  اأحمد  الدكتور  وق��ال 
للعلوم  ال��ط��ل��ب��ة يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة  الأك���ادمي���ي���ة وخ����دم����ات 
اأع�ضاء  جل��ه��ود  تتويجا  التخريج  ه��ذا  ميثل  والتكنولوجيا 
لي�ضبحوا   2021 امل�ضتقبل  لطاقة  ال�ضباب  ال��ق��ادة  برنامج 

قادة امل�ضتقبل املوؤهلني ب�ضكل كامل لتحقيق اأهداف وطموحات 
الرنامج  م��ب��ادرات  خ��الل  من  وال�ضتدامة  النظيفة  الطاقة 
والقمة  لال�ضتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ض��ب��وع  ت�ضمل  وال��ت��ي  املتنوعة 

العاملية لطاقة امل�ضتقبل.
اإجنازات  على  ال�ضوء  ي�ضلط  فيديو  عر�س  احلفل  خالل  ومت 

اأع�ضاء برنامج القادة ال�ضباب لطاقة امل�ضتقبل 2021.
الدوليني  الأع�ضاء  من  واح��دة  وه��ي  العجالن  ع��زة  و�ضاركت 
وهو  ال�ضتدامة"،  "ج�ضر  م�ضروع  تطوير  يف  ال�ضعودية  م��ن 
موقع اإلكرتوين يحتوي على جميع امل�ضادر املتعلقة مبوا�ضيع 
معلومات  على  احل�ضول  املهتمني  لالأفراد  ويتيح  ال�ضتدامة 

عن م�ضاريع ال�ضتدامة وامل�ضاركة يف الأن�ضطة والفعاليات.

بهدف مواجهة التطرف اأينما وجد

مركز تريندز ومعهد د�نوب يبحثان �سبل �لتعاون �لبحثي �مل�سرتك
•• �أبوظبي-�لفجر:

قام وفد من معهد دانوب للبحوث 
بزيارة ملقر مركز تريندز للبحوث 
برئا�ضة  اأبوظبي،  يف  وال�ضت�ضارات 
امل���دي���ر  ك،  ����ض���ت���ي���ف���ن.  ال����دك����ت����ور 
التنفيذي للمعهد، الذي رافقه كل 
كابالن،  جيفري  الرفي�ضور  م��ن 

وليديا باب، و�ضوفيا تاث بريو.
 وق��د بحث اجل��ان��ب��ان خ��الل هذه 
يف  امل�ضرتك  التعاون  �ضبل  ال��زي��ارة 
املنا�ضبة  ه��ذه  يف  البحثي،  امل��ج��ال 
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  رح����ب 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ل��ي، 
تريندز، بوفد معهد دانوب موؤكدا 
البحثي  ال���ت���ع���اون  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
الر�ضني ملواجهة العنف والكراهية 

بكل اأ�ضكالها.
ياأتي �ضمن  التعاون  اإن هذا  وق��ال 
العاملية  "تريندز"  ا�ضرتاتيجية 
���ض��ب��ك��ة عالقات  ب��ن��اء  ل��ل��ت��و���ض��ع يف 
و�ضراكات وثيقة مع املراكز البحثية 
هذه  وتو�ضيع  والعلمية،  والفكرية 
للتوا�ضل  ج�����ض��راً  ل��ت��ك��ون  ال�ضبكة 
املعريف والأكادميي بني اأهم مراكز 
اإقليمياً  وال����درا�����ض����ات  ال���ب���ح���وث 
ا�ضت�ضراف  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ودول����ي����اً، 
امل�������ض���ارات امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���الأزم���ات، 
ومواجهة الفكر املنحرف املتطرف 

اأينما وجد. 
حلقة نقا�ضية مع باحثي تريندز 

ب����ه مركز  ي����ق����وم  ال�������ذي  ال���ف���ع���ال 
البحث  حركة  دع��م  يف  "تريندز" 
وعاملياً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي 
واأعرب عن اأمله يف تعزيز التعاون 
وال�ضراكة بني معهد دانوب ومركز 
تريندز ملا لهذا التعاون من اأهمية 
يف ن�ضر قيم اخلري والت�ضامح ونبذ 

العنف.
ومن جانبهم اأبدى خراء وباحثو 
حول  م��الح��ظ��ات��ه��م  "تريندز" 
وركزوا  طرحها،  مت  التي  امل�ضاريع 
ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ت���و����ض���ي���ع جم����الت 
لت�ضمل  والأب�����ح�����اث  ال����درا�����ض����ات 
ومواجهة  ع����ام  ب�����ض��ك��ل  الإره��������اب 
التطرف بكافة اأ�ضكاله ومرتكبيه. 
العمل  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  اأك�������دوا  ك��م��ا 
بحثية  م�����ض��اري��ع  ع��ل��ى  امل�������ض���رتك 
الت�ضامح  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز  ت���ت���ن���اول 
والأخوة الإن�ضانية ونبذ الكراهية. 
مركز  ه��و  دان���وب،  معهد  اأن  يذكر 
العا�ضمة  م��ق��ره  اأب��ح��اث حم��اف��ظ 
امل��ج��ري��ة ب��وداب�����ض��ت، ت��اأ���ض�����س عام 
وبرامج  اأب����ح����اث  ول����ه   ،2013
وال�ضطهاد  ال���ت���ط���رف  مل��ك��اف��ح��ة 
مركز  ي��ع��م��ل  ك��م��ا  دول.  ع����دة  يف 
ت��ري��ن��دز وم��ع��ه��د دان����وب ع��ل��ى بناء 
اإيجاد  ي�ضتهدف  م�ضرتك  ت��ع��اون 
والتعاي�س  بال�ضالم  تتعلق  برامج 
والت�ضامح من خالل برامج بحثية 
مقدمة  يف  الإن�ضان  ت�ضع  ر�ضينة 

اأهدافها.

فيها  التعاون  ميكن  التي  امل�ضاريع 
امل�ضيحيني  ���ض��د  ال��ت��ط��رف  ح����ول 
والأق����ل����ي����ات ال���دي���ن���ي���ة يف اأوروب�������ا 
وبرنامج  ال�������دول،  م���ن  وغ���ريه���ا 
امل�ضاعدة املجري �ضد امل�ضطهدين، 

وق������د ع���ق���د وف������د م���ع���ه���د دان������وب 
تريندز  باحثي  مع  نقا�ضية  حلقة 
برئا�ضة الدكتور فتوح هيكل رئي�س 
قدم  حيث  العلمي،  البحث  قطاع 
وف���د دان����وب ع��ر���ض��اً م��وج��زاً حول 

يف  الإ�ضالموفوبيا  حول  وبرنامج 
اإىل  اإ�ضافة  ال��غ��رب واأ���ض��ب��اب ذل��ك، 
واحلركات  ال�ضيا�ضيني،  ا�ضتغالل 

الإ�ضالموية املتطرفة لها.
دان��وب الدور  ن وفد معهد  كما ثمَّ

حاكم �ل�سارقة ي�سدر مر�سوما ب�سم عبد�لرحمن 
�ليا�سي وكليثم �ملطرو�سي ملجل�س �ل�سارقة �لريا�سي

•• �ل�صارقة-و�م:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة 
اعتباراً من  الريا�ضي  ال�ضارقة  ت�ضكيل جمل�س  ب�ضاأن تعديل   2022 لعام   2 الأم��ريي رقم  املر�ضوم 
تاريخ 13 يناير احلايل، ومبوجب املر�ضوم مت ا�ضتبدال �ضعادة الدكتورعبدالرحمن حممد اليا�ضي 
جمل�س  ع�ضوية  يف  املطرو�ضي،  عبيد  كليثم  �ضعادة  واإ�ضافة  �ضربك  حممد  فاطمة  �ضعادة  عن  ب��دًل 
الإدارة. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن جمل�س الإدارة ي�ضم بجانب الرئي�س والع�ضوين اجلديدين كال من 
�ضعادة عبدامللك جاين نائباً للرئي�س، و�ضعادة عبداللطيف نا�ضر الفردان، و�ضعادة الدكتور عبداهلل 
بن �ضلطان و�ضعادة عبداهلل �ضلطان احلمادي و�ضعادة عبداهلل �ضلطان الدح و�ضعادة عبداهلل بن مليح 

و�ضعادة عمر بن حنيفة و�ضعادة عادل �ضالح احلمادي اأع�ضاء.

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالب جامعة �ل�سارقة
•• �ل�صارقة -و�م:

اأ�����ض����اد ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
نائب  القا�ضمي  �ضلطان  بن  اأحمد 
جامعة  رئ��ي�����س  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�ضارقة، بالإجنازات التي حققتها 
الرائدة،  م�ضريتها  طيلة  اجلامعة 
والأكادميية  العلمية  امل��ج��الت  يف 
مما  وغريها  والإداري����ة  والبحثية 
العاملية  الت�ضنيفات  اإىل  اأو�ضلها 
ال��ع��ال��ي��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل كلمة 
حفل  يف  اأم�����س  األقاها  التي  �ضموه 
ال�ضارقة  ج��ام��ع��ة  ط���الب  ت��خ��ري��ج 
املدينة  ق����اع����ة  يف  اأق�����ي�����م  ال��������ذي 

اجلامعية بال�ضارقة.
ه����و حفل  " ه������ذا  ����ض���م���وه  وق�������ال 
اأ�ضارككم  ال����ذي  الأول  ال��ت��خ��ري��ج 
بعد  للجامعة،  رئي�ضاً  ب�ضفتي  فيه 
اإياها  اأولن����ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الثقة 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ، 
نه�ضتها  وراع��ي  اجلامعة  موؤ�ض�س 
ِنعت  و�ضُ بنف�ضه،  رعاها  وتطورها، 
مل�ضافِّ  اأو�ضلها  حتى  عينه،  على 
العريقة،  ال��ع��ل��م��ي��ِة  امل���وؤ����ض�������ض���اِت 
�ضمن  اأ�ضبحت  ق��د  ال��ي��وم  فهاهي 
450 جامعة على امل�ضتوى  اأق��وى 
موؤ�ض�ضة  ل��ت��ق��ي��ي��م  وف���ق���اً  ال���ع���امل���ي، 
الدولية  ال��ع��ايل  للتعليم  ال��ت��امي��ز 
على  الأوىل  وه���ي   ،2022 ل��ع��ام 
التخ�ض�ضات  يف  ال��دول��ة  م�ضتوى 

بعد  وذل���ك  املختلفة،  الأك��ادمي��ي��ة 
ت��ل��ق��ي��ه��م ك���اف���ة ال��ع��ل��وم وامل���ه���ارات 
الالزمة لن�ضمامهم ل�ضوق العمل 

وخدمة اأوطانهم.
اع����ت����زاز  اإىل  ال���ن���ع���ي���م���ي  واأ�������ض������ار 
اجل��ام��ع��ة ب��خ��ري��ج��ي��ه��ا يف ك���ل عام 
ال���ذي���ن ي��ن��ط��ل��ق��ون ب��ع��د ك���ل حفل 
مليادين الأعمال املختلفة اأو املتابعة 
مبختلف  ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����ض����ات  يف 
ليكون  والخت�ضا�ضات  ال��درج��ات 
رئي�ضياً  دوراً  ال�����ض��ارق��ة  جل��ام��ع��ة 
خريجيها  وم����ع����ارف  م����ه����ارات  يف 
وخلدمة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  حل��ي��ات��ه��م 
امل��ج��ت��م��ع��ات والأوط��������ان ب��ك��ل علم 

تعلموه اأو مهارة اكت�ضبوها.
ولفت مدير جامعة ال�ضارقة خالل 

املقام  ه��ذا  بالعزم،  ونلتم  �ضرمت 
باإ�ضمي  اأدع��وك��م  ال��رف��ي��ع.  العلمي 
وب��ا���ض��م زم��الئ��ي اأع�����ض��اء جمل�س 
تلقي  على  احل��ر���س  اإىل  الأم��ن��اء، 
امل���زي���د م���ن امل��ع��رف��ة وامل����ه����ارات يف 
خم��ت��ل��ف امل���ي���ادي���ن ل��ت�����ض��اه��م��وا يف 
تنمية جمتمعاتكم واأوطانكم، كما 
واأدعوكم اإىل الإخال�س يف ميادين 
واأن  اإليها،  �ضتنتمون  التي  العمل، 
حت�ضلتم  ما  ب��اأن  ثقة  على  تكونوا 
عليه يف اجلانب الأكادميي �ضيكون 

ُمعيناً لكم يف اجلانب العملي".
ال�ضارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ضمو  وق���ال 
ونبارك  ج��م��ي��ع��اً  ل��ك��م  ن���ب���ارك   "
جل�����ام�����ع�����ت�����ك�����م جن������اح������ك������م ه������ذا 
وال�ضداَد  ال��ت��وف��ي��َق  ل��ك��م  م��ت��م��ن��ي��اً 

للعودة  اإي���اه���م  داع���ي���اً  خل��ري��ج��ي��ه��ا 
ب�������ض���ك���ل دائ���������م وال�����ت�����وا������ض�����ل مع 
جامعتهم واأ�ضاتذتهم، وراجياً لهم 

التوفيق يف حياتهم امل�ضتقبلية.
امل�ضعود  ع���م���ر  اخل����ري����ج  واأل�����ق�����ى 
اخلريجني  زم��الئ��ه  ع��ن  بالنيابة 
�ضعادتهم  ع��ن  ف��ي��ه��ا  اأع����رب  ك��ل��م��ًة 
الكبرية بح�ضولهم على الدرجات 
التي  ال�ضارقة  العلمية من جامعة 
بف�ضل  رائ����داً  علمياً  ���ض��رح��اً  ت��ع��د 
رعاية وتوجيهات موؤ�ض�ضها �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
، وقدم  ال�����ض��ارق��ة  الأع���ل���ى ح���اك���م 
ال�ضكر اإىل �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن 
على  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  اأح��م��د 

الطبية وال�ضحية وعلوم احلا�ضوب 
الأخرى.  بالتخ�ض�ضات  وعالقتها 
التوايل  ع��ل��ى  اخل��ام�����ض��ة  ول��ل�����ض��ن��ة 
املركز  يف  ال�ضارقة  جامعة  ت�ضتمر 
يف  ال���دول���ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  الأول 
برامج ال�ضتدامة، لذلك فاإنه من 
املوؤكد باأن هذه املكانة على امل�ضتوى 
تدعو  والعاملي،  والإقليمي  املحلي 

كل خريج اإىل الفخر والعتزاز".
ووجه �ضمو رئي�س جامعة ال�ضارقة 
ك��ل��م��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني ق�����ال ف��ي��ه��ا " 
انت�ضاٌر  ه����و  ال����ي����وم  ُج���ك���م  ت���خ���رُّ
ا�ضتمرت  ك��ف��اٍح  ورح��ل��ُة  لكم  علميٌّ 
جائحٌة  تخللتها  ���ض��ن��وات  لب�ضع 
اأنها  اإل  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  اأت���ت ع��ل��ى 
اأمنياتكم،  حتقيق  ع��ن  تثنكم  مل 

كلمته اإىل ما و�ضلت اإليها اجلامعة 
م����ن م�����ض��ت��وى ع��ل��م��ي واأك����ادمي����ي 
ح�ضولها  خ�������الل  م�����ن  م���ت���م���ي���ز 
ال��ع��ل��ي��ا يف خمتلف  امل����رات����ب  ع��ل��ى 
والإقليمية  ال��ع��امل��ي��ة  الت�ضنيفات 
الإقبال  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  واملحلية، 
ال���ك���ب���ري ع���ل���ى خم��ت��ل��ف ال���رام���ج 
عدد  بلوغ  اإىل  م�ضرياً  الأكادميية، 
 17500 الطلبة يف العام املا�ضي 
املراحل  طالب وطالبة يف خمتلف 

الدرا�ضية واأفرع اجلامعة.
ووجه الن�ضح للخريجني ب�ضرورة 
النافع  العلم  تلقي  يف  ال�ضتمرار 
م���ا تعلموه  ك���ل  م���ن  وال����ض���ت���ف���ادة 
اأن  اإىل  خ���الل درا���ض��ت��ه��م، م�����ض��رياً 
مفتوحة  �ضتظل  ال�ضارقة  جامعة 

اإدارة  ج���ه���ود  ون�����ض��ك��ر  وال����رك����ة، 
هيئتها  واأع�ضاء  ال�ضارقة  جامعة 
ال��ت��دري�����ض��ي��ة، ال��ذي��ن اأح�����ض��ن��وا بال 
اأدن����ى ���ض��ك مب��ا زرع����وه يف كيانكم 
ملواجهة  والثقايف  واملعريف  العلمي 
ومقت�ضياتها".  احلياة  متطلبات 
وك����ان ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج ب����داأ بعزف 
ال�������ض���الم ال���وط���ن���ي وت������الوة اآي����ات 
ليلقي  الكرمي،  القراآن  من  عطرة 
ب���ع���ده���ا ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
ال�ضارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 
اجلزيل  بال�ضكر  فيها  تقدم  كلمة 
ل�ضمو رئي�س جامعة ال�ضارقة على 
تف�ضله بتخريج دفعة من الطلبة 
احل�ضول  متطلبات  اأن��ه��وا  ال��ذي��ن 
على الدرجات العلمية يف الرامج 

كافة  واإىل  ب��ت��خ��ري��ج��ه��م  ت��ف�����ض��ل��ه 
الهيئات الإدارية والتدري�ضية وكل 
العلمية  م�ضريتهم  يف  �ضاهم  م��ن 

بجامعة ال�ضارقة.
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  وتف�ضل 
اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي بت�ضليم 
الطلبة اخلريجني �ضهاداتهم حيث 
بلغ عدد اخلريجني 419 خريجاً 
يف خمتلف برامج البكالوريو�س يف 
الكليات  با�ضتثناء  الكليات  جميع 

الطبية.
ال�ضارقة  جامعة  رئي�س  �ضمو  وهناأ 
على  ب���ح�������ض���ول���ه���م  اخل����ري����ج����ني 
التوفيق  ل��ه��م  راج���ي���اً  ���ض��ه��ادات��ه��م، 
حياتهم  م����راح����ل  يف  وال���������ض����داد 

القادمة.

خالل كلمته يف من�ضة �ضباب من اأجل ال�ضتدامة 

عوي�سة �ملرر: مفهوم �ل�ستد�مة متاأ�سل يف منظومة قيم جمتمعنا ودور �ل�سباب �لبناء عليها
•• �أبوظبي-و�م: 

عوي�ضة  امل���ه���ن���د����س  م����ع����ايل  اأك�������د 
الطاقة  دائ���رة  رئي�س  امل���رر  مر�ضد 
ال�ضتدامة  مفهوم  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف 
املجتمع  قيم  منظومة  يف  متاأ�ضل 
البناء  هو  ال�ضباب  ودور  الإم��ارات��ي 
وقدرة  الأج���ي���ال  ل��ت��ت��وارث��ه��ا  عليها 
ال�ضلوك  تغيري  ال�ضباب على  جهود 
م�ضتقبل  ل�ضت�ضراف  الأجيال  عر 
م�����ض��ت��دام يف الإم���������ارات وال���ع���امل، 

مطلبا رئي�ضيا ول غنى عنه يف تلك 
املنظومة.

الطاقة  دائ��رة  دور  واأو���ض��ح معاليه 
اأبوظبي  يف قيادة حتول الطاقة يف 
وب����ن����اء من������وذج م��ل��ه��م ل�����الإم�����ارات 
ا�ضتقرار  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  وال���ع���امل 
والطلب  العر�س  منظومة  وكفاءة 
من خالل العديد من اجلهود مثل 
لإدارة جانب  اأبوظبي  ا�ضرتاتيجية 
ال��ط��ل��ب وك��ف��اءة ال��ط��اق��ة 2030، 
ح��ي��ث دع����ا م��ع��ال��ي��ه ال�����ض��ب��اب اإىل 

على مدار الأعوام املا�ضية، مو�ضحا 
العديدة  وامل��ب��ادرات  ال�ضيا�ضات  اأن 
التي مت اإطالقها يف دولة الإمارات 
تعول على ال�ضباب من اأجل اإحداث 
ال�ضتدامة  م�ضرية  يف  ملمو�س  اأثر 
معاليه  واأل���ق���ى  ج��وان��ب��ه��ا.  ب��ك��اف��ة 
ال�ضوء اأمام جمع من ال�ضباب على 
اأه��م��ي��ة اإح������داث ت��غ��ي��ري ج����ذري يف 
وحتويله  واملجتمع  ال�ضباب  �ضلوك 
���ض��وف يوؤدي  اإىل ث��ق��اف��ة ح��ي��اة، م��ا 
بدوره اإىل تعزيز منظومة العر�س 

ومن ثم اإحداث اأثر وتغيري كبري يف 
اإىل  واأ���ض��ار  وجمتمعهم،  حميطهم 
اأن هذا هو ال�ضبيل لبناء جيل يوؤمن 
ا�ضتكمال  اأج����ل  م���ن  ب��ال���ض��ت��دام��ة 
كقادة  امل�ضتقبل  يف  املنظومة  قيادة 

لال�ضتدامة يف دولة الإمارات.
اأن  اإىل  ال�������ض���دد  ه�����ذا  يف  واأ������ض�����ار 
لديه فر�ضة كبرية  احل��ايل  اجليل 
تبني  خ������الل  م�����ن  امل�������ض���ت���ق���ب���ل  يف 
ال�ضخ�ضية  احل��ي��اة  يف  ال���ض��ت��دام��ة 
واحلياة املهنية لأن ال�ضتدامة باتت 

م�ضريا اإىل اأهمية متكني ال�ضباب يف 
الإم��ارات وحتفيزهم كعن�ضر  دولة 
اأ�ضا�ضي على لعب دور فاعل يف دفع 
وامل�ضي  ال�ضتدامة  اأج��ن��دة  وق��ي��ادة 

بها قدما على خمتلف الأ�ضعدة.
األقاها  ال��ت��ي  الكلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
معاليه خالل افتتاح منتدى "�ضباب 
على  ال�ضتدامة" املنعقد  اأج��ل  من 
اأبوظبي لال�ضتدامة  اأ�ضبوع  هام�س 
القيادة  جهود  اإىل  لفتا   ،2022
ال�ضباب  لتمكني  و�ضعيها  الر�ضيدة 

زيارة جناح دائرة الطاقة يف اأ�ضبوع 
اأبوظبي لال�ضتدامة والتعرف على 
اإدارة  يف  املختلفة  ال���دائ���رة  ج��ه��ود 
للبيانات  حتليلها  وكيفية  الطلب 
امل�ضتقبلية  ال�ضيناريوهات  وو���ض��ع 

للطب والعمل على الإيفاء بها.
املرر  مر�ضد  عوي�ضة  معايل  و�ضدد 
ال�ضباب  يتحلى  اأن  ����ض���رورة  ع��ل��ى 
تغيري  وي������ب������دوؤوا  امل�����ب�����ادرة  ب������روح 
اأنف�ضهم اأول من خالل تعديل منط 
ال�ضتدامة،  عنوانه  ليكون  حياتهم 

وال����ط����ل����ب ع���ل���ى ال����ط����اق����ة خ���الل 
دعم  يف  وي�ضاهم  املقبلة  ال�����ض��ن��وات 
خلق  يف  والإم����ارات  اأبوظبي  جهود 
م�ضتقبل م�ضتدام وحتقيق خمتلف 

اأهداف ال�ضتدامة.
واأ�ضار معاليه اإىل اأنه وعلى الرغم 
تكنولوجيا  يف  الهائل  التطور  من 
تعزيز  يف  ت�����ض��اع��د  ال���ت���ي  ال���ط���اق���ة 
ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه واإح������داث 
اإل  والطلب،  العر�س  بني  ال��ت��وازن 
دائما  �ضيظل  ال�����ض��ل��وك  ت��غ��ي��ري  اأن 

القطاعات  للم�ضتقبل يف كل  ركيزة 
واملجالت.

معاليه  اأع�����رب  ك��ل��م��ت��ه،  خ��ت��ام  ويف 
يف  وب��دوره��م  ال�ضباب  يف  ثقته  ع��ن 
وكل  الطاقة  يف  ال�ضتدامة  تعزيز 
اأن على  م���وؤك���دا  جم����الت احل���ي���اة، 
والبدء  ال��ت��ح��رك  ���ض��رع��ة  ال�����ض��ب��اب 
ف����ورا م���ن الآن وامل�����ض��ي ق��دم��ا يف 
م�����ض��ريت��ه��م ن��ح��و ال���ض��ت��دام��ة لأن 
من  �ضباب  ي��رى  لأن  ي�ضعى  العامل 

اأجل ال�ضتدامة.

ت�ضتهدف املوؤلفني والر�ضامني والنا�ضرين
مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل  يفتح باب �مل�ساركة يف  جائزة �ل�سارقة لكتاب �لطفل

•• �ل�صارقة-�لفجر:

الذي  للطفل"،  ال��ق��رائ��ي  ال�����ض��ارق��ة  "مهرجان  اأع��ل��ن 
تنظمه هيئة ال�ضارقة للكتاب، عن فتح باب امل�ضاركة يف 
جائزة ال�ضارقة لكتاب الطفل، وجائزة ال�ضارقة لكتاب 
الطفل )لذوي الحتياجات الب�ضرية(، اللتان تهدفان 
اإىل ت�ضجيع ُكّتاب الأطفال واملبدعني من ذوي العطاء 
املتميز على اإنتاج اأعمال رفيعة امل�ضتوى يف جمالت اأدب 
الطفل، يكون من �ضاأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية 
املكتبة  واإث��راء  لديه،  الأدب��ي  الوعي  وخلق  والثقافية، 
وك�ضف  بالطفل،  اخلا�ضة  الأدب��ي��ة  بالأعمال  العربية 
ل�ضتقبال  م��وع��د  اآخ���ر  �ضيكون  املقبل  م��ار���س   13 اأن 

امل�ضاركات.
ال�ضارقة  مهرجان  ع��ام  من�ضق  املجيني،  خولة  وقالت 
ودور  والر�ضامني  املوؤلفني  "ندعو  للطفل:  القرائي 
ال�ضارقة  ج��ائ��زة  يف  امل�ضاركة  اإىل  الأط��ف��ال  كتب  ن�ضر 
لذوي  الطفل  لكتاب  ال�ضارقة  وج��ائ��زة  الطفل  لكتاب 
الإح��ت��ي��اج��ات ال��ب�����ض��ري��ة، ن��ظ��راً لأه��م��ي��ة م��ا ت�ضيفه 
اجل��ائ��زت��ان ك��ل ع���ام ملكتبة ال��ط��ف��ل م��ن اأع��م��ال متتاز 
ب���الأ����ض���ال���ة، وت���ق���دم حم���ت���وى ي���ع���زز ل����دى الأط���ف���ال 
بالثقافة  والرتباط  النتماء،  وقيم  واليافعني معاين 

العربية والعنا�ضر التي ت�ضكل هوية الأمة".
املتقدمة  ل���الأع���م���ال  ����ض���روط���اً  "و�ضعنا  واأ����ض���اف���ت: 
وحتفز  الطفل  بكتاب  الرت��ق��اء  يف  ت�ضهم  للمناف�ضة، 
��ّن��اع��ه ع��ل��ى ت��ق��دمي الأف�����ض��ل م���ن ح��ي��ث امل�ضمون  ���ضُ
للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  اأه��داف  مع  متا�ضياً  والإخ���راج، 
ومقا�ضدها،  تطلعاتها  يف  م��ت��ف��ردة  ج��وائ��ز  ب��ت��ق��دمي 
وتراعي  ال�ضغرية  العمرّية  الفئات  احتياجات  وتلبي 

خ�ضو�ضيتها".
�ضمن  الطفل  لكتاب  ال�ضارقة  جائزة  املهرجان  ويقدم 
ثالث فئات، ت�ضمل كتاب الطفل )باللغة العربية( للفئة 
العمرية من 4 اإىل 12 �ضنة، وكتاب اليافعني )باللغة 
العربية( للفئة العمرية من 13 اإىل 17 �ضنة، وكتاب 
الطفل )باللغة الجنليزية( للفئة العمرية من 7 اإىل 

13 �ضنة، وتبلغ القيمة املالية للجائزة عن كل فئة 20 
الن�ضر  األف درهم، كما ت�ضتهدف الرتقاء بر�ضيد دور 
اأف�ضل  اختيار  خ��الل  الأط��ف��ال من  كتب  بن�ضر  املعنية 
كتاب طفل للعام، على �ضوء مراجعة منجز كل دار ن�ضر 

وفق معايري تراعي جودة واأ�ضالة من�ضوراتها.
اأن تكون الأعمال امل�ضاركة متفردة وجديدة  وي�ضرتط 
ف��ق��ط من  الأوىل  ال��ط��ب��ع��ة  وت��ق��ب��ل  يف م��و���ض��وع��ات��ه��ا، 
اإ�ضدار  ع��ام��ان على  م��ر  ق��د  يكون  اأن ل  ال��ك��ت��اب، على 
الدورة  تاريخ  امل�ضارك من  الكتاب  الأوىل من  الطبعة 
احلالية، ول ي�ضمح مب�ضاركة املوؤلف الفائز باجلائزة يف 
نف�س املجال قبل مرور �ضنتني على فوزه، واأن ل يكون 
اأو عاملية قبل  اأو عربية  الكتاب قد فاز بجائزة حملية 
ا�ضتبعاد  مع  امل�ضاركة،  طلبات  تقدمي  من  موعد  اآخ��ر 
املرحلة  وحت���دي���د  امل��ق��ت��ب�����ض��ة،  اأو  امل��رتج��م��ة  الأع���م���ال 
العمرية التي ي�ضتهدفها الكتاب. وملزيد من املعلومات 

scrf.ae :ميكن ت�ضفح الرابط التايل
لكتب الأطفال من ذوي الحتياجات الب�ضرية  ودعماً 
يف  واإدراج���ه���ا  حم��ت��واه��ا  وج���ودة  مب�ضمونها  والعناية 
اأعمال  م��ن  الن�ضر  دور  تنتجه  مل��ا  ال�ضنوية  ال��رام��ج 
ت�����ض��ت��ه��دف ه����ذه ال��ف��ئ��ة، ي��خ�����ض�����س امل���ه���رج���ان جائزة 
ال�ضارقة لكتاب الطفل )لذوي الحتياجات الب�ضرية(، 
العامة  ال�����ض��روط  األ����ف دره�����م، وت�����ض��ري   20 ب��ق��ي��م��ة 
للم�ضاركة يف جائزة ال�ضارقة لكتاب الطفل على التقدم 
ل��ه��ذه اجل��ائ��زة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ���ض��روط اأخ���رى تن�س 
على اأن يكون العمل املتقدم للمناف�ضة ذو قيمة اأدبية، 

و�ضليماً من اأخطاء الر�ضم واللغة والتعبري. 
اللم�ضّية  الر�ضوم  الكتاب  تتوفر يف  اأن  اأي�ضاً  وي�ضرتط 
لنتوء  وخمتلفة  ع��دي��دة  ط��رق��اً  تعتمد  ال��ت��ي  ال���ب���ارزة 
الأ�ضكال وجت�ضيدها، وتثبيت الر�ضوم بطريقة �ضليمة، 
ك��ب��رية ووا�ضحة  ب��ح��روف  م��ك��ت��وب  ال��ن�����س  ي��ك��ون  واأن 
ا، مع مراعاة  ومتباينة، ومكتوب بطريقة "برايل" اأي�ضً
�ضهولة فتح الكتاب وت�ضفحه والقراءة اللم�ضية ال�ضهلة 
دون عوائق يف م�ضار اللم�س، واأن ت�ضمح الألوان املتباينة 

والوا�ضحة بتحفيز ب�ضر �ضعاف الروؤية. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - و�م:

التعليم  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ريي  م�ضبح  �ضامل  بنت  جميلة  معايل  زارت 
العام رئي�ضة جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة الإمارات للتعليم املدر�ضي.. جناح �ضرياليون 
امل�ضارك يف اإك�ضبو 2020 دبي واطلعت على ما يت�ضمنه اجلناح من اأق�ضام وما 

ي�ضتعر�ضه لرواده من جتارب مميزة.
 2020 باإك�ضبو  الفر�س  منطقة  يف  للجناح  زيارتها  خ��الل  معاليها  واأ���ض��ادت 
دبي .. مبا ي�ضتمل عليه من اأركان تقدم مبجموعها �ضورة م�ضرقة ل�ضرياليون 
نائب  مورجن  توين  نيل�ضون  ورح��ب  واملعريف.  الثقايف  وغناها  �ضعبها  وعراقة 
لها،  املرافق  والوفد  املهريي  جميلة  مبعايل  �ضرياليون  جلناح  العام  املفو�س 
م�ضيدا بالتنظيم الفريد من نوعه لإك�ضبو 2020 دبي، معترا م�ضاركة بالده 
يف اإك�ضبو فر�ضة مثالية من خاللها ميكن امل�ضي قدما يف فتح املزيد من قنوات 
التوا�ضل مع خمتلف دول العامل. وخالل جولتها يف جناح �ضرياليون تعرفت 
معاليها على ما ت�ضمه من مو�ضوعات متنوعة، تقدم للزائر معلومات �ضاملة 

عن اأبرز ما مييز �ضرياليون من موارد طبيعية وب�ضرية وح�ضارية.

جميلة �ملهريي تزور جناح �سري�ليون يف �إك�سبو 2020 دبي

•• دبي-�لفجر: 

باأ�ضبوع  دبي   2020 اإك�ضبو  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  جناح  يحتفي 
اأبوظبي لال�ضتدامة من خالل تنظيم اأن�ضطة وفعاليات ُمتعّلقة بال�ضتدامة التي 
ُترز ريادة اجلامعة واإجنازاتها يف جمال البحث العلمي والبتكار والتكنولوجيا 

املُتقّدمة والتطوير التعليمي التي ُت�ضهم يف خلق حلوٍل علمية ملُ�ضتقبل ُم�ضتدام.
اجلناح  وفعاليات  م��ب��ادرات  كافة  تكري�س  مّت  اأن��ه  اجل��ن��اح  على  القائمون  واأ���ض��ار 
املُ�ضتقبلية  احلكومة  روؤي���ة  دع��م  على  القائمة  اجلامعة  ا�ضرتاتيجية  على  ب��ن��اًء 
لال�ضتدامة الجتماعية والقت�ضادية والبيئية وتعزيز الرفاهية لكافة املقيمني 
الطالب  ت�ضجيع  على  الإم�����ارات  جامعة  ح��ر���س  م��وؤك��دي��ن  ال��دول��ة،  اأر����س  على 
الإح�ضا�س  باأهمية  الوعي  بكافة جمالتها ون�ضر  ال�ضتدامة  للم�ضاركة يف عملية 

اأ�ضا�ضي يف العملية  بامل�ضوؤولية جتاه البيئة، بال�ضتناد على اأن الطالب هو حمور 
التعليمية واأن اإ�ضراكه يف الأن�ضطة املُتعّلقة بال�ضتدامة ُي�ضيف وُيرثي املجتمعات 
من حوله حملياً، اإقليمياً وعاملياً. وتدعو اأن�ضطة جناح اجلامعة يف اإك�ضبو 2020 
الهامة  لالأ�ضئلة  اإج��اب��ات  اإيجاد  اإىل  والعلماء  الطالب  من  العاملي  املجتمع  دب��ي 
ما  مل�ضتقبلهم؟  الطالب  لإع��داد  الأف�ضل  التعليم  هو  ما  مثل:  املُ�ضتدام،  للتعليم 
اأف�ضل طريقة لتخريج متعلم مدى احلياة، ومهند�س للم�ضتقبل، وقائد يف  هي 
البحث والبتكار وريادة الأعمال؟ هل توجد اإجابات خمتلفة على هذه الأ�ضئلة اإذا 
كنت تعي�س يف اأجزاء خمتلفة من العامل؟ ما الذي ميكن اأن يتعلمه الأ�ضخا�س من 
خمتلف البلدان من بع�ضهم البع�س؟ كما اأن جتربة جناح جامعة الإمارات تعزز 
بال�ضتدامة وما  املرتبطة  التحديات  التعرف على  ال�ضتدامة من خالل  مفهوم 

هي الأدوات العلمية التي ت�ضاهم يف اإيجاد احللول لتحديات ال�ضتدامة. 

جناح جامعة �لإمار�ت يف �إك�سبو: من�سة خللق حلول علمية مل�ستقبل ُم�ستد�م

•• �ل�صارقة-و�م:

 ICPM" والطب  لل�ضيدلة  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  فعاليات  انطلقت 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�ضارقة  مبجمع  ال�ضاد�ضة  ن�ضخته  2022" " يف 

والبتكار والذي ت�ضتمر فعالياته ثالثة اأيام.
املجال  يف  والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار  ثقافة  "بناء  �ضعار  حت��ت  امل��وؤمت��ر  وي��ق��ام 
واملهنية،  ال�ضحية،  الرعاية  مقدمي  لدى  الإب��داع  تعزيز  بهدف  ال�ضحي"، 
جذب  ع��ن  ف�ضال  والتنمية،  الق��ت�����ض��ادي  النمو  ولت�ضريع  والأك��ادمي��ي��ني، 
عدد  مب�ضاركة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التجارية  الفر�س  وتعزيز  امل�ضتثمرين 
�ضركات  م��ن  وا�ضعة  مل�ضاركة  ب��الإ���ض��اف��ة  واملبتكرين  الخت�ضا�س  اأ���ض��ح��اب 
املحلية  احليوية  والتكنولوجيا  الأ�ضنان  طب  ومنتجات  الدوائي  الت�ضنيع 

والعاملية يف املعر�س امل�ضاحب.

40 باحثا وتنظيم  اأك��رث من  ال��دورة  وي�ضتقطب املعر�س وامل��وؤمت��ر يف ه��ذه 
35 حما�ضرة علمية، وثالث ور�س عمل ، و�ضيتم طرح حما�ضرات باملجالت 
الدوائية والطبية والأكادميية، مب�ضاركة كرى ال�ضركات املحلية والدولية، 
باملجالت  معتمدة  �ضاعات  لها  وحما�ضرات  عمل  ور���س  لتنظيم  بالإ�ضافة 

ال�ضحية.
تخ�س  التي  العلمية  املوا�ضيع  يتناولون  متحدثني  املوؤمتر  ي�ضتقطب  كما 
لغة الإ�ضارة وذلك بدورة ملدة ثالثة اأيام لتدريب الكفاءات الطبية على لغة 
يعر�س  كما  اجل��وي،  ال�ضعاف  ط��ريان  ا�ضت�ضافة  �ضيتم  ولأول مرة  الإ�ضارة 
لأول مرة جم�ضم للقلب ال�ضناعي املبتكر يف املعر�س حيث ي�ضت�ضيف املوؤمتر 
خمرتع القلب ال�ضطناعي �ضيف املوؤمتر الدكتور ازاد جنار. ومن املتوقع اأن 
يزور املعر�س اأكرث من 4000 متخ�ض�س ومهتم وزائر . كما �ضيتم توقيع 

عدد من التفاقيات ال�ضحية مع �ضركات عاملية لت�ضنيع الطبي.

الأ�ضنان  واأط��ب��اء  ال�ضيادلة،  م��ن  كبري  ع��دد  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  يف  وي�ضارك 
والأطباء وال�ضحة العامة واملبتكرين، و�ضركات الت�ضنيع الدوائي ومنتجات 
طب الأ�ضنان والتكنولوجيا احليوية من دولة المارات ومن خارجها اإ�ضافة 
ملقدمي الرعاية ال�ضحية، وا�ضاتذة كليات ال�ضيدلة والتكنولوجيا احليوية، 
وخريجي كليات طب الأ�ضنان وال�ضيدلة والتكنولوجيا احليوية، الكادمييني 
واملدر�ضيني، واأ�ضحاب ال�ضيدليات وفريق املبيعات، املهنيني باملجال ال�ضحي، 
ووكالت  ال�ضيدلنية،  وال�ضت�ضارات  ال�ضحي  التاأمني  �ضركات  تتواجد  كما 

توزيع الدوية وممثلي املكاتب العلمية، وامل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية.
التي  التحديات  ICPM 2022" مناق�ضة  من  احلالية  ال��دورة  وت�ضهد 

تواجهها �ضركات الأدوية.
واأكد ح�ضني املحمودي املدير التنفيذي ملجمع ال�ضارقة للبحوث والتكنولوجيا 
يف  الخت�ضا�س  ذات  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���س  ا�ضت�ضافة  يف  املجمع  دور  على 

للمجمع،  الرئي�ضية  وامل��ح��اور  الأه���داف  �ضمن  وذل��ك  احليوية،  القطاعات 
�ضاحب  روؤي���ة  وف��ق  ال�ضارقة  يف  ال�ضحي  للقطاع  القت�ضادي  النمو  لدعم 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
القطاع  موؤ�ض�ضات  جهود  بني  الربط  يف  املجمع  دور  بتعزيز  ال�ضارقة  حاكم 
العلمية  الأبحاث  لدعم  الأكادميية  واملوؤ�ض�ضات  حكومية  والهيئات  اخلا�س 
التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأن�ضطة ال�ضتثمارية بقطاعات خمتلفة 

وحمددة ودعم توجهات الدولة نحو اقت�ضاد املعرفة.
من جانبه اأكد الدكتور عبداهلل الكندي رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر دور 
والو�ضول  الطبي،  املجال  لدعم  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  ا�ضتقطاب  املوؤمتر يف 
امل�ضاركة  اإىل  واأ���ض��ار  امل��وؤمت��ر،  اأه���داف  حتقيق  يف  ت�ضهم  مهمة  �ضراكات  اإىل 
بالأبحاث  امل��وؤمت��ر  ت��رثي  التي  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ض�ضات  للجامعات  الفعالة 

وامل�ضاريع الطبية احلديثة.

�نطالق �ملعر�س و�ملوؤمتر �لدويل �ل� 6 لل�سيدلة و�لطب يف جممع �ل�سارقة للبحوث

•• �أبوظبي -و�م:

لدولة  ال���وط���ن���ي  اجل����ن����اح  اأع����ل����ن 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة عن 
معر�ضه القادم يف بينايل البندقية 
اأحمد  "حممد  ب��ع��ن��وان   2022
والغروب"،  ال�ضروق  بني  اإبراهيم: 
تركيبياً  ع���م���اًل  ���ض��ي��ق��دم  وال������ذي 
الإماراتي املخ�ضرم  للفنان  جديداً 
�ضمم  اإب����راه����ي����م  اأح����م����د  حم���م���د 

خ�ضي�ضاً للجناح الوطني.
حتت  املُ��ق��ام  امل��ع��ر���س،  و�ضيحت�ضن 
مايا  ال���ف���ن���ي���ة  ال���ق���ي���م���ة  اإ�������ض������راف 
لرواق  التنفيذي  امل��دي��ر  األ��ي�����ض��ون، 
يف  الفنيني  القيمني  ورئي�س  الفن 
عماًل  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
منحوتات  عدة  من  مكوناً  تركيبياً 
باأ�ضلوب  م�ضنوعة  الإن�ضان  بحجم 
نحتي جمّرد ومتناغم م�ضتمد من 
الأ�ضكال الطبيعية والع�ضوية، تاأتي 
الوطيدة  ال��ع��الق��ة  م��ن  م�ضتوحاة 
املحلية  ببيئته  الفنان  تربط  التي 
يف م�ضقط راأ�ضه، خورفكان – تلك 
املدينة التي حتيطها جبال احلجر 
�ضاخمة على ال�ضاحل ال�ضرقي من 

اإمارة ال�ضارقة يف دولة الإمارات.
امل�ضاركة  امل���ع���ر����س  ه�����ذا  ومي����ّث����ل 
لدولة  ال��وط��ن��ي  للجناح  ال�ضابعة 
الإمارات يف املعر�س الدويل للفنون 
اإيذاناً  ُيعد  كما  البندقية،  ببينايل 
باعتماد اجلناح نهج �ضمويل بقيادة 
الفنان  اختيار  مت  حيث  الفنانني، 
اأوًل وم��ن ث��ّم ق��ام بدوره  اإب��راه��ي��م 
برت�ضيح مايا األي�ضون لتويل مهمة 

اجلناح  معر�س  يف  الفني  التقييم 
59 من  ال�  ال��دورة  الوطني خالل 
بينايل  للفنون يف  ال��دويل  املعر�س 
بالزّوار  �ضريحب  ال��ذي  البندقية، 
 23 ال��ف��رتة م��ن  واحل�ضور خ��الل 

اأبريل اإىل 27 نوفمر 2022.
وُت��ق��ام ال���دورة ال��� 59 من املعر�س 
الدويل للفنون يف بينايل البندقية 
الإيطالية  الفنية  القيمة  ب��ق��ي��ادة 
�ضي�ضيليا األيماين، املقيمة يف مدينة 
بال  "خيال  �ضعار  ن��ي��وي��ورك، حت��ت 
اإىل م�ضاألة  يتطّرق  وال��ذي  عنان"، 
متثيل اجل�ضد وحتولته اخليالية، 
ك��م��ا ي����رز ال���ع���الق���ة امل���م���ت���دة بني 
اجل�����ض��د والأر���������س. ومت��ا���ض��ي��اً مع 
الأعمال  مفهوم  ج��اء  ال�ضعار،  ه��ذا 
اإبراهيم  للمبدع  احليوية  النحتية 
�ضاحر  يف م�ضهد  تتالقى معاً  التي 
ين�ضج اأفكاره بني الألوان واحلركة 
على منت رحلة  امل�ضاهد  – لياأخذ 
ومراحلها  الأج�������ض���ام  ت�����ض��ت��ع��ر���س 

التحّولية.
حوار  م��ن  الأ���ض��ك��ال  ه���ذه  وتنبعث 
ال�����ف�����ن�����ان امل�����������ادي م������ع اخل�����ام�����ات 
عمله  ����ض���ي���اغ���ة  يف  امل�������ض���ت���خ���دم���ة 
املعّجنعلى  ال����ورق  ت��راك��م  ال��ف��ن��ي: 
تتحوّل  والتي  هياكل غري حم��ددة 
الفنية  ممار�ضاته  مبا�ضرته  اأث��ن��اء 
لت�ضتقر يف موقعها و�ضكلها النهائي 
..وعادًة ما تدخل يف تكوين اأ�ضكال 
املواد  من  جمموعة  الفنية  اأعماله 
ال�ضجر  واأوراق  اخل��ام، مثل الطني 

وال�ضاي والقهوة والتبغ.
وقال الفنان حممد اأحمد اإبراهيم: 

اأحمد  ’حممد  م��ع��ر���س  "يرز 
والغروب‘  ال�ضروق  بني  اإب��راه��ي��م: 
بالطبيعة  تربطني  التي  العالقة 
ويعك�س  فيه،  اأعي�س  ال��ذي  وامل��ك��ان 
ال��ت��ب��اي��ن ب��ني ال��ن��ور ال�����ض��ب��اح��ي يف 
حينما  املغايرة  واأل��وان��ه  خورفكان 
وبني  ال�ضماء،  يف  ال�ضم�س  تفرت�س 
تال�ضي هذه الأل��وان بعد الظهرية 
باملغيب  ال�����ض��م�����س  ت����ب����داأ  ع���ن���دم���ا 
والختفاء وراء اجلبال التي حتيط 
مب�ضقط راأ�ضي - خورفكان ..فنحن 
ل ن����رى غ����روب ال�����ض��م�����س اأب������داً يف 
خ���ورف���ك���ان، ل��ك��ن ب��اإم��ك��ان��ن��ا تخيل 
لل�ضم�س  ال�����ض��اح��رة  ال��ل��ح��ظ��ة  ت��ل��ك 
وه��ي تغرب يف اجل��ان��ب الآخ���ر من 
دول���ة الإم����ارات ..واإن��ن��ي متحم�س 
للغاية للك�ضف عن عملي الرتكيبي 
اجلديد، بالتعاون مع مايا األي�ضون 
الإمارات،  لدولة  الوطني  واجلناح 
فخر  بكل  الإم����ارات  دول���ة  لتمثيل 

واعتزاز يف 2022 يف حمفل دويل 
بحجم وقيمة بينايل البندقية".

الفنية  القيمة  قالت  جانبها،  ومن 
التنفيذي  امل���دي���ر  األ��ي�����ض��ون،  م��اي��ا 
القيمني  ورئ���ي�������س  ال���ف���ن  ل�������رواق 
ن���ي���وي���ورك  ال���ف���ن���ي���ني يف ج���ام���ع���ة 
ال�ضنوات  م����دار  "على  اأب���وظ���ب���ي: 
املا�ضية، كنت اأتابع عن كثب ن�ضاط 
وت���ط���ور عالقته  ال��ف��ن��ي  اإب���راه���ي���م 
ب��ي��ئ��ة يخو�س  ك���ل  ال���وط���ي���دة م���ع 
بدايًة  ومكّوناتها،  تفا�ضيلها  غمار 
�ضخور  بني  الطبيعية  املناظر  من 
وو�ضوًل  راأ�ضه،  م�ضقط  يف  اجلبال 
الأماكن  يف  ال�����ض��اح��رة  البيئة  اإىل 
التي اأقام فيها خالل اإقاماته الفنية 
يف هولندا وفرن�ضا والهند وغريها 
من الدول الأخرى ..ويوا�ضل هذا 
الفنان امللهم، رغم مرور نحو اأربعة 
ع���ق���ود م���ن م�����ض��ريت��ه الإب���داع���ي���ة، 
جهوده وم�ضاعيه املبذولة يف تعميق 

وت���ط���وي���ر مم���ار����ض���ات���ه الإب���داع���ي���ة 
مفعمة  وروح  ي��ن�����ض��ب  ل  ب�����ض��غ��ف 
التي  عزميته  م�ضتمداً  ب��ال��ط��اق��ة، 
مبنتوجاته  ع��الق��ت��ه  م��ن  ت��ل��ني  ل 
..ولعل  الإبداعي  واملجتمع  الفنية 
م��ا مي��ي��ز اإب��راه��ي��م ع��ن غ���ريه من 
اأ�ضلوبه  ه���و  الآخ����ري����ن  ال��ف��ن��ان��ني 
ال�����ذي ت��ب��ّن��اه ل�����ض��ن��وات ع���دي���دة يف 
معاجلة الأفكار واملفاهيم بطريقة 
م��غ��اي��رة لح��ت��م��الت امل��ك��ان وامل���واد 
�ضعيدة  ح��ق��اً  واإن���ن���ي  امل�����ض��ت��خ��دم��ة، 
لهذا  �ضتتيح  ال��ت��ي  الفر�ضة  ب��ه��ذه 
عظيمة  ف���ر����ض���ة  امل����ب����دع  ال���ف���ن���ان 
ل���ت���ق���دمي اأع����م����ال����ه ال���ف���ن���ي���ة اأم�����ام 
واإن��ه��ا نقطة حتول  ج��م��ه��ورع��امل��ي، 
التي  املوؤ�ض�ضات  م�ضرية  يف  ف��ري��دة 

تدعم هذا امل�ضروع".
العقد  "خالل  األي�ضون:  واأ���ض��اف��ت 
املا�ضي، كان للجناح الوطني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف بينايل 

�ضرد  يف  حم�����ورٌي  دوٌر  ال��ب��ن��دق��ي��ة 
وتاريخها  الإم��ارات  ثقافة  ق�ض�س 
على امل�ضرح العاملي ..وبالتزامن مع 
نيويورك  التزام جامعة  اأت��اح  ذلك، 
ب���اإق���ام���ة م��ع��ار���س رواق  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ف��ن واإ�����ض����دار امل��ن�����ض��ورات وعقد 
الفنيني  ال��ق��ّي��م��ني  زم���ال���ة  ب���رام���ج 
امل�ضهد  ت���اري���خ  يف  اأك����رث  ب��ال��ت��ع��ّم��ق 
الفني الإماراتي، واأنا ممتنة اليوم 
�ضراكتهما  ع��ل��ى  املوؤ�ض�ضتني  ل��ك��ال 
لدولة  ال���وط���ن���ي  اجل����ن����اح  ل���دع���م 
 2022 املتحدة  العربية  الإم��ارات 
يف بينايل البندقية ..لطاملا زخرت 
فنية جادة  الإم���ارات بحركة  دول��ة 
وم��ت��ن��وع��ة ت�����ض��رب ب���ج���ذوره���ا يف 
اأعماق التاريخ، مبا يتجاوز توقعات 
اجلمهور العاملي، وهذا ما يجعلني 
مرة  للم�ضاهمة  للغاية  متحّم�ضة 
الزخم  ه����ذا  م��وا���ض��ل��ة  يف  اأخ������رى 
اإىل  ال��ف��ن��ي واإ���ض��اف��ة ف�ضل ج��دي��د 
�ضّجل امل�ضاركات الثقافية للدولة".

اأحمد  "حممد  م��ع��ر���س  وي�����ض��ك��ل 
والغروب"  ال�ضروق  بني  اإبراهيم: 
الفنان  ب����ني  اخل���ام�������س  ال���ت���ع���اون 
والقيمة  اإب���راه���ي���م  اأح���م���د  حم��م��د 
يت�ضمن  كما  األي�ضون،  مايا  الفنية 
القيمة  ع���ن  ����ض���ادر  م���وؤل���ف  ث��ال��ث 
الفنان  اأعمال  درا�ضة  ح��ول  الفنية 
اإب��راه��ي��م، مم��ا ي�ضفي  الإم���ارات���ي 
طابعاً متميزاً على م�ضاركتهما معاً 
يف معر�س اجلناح الوطني. ويوّثق 
للمعر�س،  املُ����راف����ق  ال��ك��ت��اب  ه����ذا 
اإبراهيم:  اأح��م��د  "حممد  ب��ع��ن��وان 
اأعمال   - وال���غ���روب  ال�����ض��روق  ب��ني 

رحلة   "2022  1986- ف��ن��ي��ة: 
اأعماله  وت���ط���ّور  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ف��ن��ان 
يف  م���رة  لأول  الفنية  ومم��ار���ض��ات��ه 
تاريخه، وقد �ضارك يف حتريره كل 
دي  وكر�ضتيانا  األ��ي�����ض��ون  م��اي��ا  م��ن 
دب��ي وبريوت  ب��ني  املقيمة  م��ارك��ي، 
ول���ه���ا ب�����اع وخ�������رات ط���وي���ل���ة من 
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين وال��ك��ت��اب��ي حول 
وقالت  الإم��ارات��ي.  الفني  املجتمع 
التن�ضيق  م��دي��رة  ب��ري��ك،  ب��ن  ليلى 
يف اجلناح الوطني لدولة الإمارات 
"�ضيك�ضف  ال��ب��ن��دق��ي��ة:  ب��ي��ن��ايل  يف 
اإبراهيم:  اأح��م��د  ’حممد  معر�س 
بني ال�ضروق والغروب’ النقاب عن 
اأ�ضكال نحتية جديدة حتمل توقيع 
املبدع حممد اأحمد اإبراهيم، الذي 
بو�ضفه  وا����ض���ع���ة  ب�����ض��ه��رة  ي��ح��ظ��ى 
املوؤثرين يف املجتمع  اأحد الأع�ضاء 
ال��ف��ن��ي ال���زاخ���ر ب���دول���ة الإم������ارات 
الثمانينيات  ح��ق��ب��ة  ب���داي���ات  م��ن��ذ 
..وي�����ض��ّل��ط امل��ع��ر���س ال�����ض��وء على 
ت�ضّورات الفنان ومقاربته يف ر�ضد 
الوطيدة  عالقاته  ومفاهيم  اأبعاد 
ال�����ض��اح��رة يف دولة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م���ع 

الإمارات".
من جانبها، قالت اأجنيال ميجلي، 
موؤ�ض�ضة  ل��دى  التنفيذية  امل��دي��رة 
نهيان:  اآل  ح���م���دان  ب��ن��ت  ���ض��الم��ة 
لدولة  الوطني  اجل��ن��اح  "يوا�ضل 
الفن  الإم��ارات، بالتعاون مع رواق 
اأبوظبي، دوره  يف جامعة نيويورك 
امل��ح��وري يف ر���ض��م م��الم��ح اجلهود 
الثقافية  وامل�������ض���اع���ي  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
م���ن خ����الل ت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء على 

ممار�ضات واأعمال الفنان الإماراتي 
حم���م���د اأح����م����د اإب����راه����ي����م داخ����ل 
بينايل  يف  الوطني  اجلناح  معر�س 
هذا  وُي����ع����د   ،2022 ال��ب��ن��دق��ي��ة 
التزامنا  على  قوياً  �ضاهداً  املعر�س 
الثقايف  ال���ذوق  تطوير  يف  امل�ضتمر 
والإبداعي داخل املجتمع الإماراتي 
النمو  م��ن  الإب����داع  عقول  ومتكني 

والزدهار".
نائب  وي�ضرتمان،  مارييت  وقالت 
اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  رئي�س 
اأهم  اأح���د  البندقية  بينايل  "ُيعد 
واأعرق الفعاليات الفنية يف العامل 
ب��اخ��ت��ي��ار رئي�ضة  ..ف���خ���ورون ج���داً 
مايا  باجلامعة  الفنيني  القّيمني 
األي�ضون لتكون القّيمة الفنية على 
اجل��ن��اح ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم����ارات 
العربية املتحدة هذا العام ..لطاملا 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  التزمت 
من  ب��دءاً  بالفنون،  عميقاً  التزاماً 
بجودته  ُي�ضاهي  ال��ذي  الفن  رواق 
الفنون  م��رك��ز  اإىل  ال��ف��ن،  متاحف 
و�ضوًل  باحليوية،  املفعم  الأدائ��ي��ة 
الفنون  م���اج�������ض���ت���ري  درج�������ة  اإىل 
تقّدمه  ال�����ذي  اجل���دي���د  اجل��م��ي��ل��ة 

اجلامعة".
وت����ت����وىل م��وؤ���ض�����ض��ة ����ض���الم���ة بنت 
املفّو�س  م��ه��ام  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��دان 
لدولة  ال��وط��ن��ي  للجناح  ال��ر���ض��م��ي 
البندقية  ب���ي���ن���ايل  يف  الإم����������ارات 
وبدعم من وزارة الثقافة وال�ضباب، 
مقراً  الوطني  اجلناح  ميتلك  كما 
"اأر�ضنال-�ضايل دي  دائماً يف موقع 

اآرمي".
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

�����ض����ارك����ت جم���م���وع���ة م����ن ط���الب 
وط��ال��ب��ات امل��دار���س يف ال��دول��ة من 
درا�ضية خمتلفة يف جل�ضة  مراحل 
البتدائية  امل��رح��ل��ة  "من  ب��ع��ن��وان 
اإىل التعليم العايل .. كيف يت�ضور 
جيل امل�ضتقبل التنمية امل�ضتدامة"، 
مت تنظيمها �ضمن فعاليات اأ�ضبوع 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة العاملية، 
الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات 
يناير  و19   15 ب���ني  ال���ف���رتة  يف 

دبي. احلايل يف اإك�ضبو 2020 
اجلل�ضة  يف  امل�ضاركون  وا�ضتعر�س 
من  ال����ط����الب  ف���ئ���ة  دور  اأه���م���ي���ة 
الدرا�ضية  واملراحل  الأعمار  جميع 
ال�ضتدامة  وث��ق��اف��ة  ف��ك��ر  ن�ضر  يف 
ل��دى الأج��ي��ال اجل��دي��دة، ودورهم 
يف تعزيز الوعي املجتمعي باأهمية 
التنمية  اأه����داف  لتحقيق  ال��ع��م��ل 
امل�ضتدامة العاملية مل�ضتقبل اأف�ضل، 
اجلل�ضة  ح�������ض���ور  م����ع  و�����ض����ارك����وا 

امل�ضتقبلية  وروؤاه������م  ت�����ض��ورات��ه��م 
لعامل م�ضتدام.

نائب  لوتاه  نا�ضر  اهلل  عبد  واأ�ضاد 
لأهداف  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
بامل�ضاركة  امل�����ض��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
حمورية  واأك���د  للطالب،  املتميزة 
تعميم  يف  وامل���در����ض���ة  امل��ع��ل��م  دور 
ث��ق��اف��ة ال���ض��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ة لدى 
لأجيال  واأه��م��ي��ت��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ات، 

امل�ضتقبل.
وق����ال اإن م��ا مي��ل��ك��ه ال��ط��الب من 
واإبداعية،  مبتكرة  واأف��ك��ار  طاقات 
وم���ه���ارات ع��ال��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
وو�ضائل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأدوات 
منا  تتطلب  احل��دي��ث��ة،  ال��ت��وا���ض��ل 
نلعب  اأن  ومعلمني،  اأم���ور  اأول��ي��اء 
دوراً فاعاًل وبناء وداعما يف توجيه 
وتهيئة  الإب��داع��ي��ة،  الطاقات  ه��ذه 
الفر�س لهم للم�ضاركة الفاعلة يف 

ت�ضكيل غٍد اأف�ضل وعامل اأف�ضل.
ح�������ض���ر اجل���ل�������ض���ة جم���م���وع���ة من 
امل�����ض��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني وخ���راء 

تنفيذيون  وم�ضوؤولون  ال�ضتدامة 
يف عدد من �ضركات القطاع اخلا�س 
الوطنية  اللجنة  م��ن  عمل  وف��رق 
وذوو  امل�ضتدامة،  التنمية  لأه��داف 
املدار�س  ع���ن  ومم��ث��ل��ون  ال���ط���الب 
ا�ضتمعوا  ال��ذي��ن  اإليها،  املنت�ضبني 
الطالب  ر����ض���ال���ة  اإىل  ب���اه���ت���م���ام 
الدولة  املدار�س يف  بدعوة  املتمثلة 
ال�ضتدامة  م��وا���ض��ي��ع  ت��ب��ن��ى  اإىل 
واإدراجها �ضمن الأن�ضطة املدر�ضية 
يت�ضنى  ال��درا���ض��ي��ة، حتى  وامل��ن��اه��ج 

التعرف  فئاتهم  بجميع  للطالب 
امل�ضتدامة،  التنمية  اأه����داف  على 
مبا ي�ضكل حافزاً لهم على اأداء دور 
فاعل يف دعم م�ضرية حتقيقها الآن 

ويف امل�ضتقبل.
الطالب  اجل���ل�������ض���ة  يف  وحت��������دث 
�ضالم  ه��ي��ا  وال��ط��ال��ب��ة  داري  اآدم 
مردف"،  "اأبتاون  م���در����ض���ة  م���ن 

من  ق�ضطنطيني  ل��ني  وال��ط��ال��ب��ة 
م���در����ض���ة امل����واك����ب – ال���ر����ض���اء، 
و���ض��ارك��وا ق�ض�ضهم وجت��ارب��ه��م يف 
وفعاليات متنوعة متعلقة  اأن�ضطة 

هذه  �ضاهمت  وك��ي��ف  بال�ضتدامة 
نظرتهم  ت���غ���ي���ري  يف  ال����ت����ج����ارب 
العادات  ال��ع��دي��د  م���ع  وت��ع��ام��ل��ه��م 
واملمار�ضات اليومية، مثل الرت�ضيد 

والكهرباء،  امل���ي���اه  ا����ض���ت���خ���دام  يف 
واإع�������ادة ال���ت���دوي���ر وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
للبيئة  ال�����ض��ارة  امل�����واد  ا���ض��ت��خ��دام 
و�ضراء منتجات من �ضركات داعمة 

للم�ضوؤولية املجتمعة وغريها.
كما �ضارك يف اجلل�ضة ال�ضاب عمر 
ال���ظ���ه���وري امل���ت���خ���رج ح��دي��ث��ا من 
ج��ام��ع��ة الإم���������ارات، ح��ي��ث حتدث 
الدرا�ضة  منظور  من  جتربته  عن 
والفر�س  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
لدرا�ضة  للطالب  املتوفرة  الكبرية 
جم����الت وت��خ�����ض�����ض��ات مي��ك��ن اأن 
م�ضتقبل  ب��ن��اء  يف  دور  ل��ه��ا  ي��ك��ون 
مزدهر وم�ضتدام، �ضواء بالعمل مع 
اجلهات احلكومية املكلفة بتحقيق 
ال�ضركات  اأو  ال���ض��ت��دام��ة،  اأه����داف 
الوطنية اأو العاملية احلري�ضة على 
عملياتها  يف  م�����ض��ت��دام  ن��ه��ج  ت��ب��ن��ي 
م�ضاريعها  اإط����الق  اأو  ال��ت��ج��اري��ة، 
اخلا�ضة والريادية املجتمعية التي 
تالقي الدعم الكبري من احلكومة 

والقطاع اخلا�س.

•• دبي - و�م: 

ي��ن��ظ��م ج���ن���اح ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف 
معر�ضاً   ، دب�����ي   2020 اإك�������ض���ب���و 
للمعار�س،  دب����ي  مب���رك���ز  م�����ض��غ��راً 
ك����وري����ا  "معر�س  ع�����ن�����وان  حت�����ت 
 16 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  لالبتكار"، 
يت�ضمن  احل����ايل  ي��ن��اي��ر   18 ح��ت��ى 
اإليه كوريا يف عامل  اأب��رز ما و�ضلت 
من  اأك���رث  خ���الل  م��ن  التكنولوجيا 
"هيونداي  بينها  كورية  �ضركة   48
اإ�ضافة  و"�ضام�ضونغ"،  موتورز" 
ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات  م��ن  ع���دد  اإىل 
ال��ت��ي تعر�س  وامل��ت��و���ض��ط��ة احل��ج��م 

منتجاتها املتنّوعة.
وت�ضتهدف جمهورية كوريا اجلنوبية 
خالل "اإك�ضبو 2020 دبي"، تعزيز 
ع��الق��ات��ه��ا الق��ت�����ض��ادي��ة م���ع دولة 
ف��ر���س الدخول  الإم������ارات، وزي����ادة 
منطقة  يف  ج����دي����دة  اأ������ض�����واق  اإىل 
ال�ضرق الأو�ضط والرتويج لقدراتها 
وخ�ضائ�ضها  التناف�ضية،  ال�ضناعية 
القدرة  امل��م��ي��زة، وت��ع��زي��ز  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

لكوريا اجلنوبية  العاملية  التناف�ضية 
من خالل اأربع اأجنحة مق�ضمة هي 
.. الفر�س ، ال�ضتدامة ، التنقل " ، 

اإ�ضافة اإىل ليف �ضتايل واجلمال.
زواره  ال���ك���وري،  امل��ع��ر���س  وا�ضتقبل 
واألعاب  امل��م��ي��زة  ال��ك��وري��ة  ب��امل��الب�����س 
الأمني�ضن التي جتذب ال�ضغار قبل 
افرتا�ضية  وت��ق��دمي جت��رب��ة  ال��ك��ب��ار 
املت�ضلة  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  لخ��ت��ب��ار 

، ف�ضاًل  التقنيات الفرتا�ضية  عر 
عن تقدمي اأطباقه املميزة بنكهاتها 
تالقي  ال��ت��ي  ال�ضعبي،  الطابع  ذات 
احلدث  زوار  م���ن  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
الكوري،  الأك���ل  ال���دويل م��ن حمبي 
وغريها من الأطباق التي يزخر بها 

املطبخ الكوري.
تنقل  الذكية  "كوريا  �ضعار  ويظهر 
قيادة  كوريا يف  اإليك" رغبة  العامل 

الب�ضرية نحو م�ضتقبل اأف�ضل، وجاء 
"معر�س كوريا لالبتكار" ليعر عن 
الذين  للكوريني  الكامنة  الطاقات 
والطابع  امل��ث��اب��رة،  ب����روح  ي��ت�����ض��م��ون 
البتكار،  يف  وال���رغ���ب���ة  احل����ي����وي، 
وامل���رون���ة يف م��واج��ه��ة ال��ت��غ��ي��ري من 
من  مميزة  جمموعة  عر�س  خ��الل 

املعرو�ضات واملنتجات.
مل��ح��ة ع��ن م�ضتقبل  وي���ق���ّدم اجل��ن��اح 

الفر�ضة  ل��ل��زوار  يتيح  مبا   ، التنقل 
ل���ض��ت��ك�����ض��اف خ����ي����ارات ت��ن��ق��ل غري 
حم���دودة م��ن خ��الل اإط���الق العنان 
�ضركات  ع��ر���ض��ت  ح��ي��ث   ، خل��ي��ال��ه��م 
لها  �ضيارات  ثالث  اأح��دث  ال�ضيارات 
بطاقة  ت��ع��م��ل  وال���ت���ي  نيك�ضو  وه���ي 
 EV6 الهيدروجني ، و�ضيارتي كيا

.IONQ5وهيونداي ،
ال�ضركات  اإح��������دى  ع���ر����ض���ت  ك���م���ا 

"موينيك" اأحدث درجاتها  الكورية 
ال�ضكل  ع�������ض���ري���ة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
ت�ضخدم  ق����د  وال����ت����ي  "باكمان"، 
طريقة  مع  ال�ضخ�ضي  لال�ضتخدام 
ميكن  اأو  الأغ����را�����س  ل��ن��ق��ل  ���ض��ه��ل��ة 
ل�ضركات املنتجات نقل منتجاتها اإىل 
م�ضتهلكيها عر خدمة "الدليفري" 

بطريقة ع�ضرية ومرنة.
يوجن"  "تاكي  �ضركة  عر�ضت  بينما 

جمال  يف  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات��ه��ا  اأح������دث 
درون���اً  ع��ر���ض��ت  ح��ي��ث   ، "الدرون" 
"هيك�ض�ا" ي�ضتخدم يف جمال الإنقاذ 
مزود مب�ضباح �ضوئي عايل الإ�ضاءة 

، خا�ضة الإنقاذ من احلرائق .
وت��ن��اف�����ض��ت ال�����ض��رك��ات ال��ط��ب��ي��ة ، يف 
والو�ضائل  ال���ط���رق  اأف�����ض��ل  اإب������راز 
والو�ضفات   ، ب��ال��ب�����ض��رة  ل��ل��ع��ن��اي��ة 
الطبية والع�ضبية ،وعر�ضت �ضركات 

عددها  يبلغ  وال��ت��ي  "ال�ضتدامة" 
كورية  ���ض��رك��ة   14 م���ن  ي���ق���رب  م���ا 
البيئة  على  للحفاظ  و�ضائلها  اأب��رز 
وا�ضتخدام مكونات حملية م�ضتدامة 
الكورية،  ب��و���ض��ان  مدينة  وق��دم��ت   ،
ث��ق��اف��ة ومزايا  ع���ن  م��و���ض��ع��ة  ن���ب���ذة 
اأكر  التي تعتر ثاين  هذه املدينة، 
املدن يف كوريا اجلنوبية وهي مدينة 
والتنّوع،  ب��الن��ف��ت��اح  تتمتع  ع��امل��ي��ة 
التحّول  اإىل  ب��و���ض��ان  ت�ضعى  ح��ي��ث 
�ضديقة  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ذك���ي���ة  مل��دي��ن��ة 
التكنولوجيا  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

الرقمية الكورية.
بالتزامن  الب��ت��ك��ار  معر�س  وي��اأت��ي 
مع احتفالت اليوم الوطني الكوري 
2020 دب��ي، ال��ذي متيز  اإك�ضبو  يف 
بعرو�س ثقافية �ضلطت ال�ضوء على 
ووحدته  وطاقته  البلد  هذا  تقاليد 
زي��ارة فخامة  اإىل  اإ�ضافة  وحداثته، 
مون جاي اإن رئي�س جمهورية كوريا 
اجلنوبية وقرينته ال�ضيدة كيم جونغ 
ومعر�س   ، بالدهم  اإىل جناح  �ضوك 

البتكار املقام على هام�ضه.

•• �إك�صبو : �أ�صامة عبد �ملق�صود 

"مالذ  ال��ت��ايل  النحو  على  ج��اء   2020 اإك�ضبو  يف  مدغ�ضقر  ج��ن��اح  �ضعار 
يف  ج��داً  وا�ضحة  باتت  امل�ضمم  فل�ضفة  اأن  احلقيقة  للطبيعة" ويف  م�ضتدام 
املعلومات  ج��اءت  اجل��داري��ة  واللوح  املل�ضقات  ويف  للجناح  اخلارجي  ال�ضكل 
روؤية  جت�ضد  ط��وي��ل��ة  ع��ب��ارة  يف  جملة  وج����اءت  احل��ي��ادي��ة،  ومبنتهى  دق��ي��ق��ة 
مدغ�ضفر ملفهوم اجلمال، حني قالت نحن نوؤمن اأن اجلمال لي�س مهما اإذا 
مل يكن هناك من ي�ضتمتع به، لذا دعى اجلناح اجلمهور لكت�ضاف  معامل 
اجلذب اخلالبة يف اجلزيرة والأماكن ال�ضياحية والوجهات البيئية الأكرث 
واأن��واع احليوانات التي ل توجد يف  تفردا يف العامل، حيث تذخر بالنباتات 

اأي مكان اآخر.
اأن اجلزيرة  الدالة عن  املعلومات  اأكرث ما مييز جناح مدغ�ضقر هو عر�س 
�ضبه  ت�ضميم  اط��ار  يف  والفر�س،  احليوي  بالتنوع  غنية  حممية  عن  عبارة 
مفتوح ، وعبارة عن غرف ناق�ضة �ضلع ويف كل جانب لوحة حتمل ار�ضادات 
املدخل  ب��داي��ة  يف  الرتحيب  ل��وح��ة  وب��ع��د  مدغ�ضقر،  ج��زي��ة  ع��ن  ومعلومات 
الداخلي للجناح، جند عدة جدريات ت�ضري اإىل التنوع وعناوين مهمه تبداأ 

بالرثوة الب�ضرية، وجاء فيها معلومات عن العادات والتقاليد التى اعترتها 
الأجيال  اإىل  تنقل  اأن  ينبغي  التى  والثقافة  ال���رتاث  م��ن  ارث��ه��ا  مدغ�ضقر 
القادمة واأنها حتر�س على و�ضع امل�ضاواه بني الرجل واملراأة �ضمن اأولوياتها 

امللحة مثل توفري املياه العذبة وغريها من الق�ضايا املهمة.
وجاء يف لوحة اأخرى تعريف بجزيرة مدغ�ضقر ، حيث جاء  يف عنوان انقاذ 
اأر�س العجائب، مدغ�ضر هو ا�ضم يعلمه اجلميع فالبع�س يعرفها من فيلم 
حالفه  والبع�س  العامة  املعلومات  قبل  من  بها  علم  على  الأخ��ر  والبع�س 
املتبقية  اأن مدغ�ضقر واحدة من اجلواهر القليلة  احلظ وزاره��ا واحلقيقة 
التى مل يكت�ضفها الكثري لالأن، ويهدف هذا الق�ضم اأن ي�ضتعر�س اأهم الأماكن 
يف البلد فقط ولكن تقدمي مدغ�ضقر على اأنها متنامية ت�ضتثمر قي تنميتها 

وترتاوح هذه التنمية بني اثقافة وحماية الأر�س والزراعة.، 
ويف لوحة اأخرى على الطرف اجلانبي ت�ضري اإىل �ضجرة الباوباب التى تعتر 
ومقد�ضة  �ضجرة مهيبة  فهى  النباتية يف مدغ�ضقر،  احلياة  اأهم معامل  من 
تت�ضعب اإىل ثمان اأنواع خمتلفة، �ضتة منها تنمو يف مدغ�ضقر فقط وتتميز 
بع�س الأنواع بجذور ت�ضل اإىل قطرها اإىل 9 اأمتار وطول فروعها 30 مرتاً، 
ويقال اأن �ضكلها الغريب يعود اإىل اأنها مت زراعتها باملقلوب وهذا ما ورد يف 

املخطوطة املعلقة على جدران اجلناح، ومن �ضجرة الباوباب اإىل الت�ضينغي يف 
جدارية اأخرى، وت�ضري اإىل اأن مدغ�ضقر من ماليني ال�ضنني كانت مغمورة 
معاً  ومتالحمني  متكد�ضني  كانا  واملحار  املرجانية  وال�ضعاب  البحر  اأ�ضفل 
انك�ضفت  املياه  تراجع  ومع  مرتاً  لي�ضكال �ضياجاً �ضخماً يبلغ �ضمكه 200 
�ضمن  ت�ضنيفها  ع��ن  واع��ل��ن  خا�ضة  جيولوجية  وت�ضكلت  الكل�س  الأح��ج��ار 

منظمة اليون�ضكو ملواقع الرتاث العاملي.
اأما الليمور فحددت له لوحة خا�ضة يف جناح مدغ�ضقر باك�ضبو 2020، حيث 
التى متيز مدغ�ضقر،  الرموز  اأب��رز  الغالب  وه��و يف  القردة  ا�ضالف  اأن��ه من 
فاجلزيرة هى املكان الوحيد يف العامل الذي ميكن ان جتمع هذا النوع به، 
والليمور من احليوانات الذكية للغاية، ومنها بع�س الأنواع املتاآلفة جداً مع 
الإن�ضان مثل ال�ضيفاكا ومن الطبيعي بالن�ضبة لليمور اأن يجل�س على كتفه 
الأ�ضود  باللونني  احللقي  بذيل  النوع  هذا  ويتميز  الغابة،  يف  جتواله  اأثناء 
والأبي�س و�ضوته مثل �ضوت القطط.وا�ضتمل اجلناح على معظم احل�ضرات 
يف جم�ضمات بال�ضكل الكبري بجوار جدران اجلناح، كما مت تخ�ضي�س مكان 
من  وغريها  وقبعات  �ضالل  من  ال�ضناعية،  واحل��رف  اليدوية  للم�ضغولت 

الأعمال الرتاثية ل�ضعب مدغ�ضقر.

وتهدف مدغ�ضقر من م�ضاركتها يف اإك�ضبو اأن تروج لنف�ضها وجلميع القطاعات 
التى تنه�س بها اجلزيرة مثل الزراعة وال�ضياحة وتطوير التعليم وال�ضحة، 
كما تهدف اإىل توقيع اتفاقيات مع جميع دول العامل امل�ضاركة يف اإك�ضبو، يف 

العديد من املجالت التى ت�ضاعدها على ال�ضتثمار والتنمية امل�ضتدامة

جناح كوريا �جلنوبية يف �إك�سبو 2020 يعر�س �أحدث �لتكنولوجيات

•• �أبوظبي -و�م: 

ينظمها  التي  العاملية  معار�ضه  اأول  عن  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اأعلن 
الفرتة  خ��الل  والعامل"،  فر�ضاي  "ق�ضر  ع��ن��وان  حت��ت   2022 ع��ام  يف 
اأبوظبي  اللوفر  وُينظم    .2022 يونيو  املمتدة من 26 يناير اإىل 4 
وتريانون،  ف��ر���ض��اي  لق�ضري  ال��وط��ن��ي  املتحف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ع��ر���س 
فر�ضاي.  يف  امللكي  ال��دي��وان  ت��اري��خ  وي���روي  اأخ���رى،  فرن�ضية  ومتاحف 
وثقافاته  فر�ضاي  ق�ضر  ث��روات  لكت�ضاف  للزوار  الفر�ضة  ُيتيح  وال��ذي 
فنّياً  ع��م��اًل   120 م��ن  اأك���رث  مب�ضاهدة  ال�ضتمتاع  خ��الل  م��ن  العاملية 
من  امللكية  واملجموعة  الفّنية،  اأبوظبي  اللوفر  جمموعة  من  متميزاً 
اإىل  بالإ�ضافة  املتحدة،  اململكة  يف  تر�ضت"  كوليك�ضن  "رويال  موؤ�ض�ضة 
الوطني  املتحف  بينها  من  فرن�ضية،  موؤ�ض�ضة   17 من  ُم�ضتعارة  اأعمال 
لق�ضري فر�ضاي وتريانون، اإىل جانب جمموعات كبرية اأخرى ُم�ضتعارة 
من عدة موؤ�ض�ضات ثقافية. كما يرتافق املعر�س مع برنامج ثقايف غني 

بالفعاليات.

بحلول القرن ال�ضابع ع�ضر اأ�ضبح ق�ضر فر�ضاي، اأعظُم اإرث تركه ملك 
"1638-1715"، واأكرث الأروقة امللكية  ال�ضم�س لوي�س الرابع ع�ضر 
د حجُمه ال�ضخم وروعة ت�ضميمه  فخامة على م�ضتوى العامل، وقد ج�ضَّ
النفوذ والقوة املطلقة للملك. اإذ تربع لوي�س الرابع ع�ضر على العر�س 
اأقوى  لُت�ضبح  بفرن�ضا  ب��الرت��ق��اء  خاللها  جن��ح  ع��ام��اً،   72 م��دى  على 
اإىل  فر�ضاي  ق�ضر  كما متّكن من حتويل  الأوروب��ي��ة،  ال��ق��ارة  يف  مملكة 

اأيقونة دولية ترمز اإىل الرقي والراعة الفرن�ضية.
من خالل الرتكيز على كيفية ا�ضتقبال البالط امللكي لثقافات اأجنبية 
ممار�ضات  ت�ضوده  ع�ضٍر  ظّل  يف  اأروقته  خمتلف  يف  وجت�ضيدها  متعددة 
املحاكاة العلمية، يروي املعر�س اأي�ضاً كيف اأ�ضبح ق�ضر فر�ضاي ملتقى 
فكرياً ومركزاً للتبادل الثقايف بني احلا�ضية امللكية الفرن�ضية، وعنا�ضر 
ثالثة  عهد  يف  الأج��ان��ب،  والدبلوما�ضيني  وال�����ض��ف��راء  امللكي،  ال��ب��الط 

ملوك فرن�ضيني هم لوي�س الرابع ع�ضر، ولوي�س اخلام�س ع�ضر، ولوي�س 
ال�ضاد�س ع�ضر.

يف  متحف  اأمينة  وه��ي  دوللك�س،  هيلني  تن�ضيق  من  املعر�س  اأن  ُيذكر 
ق�ضم املفرو�ضات والفنون الزخرفية، وبرتران روندو، وهو رئي�س اأمناء 
ق�ضم املفرو�ضات والفنون الزخرفية، يف املتحف الوطني لق�ضري فر�ضاي 
وتريانون، وبدعم من الدكتورة ثريا جنيم، مديرة اإدارة املقتنيات الفنية 

واأمناء املتحف والبحث العلمي فى متحف اللوفر اأبوظبي.
وقال مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر اأبوظبي، : "�ضعداء بالتعاون 
جمدداً مع �ضركائنا الفرن�ضيني يف تنظيم اأوىل معار�ضنا لعام 2022، 
الدبلوما�ضية  العالقات  ال�ضوء من منظور جديد على  ُي�ضلط   وال��ذي 
، الأمر الذي �ضاهم بدوره  والتجارية، وعلى لقاء احل�ضارات والإب��داع 
يف اإثراء الثقافة املادية يف ع�ضر العوملة. ي�ضعدنا تاأمل اأوجه ال�ضبه بني 

ق�ضر فر�ضاي، الوجهة ذات الدور التاريخي التي ا�ضتقبلت اأ�ضخا�ضاً من 
بثقافات  يحتفي  الذي  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  وبني  خمتلفة،  ثقافات 

العامل وي�ضلط ال�ضوء عليها من قلب العا�ضمة الإماراتية اأبوظبي".
متحف  واأمينة  املعر�س  من�ضقة  دوللك�س،  هيلني  قالت  جانبها  وم��ن 
لق�ضري  ال��وط��ن��ي  املتحف  يف  ال��زخ��رف��ي��ة،  وال��ف��ن��ون  امل��ف��رو���ض��ات  بق�ضم 
فر�ضاي وتريانون: "الف�ضول كان مبثابة القوة الدافعة لق�ضر فر�ضاي 
خارج  ال��دول  كانت  حيث  ع�ضر،  والثامن  ع�ضر  ال�ضابع  القرنني  خ��الل 
القارة الأوروبية ل ُتعتر اأر�ضاً للعجائب وح�ضب، بل كانت ُتعد مبثابة 

اكت�ضاف علمي".
ق�ضم  اأم��ن��اء  ورئي�س  املعر�س  من�ضق  رون���دو،  ب��رت��ران  ق��ال  جانبه  وم��ن 
فر�ضاي  لق�ضور  الوطني  املتحف  يف  ال��زخ��رف��ي��ة،  وال��ف��ن��ون  امل��ف��رو���ض��ات 
براعة من  نف�ضه  الآث��ر عن  اجلمال  ه��ذا  ع��ّر  ما  "غالباً   : وتريانون 
الفنية  الأف��ك��ار  ا�ضُتخدمت  حيث  والزخرفية،  الراقية  الفنون  خ��الل 
والأمناط الزخرفية، لي�س فقط من العاملني الإ�ضالمي وال�ضرقي، ولكن 

من دول اأوروبية اأخرى اأي�ضاً، مثل اإجنلرتا واإيطاليا".

�للوفر �أبوظبي يعلن عن �أول معار�سه يف 2022 بعنو�ن ق�سر فر�ساي و�لعامل

طالب من مد�ر�س �لدولة ي�ساركون روؤ�هم �مل�ستقبلية لعامل م�ستد�م �سمن �أ�سبوع �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة يف �إك�سبو 2020 

جناح مدغ�سقر يعر�س �سجرة �لباوباب �لغريبة و�سياج �لت�سينغي 
�لأثري  و�لقرد �لليمور  يف �إك�سبو 2020   
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�ضاهني  عابد  حممد  على  مبنى   0.83 ق   -  17 م  ال�ضركة:امل�ضفح  عنوان 

واخرين
CN 1018291-1 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعيني ال�ضادة/�ضتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة، كم�ضفي قانوين لل�ضركة 
العمومية غري  بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  بتاريخ:2022/01/6 وذلك 

22C25DF741910086DC2:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/01/18

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:�ضرتميز للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
بن  �ضلطان  بن  حممد  ال�ضيخ   0.2-9 �ضرق  ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 

�ضرور
CN 2679229 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعيني ال�ضادة/�ضتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة، كم�ضفي قانوين لل�ضركة 
بتاريخ:2022/01/12 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري 

22C527E08AAE58CBE5:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/01/18

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:ابداعات لال�ضتثمار التجاري ذ.م.م
 +  221.0 واخرين  �ضلطان  بن  زايد  بن  من�ضور  ال�ضركة:وحدة  عنوان 

541 م  ال�ضناعية  ابوظبي  مدينة   a  1-1 متجر   SF220
CN 2308181 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعيني ال�ضادة/ام ايه باترنز حما�ضبون قانونيون، كم�ضفي قانوين لل�ضركة 
العمومية غري  بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  بتاريخ:2022/01/4 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2224000117
تاريخ التعديل:2022/01/17

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نيو م�ضاقى لتجارة 

املياة النقية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2908078 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة جمعه �ضالح خلفان �ضويلم الكا�ضبى  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف �ضالح ح�ضن خمي�س احمد امل�ضعبي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
ايرت  ال�ض�����ادة/مار�س  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة وال�ضيانه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4045590 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضيف جالل علي غامن كليب  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف زهره عي�ضى حممد عبداهلل

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�ضعادة  ال�ض�����ادة/ركن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخ�ضروات والفواكهه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2911684 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضيف �ضامل احمد �ضالح الكثريي  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف طالل حميد حممد عمري  الوح�ضي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
فايندرز  ال�ض�����ادة/اكويتي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لو�ضاطة الرهن العقاري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2094593 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة يو�ضف احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف امل عبدالرحمن علي اجلروان ال�ضام�ضي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اك�س كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2522652 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة �ضهاب احمد مهنا النوبي املحرمي  %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف نا�ضر احمد مهنا النوبي املحرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بي كي دبليو لت�ضليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات رخ�ضة رقم:2022460 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة متام موفيد �ضعب  %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف وجدي �ضعود �ضلغني

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
كابيتال  ال�ض�����ادة/لكي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�ضيانة العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2395091 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة احمد عادل عمر عي�ضى احمد  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف ح�ضن يو�ضف �ضالح احلمادي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
ع�ضارج  ال�ض�����ادة/وادي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1772841 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة كليثم عبيد �ضيف عمري ال�ضرياين  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف علي خمي�س ال�ضاعر را�ضد ال�ضام�ضي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

CN لورنزو برجر  رخ�ضة رقم:2205784 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطبخ 

CN جي اند �ضي  رخ�ضة رقم:2989383 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضرنجي 

CN كافيه  رخ�ضة رقم:2727523 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضما  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للماأكولت ال�ضريعة )�ضب واي( - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1027216-2 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/روزي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضول للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2642613 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/التعاون 

خلدمات الطباعة وتخلي�س املعامالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3906024 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اييت تو 

جو للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2506911 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�ضام  ال�ض�����ادة/بر�ضتيج  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديكور واملقاولت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1183219 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة را�ضد �ضعبان طالب �ضعبان املن�ضوري  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف را�ضد حممد علي �ضنديه املن�ضوري

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1476629 بال�ضم التجاري مطعم بيرميل 
واعادة  الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م،  الهندي 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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•• حتقيق ... رم�صان عطا

حتولت  العربية  املجتمعات  تعي�س 
ع�ضر  يف  وث���ق���اف���ي���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
تكنولوجية  منتجات  فيه  تدفقت 
امل�ضهد  ق��ل��ب��ت  ح��دي��ث��ة  ات�����ض��ال��ي��ة 
الجتماعي انقالبا كبريا واأدت اإىل 
ظواهر مل تكن تعرفها جمتمعاتنا 
هذه  ،وت��داع��ي��ات  قبل  من  العربية 
ا�ضتخدام هذه  ���ض��وء  ه��و  ال��ظ��اه��رة 
الو�ضائل يف موا�ضيع اأ�ضرت بالبنية 
العربية  ل��ل�����ض��خ�����ض��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�ضباب  فئة  على  واأ�ضبحت خطراً 
جمتمع  اأي  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��م��د  ال�����ذي 
املواقع  لهذه  اخلاطئ  وال�ضتغالل 
نذير خطر يدق على كل بيت عربي 
ويف هذا التحقيق نحاول ك�ضف هذه 

الأخطار والنتائج املرتتبة عليها(

التوا�ضل  و�ضائل  اأهمية  وعن 
قال  املجتمع  يف  الجتماعي 

حفيظ القا�ضي:
 من ال�ضروري لل�ضباب اأن يتعاملوا 
ال��ت��وا���ض��ل الجتماعي  و���ض��ائ��ل  م��ع 
والعقالنية،  التنظيم  م��ن  ب�ضيء 
فيمكن ال�ضتفادة من هذه الو�ضائل 
اأوقات  اأو حتديد  الفراغ،  اأوق��ات  يف 
معينة لال�ضتفادة منها، كما ميكن 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ض��ل م���ع الآخ���ري���ن، 

واكت�ضاب الأ�ضدقاء من خاللها.
وثمة اأمر يف غاية الأهمية ومثمر 
ج��دا ، وه��و حت��وي��ل ه��ذه الو�ضائل 
احلديثة اإىل و�ضائل لن�ضر اإجنازات 
لل�ضياحة فيها  الإم��ارات والرتويج 
مب��ا حت��ت��وي��ه م��ن اأم��اك��ن للرتفيه 
وا�ضتغالل  ال��ع��الج��ي��ة  وال�����ض��ي��اح��ة 
امل��ن��اخ اجل���ذاب يف ف�ضل ال�����ض��ت��اء  ، 
واأي�ضا ن�ضر  قيم الإ�ضالم واأخالقه 
الأمم  وتعريف  العامل،  �ضعوب  اإىل 
وح�ضارته  ب����الإ�����ض����الم  الأخ��������رى 
وق���ي���م���ه واآداب�����������ه، ف���ال�������ض���ب���اب مبا 
مي���ل���ك���ون م����ن ط����اق����ات وم����واه����ب 
خالل  م��ن  الكثري  فعل  باإمكانهم 
و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، اإذ 
الدولة  خدمة  يف  تطويعها  ميكن 

والف�ضيلة  القيم  ون�ضر  واملجتمع، 
والعلم والأخالق.

وعن ايجابيات مواقع التوا�ضل 
الجتماعي حتدث �ضامح 

احلكيم:
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  اأن  يف  ج���دال  ل 
طبيعة  غ������رّيت  ق����د  الإل�����ك�����رتوين 
اأمن������اط احل���ي���اة امل���ع���ا����ض���رة، حيث 
علينا  و�ضهّلت  البعيد،  لنا  ق��ّرب��ت 
الع�ضري، وجعلت العامل يتحول اىل 

قرية كونية �ضغرية واحدة.
وم��������ن ف������وائ������د وحم�����ا������ض�����ن ه����ذه 
الأرحام  مع  التوا�ضل  هو  الو�ضائل 
كانوا  اأينما  وال��زم��الء  والأ�ضدقاء 
، ك��م��ا مي��ك��ن اك��ت�����ض��اب امل���زي���د من 
الأ����ض���دق���اء وامل����ع����ارف م���ن خالل 
وغريها  ال��وات�����ض��اب  اأو  الفي�ضبوك 

من و�ضائل الت�ضال احلديثة.
ومن م�ضاوئ هذه الو�ضائل القدرة 
على الدخول على املواقع الإباحية، 
والفتيات  ال�����ض��ب��اب  ب��ع�����س  وت���اأث���ر 
عن  والتخلي   ، الباطلة  بالدعوات 
عناوين  حت���ت  والخ������الق  ال���دي���ن 

ودعاوي مزيفة.
وم������ن ال����ع����ي����وب اأي���������ض����اً اخ������رتاق 
ل��الط��الع على  الآخ��ري��ن  �ضفحات 

واأ�ضرارهم ون�ضرها،  خ�ضو�ضياتهم 
وهذه من الأمور املحرمة �ضرعاً.

اإن  وقــــال عـــبـــداهلل احلـــــاج: 
م�ضوؤولية  يتحملون  الآبــــاء 
اأبنائهم  حتــ�ــضــني  يف  ــرية  ــب ك
التوا�ضل  �ضبكات  خماطر  من 

الجتماعي، 
ت�ضع  ال����دول  بع�س  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
ا�ضتخدام  ت��ق��ي��د  ب�����روت�����وك�����ولت، 
متثله  ملا  الو�ضائل،  لهذه  الأط��ف��ال 

من تهديدات عليهم.
واأ����ض���اف اأن ه��ن��اك اإ���ض��ك��ال��ي��ت��ني يف 
ل�ضبكات  الآم����ن  غ��ري  ال���ض��ت��خ��دام 
ال��ت��وا���ض��ل م���ن ج���ان���ب الأط����ف����ال، 
بامل�ضوؤولية  وع��ي��ه��م  ع���دم  الأوىل 
اأ�ضياء  ن�����ض��ر  ح��ال��ة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
�ضور  اأو  ك��اذب��ة،  اأخ��ب��ار  اأو  م�ضيئة، 
ت��ن��ت��ه��ك خ�����ض��و���ض��ي��ات الآخ����ري����ن، 
والإ�ضكالية الثانية تتمثل يف كونهم 
الإلكرتونيني،  للمجرمني  ه��دف��اً 
ال������ذي������ن ي���ن�������ض���ط���ون ع����ل����ى ه����ذه 

ال�ضبكات.
ل��ي�����س م���ن املقبول  وت���اب���ع احل�����اج: 
ذكياً  ه��ات��ف��اً  لب��ن��ه  اأب  ي�����ض��رتي  اأن 
له  وي�ضمح   ، ل��وح��ي��اً  كمبيوترا  اأو 
با�ضتخدامها دون رقابة اأو متابعة، 
مل���ع���رف���ة ال�����ط�����رف الآخ���������ر ال�����ذي 

يتوا�ضل معه عر �ضبكات التوا�ضل 
الجتماعي.

للتهديد  الأطفال عر�ضة  اأن  واأك��د 
والب������ت������زاز، واأي�������ض���ا ل���ل���ت���ورط يف 
مم��ار���ض��ات غ��ري قانونية ع��ن جهل 
منهم، م�ضرياً اإىل اأن هذا النوع من 
اجلرائم يحدث عادة يف الظل، ول 
يتم الإع����الن ع��ن��ه، وال��وق��اي��ة منه 

خري من معاجلته.

وعن املزايا قال الدكتور �ضامر 
اإيجابيات  هــنــاك  اإن   : علي 
التوا�ضل  لو�ضائل  ر�ضدها  مت 

الجتماعي املنت�ضرة ، 
م����ث����ل ظ����ه����ور ب���ع�������س الأن�������ض���ط���ة 
التجارية وامل�ضاريع املجتمعية التي 
تخدم �ضريحة كبرية من املواطنني 
العامل  جعلت  واأي�ضا   ، والوافدين 
ي�ضتطيع  واجل��م��ي��ع  �ضغرية  ق��ري��ة 
اأي  ���ض��خ�����س  اأي  م���ع  ي��ت��وا���ض��ل  ان 
ا�ضتفاد  م���زاي���ا  وه����ي  م��ك��ان��ة  ك����ان 
لي�ضتطيع  بلدة  ع��ن  امل��غ��رتب  منها 
واأ�ضبحت  عائلته  م��ع  يتوا�ضل  ان 
امل�������ض���اف���ات ق��ري��ب��ة وي�����ض��ت��ط��ي��ع ان 
املنا�ضبات  ج��م��ي��ع  اأ���ض��رت��ه  ي�����ض��ارك 
وهي ميزة كبرية اعتقد هي الكر 

لهذه املن�ضات .
�ضلبيات،  ه���ن���اك  امل���ق���اب���ل  يف  ل��ك��ن 

على  حت��ث  �ضيئة،  اأف��ك��ار  ن�ضر  مثل 
�ضلوكيات يرف�ضها املجتمع.

خطاأ  يف  يقع  البع�س  اأن  واأ���ض��اف 
لي�ضت  اإع��الم��ي��ة  جهات  ع��ن  النقل 
م��ا يعر�ضه  ال���دول���ة،  م��رخ�����ض��ة يف 
للم�ضاءلة القانونية، موؤكداً اأهمية 
التحري عن �ضحة اأي معلومة قبل 
اإع��ادة ن�ضرها، حتى ل يقع الفاعل 

حتت طائلة القانون.

وق������ال������ت ن����ي����ف����ني ف������������وؤاد اح������دى 
التوا�ضل  م��واق��ع  على  النا�ضطات 

الجتماعي: 
التوا�ضل  واأ�ضاليب  و�ضائل  تطورت 
ب�����ض��ب��ب ت��ط��ور احل���ي���اة، ف��ف��ي حني 
على  يقت�ضر  �ضابقاً  التوا�ضل  ك��ان 
التوا�ضل  اأ�ضبح  املبا�ضر  التوا�ضل 
والأ�ضاليب؛  الو�ضائل  اليوم متعدد 
وم����ن����ه ال���ت���وا����ض���ل الإل�����ك�����رتوين، 
ت���ف�������ض���ي���ل جيل  امل�����الح�����ظ  وم������ن 
ال�����ض��ب��اب ال��ت��وا���ض��ل الإل����ك����رتوين 
تويرت،  في�ضبوك،  )وات�����ض��اب،  ع��ر 
ان�����ض��ت��غ��رام، ���ض��ن��اب ���ض��ات( وغريها 
ل��و���ض��ع امل���رجم���ني و���ض��ائ��ل جذب 
لل�ضباب والتناف�س على جذب اكر 
اكر  وح�ضد  لل�ضفحات  متابعني 

كمية اعجاب و�ضري لهم .
الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  ول��و���ض��ائ��ل 

احلديثة حما�ضن وم�ضاوئ بح�ضب 
ال�ضتخدام، فهذه الو�ضائل يف ذاتها 
ل حتمل خرياً اأو �ضراً، واإمنا النا�س 
ه��م ال��ذي��ن ي��ب��ث��ون فيها اخل���ري اأو 

ال�ضر.

باحث  عبداهلل  �ضامل  واأو�ضح 
اجتماعي قائال:

ت��ع��ي�����س ف���ئ���ة م����ن ال�������ض���ب���اب فرتة 
فيها م�ضتت  ي��ك��ون  ال��ت��ي  امل��راه��ق��ة 
تاأثري  حتت  يقع  يجعله  ما  الفكر، 
ق���وى واأف���ك���ار غ��رب��ي��ة مت��ك��ن��ت من 
توظيفها واأخذها يف طريق ابعدها 
الأ�ضلية  الجتماعية  هويتها  عن 
واقع  يف  وو�ضعها  جمالها  واأرب����ك 
ومنها  ال����ت����ح����دي����ات  م�����ن  ج����دي����د 
الن��ح��راف وحالة الغ��رتاب الذي 
ال�ضا�ضي  دوره��م  ال�ضباب عن  ابعد 
احل�ضاري  ال���ت���ح���وال  ع��م��ل��ي��ة  يف 
والإن�������ض���اين وب���ال���ت���ايل اب���ع���د هذه 
ال��ف��ئ��ة ال��ف��اع��ل��ة ع���ن امل�����ض��اه��م��ة يف 
جمتمعنا  يف  الن�����ض��ان��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لهذه  الي����ج����اب����ي  اجل����ان����ب  وع�����ن 
ن�ضبة  هناك  عبداهلل  قال  الو�ضائل 
هذه  ت�ضتغل  ال�����ض��ب��اب  م���ن  ك��ب��رية 
املواقع يف جناحات عملية والك�ضف 
العامل  جت��ذب  وافكار  م�ضاريع  عن 

اليها .

الخت�ضا�ضي  قــال  ــه  راأي وعــن 
الجتماعي فهد خالد:

اليوم  الإع��الم  ات�ضال  اأدوات  متثل 
الجتماعي  ال���وع���ي  و���ض��ائ��ل  اأه����م 
احلديثة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  وال��ث��ق��ايف 
مل���ا مت��ث��ل��ه م���ن ت���ق���دم ت��ق��ن��ي وفني 
واعداد عايل امل�ضتوى يوظف دائما 
خل��دم��ة الن�����ض��ان��ي��ة وت�����ض��ت��غ��ل من 
دوائر العوملة وتعميم ثقافتها على 

ال�ضعوب الخرى .

واأ�ضاف خالد اأن الظروف الراهنة 
للحد  ال��ط��رق  بكل  العمل  تتطلب 
من �ضوء ا�ضتخدام و�ضائل الت�ضال 
مل����ا ل����ه م����ن خم���اط���ر ك���ب���رية على 
املعا�ضر  ل�ضبابنا  الخالقية  القيم 
هذه  منع  ي�ضتطيع  اح��د  ل  فاليوم 
ال�ضباب  بني  التداول  من  الو�ضائل 
اجراء  ميكن  ولكن  املجتمع  وابناء 
تاأثري  مل��ع��رف��ة  واب����ح����اث  درا�����ض����ات 
ه���ذه ال��و���ض��ائ��ل يف ���ض��ل��وك الأف����راد 
خطط  و�ضع  اجل  من  واملجتمعات 
حمكمة ميكن تفادي املخاطر على 
فال�ضتخدام  معا  واملجتمع  ال��ف��رد 
ال�ضيئ لهذه الو�ضائل امنا ياأتي عن 
اجلهل وعدم وجود وعي اجتماعي 
ب����ال����ف����وائ����د ل���ت���م���ك���ن احل�������ض���ول 
واحل�ضول  ات�������ض���ال  م����ن  ع��ل��ي��ه��ا 

فالأجيال  امل��ف��ي��دة  امل��ع��ل��وم��ات  على 
اجلديدة ل متتلك اخلرة الكافية 
اإىل  ذل����ك  اأدى  اإذ  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
واملواقع  الإباحية  املواقع  ا�ضتخدام 
ال��ت��ي ت����روج ل��ل��ع��ن��ف وغ���ريه���ا وقد 
القيم  يف  خ���ط���رية  اآث���������اراً  ت���رك���ت 
والتقاليد  وال���ع���ادات  الجتماعية 
جديدة  اأمن��اط  ودخلت  املجتمعية 
وتقليد  املنحرفة  ال�ضلوكيات  م��ن 
ال��ث��ق��اف��ات الأخ����رى يف احل��ي��اة كما 
واأ�ضاليب  التفكري  اثرت على منط 

احلياة وبدلت كثري من املفاهيم .

حممود  الرحمن  عبد  واأ�ــضــار 
قانوين قائال:

م���ن اأ����ض���واأ م���ا مي��ك��ن ت�����ض��وره من 
و�ضائل  ع���ل���ى  الإدم����������ان  خم���اط���ر 
يقود  اأن  هو  الجتماعي  التوا�ضل 
الإن�ضان �ضيارته وهو ي�ضاهد و�ضائل 
اأو  ي��ق��راأ  اأو  الت�����ض��ال الج��ت��م��اع��ي 
ي��ك��ت��ب ف��ي��ه��ا غ���ري م���ب���اٍل مبخاطر 
فكم  والآخ���ري���ن.  نف�ضه  على  ذل��ك 
ذل���ك وكم  م��ن ح���ادث وق���ع ب�ضبب 
ب�ضبب  احل��ي��اة  ف����ارق  �ضخ�س  م��ن 
الإدم������ان ع��ل��ى ت��ل��ك امل���واق���ع؟ وكم 
من �ضخ�س ت�ضبب يف موت اآخرين 
و���ض��ل��ب��ه��م احل����ي����اة ب�����ض��ب��ب حلظة 
غ��ف��ل��ة ن���اجت���ة ع���ن الإدم��������ان على 
على  الجتماعي.  التوا�ضل  و�ضائل 
م��ا ميكن  ك��ل  اأن يجتنب  الإن�����ض��ان 
اأو حياة  انهاء حياته  اإىل  ي��وؤدي  اأن 
الخرين، حتي ل يقع حتت طائلة 
الت�ضريعات  ان  جتد  وهنا  القانون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة اب���رم���ت يف الم������ارات 
ل�����ض��د ه�����ذه ال���ت���ع���دي���ات ب���ك���ل قوة 
خ�ضو�ضية  انتهاك  وجرمت  وحزم 
الخ����ري����ن وب�����ث ال�������ض���ائ���ع���ات عر 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي وعلى 
بعقل  التفكر  املجتمع  اف��راد  جميع 
وم�ضاوئ  خماطر  وجتنب  وحكمة 
واحلفاظ  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
،  ف���ال ي�ضح  ا���ض��رت��ه  اف������راد  ع��ل��ى 
لالإن�ضان اأن يلقي بنف�ضه يف التهلكة 
َوَل  اأمر تافه، يقول تعاىل:  ب�ضبب 

ُتْلُقواْ ِباأَْيِديُكْم اإِىَل التَّْهُلَكِة .

•• �أبوظبي-�لفجر:

ن��ظ��م ن����ادي ت����راث الإم������ارات ممثاًل 
والبحوث  للدرا�ضات  زاي��د  مركز  يف 
بعنوان  ن�����دوة  الأول  اأم�������س  م�����ض��اء 
»منطقة الظفرة قراءة يف خ�ضو�ضية 
واأدبياً«  وج��غ��راف��ي��اً  ت��اري��خ��ي��اً  امل��ك��ان 
امل�ضاحب  ال��رن��ام��ج  ���ض��م��ن  وذل����ك 
امل�����ض��ارك يف مهرجان  ال��ن��ادي  جلناح 
الظفرة يف دورته 15 لعام 2022.. 
وحتدث يف الندوة التي اأدارها م�ضلم 
ال���ع���ام���ري الإع����الم����ي وال���ب���اح���ث يف 
مركز زايد، املوؤرخ علي اأحمد الكندي 
مو�ضى  ال���دك���ت���ور  وال���ب���اح���ث  امل������رر، 
ال����ه����واري، وال��ب��اح��ث ع��ب��د اهلل عبد 
�ضعادة  بح�ضور  احل��م��ادي،  الرحمن 
رئي�س  نائب  امل��زروع��ي  �ضيف  عي�ضى 
وال�ضيخ  امل���ه���رج���ان���ات،  اإدارة  جل��ن��ة 
م�����ض��ل��م ب���ن اأح���م���د ال���ك���ث���ريي نائب 
ل�ضباقات  ال��ع��م��اين  الحت����اد  رئ��ي�����س 
الهجن، ورا�ضد القبي�ضي مدير اإدارة 
نادي  يف  العامة  والعالقات  الإع���الم 
املن�ضوري  وفاطمة  الإم���ارات،  ت��راث 
م�����دي�����رة م����رك����ز زاي�������د ل���ل���درا����ض���ات 

املدير  الأم������ريي  وب����در  وال���ب���ح���وث، 
النعيمي  ولطيفة  للمركز،  الإداري 

م�ضوؤولة الن�ضاط الثقايف.
وقالت فاطمة املن�ضوري اإن م�ضاركة 
الإم������ارات يف مهرجان  ت����راث  ن����ادي 
النادي  ور�ضالة  روؤية  الظفرة جت�ضد 

دوره  وتظهر  الوطنية،  وم�ضوؤوليته 
يف اله��ت��م��ام ب���امل���وروث الإم����ارات����ي. 
الندوة  تنظيم  اأن  اإىل  اأ����ض���ارت  ك��م��ا 
احل�ضارية  اجل���وان���ب  لإب������راز  ج����اء 
ملنطقة  وال���ث���ق���اف���ي���ة  وال���ت���اري���خ���ي���ة 
متثل  باأنها  و�ضفتها  التي  الظفرة، 

وتاريخياً  وثقافياً  اقت�ضادياً  ث��ق��اًل 
لدولة الإمارات.

من جهته حتدث علي اأحمد الكندي 
يف  الظفرة  »منطقة  كتابه  ع��ن  امل��رر 
ك��ت��اب��ات ال��رح��ال��ة وامل���وؤرخ���ني« وقال 
اإن الكتاب يعرف باملنطقة وتاريخها 

اجلغرافية  وت��ق�����ض��ي��م��ات��ه��ا  ال���ق���دمي 
وال�ضكانية واأهم الأحداث التاريخية 
فيها، كما تناول تعمري �ضيوخ املنطقة 
من اآل نهيان لها وكيف حافظوا على 

ا�ضتقرارها.
اأول ذك��ر ملنطقة  اأن  اإىل  امل��رر  واأ���ض��ار 

للفلكي  ق�����ض��ي��دة  يف  ج����اء  ال���ظ���ف���رة 
وال�����ض��اع��ر را����ض���د اخل�����الوي حوايل 
اأن��ه��ا كانت  على  ي��دل  مم��ا   ،1590
بعيد،  زم���ن  م��ن��ذ  م�����ض��ه��ورة  منطقة 
ثم ورد ذكرها يف كتب ووثائق كثرية 
امل��رر عن القالع  بعدها. كما حت��دث 
وقال  الظفرة  منطقة  يف  واحل�ضون 
اإن����ه����ا ����ض���واه���د ودل����ي����ل ع���ل���ى وج����ود 

ح�ضارة را�ضخة يف املنطقة.
فيما اأكد الدكتور مو�ضى الهواري اأن 
منطقة الظفرة متثل تاريخاً اأ�ضياًل 
وع��ري��ق��اً وغ��ن��ي��اً ب��ال��ث��ق��اف��ة وال���رتاث 
اأنها  ل�ضيما  ال�ضيا�ضية،  والأح����داث 
ليوا  خا�ضة  الإم���ارات  حكام  منطلق 

ال���ت���ي مت��ث��ل امل���وط���ن الأ����ض���ل���ي لآل 
بوفالح القبيلة التي ينتمي اإليها اآل 

نهيان الكرام.
التي  باخل�ضو�ضية  ال��ه��واري  واأ���ض��اد 
مناطق  بقية  عن  الظفرة  بها  تتميز 
تاريخ  اأغلب  اأن  اإىل  م�ضرياً  ال��دول��ة، 
تزال  ل  وثقافتها  وت��راث��ه��ا  املنطقة 
���ض��ف��اه��ي��ة، ل���ذل���ك ف��ه��ي حت���ت���اج اإىل 
التفات الباحثني اإليها جلمع تراثها 
املقابالت  ط���ري���ق  ع����ن  وث���ق���اف���ت���ه���ا 
امليدانية مع كبار املواطنني، وحتدث 
يف ه������ذا ال���������ض����دد ع����ن جت���رب���ت���ه يف 
منطقة  يف  ال�ضفاهي  ال���رتاث  جمع 
الظفرة يف كتابه »الظفرة حكاية املاء 

وال�ضحراء«.
من جهته قدم عبد اهلل عبد الرحمن 
احل���م���ادي ا���ض��ت��ع��را���ض��اً ل��ت��ج��ارب��ه يف 
ال�ضتق�ضائية  ال�ضحفية  ال��رح��الت 
الت�ضعينيات  ب��داي��ة  يف  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
من القرن املا�ضي، وجمعها يف كتاب 
وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  اأ���ض��درت��ه 
»الظفرة  بعنوان  باأبوظبي  والثقافة 
الر والبحر« الذي وثق فيه لروايات 

�ضفاهية من اأهل املنطقة.
ودعا احلمادي اإىل الهتمام بالتوثيق 
مبا يتيح لالأجيال الالحقة التعرف 
يزيدهم  مب��ا  مناطقهم  ت��اري��خ  اإىل 

فخراً بوطنهم واعتزازاً باإرثهم.

»تر�ث �لإمار�ت« ينظم ندوة عن منطقة �لظفرة

بو�ضائل ب�ضيطة ومتاحة للجميع

من�سات �لتو��سل �لجتماعي و خماطرها على �ملجتمع 

• حفيظ القا�ضي: من ال�ضروري لل�ضباب اأن يتعاملوا مع و�ضائل التوا�ضل الجتماعي ب�ضيء من التنظيم والعقالنية 
• �ضامح احلكيم: اخرتاق �ضفحات الآخرين لالطالع على خ�ضو�ضياتهم واأ�ضرارهم ون�ضرها اأمر خمالف للقانون والأخالق
• عبداهلل احلاج: الأطفال عر�ضة للتهديد والبتزاز، ومعر�ضون للتورط  يف ممار�ضات غري قانونية عن جهل منهم
اأهمية التحري عن �ضحة اأي معلومة قبل اإعادة ن�ضرها، حتى ل يقع الفاعل حتت طائلة القانون علي:  • �ضامر 

و�ضائل جذب لل�ضباب و التناف�س على جذب اأكرب متابعني لل�ضفحات املربجمون  و�ضع  فوؤاد:  • نيفني 
احل�ضاري والإن�ضاين التحول  عملية  يف  الأ�ضا�ضي  دورهم  عن  ال�ضباب  يبعد  عبداهلل:  • �ضامل 

فهد خالد: اأثرت على منط التفكري واأ�ضاليب احلياة وبدلت كثريًا من املفاهيم 
عبد الرحمن حممود: الت�ضريعات القانونية ت�ضدت لنتهاك خ�ضو�ضية الآخرين
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�صرت

    بداأت الوليات املتحدة ورو�ضيا حمادثات ب�ضاأن 
لكنهما  ج��ن��ي��ف،  يف  املنق�ضي  الأ���ض��ب��وع  اأوك��ران��ي��ا 
مينع  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���ض��ل  يف  الآن  ح��ت��ى  ف�ضلتا 
الغزو الرو�ضي. ومنذئذ، ت�ضاعد التوتر يف اأوروبا 

ال�ضرقية، مع تكاثر “�ضائعات احلرب«.
   تتوجه وزيرة اخلارجية الكندية ميالين جويل 
اإىل كييف يف الأيام املقبلة لتاأكيد دعم كندا ل�ضيادة 
من  “عمل عدواين”  اأي  ردع  اأم��ل  اأوك��ران��ي��ا على 
جانب رو�ضيا. كندا، التي حتت�ضن جالية اأوكرانية 
كبرية وموؤثرة �ضيا�ضًيا، اتخذت موقًفا مت�ضدًدا مع 

مو�ضكو منذ �ضم �ضبه جزيرة القرم عام 2014.
   بالإ�ضافة اإىل حمادثاتها مع القادة الأوكرانيني، 
القوات  اأع�����ض��اء  للقاء  امل��ي��دان  اإىل  ج��ويل  �ضتنزل 
من  ك��ج��زء  ال��ب��الد  يف  املنت�ضرة  الكندية  امل�ضلحة 

عملية يونيفري.

هل جوا�ضي�ضنا الع�ضكريون يف اللعبة؟
ظروًفا  اأوك��ران��ي��ا  يف  العملياتي  ال��و���ض��ع  ي��وف��ر     
الكندي  الع�ضكري  ال�ضري  اجل��ه��از  لن�ضر  مثالية 

. X FOI-X ،اجلديد: فرقة العمل امل�ضرتكة
جوا�ضي�ضنا  ����ض���ارك  اإذا  اإط����الق����اً  اأت���ف���اج���اأ  ل���ن     
الأم��ري��ك��ان، يف تدريب  اإىل ج��ان��ب  ال��ع�����ض��ك��ري��ون، 
يف  وا�ضنطن  بداأتها  الأوكرانية.  اخلا�ضة  القوات 
هذه  ال��ت��دري��ب  عملية  “ت�ضارعت”  الت�ضعينات، 
كييف،  يف  عنيفة  احتجاجات  واأدت   .2014 ع��ام 
من  �ضل�ضلة  اإىل  املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ن  بت�ضجيع 
الأحداث اأطاحت برئي�س مواٍل لرو�ضيا. ورداً على 
القرم،  ج��زي��رة  �ضبه  على  مو�ضكو  �ضيطرت  ذل��ك، 
واأث����ارت ���ض��راًع��ا دم��وًي��ا يف منطقة دون��ب��ا���س على 

احلدود الرو�ضية.
التعاون  ف����رق  امل��خ��اب��رات��ي��ة،  م���ف���ارزن���ا  ت�����ض��م��ل     
النف�ضية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  وف����رق  ال��ع�����ض��ك��ري،  امل����دين 
بالإ�ضافة اإىل اإجراء عمليات ا�ضتخبارات ومراقبة 
املخابرات  وج��ه��از  وا���ض��ت��ط��الع.  اه���داف  واكت�ضاب 
الع�ضكرية هذا، الذي مت اإن�ضاوؤه موؤخًرا، هو اأحلك 
منظمة  اأك��ر  الآن  اإن��ه  وُي��ق��ال  ال�ضرية.  اأجهزتنا 
متجاوزًة  الفيدرالية،  احلكومة  يف  ا�ضتخباراتية 
وموؤ�ض�ضة  الكندية،  الأمنية  ال�ضتخبارات  دائ��رة 
املكاملات  على  التن�ضت  وخ��دم��ة  الت�����ض��الت،  اأم��ن 

الهاتفية، والدفاع الإلكرتوين يف اأوتاوا.
اأن  من  الأمريكية  املخابرات  م�ضوؤولو  ويخ�ضى     
يخلقون  ا�ضتفزازيني،  عمالء  با�ضتخدام  الرو�س، 

حوادث يف �ضرق اأوكرانيا من �ضاأنها اأن ت�ضّكل ذريعة 
“عملية  التج�ض�س،  عامية  يف  ي�ضمى،  فيما  للغزو 
ال�ضركات  ب���اأّن  ال��رو���س،  وي��رد  زائف”.  علم  حت��ت 
ر  -املرتزقة -حت�ضّ الأمريكية اخلا�ضة  الع�ضكرية 
ل�ضتفزاز با�ضتخدام الأ�ضلحة الكيميائية يف �ضرق 

اأوكرانيا.
املركزية،  املخابرات  ووكالة  البنتاغون  ويعتقد     
يناير  م��ن��ت�����ض��ف  ب���ني  ي���ب���داأ  اأن  مي��ك��ن  ال���غ���زو  اأن 
املجمدة  الأر������س  و�ضت�ضمح  ف���راي���ر.  ومنت�ضف 
الثقيلة  الع�ضكرية  وامل���ع���دات  وامل��رك��ب��ات  ل��ل��ق��وات 
ب���امل���ن���اورة ب�����ض��ه��ول��ة اأك�����ر. ل��ذل��ك ���ض��ي��ت��ع��ني على 
الرو�س الت�ضرف قبل ذوبان اجلليد يف الربيع يف 
مار�س. وقال م�ضوؤولون اأمريكيون كبار ل�ضحيفة 
ما،  ح��د  اإىل  املعتدل  ال�ضتاء  اإن  ت��امي��ز،  نيويورك 

والأر�س املوحلة، قد تعّقد اخلطط الرو�ضية.

اخرتاق برنامج �ضي اأي اي
 من قبل جوا�ضي�س رو�س

   اأ���ض��رف��ت وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ع��ل��ى هذا 
الوليات  يف  واملكثف  ال�ضري  التدريبي  الرنامج 
الأوكرانية  اخل��ا���ض��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��ق��وات  امل��ت��ح��دة 
النخبة منذ الت�ضعينات. ويعاين برنامج التدريب 
من �ضعوبة كبرية حتد ب�ضكل كبري من فعاليته. 
اأخرت م�ضادر موقع ياهو نيوز اأن وكالة املخابرات 
مليئة  الأوكرانية  املخابرات  باأن  مقتنعة  املركزية 

باجلوا�ضي�س الرو�س.
الغر�س  اإن  الأم��ري��ك��ي��ون،  امل�����ض��وؤول��ون  وي��ق��ول     
املعلومات  جمع  على  امل�ضاعدة  ه��و  ال��ت��دري��ب  م��ن 
ال�ضتخباراتية. لكن اأحد عمالء وكالة املخابرات 
الرنامج  على  مطلع  �ضابق  الأمريكية  املركزية 
املتحدة تدرب قوة  “الوليات  اإن  “ياهو”،  ل�  قال 
متّردّية وتعّلم الأوكرانيني كيفية “قتل الرو�س”. 
فهل لدى اجلهاز ال�ضري الع�ضكري الكندي نف�س 

املهمة؟
   رمبا مت اخرتاق برنامج وكالة املخابرات املركزية 
اأوك��ران��ي��ا متدربون  اإىل  اأُع��ي��د  ال��ب��داي��ة. فقد  م��ن 
ينتمون اىل املجموعات الأوىل جاوؤوا للتدريب يف 
الوليات املتحدة ب�ضبب انتهاكهم للوائح ال�ضالمة، 

مثل حيازة اأجهزة اإلكرتونية غري م�ضرح بها.
   اإذا غ���زا ال���رو����س اأوك���ران���ي���ا، ف��ه��ل ���ض��ت��ك��ون هذه 
ال�ضتعدادات امل�ضادة للتمرد فعالة؟ وملاذا �ضتكون 
اأك����رث ف��ع��ال��ي��ة م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ن�����ض��رت��ه��ا الوليات 

املتحدة يف العراق واأفغان�ضتان؟
ترجمة خرية ال�ضيباين

�ل�سالم يف �أوكر�نيا: �سيتقّرر بحلول مار�س

* كاتب �ضحفي، وموؤلف كتب وا�ضعة النت�ضار منها “الكتاب الأ�ضود لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�ضية جريار بول”  و”حتقيقات حول الأجهزة ال�ضرية” و”اأ�ضرار خيار كندا”، 

و”�ضجني يف بانكوك” “�ضرية ذاتية«. 

 �لت�سيك ت�سهد �أكرب قفزة 
يومية يف �لإ�سابات بكوفيد-19

•• بر�غ-رويرتز

قالت وزارة ال�ضحة الت�ضيكية اإن البالد �ضجلت اأم�س الثالثاء اأكرث من 20 األف 
حالة اإ�ضابة جديدة بكوفيد-19، يف اأعلى زيادة يومية منذ اأول دي�ضمر كانون 
 10.7 اأوروب��ا، الذي يبلغ عدد �ضكانها  الأول. وت�ضتعد الدولة الواقعة يف و�ضط 
مليون ن�ضمة، ملوجة جديدة من اجلائحة مع بدء تزايد الإ�ضابات الناجمة عن 
احلجر  مدة  احلكومة  وقل�ضت  كورونا.  فريو�س  من  املتحورة  اأوميكرون  �ضاللة 
ال�ضحي وفرتة العزل يف اإطار اإجراءات جديدة بينما بداأت هذا الأ�ضبوع فحو�ضا 
اإجبارية ملوظفي ال�ضركات. و�ضجلت وزارة ال�ضحة الثنني 20270 حالة اإ�ضابة 

جديدة بالفريو�س ارتفاعا من 7342 حالة يف الأ�ضبوع ال�ضابق.

اأغلبية  ب��اأك��ر  الأوروب�����ي،  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج 
الآن يواجه  ع��ام��ا لكنه   30 اأك���رث م��ن  داخ���ل ح��زب��ه منذ 
اأع�ضاء  م��ن  وحتى  معار�ضني  م��ن  با�ضتقالته  مطالبات 

كتلته الت�ضريعية.
ورد راب على �ضوؤال عما اإذا كان جون�ضون قد ُق�ضي اأمره 
اإذا ما ثبت كذبه ب�ضاأن حفل اأقيم يف حديقة مقر اقامته 
2020 قائال  اأي��ار عام  20 مايو  يوم  بداونينج �ضرتيت 

“الفرتا�س باأنه كذب هراء«.
متاما  اأو���ض��ح  “لقد  الريطانية  تاميز  لإذاع���ة  واأ���ض��اف 
كان  اأن��ه  اخل�ضو�س،  بهذا  اأ�ضئلة  وتلقى  العموم،  ملجل�س 
اأق��ر يف لقاءات لحقة  لكن راب  اأن��ه لقاء عمل”.  يت�ضور 

•• لندن -رويرتز

قال دومينيك راب نائب رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س 
جون�ضون  اأم�س الثالثاء اإن اتهام كبري م�ضت�ضاري جون�ضون 
وقت  اإقامة حفل  ب�ضاأن  الرملان  اأم��ام  بالكذب  له  ال�ضابق 

اإغالق كورونا يف مقر اإقامته الر�ضمي “هراء«.
وي��واج��ه ج��ون�����ض��ون اأك���ر اأزم����ة م��ن��ذ ت��ول��ي��ه املن�ضب بعد 
الك�ضف عن حفل اأقيم خالل فرتة الإغالق عندما كان ل 
ي�ضمح للريطانيني حتى باإقامة جنازات ملوتاهم وعندما 

كانت امللكة حزينة على زوجها الراحل.
وف���از ج��ون�����ض��ون، ال���ذي و���ض��ل ل��رئ��ا���ض��ة احل��ك��وم��ة لإمتام 

ال����وزراء على  ك��ذب رئي�س  اإذا ثبت  امل��ب��داأ  ب��اأن��ه م��ن حيث 
الرملان فاإن الأمر ي�ضل اإىل حد ال�ضتقالة.

ح�ضوره  على  للرملان  املا�ضي  الأ�ضبوع  جون�ضون  واعتذر 
حفل يف حديقة مقر رئا�ضة الوزراء وقال اإنه كان يت�ضوره 
لي�ضكر طاقم  دق��ي��ق��ة   25 مل���دة  واإن����ه ح�����ض��ر  ع��م��ل  ل��ق��اء 
يناير   12 ي��وم  للرملان  جون�ضون  وق��ال  معه.  العاملني 
كانون الثاين “اعتقدت �ضمنا اأنه لقاء عمل، لكني اأدركت 

متاأخرا اإنه كان يتعني علي اأن اأدعوهم جميعا للدخول«.
لكن دومينيك كامينجز، مهند�س حملة خروج بريطانيا 
من الحتاد الأوروبي امل�ضت�ضار ال�ضابق جلون�ضون قال اإن 

رئي�س الوزراء وافق على اإقامة احلفل.

نائب رئي�س وزر�ء بريطانيا: �تهام جون�سون بالكذب »هر�ء« 

•• بغد�د-�أ ف ب

املا�ضية  الأ���ض��اب��ي��ع  ب��غ��داد يف  ���ض��ه��دت 
اأحزاب  م��ق��ّرات  �ضد  هجمات  �ضل�ضلة 
���ض��ن��ي��ة وك���ردي���ة مل توقع  وم�����ض��ال��ح 
�ضحايا ومل تعلن اأي جهة م�ضوؤوليتها 
عنها، ويرى �ضيا�ضيون وحمللون اأنها 
للقلق  م��ث��رية  �ضيا�ضية”  “ر�ضائل 
خ�ضو�ضاً اأنها تاأتي يف �ضياق خالفات 

ب�ضاأن احلكومة املقبلة.
�ضقوط  م��ن��ذ  ف��ي��ه  ُي��ع��ت��م��د  ب��ل��د  ويف 
نظام �ضدام ح�ضني يف العام 2003، 
ن����ظ����ام امل���ح���ا����ض�������ض���ة ب�����ني ال����ق����وى 
تلك  ت��خ��رج  ل  ال��ن��اف��ذة،  ال�ضيا�ضية 
الذي  العنف  �ضياق  ع��ن  التفجريات 
يف  املبكرة،  النيابية  النتخابات  تلى 
ظ��ل ت��وت��ر ن��اجت ع��ن اخل��الف��ات حول 
ت�ضكيل حكومة جديدة، ل �ضيما بني 
ال�ضدري  ال��ت��ي��ار  ال�ضيعية،  امل��ك��ون��ات 
ب��زع��ام��ة م��ق��ت��دى ال�����ض��در م��ن جهة، 
ت�ضّم  التي  التن�ضيقي  الإط��ار  وق��وى 
اأط����راف����اً م��وال��ي��ة لإي������ران م���ن جهة 

ثانية، وفق حمللني.
وهّز تفجريان بعبوتني �ضوتيتني ليل 
جرح  عن  واأ�ضفرا  بغداد،  ليل  الأح��د 
الأمنية  ال�ضلطات  وقالت  �ضخ�ضني، 
م�ضرفني  ا�ضتهدفا  اإنهما  العراقية 
من  مقربون  اأع��م��ال  رج��ال  ميلكهما 

�ضيا�ضيني اأكراد يف و�ضط العا�ضمة.
ن��ائ��ب يف  م��ن��زل  ا�ضُتهدف  ذل���ك،  قبل 
حتالف “تقدم” ال�ضني الذي ينتمي 
لولية  املنتخب  الرملان  رئي�س  اإليه 
ث��ان��ي��ة حم��م��د احل��ل��ب��و���ض��ي، بتفجري 
ا�ضتهدافان  و�ضبقه  �ضوتية،  بقنبلة 
لتحالف  مل��ق��ري��ن  ن��ف�����ض��ه��ا  ال��ل��ي��ل��ة  يف 
و�ضبق  ال�ضنيني.  و”عزم”  “تقدم” 
هذه الهجمات هجوم بقنبلة �ضوتية 
الدميوقراطي  ل��ل��ح��زب  م��ق��ر  ع��ل��ى 
ال���ك���رد����ض���ت���اين يف ب����غ����داد، ك��م��ا اأف����اد 

الإعالم املحلي.
ويرى رئي�س مركز التفكري ال�ضيا�ضي 
اإح�ضان  ال��ع��راق��ي  ال�ضيا�ضي  واملحلل 
ال�ضمري اأن تلك “الهجمات جزء من 
“هي  م�ضيفا  ال�ضيا�ضي”،  ال�ضغط 
لكنها  �ضيا�ضية”،  بر�ضائل  تفجريات 
اأي�ضاً “تفجريات عقابية للقوى التي 
ال�ضدر  مقتدى  ال�ضيد  مع  ا�ضرتكت 

بت�ضكيل الأغلبية يف الرملان«.
عن  الأمنية  التحقيقات  تك�ضف  ومل 
اإل  الهجمات،  لتلك  املنفذة  اجلهات 
ال�ضياق  يف  و�ضعها  اأمنياً  م�ضدراً  اأن 
بر�س  لفران  وق��ال  نف�ضه.  ال�ضيا�ضي 
الأح�����د  ح�����ض��ل��ت  ال���ت���ي  “الهجمات 
من  �ضيا�ضية  ر���ض��ائ��ل  حت��م��ل  وق��ب��ل��ه، 
بالنتخابات  اخل���ا����ض���رة  الأط��������راف 

لتعطيل ت�ضكيل احلكومة«.

»موؤامرة«
العدد  ال�ضدري  التيار  ح�ضد  وبينما 
الأك�����ر م���ن م��ق��اع��د ال���رمل���ان )73 
مقعداً(، اإل اأن الإطار التن�ضيقي يقول 
الأكر  الكتلة  ت�ضكيل  من  متكن  اإن��ه 
جتعله  حتالفات  ع��ر  نائباً   88 م��ن 

الأَْوىل بت�ضمية رئي�س للحكومة.
وان��ع��ك�����س ه���ذا الإع�����الن م�����ض��ادات يف 
جل�ضة الرملان الأوىل يف التا�ضع من 
كل  تاأكيد  م��ع  الثاين/يناير،  ك��ان��ون 
الرملانية  ال��ك��ت��ل��ة  اأن���ه مي��ل��ك  ط���رف 
الأكر. وتوقفت اجلل�ضة لنحو �ضاعة، 
القوى  قاطعتها  ا���ض��ت��وؤن��ف��ت،  وح���ني 
اإن  اليوم  تقول  التي  لإي���ران  املوالية 

جمرياتها مل تكن د�ضتورية.
وان��ت��خ��ب حم��م��د احل��ل��ب��و���ض��ي، زعيم 

مقعداً(،   37( “تقدم”  حت���ال���ف 
للرئي�س،  نائبني  للرملان، مع  رئي�ضاً 
الدميوقراطي  احل��زب  من  اأحدهما 
التيار  م����ن  والآخ��������ر  ال���ك���رد����ض���ت���اين 

ال�ضدري.
الت�ضكيلة التحالف بني  وتعك�س هذه 
ال�����ض��در وال���ق���وى ال�����ض��ن��ي��ة واحل����زب 
ومتهد  الكرد�ضتاين،  الدميوقراطي 
ل��ت�����ض��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة اأغ��ل��ب��ي��ة ل ي���زال 

ال�ضدر م�ضراً عليها.
النتخابات  نتائج  ���ض��درت  اأن  وم��ن��ذ 
رف�ضت  اأ���ض��ه��ر،  ث��الث��ة  قبل  النيابية 
القوى املن�ضوية يف حتالف “الفتح” 
تراجعت  وال���ت���ي  لإي������ران،  وامل���وال���ي���ة 
يف  نائباً   48 من  الرملانية  ح�ضتها 
الرملان  17 يف  اإىل  ال�ضابق  الرملان 
ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ب�ضكل  اجل���دي���د، 
ونظمت  ب�”تزوير”  ون����ّددت  ق��اط��ع، 
اخل�ضراء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ت���ظ���اه���رات 
مقرات  حيث  العا�ضمة  يف  املح�ضنة 
اىل  و���ض��ل��ت  ودب��ل��وم��ا���ض��ي��ة،  حكومية 

حّد حماولة اقتحامها.
الأزمات  الباحثة يف جمموعة  وترى 
“املقلق  اأن  ه��ي��ج��ل  ل��ه��ي��ب  ال��دول��ي��ة 
اأن القوى املوالية لإي��ران حتاول  هو 
الرتويج لفكرة اأن كل ما يح�ضل الآن 

هو موؤامرة لإحداث فتنة داخل البيت 
ال�ضيعي، وهذا خطاب مقلق، لأنهم ل 
بل  النتخابات،  يقرون بهزميتهم يف 

يدعون للعنف«.

»منعطف خطري«
املحكمة  ت��ن��ظ��ر  اأن  ي���ت���وق���ع  وف���ي���م���ا 
الأرب���ع���اء بق�ضية  ال��ع��ل��ي��ا  الحت���ادي���ة 
الأوىل،  اجل��ل�����ض��ة  ب��د���ض��ت��وري��ة  ط��ع��ن 
اجلبهة  ع��ل��ى  امل����ح����اولت  ت��ت��وا���ض��ل 
يف  الهوة”  “ردم  اأج��ل  ال�ضيا�ضية من 
لقاء  يف  ذل��ك  وب���رز  ال�ضيعي.  البيت 
وف�ضيل  “الفتح”  �ضّم زعيم حتالف 
ال�ضعبي  احل�ضد  يف  املن�ضوي  “بدر” 
�ضَدَر  وال�������ض���در،  ال���ع���ام���ري  ه�����ادي 
التن�ضيقي  ل��الإط��ار  ب��ي��اٌن  اأع��ق��اب��ه  يف 
يف  “ال�ضتمرار  عزمه  على  فيه  �ضّدد 
احلوار مع القوى ال�ضيا�ضية للو�ضول 
املنعطف  ال��ب��ل��د م��ن  ي��خ��رج  اىل ح��ل 

اخلطري الذي مير فيه«.
ذل���ك حم��اول��ة من  وت���رى هيجل يف 
مع  ال��ع��ام��ري  م��ع  “للتقارب  ال�ضدر 
الإط���ار  اأخ����رى داخ���ل  ق���وى  تهمي�س 
التن�ضيقي لديه خالف معها ل �ضيما 
زع���ي���م ف�����ض��ي��ل ع�����ض��ائ��ب اأه�����ل احلق 
)امل���ن�������ض���وي ���ض��م��ن احل�������ض���د( قي�س 

الأ�ضبق  ال�����وزراء  ورئ��ي�����س  اخل��زع��ل��ي 
وزع��ي��م حت��ال��ف دول���ة ال��ق��ان��ون نوري 
ل  “بالتاأكيد  وت�����ض��ي��ف  امل���ال���ك���ي«. 
تف�ضل اإيران هذا ال�ضيناريو لكن قد 
تقبل به... ل �ضيما اإذا �ضّم ما يكفي 
بع�س  �ضيما  ل  ال�ضيعية،  القوى  من 

ف�ضائل احل�ضد ال�ضعبي«.
حملة  “اإىل  ال�ضيناريو  هذا  و�ضيقود 
املقبلة  باحلكومة  للت�ضكيك  قا�ضية 
من القوى  اأمامها”  وو�ضع العقبات 
زيارة  مع  ذل��ك  ويتزامن  امل�ضتبعدة. 
يف  ال��ق��د���س  فيلق  لقائد  معلنة  غ��ري 
ا�ضماعيل  الإي���راين  ال��ث��وري  احلر�س 
ق��ااآين اإىل النجف الأح��د، كما اأفادت 
و�ضائل اإعالم حملية. وظهر قااآين يف 
لف�ضائل  تابعة  مواقع  ن�ضرتها  �ضور 
م��وال��ي��ة لإي����ران ج��اث��م��اً على �ضريح 
ال�ضعبي  احل�ضد  ق���وات  رئي�س  ن��ائ��ب 
املهند�س  اأبو مهدي  ال�ضابق  العراقي 
ال�����ذي ق�����ض��ى ب�����ض��رب��ة اأم���ريك���ي���ة يف 
قا�ضم  ق��ااآين،  �ضلف  اإىل جانب  بغداد 

�ضليماين، قبل عامني.
وي������رى ال�������ض���م���ري يف ه�����ذه ال����زي����ارة 
القوى  ب��ني  ال��ه��وة  “لردم  حم��اول��ة 
التدهور  م���ن  م��زي��د  مل��ن��ع  ال�����ض��ي��ع��ي��ة 

والنزلق نحو القتتال املحدود«.

و�ضط توتر ناجت عن اخلالفات حول ت�ضكيل حكومة جديدة 

�لهجمات �لأخرية.. ر�سائل �سيا�سية »عقابية« يف بغد�د

•• باري�س-وكاالت

متر باري�س وباماكو مبرحلة جديدة 
من التوترات التي ما فتئت تت�ضاعد 
م��ن��ذ ع����دة اأ���ض��ه��ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن. اإذ 
املجل�س  على  ال�ضغط  فرن�ضا  توا�ضل 
الع�ضكري يف مايل باملوازاة مع فر�س 
امل��ج��م��وع��ة الق��ت�����ض��ادي��ة ل���دول غرب 
يناير   9 يف  “اإيكوا�س”  اأف���ري���ق���ي���ا 
اإىل  الع�ضكري  املجل�س  دع��ا  ع��ق��وب��ات 
م��ظ��اه��رات ���ض��ده��ا. ف��م��ا ه��ي عواقب 
هذه احللقة اجلديدة من التوتر على 

فرن�ضا يف مايل وال�ضاحل؟
اختار قادة منظمة غرب اإفريقيا بدعم 
باإغالق  الت�ضعيد  طريق  فرن�ضا  من 
احلدود مع مايل وفر�س حظر جتاري 
اأ�ضولها  جتميد  ع��ن  ف�ضال  وم���ايل، 
اإعالن  اأف��ري��ق��ي��ا، بعد  ب��ن��وك غ��رب  يف 
النتخابات  تاأجيل  الع�ضكري  املجل�س 
وعدوا  ال��ت��ي  والت�ضريعية  الرئا�ضية 
بها يف 27 فراير لإعادة املدنيني اإىل 
باري�س  تخفف  مل  وبدورها  ال�ضلطة. 
اخلطوط  اأن  اأع���ل���ن���ت  اإذ  ال�����ض��غ��ط، 
 12 الأرب��ع��اء  ي��وم  الفرن�ضية  اجلوية 
يناير، تعليق رحالتها من واإىل مايل 
حتى اإ�ضعار اآخر. وبينما تتوىل فرن�ضا 
الأوروبي،  لالحتاد  الدورية  الرئا�ضة 
الفرن�ضي جان  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  اأك��د 
ال�ضبع  ال�������دول  اأن  ل�����ودري�����ان  اإي������ف 
من  �ضل�ضلة  ��ا  اأي�����ضً ت��ع��د  وال��ع�����ض��ري��ن 

وتزايد  للعقوبات  رف�ضا  وب��وغ��وين، 
انتقال  يف  للم�ضي  ال���دويل  ال�ضغط 
�ضريع لل�ضلطة اإىل مدنيني منتخبني. 
التوا�ضل  ����ض���ب���ك���ات  ت�����داول�����ت  ك���م���ا 
الجتماعي �ضورا ملتظاهرين ماليني 
بخروج  ت��ط��ال��ب  ����ض���ع���ارات  ح��ام��ل��ني 

القوات الفرن�ضية من البالد.
املعهد  رئي�س  خم���اوف  يثري  م��ا  وه��و 
الذي  وال�ضت�ضراق  لالأمن  الأوروب���ي 
ي��ق��ر ب�����اأن ����ض���ورة ف��رن�����ض��ا اه���ت���زت يف 
املظاهرات  ت��وا���ض��ل  ظ��ل  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
الع�ضكري  تواجدها  �ضد  تنظم  التي 
يف بوركينافا�ضو والنيجر ومايل. وما 
اأ�ضماه  ل ي�ضمن خط الرجعة هو ما 
على  تركيزها  يف  فرن�ضا  ب�”مبالغة 
باملقارنة  م��ايل  يف  الع�ضكري  النظام 

مع باقي الدول الأوروبية«.
وي�ضيف، “يف الوقت احلايل، ل توجد 
لفرن�ضا  حم�����ددة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأي 
للحوار  ت����ام  غ��ي��اب  ه��ن��اك  م����ايل،  يف 
ورغ��ب��ة يف  ال��ط��رف��ني.  ب��ني  ال�ضيا�ضي 
ت��دوي��ل ال�����ض��غ��ط واإدخ�����ال اأوروب�����ا يف 
امل�ضكل. وه���ذا ح��ل غ��ري م��وف��ق، لأنه 
مواجهة  يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����دول  ي�����ض��ع 
فر�س  مع  اأن��ه  كما  املالية.  ال�ضلطات 
الع�ضكر  ا�ضتطاع  اجلديدة،  العقوبات 

تقوية �ضرعيته بني ال�ضعب املايل«.
فرن�ضا  ق�������ررت  “عندما  وب����ت����اب����ع، 
مراجعة تواجدها الع�ضكري يف مايل 
كانت  ه���ي   ،2021 ي��ون��ي��و   10 يف 

التجرب����ة الليبي���ة يف ه���ذا ال�ض�����ق.

 فرن�ضا تفقد موقعها يف ال�ضاحل
الع�ضكري  املجل�س  لدعوة  وا�ضتجابة 
العا�ضمة  يف  الآلف  تظاهر  احلاكم، 
كتمبكتو  اأخ��������رى  وم�������دن  ب����ام����اك����و 

ف���وري منه على  رد  الإج������راءات. ويف 
رئي�س  تاأ�ضف  اجل��دي��د،  التطور  ه��ذا 
مايل،  يف  احل��اك��م  الع�ضكري  املجل�س 
خطاب  يف  غويتا،  اأ�ضيمي  الكولونيل 
ال��ت��ل��ف��زي��ون احل��ك��وم��ي للطبيعة  ب��ّث��ه 
غري ال�ضرعية وغري القانونية وغري 
اأكد  لكنه  معينة،  لقرارات  الإن�ضانية 
احلوار  على  منفتحة  تظل  م��ايل  اأن 
مع املجموعة القت�ضادية لدول غرب 
بني  الآراء  يف  توافق  لإيجاد  اأفريقيا 
امل�ضالح العليا لل�ضعب املايل واحرتام 

املبادئ الأ�ضا�ضية للمنظمة«.

 عقوبات “غري �ضرعية«
وي���ت���ف���ق رئ���ي�������س امل���ع���ه���د الأوروب����������ي 
اإميانويل  وال����ض���ت�������ض���راق،  ل����الأم����ن 
دي��ب��وي، م��ع ه��ذا ال��ط��رح، اإذ ي��رى اأن 
ب�ضكل  تتنا�ضب  ل  “العقوبات  ه���ذه 
التي  اأبوجا”  اتفاقية  بنود  كامل مع 
لدول  القت�ضادية  املجموعة  اأ�ض�ضت 
وهي   .1975 ع��ام  يف  اأفريقيا  غ��رب 
عقوبات ناجتة عن “اأجندة �ضيا�ضية” 
خا�ضعة  ه���ي  وك���ذل���ك  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
تريد  دول  م����ن  خ����ارج����ي  “لتاأثري 
معاقبة ال�ضلطة الع�ضكرية يف مايل«.

ت�ضر  مل  “اأول،  ق����ائ����ال:  وي���و����ض���ح 
اإمكانيات  اإىل  ب��ن��د  اأي  يف  الت��ف��اق��ي��ة 
اإق��ف��ال احل���دود م��ع دول���ة تنتمي اإىل 
كوناكري  غ��ي��ن��ي��ا  ث��ان��ي��ا،  امل��ج��م��وع��ة. 
لأنها  العقوبات  بتطبيق  معنية  غري 

ا�ضتثنيت من الت�ضويت. ثالثا، اعتر 
روؤ���ض��اء دول املجموعة هذه  ع��دد م��ن 
نيجرييا  بينها  قا�ضية، من  العقوبات 
وغانا.  دي��ف��وار  وك���وت  بي�ضاو  وغينيا 
الهوة  اأظهرت  العقوبات  هذه  اأن  كما 
ال��ك��ب��رية ب���ني رغ��ب��ة وم���ي���ول �ضعوب 

الدول الإفريقية وروؤ�ضاءها«.
ويف املقابل، يوؤكد اأن موقف احلكومة 
التي  ال�ضارمة  العقوبات  احلالية مع 
ات��خ��ذت ���ض��ده��ا، ق��د ي��ت��غ��ري وي�ضبح 
تاأجيل  اأن قرار  تعاملها مرنا. فرغم 
اأحاديا من  النتخابات مل يكن قرارا 

بتوافق  بل  الع�ضكري  املجل�س  جانب 
مع الكتلة ال�ضيا�ضية املالية.

 لكن هذا الأمر وفقا لديبوي ل ي�ضفع 
لل�ضلطة الع�ضكرية التي كان باإمكانها 
اأن تك�����ون اأكرث مرون����ة وتقرتح تاريخ 
ان��ت��خ��اب��������������ات م��ق��ب��ول وت�����ض��ت��ف��ي��د من 

الع�ضكري  ج��ه��ازه��ا  ت��رح��ي��ل  حت����اول 
خ����ارج احل�����دود امل��ال��ي��ة، ل��ك��ن ه���ذا ل 
ال�ضاحل  منطقة  �ضتغادر  اأن��ه��ا  يعني 
ح�ضورها  تقوية  تريد  فقط  ه��ي  ب��ل 
اإنقاذه يف  واإنقاذ ما ميكن  النيجر  يف 
عام  بنهاية  اأن��ه��ا  كما  بوركينافا�ضو، 
2023، �ضتحتفظ ب�1000 ع�ضكري 

فقط يف مايل من بني 3000«.

 رو�ضيا ت�ضتفيد من فراغ فرن�ضي
�ضتمالأ  “رو�ضيا  ل���دي���ب���وي،  ووق���ف���ا 
ال����ف����راغ ال������ذي ت���رك���ت���ه ف���رن�������ض���ا. اإذ 
الوا�ضح للدور  يتزامن هذا الرتاجع 
ال�ضاحل  جم��م��وع��ة  ب���دول  الفرن�ضي 
لدى  املتزايد  الإح�ضا�س  مع  اخلم�س 
التواجد  ب��رف�����س  امل��ن��ط��ق��ة  ���ض��ع��وب 
والفرونكوفوبي  الفرن�ضي  الع�ضكري 
ال�ضيا�ضية  ال��ك��ت��ل��ة  يف  ت�����ض��ت��ق��ر  ال��ت��ي 
الإفريقية. كلها اأ�ضباب تعطي �ضرعية 
لتواجد “جمموعة فاغرن” الرو�ضية 
اأي�ضا عر  يف م��ايل«. وه��ذا ما يتاأكد 
البلدين،  ب��ني  تعقد  ال��ت��ي  ال�ضفقات 
فقد حملت طائرة �ضحن رو�ضية اأربع 
طائرات هليكوبرت قتالية، من رو�ضيا 
اإىل مايل يف اأكتوبر املا�ضي بطلب من 
و�ضفته  ما  اإط��ار  يف  املالية  ال�ضلطات 
رو�ضيا.  م��ع  جت��اري��ة  ب�ضفقة  ب��ام��اك��و 
ع�ضكرية  اتفاقات  مو�ضكو  وقعت  كما 
مع عدد من دول املجموعة اآخرها مع 

موريتانيا يف 24 يونيو املن�ضرم.

�لبقاء �أو �لرحيل؟ فرن�سا تفقد �لبو�سلة يف مايل

لقاء مرتقب بني بوتني و�لرئي�س �لإير�ين   •• مو�صكو-�أ ف ب

الرو�ضي  الرئي�س  اأن  الكرملني  اأعلن 
نظريه  �ضي�ضتقبل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

زيارة  الأربعاء، يف  اليوم  رئي�ضي يف مو�ضكو  اإبراهيم  الإي��راين 
تاأتي بينما تخو�س طهران والقوى الكرى حمادثات لإحياء 

التفاق ب�ضاأن برناجمها النووي.
اإيراين  لرئي�س   ،2017 منذ  الأوىل  ال��زي��ارة  ه��ذه  و�ضتكون 
اىل رو�ضيا، اإحدى الدول الأطراف يف التفاق النووي، والتي 
ال�ضيا�ضية  املجالت  يف  وا�ضعة  عالقات  باجلمهورية   تربطها 

والقت�ضادية والع�ضكرية.
“جمموعة  �ضيناق�ضان  الرئي�ضني  اأن  الكرملني  بيان  يف  وجاء 

مبا يف ذلك اتفاق العام  الق�ضايا املرتبطة بالتعاون الثنائي”، 
على  املفرو�ضة  العقوبات  تخفيف  على  ن�س  ال���ذي   2015

طهران، يف مقابل قيود على برناجمها النووي.
من جهتها، اأكدت الرئا�ضة الإيرانية اأن رئي�ضي �ضيبداأ الأربعاء 
زيارة ملو�ضكو ت�ضتمر يومني، يرافقه خاللها وزراء اخلارجية 
والنفط والقت�ضاد. واأ�ضافت اأنه �ضيلقي خطابا اأمام الرملان 
تاأتي يف  الزيارة  اأن  اىل  م�ضرية  اخلمي�س،  )ال��دوم��ا(  الرو�ضي 

اإطار �ضيا�ضة حكومته تعزيز العالقات مع الدول املجاورة.
اأع��ل��ن عنها ال�ضهر امل��ا���ض��ي، ب��دع��وة من  وت��اأت��ي ال��زي��ارة ال��ت��ي 

املحطة  و�ضتكون  الرو�ضي،  الرئي�س 
املت�ضدد  للمحافظ  الأب��رز  اخلارجية 
اآب/ يف  مهامه  توليه  منذ  رئي�ضي 
قام  زيارتني  بعد  املا�ضي،  اأغ�ضط�س 
بينما  الرئي�ضان  و�ضيلتقي  وطاجيك�ضتان.  لرتكمن�ضتان  بهما 
اإيران  ب��ني  مباحثات  فيينا،  النم�ضوية  العا�ضمة  ت�ضت�ضيف 
برناجمها  ب�ضاأن  الت��ف��اق  من�ضوية يف  ت��زال  ل  التي  وال��ق��وى 
النووي )فرن�ضا، بريطانيا، اأملانيا، رو�ضيا وال�ضني(، مب�ضاركة 

اأمريكية غري مبا�ضرة.
تعليقها زهاء  ني�ضان-اأبريل. وبعد  وبداأت مفاو�ضات فيينا يف 
يف  ا�ضتئنافها  مت  حزيران/يونيو،  م��ن  اعتبارا  اأ�ضهر  خم�ضة 

اأواخر ت�ضرين الثاين-نوفمر.
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عربي ودويل

�ضجلت اأملانيا عدداً قيا�ضياً من اجلرائم ذات الدوافع ال�ضيا�ضية خالل 
عام 2021، مقارنة باأي وقت خالل ال� 20 عاماً املا�ضية.

الك�ضف  ال�ضرطة اجلنائية الحتادية مت  اأولية ملكتب  لبيانات  ووفقاً 
عنها يف رد على ���ض��وؤال م��ن اأح��د ال��ن��واب، ارت��ف��ع ع��دد اجل��رائ��م ذات 
 6% نحو  بن�ضبة  املا�ضي  العام  خ��الل  اأملانيا  يف  ال�ضيا�ضية  ال��دواف��ع 

لت�ضل اإىل 47 األفاً و303 جرائم.
يتم  ال�ضيا�ضية  ال��دواف��ع  ذات  اجلرائم  من  م�ضتوى  اأعلى  ه��ذا  ويعد 

ت�ضجيله منذ بدء ت�ضجيل البيانات ال�ضنوية عام 2001.
ويف حال مت اإ�ضافة مزيد من الق�ضايا، وهو اأمر حمتمل حيث اأن هذا 
الرد يتعلق با�ضتف�ضار يرجع اإىل اخلام�س من يناير -كانون الثاين 

اجلاري، فاإنه ميكن اأن ي�ضبح اإجمايل اجلرائم اأعلى من ذلك.
ويعتقد م�ضوؤولون اأمنيون اأن املناخ الجتماعي املتوتر خالل جائحة 

كورونا كان له دور.

النار يف  لإط��الق  ن��ادر  تبادل  بجروح يف  اثنان  واأ�ضيب  �ضرطي  ُقتل 
العا�ضمة الباك�ضتانية، وفق ما اأعلن م�ضوؤولون اأم�س الثالثاء.

وب����داأ اإط����الق ال��ن��ار ل��ي��ل الث��ن��ني ع��ن��دم��ا ف��ت��ح م�ضّلحان ال��ن��ار على 
يف  ال�ضرطة  وق��ال��ت  اأب���اد.  اإ���ض��الم  يف  لل�ضرطة  تابعة  تفتي�س  نقطة 
موؤكدة  بجروح”،  اث��ن��ان  اأ�ضيب  فيما  ا�ضُت�ضهد  “�ضرطيا  اإن  ب��ي��ان 
مقتل املهاجَمني. بدورها، اأمرت الداخلية الباك�ضتانية بفتح حتقيق 
العا�ضمة  نوعه يف  ن��ادرا من  اأمنيا  التي متّثل خرقا  احلادثة  ب�ضاأن 
�ضديدة التح�ضني، والتي ت�ضم ع�ضرات ال�ضفارات. ومل تعلن اأي جهة 
لين�ضط  عاد  املحلي  طالبان  فرع  اأن  علما  الهجوم،  عن  م�ضوؤوليتها 
العام  اأفغان�ضتان  يف  ال�ضلطة  اإىل  احلركة  ع��ادت  بعدما  باك�ضتان  يف 
زمان  �ضاهد  اأب���اد  اإ���ض��الم  �ضرطة  الرفيع يف  امل�����ض��وؤول  وق��ال  املا�ضي. 
لفران�س بر�س اإن احلادثة كانت “عمال اإرهابيا«. ويذكر اأن “حركة 
ذاتها  اجل��ذور  تت�ضارك  منف�ضلة  جمموعة  هي  باك�ضتان”  طالبان 
اأواخر العام  مع املجموعة الأفغانية. واأعلنت احلكومة الباك�ضتانية 
باك�ضتان”،  “حركة طالبان  �ضهر مع  ملدة  اأبرمت هدنة  اأنها  املا�ضي 
التا�ضع  يف  انق�ضت  املهلة  مدة  لكن  الأفغانية.  طالبان  من  بت�ضهيل 
من كانون الأول/دي�ضمر اثر اإخفاق حمادثات ال�ضالم يف حتقيق اأي 
امل�ضوؤولية عن مئات  باك�ضتان”  “حركة طالبان  تقّدم. ومت حتميل 
الهجمات النتحارية وعمليات اخلطف يف اأنحاء البالد فيما حظيت 
بنفوذ يف مناطق قبلية وا�ضعة، حيث فر�ضت منوذجها املت�ضدد لأحكام 
ال�ضريعة. لكن بعد جمزرة قتل فيها حواىل 150 طفال يف مدر�ضة 
يف بي�ضاور عام 2014، اأر�ضل اجلي�س الباك�ضتاين اأعدادا �ضخمة من 
حيث مت �ضحقها، ما  “حركة طالبان باك�ضتان”  القوات اإىل معاقل 

اأجر مقاتليها على الن�ضحاب اإىل اأفغان�ضتان.

بداأ الرئي�س الكوري اجلنوبي” مون جيه اإن”  اأم�س الثالثاء زيارة 
لل�ضعودية، وذلك بعد زيارة لالإمارات ا�ضتمرت اأربعة اأيام.

ال�ضعودي  العهد  ويل  من  بدعوة  ال�ضعودية  اإىل  م��ون  زي��ارة  وت��اأت��ي 
الأم��ري حممد بن �ضلمان. وه��ذه هي امل��رة الأوىل منذ �ضبع �ضنوات 

التي يزور فيها رئي�س كوري جنوبي ال�ضعودية.
ووفقاً لوكالة “يونهاب” الكورية اجلنوبية، فمن املنتظر اأن يناق�س 
الرئي�س الكوري مع ويل العهد ال�ضعودي �ضبل تو�ضيع نطاق التعاون 
الثنائي بني البلدين، لي�ضمل الرعاية ال�ضحية والعلوم والتكنولوجيا 

والهيدروجني.
ب��ني كوريا  امل�ضتقبلي  ال��ت��ع��اون  اجت����اه  ل��ع��ر���س  م���ون  ي��خ��ط��ط  ك��م��ا 
النمو  منتدى  يف  �ضيلقيها  رئي�ضية  كلمة  يف  وال�ضعودية  اجلنوبية 

املبتكر، وهو حدث اقت�ضادي بني رجال الأعمال من البلدين.
املدرجة �ضمن  التاريخية،  الدرعية  �ضيزور مون مدينة  ذلك،  وبعد 

قائمة اليون�ضكو للرتاث العاملي.

عو��صم

برلني

اإ�شالم اباد

�شول

�إ�سر�ئيل تتم �ختبارً� جويًا 
ملنظومة �أ�سلحة »�ل�سهم«

•• �لقد�س-رويرتز

جوياً  اختباراً  “اأمتت  اإنها  الثالثاء  اأم�س  الإ�ضرائيلية  الدفاع  وزارة  قالت 
من  املزيد  �ضت�ضدر  واإن��ه��ا  لالأ�ضلحة”،  ال�ضهم  ملنظومة  له  خمططا  ك��ان 
املا�ضي  العام  قالت  اإ�ضرائيل  كانت  اليوم.  خ��الل  الختبار  عن  التفا�ضيل 
اإنها “تطور درعاً �ضاروخياً بالي�ضتياً جديداً هو “ال�ضهم4” مع الوليات 
و”ال�ضهم3”  “ال�ضهم2”  العرتا�ضية  �ضواريخها  ومنظومتي  املتحدة. 
تعمالن بالفعل يف اإطار نظام متعدد الطبقات لتدمري ال�ضواريخ القادمة 

يف الغالف اجلوي ويف الف�ضاء.

و ت�ستمر يف �إعطاء جرعة ر�بعة من �للقاح 
•• �لقد�س-رويرتز

 قال اأحد كبار م�ضوؤويل ال�ضحة  اأم�س الثالثاء اإن اإ�ضرائيل �ضتوا�ضل تقدمي 
النتائج  من  الرغم  على  ك��ورون��ا،  لفريو�س  امل�ضاد  اللقاح  من  رابعة  جرعة 
وتوقع  اأوميكرون،  مبتحور  الإ�ضابة  من  تقي  لن  باأنها  تفيد  التي  الأولية 
اإ�ضرائيل  وب��داأت  اأ�ضبوع.  غ�ضون  يف  املتحور  عن  الناجمة  الإ�ضابات  تراجع 
اأي�ضا با�ضم جرعة  ال�ضهر املا�ضي يف توفري جرعة رابعة من اللقاح- تعرف 
تن�ضيطية ثانية- للفئات الأكرث عر�ضة لالإ�ضابة، وكانت قد ت�ضدرت قائمة 
اأ�ضرع دول العامل يف معدلت التطعيم �ضد فريو�س كورونا قبل عام. وك�ضفت 
درا�ضة اأولية مت ن�ضرها من قبل م�ضت�ضفى اإ�ضرائيلي اأم�س الثنني اأن اجلرعة 
الرابعة تزيد من معدلت الأج�ضام امل�ضادة اإىل م�ضتويات اأعلى من اجلرعة 
الإ�ضابة متحور  للوقاية من  كافية  تكون  األ  املرجح”  “من  الثالثة، ولكن 
الإ�ضرائيلية  العام لوزارة ال�ضحة  املدير  اأوميكرون �ضديد العدوى. وو�ضف 
بع�س  اأن  اإذ  ما”،  حد  اإىل  مفاجئة،  “غر  باأنها  النتائج  ه��ذه  اآ���س  نا�ضمان 

الأ�ضخا�س اأ�ضيبوا باملتحور اأوميكرون بعد تلقيهم اجلرعة الرابعة.

�ليمن.. معركة حريب مفتاح حترير ماأرب و�سنعاء من �حلوثي

هل ينجح �حلر�ك �لأمريكي يف حلحلة �أزمة �ل�سود�ن؟

�حلكومة �لفل�سطينية توؤجل �لنتخابات �ملحلية يف غزة �ل�سعودية: م�ستعدون للتعامل مع �لتعنت �حلوثي
•• رام اهلل-وكاالت

قال وزير احلكم املحلي الفل�صطيني جمدي ال�صالح، اإن جمل�س الوزراء قرر تاأجيل االنتخابات يف الهيئات 
املحلية ال�25 يف قطاع غزة اإىل مرحلة قادمة، ب�ضبب منع حركة حما�س لإجرائها.

وقال ال�ضالح اإنه “وفق النظام والقانون عند اإ�ضدار جمل�س الوزراء قرار اإجراء النتخابات يف كافة اأنحاء 
املرحلة  واأنهت  اأعمالها  مبمار�ضة  املركزية  النتخابات  جلنة  با�ضرت  املواعيد،  حمددة  مراحل  على  الوطن 
الأوىل من النتخابات، وحاولت اإجراءها يف 11 هيئة حملية يف القطاع، ومل تتمكن يف حينه، وعليه قرر 
واأ�ضاف “جلنة النتخابات با�ضرت  جمل�س الوزراء تاأجيلها اإىل املرحلة الثانية املقررة يف 2022-3-26«. 
بالإعداد للمرحلة الثانية التي ت�ضمل 102 بلدية يف ال�ضفة الغربية و25 يف قطاع غزة، وح�ضب ما ورد من 
جلنة النتخابات املركزية اإىل رئي�س الوزراء اأن اللجنة لن تتمكن من اإجراء النتخابات يف القطاع ب�ضبب 
منع حركة حما�س، وعليه كان لزاماً وفق القانون اأن يتم اإ�ضدار قرار من جمل�س الوزراء بتاأجيل ما يتعذر 

وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفل�ضطينية. ح�ضب ما تراه جلنة النتخابات املركزية، اإىل مرحلة اأخرى”، 

اململكة  على  الإرهاب���ي  الهج�����وم  بعد  وذل��ك 
والإمارات«.

بها  ق���ام���ت  ال���ت���ي  “العتداءات  واأ������ض�����اف: 
تهديداً  ت�ضكل  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�ضيا 
ل��الأم��ن وال���ض��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة، وت���وؤك���د اأن 
هذه امليلي�ضيا اأ�ضبحت م�ضدراً رئي�ضاً لتهديد 

الأمن وال�ضتقرار الإقليمي والدويل«.
م�ضتمرون  وال��ت��ح��ال��ف  “اململكة  واأ�����ض����اف: 
يف دع���م���ه���م ل���ل���ج���ه���ود الأمم�����ي�����ة وال����دول����ي����ة 
لإح���الل ال�����ض��الم يف ال��ي��م��ن، وم��ب��ادرة اململكة 
تزال  ل  اليمنية  لالأزمة  �ضيا�ضي  حل  لإيجاد 

كامل  يف  ن��ح��ن  ال��وق��ت  ذات  ويف  م��ط��روح��ة.. 
من  مزيد  مع  للتعامل  وجاهزيتنا  ا�ضتعدادنا 
اململكة  اأم���ن  ع��ن  والدف����اع  احل��وث��ي،  التعنت 

ومنطقتنا«.
من جانبه قال وزير الدولة ال�ضعودي لل�ضوؤون 
اخلارجية عادل اجلبري، عر ح�ضابه الر�ضمي 
“اإن  ال��ث��الث��اء:  “تويرت”اأم�س  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ال��ت��ي نفذتها  الأع���م���ال الإره���اب���ي���ة اجل��ب��ان��ة 
ا�ضتمراراً  تاأتي  باعتدائها  احلوثية  امليلي�ضيات 
لأعمالها املهددة لالأمن وال�ضتقرار يف املنطقة 

وللممرات البحرية الدولية«.

•• �لريا�س-وكاالت

اأك��د وزي��ر اخلارجية ال�ضعودي الأم��ري في�ضل 
ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع��ب��داهلل  اأم�����س ال��ث��الث��اء  اأننا 
التعنت  م��ن  م��زي��د  م��ع  للتعامل  “م�ضتعدون 

احلوثي والدفاع عن اأمننا«.
الر�ضمي  ح�ض���ابه  عر  في�ضل  الأم��ري  واأك������د 
اأنَّ  الثالث�����اء:   اأم�س  “تويرت”  موق����ع  على 
واجلاهزية  ال���ض��ت��ع��داد  كام�������ل  يف  “اململكة 
ميل�ض�������يات  تعنت  من  مزي������د  مع  للتع�ام����ل 
احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة )امل��دع��وم��ة م��ن اإي����ران(، 

•• �ليمن-وكاالت

تكت�ضب معركة حريب التي بداأتها قوات األوية العمالقة 
ال�ضرتاتيجية  اأهميتها  ع�ضكرية  مراحل  ثالثة  على 
ك��ون��ه��ا م��ف��ت��اح��ا ل��ت��ح��ري��ر حم��اف��ظ��ت��ي م����اأرب و�ضنعاء 
بح�ضب  الن��ق��الب��ي��ة،  احل��وث��ي  ميلي�ضيات  قب�ضة  م��ن 

م�ضوؤولني ع�ضكريني.
وتخو�س األوية العمالقة، منذ الثالثاء املا�ضي، معارك 
قتالية  على ثالثة حم��اور  امليلي�ضيات  مع  الأعنف  هي 
مب��دي��ري��ة ح��ري��ب ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��واق��ع��ة ع��ل��ى خط 
اإم��داد مهم يربط جبهات جنوب م��اأرب. وب��داأت عملية 
ال�ضيطرة على حمافظة  اإعالن  فور  الع�ضكرية  حريب 
وبالتزامن  اجلنوب”،  “اإع�ضار  عملية  �ضمن  �ضبوة، 
مع اإطالق التحالف العربي لعملية “اليمن ال�ضعيد”، 

الإن�ضانية.
بالفرار  احلوثية  العنا�ضر  لذت  �ضبوة  حترير  وف��ور 
مديرية  ال��راب��ط  وبالطريق  حريب  يف  متركزت  حيث 

“عني” وحدود ماأرب.

اأهمية ا�ضرتاتيجية
و�ضقطت  م���اأرب،  جنوب  مديريات  اإح��دى  حريب،  تعد 

حتت �ضيطرة احلوثيني يف �ضبتمر العام املا�ضي.
هامة  مناطق   8 على  ت�ضيطر  العمالقة  ق��وات  وب��ات��ت 
قي�س”،  “بني  ق��رى  واأه��م��ه��ا:  مل����اأرب،  القبلي  بالعمق 
و”عكرمة اآل  و”الهجلة”،  و”جرادة”،  و”اآل مو�ضى”، 
و”حلوة”،  و”اآل العطري” و”اآل مو�ضى”،  بوطهيف”، 

بعد معارك عنيفة.
ال�ضرقي  املدخل  املحاور يف  العديد من  كما مت حترير 
ملي�ضيات  فيه  تتح�ضن  التي  املديرية  ملركز  وال�ضمايل 

احلوثي، وتتخذ املدنيني دروعا ب�ضرية.
ع�ضكرية  ق��اع��دة  ح��ري��ب  مديرية  امليلي�ضيات  وح��ول��ت 
لن���ط���الق ع��ن��ا���ض��ره��ا امل�����ض��ل��ح��ة جل��ب��ه��ات ج��ب��ل البلق 
ال�ضرتاتيجي القريب من �ضد ماأرب واملطل على مركز 
املحافظة. وبو�ضول القوات اجلنوبية اإىل عقبة ملعاء، 
ال�ضرقي  البلق  يف  للحوثيني  املتقدمة  اجلبهات  تكون 

•• �خلرطوم-وكاالت

يف  والتغيري”  “احلرية  ق���وى  دع���ت 
الثنني  الأول  اأم�����س  ي���وم  ال�����ض��ودان 

اإىل تنظيم ع�ضيان مدين �ضامل ملدة يومني، ردا على 
ما و�ضفته بانتهاكات القوى الأمنية بحق املتظاهرين، 
اأم��ري��ك��ي��ة حل��ل��ح��ل��ة الأزم������ة اإىل جانب  و���ض��ط ج��ه��ود 

التحركات الأممية بني كافة الأطراف.
وقالت قوى “احلرية والتغيري”، يف بيان، اإنه “ردا على 
تلك الأحداث ندعو كل ال�ضودانيني للدخول يف ع�ضيان 

مدين �ضامل ملدة يومني اعتبارا من يوم الثالثاء«.
من  قتلى   7 �ضقط  ال�����ض��ودان،  اأط��ب��اء  جل��ن��ة  وبح�ضب 
املتظاهرين بر�ضا�س الأمن خالل م�ضريات احتجاجية 
الأخرى  امل��دن  وع��دد من  العا�ضمة اخلرطوم  �ضهدتها 

اأم�س الأول الثنني للمطالبة باحلكم املدين.
اإطالق  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع��ل��ن��ت  ي��ن��اي��ر اجل����اري،   8 ويف 
يف  احل��ال��ي��ة  الأزم�����ة  حللحلة  ت��ه��دف  �ضيا�ضية  عملية 
ال�����ض��ودان، من خ��الل تنظيم ورع��اي��ة ح��وار �ضامل بني 

كافة الأطراف واملكونات.
ب���داأ املبعوث  اأم��ريك��ا على خ��ط الأزم����ة، حيث  ودخ��ل��ت 
اجلديد للقرن الإفريقي، ديفيد �ضاترفيلد، وم�ضاعدة 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة م��ويل يف، زي���ارة اإىل ال�����ض��ودان خالل 

الفرتة من 17 اإىل 20 يناير اجلاري.
الوليات  اإن  ب��ي��ان،  الأم��ريك��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
والعدالة  وال�ضالم  احلرية  بتحقيق  “ملتزمة  املتحدة 
امل�ضوؤولني  “�ضت�ضجع  اأنها  موؤكدة  ال�ضوداين”،  لل�ضعب 
الراهنة  الفر�ضة  اغتنام  على  واملعار�ضة  احلكوميني 

واجلنوح نحو املفاو�ضات«.
وردا على املبادرة، قالت قوى احلرية والتغيري، يف بيان 
يوم الأحد: “قررنا التعاطي اإيجابيا مع دعوة املبعوث 
الأممي للت�ضاور مع التحالف وقطاعات اأخرى”، لفتة 
اإىل اأن “الأزمة الراهنة لن تنتهي اإل من خالل د�ضتور 

جديد تكون فيه ال�ضلطة مدنية بالكامل«.
اجلديد  الد�ضتوري  “التاأ�ضي�س  اأن  اإىل  البيان  واأ���ض��ار 
امل�ضلحة يف  القوات  اأن ين�س على �ضرورة وح��دة  يجب 
“روؤيتنا  اأن  م��وؤك��دة  وحمرتف”،  قومي  واح��د  جي�س 
لتطوير  مقرتحات  تت�ضمن  الأمم��ي��ة  للبعثة  املقدمة 
اأممي  باإ�ضراف  اآلية  اإن�ضاء  اإىل  البيان  مبادرتها«. ودعا 
املبادرة  تطوير  بهدف  ودول��ي��ة  اإقليمية  اأط��راف��ا  ت�ضم 
الأممية، م�ضددا على اأنه من ال�ضروري حتديد �ضقف 

زمني للعملية ال�ضيا�ضية وفقا لإجراءات وا�ضحة.

جنوب  لتحرير  اجل��اري��ة  الع�ضكرية  العمليات  مب�ضرح 
ماأرب، �ضرقي اليمن.

منطقة  ف��ه��ي  الع�ضكرية  جغرافيتها  ن��اح��ي��ة  م��ن  اأم���ا 
ا�ضرتاتيجية حاكمة يف م�ضار معركة حترير املديريات 
وه��ي ح��ري��ب، اجل��وب��ة، وجبل مراد،  اجلنوبية مب���اأرب 

بح�ضب اململوح.
ك��ذل��ك ف����اإن حل��ري��ب اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��ل��ق��وى الوطنية 
امل��دع��وم��ة م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي، لأن��ه��ا خ��ط الدفاع 
جنوب  لإي����ران،  التابعة  احل��وث��ي  مليلي�ضيات  الرئي�ضي 

ماأرب.
وم��ع��ل��ال اأه��م��ي��ة ت��ل��ك امل��ع��رك��ة يف م�����ض��ار ح���رب حترير 
اليمن، اأ�ضاف مدير الإعالم الع�ضكري للقوات اليمنية 
امل�ضرتكة: “حال خ�ضارة امليلي�ضيات حريب ب�ضكل كلي، 
لهذه  الإداري�����ة  احل���دود  عند  ان��ه��ي��ارات��ه��ا  تتوقف  فلن 
املديرية، و�ضتنتقل املعارك دون مقاومة قوية اإىل عمق 

مديريات جنوب ماأرب«.

والطعوز والرملية، قد انقطعت خطوط اإمدادها.

حما�ضرة امليلي�ضيات
نفذتها  ا�ضرتاتيجية  بخطة  العمالقة  األ��وي��ة  متكنت 
من خالل التفاف حمكم جتاوز مركز مديرية حريب 
عر منطقتي ل�ضاد وجراذ، من حما�ضرة النقالبيني 

مبركز املديرية وقطع خطوط اإمدادهم.
ملعاء  بعقبة  الرابط  العمالقة على اخلط  �ضيطر  كما 
وهي منطقة حاكمة تربط مديريتي العبدية واجلوبة 

مباأرب.
�ضرقة  امليلي�ضيات حملة  �ضنت  الذعر،  وجت�ضيدا حلالة 
قدوم  بعد  حريب  يف  املدنيني  واأم���وال  ملمتلكات  ونهب 

القوات اجلنوبية.
عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  ح�ضرية  ت�ضريحات  ويف 
الع�ضكري  الإع����الم  م��دي��ر  امل��م��ل��وح،  النا�ضر  عبد  ق��ال 
كبرية  اأهمية  حل��ري��ب  اإن  امل�ضرتكة،  اليمنية  للقوات 

التابعة لالأمم املتحدة، حتت مظلة امل�ضاورات ال�ضيا�ضية 
يف ال�ضودان، وا�ضتجابة لدعوة الأمم املتحدة مببادرتها 

للت�ضاور مع مكونات املجتمع ال�ضوداين«.
واأو�ضحت اأن البعثة قالت اإن “م�ضاعيها تتمثل يف اإدارة 
امل�ضاعدة  ت�ضتطيع  فقط  واإنها  الأزم���ة،  جلوانب  ح��وار 
عن طريق ح�ضد دعم الأطراف الدولية كالأمم املتحدة 
الأخ����رى، وتقريب  وال����دول  ال�����ض��ودان  اأ���ض��دق��اء  ودول 

وجهات النظر وا�ضتخدام اأدوات ال�ضغط«.

و�ضاطة اإفريقية
ال�ضودان،  يف  النتقايل  ال�ضيادة  جمل�س  رئي�س  وت�ضلم 
من  خطية  ر�ضالة  ال��ره��ان،  الفتاح  عبد  ال�ضبت،  ي��وم 
رئي�س مفو�ضية الحتاد الإفريقي، مو�ضى فكي، تتعلق 
بال�ضودان،  ال�ضيا�ضية  التطورات  ح��ول  الحت��اد  ب��روؤي��ة 

و�ضبل اخلروج من الأزمة التي ت�ضهدها البالد.
واأكد املبعوث الإفريقي، مفو�س ال�ضلم والأمن، اأديوي 
ت�ضريح �ضحفي،  ال��ر���ض��ال��ة، يف  ���ض��ّل��م  ال���ذي  ب��ان��ك��ويل، 

وال�ضبت، قالت بعثة الأمم املتحدة يف ال�ضودان، اإن البلد 
عدم  من  ملزيد  بالنحدار  يهدد  �ضيا�ضيا  جمودا  ي�ضهد 
ال�ضتقرار، م�ضرية اإىل اأن و�ضع حقوق الإن�ضان بالبالد 

اآخذ يف التدهور رغم �ضلمية الحتجاجات.
قيادتها  حكومة  بدعم  التزامها  على  البعثة  و���ض��ددت 
م��دن��ي��ة ك��ه��دف ن��ه��ائ��ي، م���وؤك���دة ع��ل��ى ����ض���رورة الوقف 
الفوري لال�ضتخدام املفرط للقوة وحما�ضبة امل�ضوؤولني 
نحو  يتجه  ال�����ض��وداين  القت�ضاد  اأن  اإىل  منوهة  عنه، 
الأ�ضواأ، واأن اإجنازات حكومة عبد اهلل حمدوك معر�ضة 

خلطر �ضديد.
ب����دوره����ا، ق��ال��ت جل����ان امل���ق���اوم���ة ال�����ض��ودان��ي��ة الأح����د، 
بحكم  “مت�ضكها  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ب��ع��ث��ة  اأك�����دت  اإن���ه���ا 
الوثيقة  ج��دوى  “عدم  على  م�ضددة  خال�س”،  م��دين 

الد�ضتورية كاإطار د�ضتوري حاكم لالنتقال«.
واأ�ضافت جلان املقاومة ال�ضودانية يف بيان: “اجتمع عدد 
من ممثلي تن�ضيقيات جلان املقاومة بولية اخلرطوم، 
ال�ضبت، مع ممثلي املكتب ال�ضيا�ضي لبعثة )يونيتام�س( 

ال�ضيا�ضي  املحلل  اعتر  “معركة حريب”  اأهمية  وعن 
ملوقع  ت�ضريحات  يف  ال�ضمريي،  ال�ضتار  عبد  اليمني 
ملعركة  طبيعي  “امتداد  اأن��ه��ا  عربية”،  نيوز  “�ضكاي 

�ضبوة لتاأمني املناطق املحررة«.
امل��ع��ارك م��ن��ذ بداية  اأ���ض��ع��ب  امل��ع��رك��ة  “هذه  واأ����ض���اف: 
وحجم  امليلي�ضيات  زرعتها  التي  الألغام  ب�ضبب  احل��رب 
الع�ضكري  احل���وث���ي  ومت��و���ض��ع  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  اخل���ن���ادق 

باملديرية«.
معركة  ع��ل��ى  ي���راه���ن  “احلوثي  اأن  ال�����ض��م��ريي  واأك�����د 
�ضجلت  املعركة  اأن  واأعتقد  �ضبوة،  هزمية  بعد  حريب 
ماأرب  لتحرير  حقيقيا  اختبارا  و�ضتكون  كبريا  تقدما 
م�ضريا اإىل اأن “املعركة  والبي�ضاء ثم تطويق �ضنعاء”، 
ل��ك��ن حت��ري��ر م����اأرب و�ضنعاء  ال��وق��ت  ت��اأخ��ذ بع�س  ق��د 

�ضياأتي بال �ضك«.
اجلنوبية  القوات  حررت  العربي  التحالف  من  وبدعم 
ثم  اجلنوب”  “اإع�ضار  عملية  خ��الل  �ضبوة  حمافظة 
ماأرب  حمافظة  لتحرير  كمفتاح  حريب  معركة  ب��داأت 

والعا�ضمة اليمنية �ضنعاء.
وب��ت��م��ه��ي��د ن����اري مل��ع��رك��ة ���ض��ن��ع��اء ول��ل��رد ع��ل��ى الهجوم 
احل��وث��ي الآث����م ع��ل��ى م��ن�����ض��اآت م��دن��ي��ة اإم���ارات���ي���ة، �ضن 
الثالثاء  �ضربات جوية  اأم�س  العربي  فجر  التحالف 

متفرقة ملعاقل ومع�ضكرات امليلي�ضيات ب�ضنعاء.
وط��ال��ت ال���غ���ارات ب��ن��ك اأه�����داف ح��وث��ي��ة مت��ث��ل يف كلية 
والأكادميية  ال�����ض��ت��ني،  يف  اجل���وي  وال���دف���اع  ال���ط���ريان 

الع�ضكرية يف منطقة الرو�ضة �ضمايل �ضنعاء.
اأما غارات حمافظة ال�ضالع فكانت على مواقع متركز 
الكبيده  مبنطقة  الفاخر  قطاع  يف  احلوثي  ملي�ضيات 

ح�ضب بيان ملركز “اإعالم حمور ال�ضالع«.
يف  احلوثي  ملي�ضيات  وجتمعات  مواقع  ق�ضف  مت  كما 
قطاع نا�ضة يعي�س �ضمال غربي منطقة مري�س بنف�س 

املحافظة.
للتهديد  “ا�ضتجابة  وال�ضالع  �ضنعاء  غ���ارات  وج���اءت 
قيادات  ا���ض��ت��ه��دف  مت  ح��ي��ث  الع�ضكرية”،  وال�����ض��رورة 
حوثية اإرهابية �ضمايل العا�ضمة اليمنية، بح�ضب بيان 

للتحالف العربي.

ا���ض��ت��ع��داد الحت����اد الإف��ري��ق��ي لدعم 
التوافق ال�ضيا�ضي بني كافة الأطراف 
النتقال  حتقيق  اأج��ل  من  ال�ضيا�ضية 

ال�ضيا�ضي بال�ضودان.
بالت�ضاور  التزام الحتاد الإفريقي،  اإىل  ولفت بانكويل 
املكونات  امل�����ض��ل��ح��ة وك���اف���ة  واأ����ض���ح���اب  م���ع احل��ك��وم��ة 
قابل  �ضلمي  �ضيا�ضي  ح��ل  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ال�ضارع  ي�����ض��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��رك��ات  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ. وع����ن 
ال�ضوداين ومدى قدرتها على تغيري الأو�ضاع ال�ضيا�ضية 
الراهنة، قال الباحث ال�ضوداين يف ال�ضوؤون الإفريقية، 
والحتجاجات  “املظاهرات  اإن  ال��دي��ن،  حم��ي  �ضالح 
ب��د م��ن اجل��ل��و���س لطاولة  ل��وح��ده��ا. ل  ك��اف��ي��ة  لي�ضت 
الأزمة  ينهي  �ضيا�ضي  اتفاق  اإىل  والو�ضول  املفاو�ضات، 

التي تعي�ضها البالد«.
اأن  نيوز عربية”،  “�ضكاي  الدين، ملوقع  واأ�ضاف حمي 
للو�ضاطة  اإفريقيا  وا�ضتعدادا  حممودا  “حراكا  هناك 
التو�ضل  بغية  ال�ضيا�ضية  القوى  من  مبادرات  وكذلك 
ا�ضتمرار  ل��ك��ن  ع��ل��ي��ه��ا،  م��ت��ف��ق  ط���ري���ق  خ��ري��ط��ة  اإىل 
�ضيزيد  قتلى  و�ضقوط  الحتجاجات  قمع  يف  ال�ضلطات 

الأمور تعقيدا«.
وبنّي اأن ال�ضودانيني “لديهم تطلعات عري�ضة بت�ضكيل 
حكومة مدنية كاملة يف القريب العاجل. نعم هناك حتد 
ب�ضاأن اإمكانية ت�ضليم ال�ضلطة من قبل الع�ضكريني لكن 
ال�ضغط الذي نراه من الحتجاجات مع الدعم الدويل 
يرجح كفة مطالب ال�ضارع بعد و�ضول املتظاهرين اإىل 

بوابة الق�ضر اجلمهوري اأكرث من مرة«.
واأ�ضار اإىل اأن “ال�ضيناريوهات باتت مفتوحة، ويف حال 
م�ضلحة  تغليب  يتم  ومل  مبطالبه  ط��رف  ك��ل  ت�ضبث 
نحو  البالد  �ضتتجه  العقل،  ل�ضوت  وال�ضتماع  البالد 

مرحلة الال عودة ودوامة الفو�ضى«.
ومنذ اأكرث من 3 اأ�ضهر، يعي�س ال�ضودان اأزمة �ضيا�ضية 
اإثر قرارات قائد اجلي�س عبد الفتاح الرهان،  كبرية، 
حّل  اأبرزها  الثورة”،  م�ضار  “لت�ضحيح  اإنها  قال  التي 

جمل�ضي ال�ضيادة والوزراء، وفر�س حالة الطوارئ.
ومع اندلع احتجاجات اإثر هذه القرارات، وّقع الرهان 
يف  �ضيا�ضيا  اتفاقا  حمدوك  اهلل  عبد  احلكومة  ورئي�س 
21 نوفمر املا�ضي، عاد مبوجبه الأخري اإىل من�ضبه 

رئي�ضا للوزراء.
ومل تهداأ الحتجاجات يف البالد طوال الفرتة املا�ضية، 
عن  اأي�ضا  ومتخ�ضت  وجرحى،  قتلى  �ضقوط  و�ضهدت 

تقدمي حمدوك ا�ضتقالته.

اإىل “وقف اأن�ضطتها غري القانونية 
واملزعزعة لال�ضتقرار«.

���ا امل���وف���د الأم���ريك���ي  وط���ل���ب اأي�������ضً
�ضونغ  ال�����ض��م��ايل  ال���ك���وري  ل��ل��م��ل��ف 
نظرييه  مع  هاتفي  ات�ضال  يف  كيم 
ال��ي��اب��اين وال���ك���وري اجل��ن��وب��ي، من 
ب�ضكل  ال�ضتجابة  ال�ضمالية  كوريا 
الذي  “احلوار”  ل��ع��ر���س  اإي��ج��اب��ي 
�ضروط  و”بدون  وا�ضنطن  قّدمته 
واأكد جمّدًدا وفق ما جاء  م�ضبقة”. 
اخلارجية  وزارة  عن  �ضادر  بيان  يف 
الثابت”  “اللتزام  الأم���ريك���ي���ة، 
الدفاع  “جلهة  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 

عن حلفائها«.

•• �صيول-�أ ف ب

اأك��������دت ك����وري����ا ال�������ض���م���ال���ي���ة اأم�������س 
�ضاروخية  جتربة  اإج���راء  الثالثاء 
قبل يوم اأطلقت خاللها �ضاروخني 
من  للتحقق  م��وج��ه��ني  تكتيكيني 
وفق  امل�ضتخدم،  ال�ضالح  نظام  دق��ة 

ما اأفادت و�ضائل اإعالم.
وه���������ذه ال����ت����ج����رب����ة ل���������ض����اروخ����ني 
كوريا  و����ض���ف  ب��ح�����ض��ب  ب��ال�����ض��ت��ي��ني 
لكوريا  ال����راب����ع����ة  ه����ي  اجل���ن���وب���ي���ة 
ال�����ض��ه��ر، يف وقت  ال�����ض��م��ال��ي��ة ه����ذا 
قوتها  ي��ان��غ  بيونغ  فيه  ت�ضتعر�س 
ال��ع�����ض��ك��ري��ة م��ت��ج��اه��ل��ة ال����دع����وات 

احلليف  ال�������ض���ني،  ت�����ض��ت��ع��د  ف��ي��م��ا 
الرئي�ضي الوحيد لكوريا ال�ضمالية، 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  ل�ضت�ضافة 
الأنباء  وك���ال���ة  وق���ال���ت  ال�����ض��ت��وي��ة. 
الكورية ال�ضمالية الر�ضمية الثالثاء 
التكتيكيني  ال���������ض����اروخ����ني  “اإن 
اإطالقهما  مت  ال��ل��ذي��ن  امل���وّج���ه���ني 
جمهورية  م��ن  الغربية  املنطقة  يف 
ال�ضعبية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ك���وري���ا 
اأ���ض��اب��ا ب��دق��ة ه��دف��ا على ج��زي��رة يف 
الوكالة  واأ�ضافت  ال�ضرقي«.  البحر 

للحوار من قبل الوليات املتحدة.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية 
اأجرت  عليها،  امل��ف��رو���ض��ة  القا�ضية 
ب��ي��ون��غ ي���ان���غ ���ض��ل�����ض��ل��ة جت�����ارب هذا 
فرط  �ضواريخ  اإط��الق  بينها  العام 
حممولة  تكتيكية  واأخ���رى  �ضوتية 
على قطارات، مع �ضعي الزعيم كيم 
املعلن  ه��دف��ه  لتحقيق  اأون  ج��ون��غ 

بتعزيز قدرات جي�ضه.
تعاين  ال���ت���ي  ال�����ض��م��ال��ي��ة  وك����وري����ا 
جراء  خانقة  اقت�ضادية  اأزم���ة  م��ن 

فر�ضته  ال����ذي  ال�����ض��ام��ل  الإغ������الق 
كورونا  فريو�س  ب�ضبب  نف�ضها  على 
مل ترد على العرو�س التي قدمتها 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل��ل��ج��ل��و���س اىل 
طاولة املفاو�ضات، يف حني �ضاعفت 
برد  وتعهدت  لالأ�ضلحة  اختباراتها 
“اأقوى” على اأي حماولة لردعها.

وت��اأت��ي ال��ت��ج��ارب اجل��دي��دة يف وقت 
حيث  املنطقة  اإىل  بالن�ضبة  ح�ضا�س 
رئا�ضية  انتخابات  اإج��راء  املقرر  من 
اآذار/م���ار����س يف ك��وري��ا اجلنوبية  يف 

دقة  الدفاع  علوم  اأكادميية  “اأكدت 
نظام الأ�ضلحة قيد الإنتاج وكفاءته 
واأمانه«. وكانت كوريا اجلنوبية اأول 
من اأبلغ عن التجربة الأخرية، حيث 
قال بيان ل�ضيول الإثنني اإن اجلي�س 
�ضاروخني  ر�ضد  اجلنوبي  الكوري 
ُي�ضتبه باأنهما “بالي�ضتيان وق�ضريا 
امل����دى اأط��ِل��ق��ا ب���اجت���اه ال�����ض��رق من 

مطار �ضونان يف بيونغ يانغ«.
ال����ولي����ات  دع�����ت  ذل�����ك  ع���ل���ى  وردا 
ال�ضمالية  ك��وري��ا  الث��ن��ني  امل��ت��ح��دة 

 كوريا �ل�سمالية جتري  ر�بع جتربة �ساروخية 
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العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 2485757 بال�ضم التجاري ال�ضاطع خلياطة 
املالب�س الرجالية، بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  الوايف  الق�ضر  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب �ضيارات م�ضتعمله  رخ�ضة رقم:3021199 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة الق�ضر الوايف لقطع غيار �ضيارات م�ضتعمله

AL-QASR AL-WAFI ESTABLISHMENT FOR SPARE PARTS FOR USED CARS

اإىل/ زعيم ال�ضحراء لل�ضيانة العامة
ZAEIM ALSAHRA GENERAL MAINTENANCE 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تركيب الأبواب ذاتية احلركة والدوراة واحلواجز الألكرتونية 

4329102
 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات  4530001

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة عمران اخلليج للتجارة

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:1117233 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عابد عبداملجيد حممد عابد  %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد عي�ضى �ضلطان عي�ضى الهاملى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*11.20 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة عمران اخلليج للتجارة

EMRAN AL KHALEEJ TRADING EST

اإىل/ عمران اخلليج للتجارة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
EMRAN AL KHALEEJ  TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/معر�س ال�ضحراء لل�ضيارات

قد تقدموا الينا بطلب   CN   رخ�ضة رقم:1004012 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد خليفه مطر خمي�س املزروعى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خليفه مطر خمي�س املزروعى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ معر�س ال�ضحراء لل�ضيارات

AL SAHRAA CARS EXHIBTION

اإىل/ معر�س ال�ضحراء لل�ضيارات
 DESERT AUTOMOBILE SHOWROOM  

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كمر�ضيو للتجارة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م   رخ�ضة رقم:1896837 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كمر�ضيو للتجارة العامة ذ.م.م

COMERCIO GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ بونزات للتجارة العامة ذ.م.م

BONZAT GENERAL TRADING L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كيوليت لالنارة

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:2924426 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كيوليت لالنارة

QLIGHT LIGHTING

اإىل كيو ليت للخدمات الفنية

 QLIGHT TECHNICAL SERVICES 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
جرين  برمي  ال�ض�����ادة/كفترييا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN �ضيلي   رخ�ضة رقم:2441573 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا برمي جرين �ضيلي

PRIME GREEN CHILLI CAFETERIA
اإىل/ بقالة 33

 BAQALA 33 

 تعديل عنوان / من اأبوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة حممد بن 
زايد �ضرق 10 93187 اأحمد ثاين جا�ضم و اخرين اإىل اأبوظبي امل�ضفح م 

33 202101946907 202101946907  حكومة اأبوظبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز �ضمايل لين لطب ال�ضنان 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م   رخ�ضة رقم:1079119-1 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة اياد ابراهيم �ضالح القوا�ضمه  %49

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة خالد ثانى مر�ضد غنام الرميثى %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف اياد ابراهيم �ضالح القوا�ضمه

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد ثانى مر�ضد غنام الرميثى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ثانى مر�ضد غنام الرميثى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مر�ضد ثانى مر�ضد غنام الرميثى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خالد ثانى مر�ضد غنام الرميثى

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة الرابطة الذهبية للتجارة 

قد تقدموا الينا بطلب   CN - ذ م م   رخ�ضة رقم:1033898 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة براكا�س بابو براكا�س مانديرام راجافان  %49
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة حممد راكان مكتوم هارون القبي�ضى %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل �ضعيد عبدالعزيز احلو�ضنى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف براكا�س مانديرام راجافان براكا�س بابو
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دروب لقطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:3941317 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد عبدالعظيم عبدالفتاح عي�ضى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد عبدالعظيم عبدالفتاح عي�ضى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد عبدالعظيم عبدالفتاح عي�ضى من مدير اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد عبدالعظيم عبدالفتاح عي�ضى من 0% اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبدالرحمن احمد عبيدان احلمادى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ دروب لقطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات ذ.م.م

DOUROUB AUTO NEW SPARE PARTS TRADING L.L.C
اإىل / دروب لقطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 DOUROUB AUTO NEW SPARE PARTS TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املروج لتجارة معدات الرحالت ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:1140021 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / �ضالح احمد �ضالح على احلو�ضنى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضالح احمد �ضالح على احلو�ضنى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خالد ا�ضماعيل ح�ضن الن�ضارى املرزوقى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 4*2 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ املروج لتجارة معدات الرحالت ذ م م
ALMOUROJ TRAVEL ACCESSORIES TRADING L L C

اإىل/ املروج لتجارة معدات الرحالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ALMOUROJ TRAVEL ACCESSORIES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ماجنوم ل�ضت�ضارات 

املوارد الب�ضرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2987921 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة مبني رحمن فيا�س احمد  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف ماجي�س بوليكال جوزيف

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
للمتاجر  العطور  ال�ض�����ادة/اجتاه  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتونية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4241343 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة احمد حممد عبداهلل �ضلطان احلمادى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف معن عبدالرحمن �ضلمان
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد حممد عبداهلل �ضلطان احلمادى

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم �ضتايل�س برجر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2582213 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم �ضتايل�س برجر

STYLISH BURGER RESTURANT

اإىل/ مطعم �ضواج

  SWAG RESTAURANT 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اإعــــــــــالن
اخلدمات  و  للحلول  العاملية  ال�ض�����ادة/المارات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضت�ضارية  رخ�ضة رقم:1195416 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ المارات العاملية للحلول و اخلدمات ال�ضت�ضارية

UAE SOLUTIONS INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES

اإىل/ المارات العاملية للحلول و اخلدمات ال�ضت�ضارية �ضركة �ضخ�س الواحد ذ م م - 

�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 UAE SOLUTIONS INTERNATIONALADVISORY SERVICES - SOLE

PROPRIETORSHIP.L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446
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عربي ودويل
�لدعاء �لعام يف �أوكر�نيا يطلب كفالة 35 مليون دولر من بورو�سنكو

•• كييف-وكاالت

35 مليون دولر  اأوكرانيا كفالة بقيمة  العام يف  طلب الدع��اء 
من الرئي�س ال�ضابق برتو بورو�ضنكو بعد عودته اإىل البالد، على 

الرغم من اأنه يواجه خطر التوقيف بتهمة اخليانة.
وكان بورو�ضينكو الذي توىل رئا�ضة اأوكرانيا بني عامي 2014 
و2019 قد و�ضع قيد التحقيق بتهمة اخليانة العظمى، قبل 

اأن يغادر البالد يف دي�ضمر-كانون الأول املا�ضي.
وو���ض��ل ال��رئ��ي�����س ال�����ض��اب��ق ال���ذي ي��ع��د واح����داً م��ن ك��ب��ار اأثرياء 
وار�ضو بعد  الأول الثنني من  اأم�س  اإىل كييف �ضباح   اأوكرانيا 
ال�ضابقة  ال�ضوفياتية  الدولة  م�ضاعدة  متعهداً  �ضهر،  ملدة  غياب 
ا�ضتمرت يوما كامال  لتجنب غزو رو�ضي حمتمل. وبعد جل�ضة 

يف املحكمة للنظر يف م�ضاألة توقيفه اأو تركه طليقا بكفالة، اأعلن 
متاأخر  وقت  يف  �ضوكولوف  اأوليك�ضي  بالق�ضية  املكلف  القا�ضي 
 13،00 ال�ضاعة  الأرب��ع��اء عند  اليوم  ق��راره   اأن��ه �ضيعلن  م�ضاء 
بتوقيت غرينيت�س. وخاطب بورو�ضنكو املئات من اأن�ضاره الذين 

جتمعوا اأمام املحكمة و�ضط طق�س �ضديد الرودة قائال: 
ب��احل��رب، ول حتى  نفز  “مل  ���ض��يء، م�ضيفاً  اأي  نخ�ضر  اإن��ن��ا مل 

مبعركة، لكننا بقينا على موقفنا«.
مقدارها  كفالة  العامة  النيابة  ممثل  طلب  اجلل�ضة،  وخ��الل 
مليار هريفنيا “حوايل 30 مليون يورو” وكذلك و�ضع �ضوار 
ايداعه  �ضيتم  واإل  اإلكرتوين لبورو�ضنكو مقابل عدم احتجازه، 
ال�ضجن. ورد الرئي�س ال�ضابق بالتحدث عن “حماكمة موجزة”. 
اأمام  اأن�ضاره  اآلف من  تظاهر  فيما  العامة  النيابة  ملمثل  وقال 

ومثل  ج��رمي��ة«.  ه��ي  للتو  قلتها  كلمة  “كل  ل��دع��م��ه  املحكمة 
من  وع��دد  حماميه  جانب  اإىل  املحكمة  اأم���ام  ال�ضابق  الرئي�س 
ال�ضلطات بالقيام بعمل مو�ضكو عر مالحقته.  النواب، متهماً 
بلدنا  اأن يهزمنا ومي��ّزق  الأب���واب ويريد  “العدو على  اإن  وق��ال 

زارعاً الفتنة«.
من  ه��و  ب��اأن��ه  احل��ايل  الرئي�س  عاما”   56“ بورو�ضنكو  وات��ه��م 
عن  النتباه”  “ل�ضرف  عليه  املقامة  ال��دع��وى  ب��اإج��راءات  اأم��ر 

امل�ضكالت التي تواجهها البالد.
ويعتر بورو�ضنكو وهو اأحد اأثرى اأثراء اأوكرانيا، املناف�س الأول 
للرئي�س احلايل. وت�ضتبه ال�ضلطات باأنه اأقام خالل فرتة رئا�ضته 
عالقات جتارية مع النف�ضاليني املوالني لرو�ضيا �ضرق البالد 

ما ي�ضكل فعل “خيانة عظمى«.

•• عو��صم-�أ ف ب

امل�ضوؤولة  الدولية  الوكالت  اأعلنت 
اأرخبيل  يف  الأ�����ض����رار  ت��ق��ي��ي��م  ع���ن 
ت���ون���غ���ا ب���ع���د ال�����ث�����وران ال���رك���اين 
واأم�����واج ت�����ض��ون��ام��ي ال��ن��اج��م��ة عنه 
وال��ت��ي خ��ّل��ف��ت ق��ت��ي��اًل واح����ًدا على 
الأقّل، ر�ضد “اأ�ضرار ج�ضيمة” يف 

اجلزر.
وقالت كايتي غرينوود من اللجنة 
الدولية لل�ضليب الأحمر “ا�ضتناداً 
املتوافرة  القليلة  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل 
حجم  يكون  اأن  املرجح  من  لدينا، 
بالن�ضبة  خ�ضو�ضا  هائاًل،  الدمار 

للجزر الأكرث عزلة«.
حلجم  الأول��ي��ة  التقديرات  وُبنيت 
الكارثة على اأ�ضا�س بيانات الأقمار 
ال�ضناعية اأو بف�ضل حتليق طائرات 
ا�ضتطالعية فوق بلد مقطوع عن 
الأ�ضرار  ب�ضبب  الإن��رتن��ت  �ضبكة 

التي حلقت بكابل ال�ضبكة.
ومل ُيعلن عن ح�ضيلة �ضحايا، لكن 
ام����راأة بريطانية  ع��ل��ى ج��ث��ة  ُع���رث 
ج��رف��ت��ه��ا م��وج��ة ت�����ض��ون��ام��ي، وفق 
اأُعلن  ك��م��ا  ع��ائ��ل��ت��ه��ا.  اأع���ل���ن���ت  م���ا 
ع��ن م��ف��ق��ود واح���د ع��ل��ى الأّق�����ل يف 

الأرخبيل.
وال�ضحية الأوىل املوؤّكدة هي امراأة 
ُتدعى  ع��اًم��ا   50 العمر  م��ن  تبلغ 
اأجنيال غلوفر خرجت لت�ضري مع 
كلبها وُفقدت بعد وقت ق�ضري من 

موجة املّد.
وقال �ضقيقها نيك اإيليني “اليوم، 
علمت عائلتي لالأ�ضف اأنه مت العثور 

على جثة �ضقيقتي اأجنيال«.
“ذي  ل�����ض��ح��ي��ف��ة  اإي���ل���ي���ن���ي  وروى 
غارديان” الريطانية كيف “متّكن 
)زوج �ضقيقته( جامي�س من التعّلق 
ب�ضجرة لفرتة طويلة، لكن اأجنيال 
الكلب”.  م��ع  وُج��رف��ت  ت�ضمد  مل 
واأ�ضرتاليا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  واأر����ض���ل���ت 
ع�ضكرية  ا����ض���ت���ط���الع  ط�����ائ�����رات 
الثنني يف حماولة لإج��راء تقييم 
اأويل لال�ضرار من اجلو وحتديد 
الأ�ضا�ضية،  امل�ضاعدات  اىل  احلاجة 
ال���وزراء  رئي�ضة  اأو���ض��ح��ت  م��ا  على 

النيوزيلندية جا�ضيندا اأردرن.
واأفاد مكتب الأمم املتحدة لتن�ضيق 
ال�����ض��وؤون الإن�����ض��ان��ي��ة )اأوت�������ض���ا( يف 

كارولينا  م���ن  ولي������ات  ���ض��ب��ع  يف 
اإىل  البالد  �ضرق  جنوب  ال�ضمالية 

ماين يف اأق�ضى ال�ضمال ال�ضرق.
الثلوج  ت�ضاقط  املتوقع  م��ن  وك��ان 
نيويورك  ولي��ة  �ضمال  يف  بكثافة 
نيو  يف  امل���رت���ف���ع���ة  امل����ن����اط����ق  ويف 
اإن��غ��الن��د )���ض��م��ال ���ض��رق( وكذلك 
الأبال�س  �ضل�ضلة جبال  على طول 
ال��ت��ي ت��ع��ر اجل����زء ال�����ض��رق��ي من 
اإىل  ال�ضمال  من  املتحدة  الوليات 

اجلنوب.
الثنني،  غ  ت   15،00 ال�ضاعة  يف 
�ضنتيمرًتا   57 من  اأك��رث  ت�ضاقط 
هاربر�ضفيلد  ع��ل��ى  ال���ث���ل���وج  م���ن 
مل�ضلحة  وف��ًق��ا  اأوه���اي���و،  يف ولي����ة 

الأر�ضاد اجلوية الوطنية.
واأ�ضاف امل�ضدر نف�ضه اأن “عا�ضفة 
����ض���رق البالد  ���ض��م��ال  ف����وق  ق���وي���ة 
كندا  ���ض��رق  ج��ن��وب  ح��ت��ى  �ضتتجه 

بحلول الثالثاء«.
اإ�ضايف  انخفا�س  يوؤدي  اأن  ويتوّقع 
يف درجات احلرارة اإىل ت�ضكل جليد 
خطورة  ي�ضكل  ما  الطرقات،  على 

على ال�ضائقني.
300 ح���ادث  اأك�����رث م���ن  و����ض���ّج���ل 
�ضري الأحد يف كارولينا ال�ضمالية، 
بح�ضب ما اأوردت �ضرطة الطرقات 
ال�ضريعة يف الولية الواقعة جنوب 
عنها  نقلت  ح�ضبما  ال��ب��الد،  �ضرق 

�ضحيفة “يو اإ�س اإيه توداي«.
واأعلنت �ضرطة تورونتو يف تغريدة 
يف  �ضريعني  طريقني  اأغلقت  اأن��ه��ا 
الثنني  امل��رور  اأم��ام حركة  املدينة 
اجلوية  الأح�������وال  ���ض��وء  “ب�ضبب 

ول�ضالمة ال�ضائقني«.
بعد اأن اأُلغيت 620 رحلة طريان 
حركة  م����ن   95% اأي  الأح��������د 
امل����الح����ة اجل����وي����ة امل����ق����ررة ل����ذاك 
�ضارلوت  م��ط��ار  ا���ض��ت��اأن��ف  ال���ي���وم، 
ال�ضمالية  ك���ارولي���ن���ا  يف  ال�����دويل 
ن�ضاطه الثنني ب�ضكل �ضبه طبيعي، 
لكنه ل يزال املطار الأكرث ت�ضرًرا 
 33% اأي  رحلة   218 اأُلغيت  اإذ 

من رحالته املقررة.
رحلة   201 اأُل��غ��ي��ت  ت��ورون��ت��و،  يف 
اإىل مطار  اإّي��اًب��ا  اأو  ط���ريان ذه��اًب��ا 
يعادل  م���ا  اأي  ال�����دويل،  ب��ري���ض��ون 
اأك����رث م���ن ن�����ض��ف ح��رك��ة املالحة 

املعتادة فيه.

نوكو  العا�ضمة  ب��اأن  ط��ارئ  تقرير 
ب�ضنتيمرتين  مغطاة  كانت  األ��وف��ا 
الركاين.  وال���غ���ب���ار  ال���رم���اد  م���ن 
وع��������اد ال����ت����ي����ار ال���ك���ه���رب���ائ���ي اىل 
ب��ع�����س اأح���ي���اء امل��دي��ن��ة، ك��م��ا عادت 
غري  حمليا،  الهاتفية  الت�ضالت 
تزال  ل  ال��دول��ي��ة  الت�����ض��الت  اأن 

مقطوعة.
�ضخوًرا  ت�ضونامي  موجة  وجرفت 
اجل������زر، ما  داخ�����ل  اإىل  وح���ط���اًم���ا 
األوفا  نوكو  بواجهة  اأ�ضراًرا  اأحلق 

البحرية.
قلقة  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  غ���ري 
على  ال��و���ض��ع  اإزاء  خ��ا���س  ب�����ض��ك��ل 
مقارنة  املنخف�ضة  مانغو  ج��زي��رة 
مب�����ض��ت��وى ال��ي��اب�����ض��ة وال���ت���ي ت���اأوي 
ُر�ضدت  وح��ي��ث  ا  �ضخ�ضً  30 نحو 
املمتلكات”،  يف  ج�ضيمة  “اأ�ضرار 

وعلى جزيرة فونوي.
“اأ�ضرار  ع����ن  اأوت���������ض����ا  واأف����������ادت 
الغربية  ال�ضواطئ  على  ج�ضيمة” 
تونغاتابو  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ل��ل��ج��زي��رة 

مب��ن��ع ال�����ض��ي��ارات م��ن ال���وق���وف يف 
اإزالة اجلليد،  اأثناء  مناطق معينة 
ُن�������ض���ر ع���ل���ى موقع  ل���ب���ي���ان  وف����ًق����ا 

البلدية على الإنرتنت.
واأغ���ل���ق���ت ال���ع���دي���د م����ن امل����دار�����س 
جنوب  ويف  ك��ي��ب��ي��ك  يف  اأب����واب����ه����ا 

اأونتاريو ومدينة تورونتو.
التلقيح اخلم�س  ع��ي��ادات  واأوق��ف��ت 
تورونتو  م��دي��ن��ة  ت���دي���ره���ا  ال���ت���ي 
التي يبلغ عدد �ضكانها نحو ثالثة 

ماليني �ضخ�س، عملياتها.
اأعلنت  امل���ّت���ح���دة،  ال����ولي����ات  ويف 
م�ضلحة الأر�ضاد اجلوية الوطنية 
اأن  الث����ن����ني  ����ض���ب���اح  ت���غ���ري���دة  يف 
التي  الكبرية  ال�ضتوية  “العا�ضفة 
�ضربت ثلث �ضرق البالد �ضتنح�ضر 

اليوم«.
واأ�ضافت “مع ذلك �ضت�ضتمر الآثار 
الرئي�ضية للثلوج واجلليد والرياح 
ال�ضاحلية يف منطقة  والفي�ضانات 
التاأهب  ح����ال  وت��ب��ق��ى  وا����ض���ع���ة«. 
�ضتوية  عا�ضفة  بهبوب  املرتبطة 

على  الواقع  تونغا  اأرخبيل  باجتاه 
اإب����ح����اًرا لثالثة  ت��ت��ط��ل��ب  م�����ض��اف��ة 

اأيام.
النيوزيلندي  ال��دف��اع  وزي���ر  وق���ال 
تكون  اأن  يجب  امل��ي��اه  اإن  ال��ث��الث��اء 
تلّوثها من  ب�ضبب خطر  الأول��وي��ة 

بقايا املخّلفات الركانية.
مملكة  “جارة  ف��رن�����ض��ا،  واأع���ل���ن���ت 
املنطقة  ق�����رب  ب�����ض��ب��ب  تونغا” 
الفرن�ضية ما وراء البحار والي�س-
اي��ه-ف��وت��ون��ا م��ن الأرخ��ب��ي��ل، اأنها 
للحاجات  لال�ضتجابة  “م�ضتعدة 

الأكرث اإحلاًحا لل�ضكان«.
الرئي�ضية  الإغاثة  وك��الت  واأّك��دت 
لتقدمي  ب�����ض��رع��ة  ت�ضتجيب  ال��ت��ي 
اأّنها  ط��ارئ��ة،  اإن�ضانية  م�����ض��اع��دات 
الت�����ض��ال مبوظفيها  ع��ن  ع��اج��زة 

املحليني.
هونغا-تونغا-هونغا- بركان  وكان 
ه���اب���اي ال���واق���ع ع��ل��ى ب��ع��د حواىل 
عا�ضمة  م�����ن  ك����ي����ل����وم����رًتا   65
املياه  ف��وق  ب��رز  ال��وف��ا،  تونغا نوكو 

و/ منتجعات  ع���ّدة  ُدّم���رت  “حيث 
التنمية  وزي����ر  وق����ال  م���ن���ازل«.  اأو 
�ضي�ضيليا  زيد  الأ�ضرتايل  الدولية 
الأ�ضرتالية  ال�ضرطة  عنا�ضر  اإن 
املنت�ضرين يف تونغا اأر�ضلوا تقريًرا 

“مقلًقا اإىل حد ما«.
واأظهرت �ضور لفتة ملتقطة من 
الأقمار  م��رك��ز  ون�����ض��ره��ا  ال��ف�����ض��اء 
املتحدة  ل��الأمم  التابع  ال�ضناعية 
ن��ه��اي��ة الأ����ض���ب���وع امل���ا����ض���ي حلظة 
ث�������وران ب����رك����ان ه���ون���غ���ا- ت��ون��غ��ا-
ه��ون��غ��ا-ه��اب��اي ع��ل��ى ج��زي��رة غري 
ماأهولة من جزر تونغا مع �ضحابة 
�ضخمة من الدخان والرماد تلتها 

مبا�ضرة موجات ت�ضونامي.
وكانت اإدارة مطار تونغا تاأمل باأن 
املدرج  تنظيف  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون 
لل�ضماح  اأوت�����ض��ا،  بح�ضب  الث��ن��ني، 
الع�ضكرية  النقل  طائرات  بهبوط 
 .C-130 ط��راز  من  الأ�ضرتالية 
واأر������ض�����ل الأ�����ض����ط����ول الأ�����ض����رتايل 
ناقالت  النيوزيلندي  والأ���ض��ط��ول 

منها اأُعيد ات�ضالها بالتيار بحلول 
امل�ضاء، بح�ضب موقع “باور اوتدج” 

الأمريكي.
1700 رحلة  اأك���رث م��ن  واأُل��غ��ي��ت 
داخلية ودولية يف الوليات املتحدة 
م�ضاء الثنني، بالإ�ضافة اإىل اإلغاء 
بح�ضب  ي���وم،  ق��ب��ل  رح��ل��ة   3000
“فاليت  ال���رح���الت  ت��ت��ّب��ع  م��وق��ع 

اوير«.
يف  املناطق  بع�س  ُو�ضعت  كندا،  يف 
م��ق��اط��ع��ت��ي ك��ي��ب��ي��ك واأون���ت���اري���و يف 
حال تاأّهب حت�ضًبا لعا�ضفة ثلجية 
وفًقا للموقع املتخ�ض�س بالطق�س 

التابع للحكومة الكندية.
اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  ت����ورون����ت����و،  ويف 
تت�ضاقط كميات ثلج ت�ضل كثافتها 
كتب  ح�ضبما  �ضنتيمرًتا،   60 اإىل 
ع��ل��ى ت��وي��رت اأن��ت��وين ف��ارن��ي��ل وهو 
كبري خراء الأر�ضاد اجلوية لقناة 

غلوبال نيوز الكندية.
واأ�ضدر رئي�س بلدية تورونتو جون 
له  ي�ضمح  للطوارئ  قانوًنا  ت��وري 

2009 ونفث  العام  ث��وران  خالل 
���ض��خ��ورا ك��ب��رية ورم������ادا يف اجلو 
ت�ضكل  اإىل  اأدى  م��ا   2015 ال��ع��ام 
جزيرة جديدة طولها كيلومرتان 
وارتفاعها  ك��ي��ل��وم��رت  وع��ر���ض��ه��ا 
الأ�ضبوع  ب���رك���ان  اأم�����ا  م����رت.  م��ئ��ة 
الأع��ن��ف منذ عقود،  فهو  امل��ا���ض��ي، 
من  �ضخمة  كتلة  نتيجته  وتكونت 
وال��رم��اد على �ضكل فطر  ال��دخ��ان 
مبا�ضرة  تالها  كلم،   30 بارتفاع 

الت�ضونامي.
هذا ول يزال �ضرق الوليات املتحدة 
لآث����ار عا�ضفة  ي��ت��ع��ّر���ض��ان  وك��ن��دا 
بت�ضاقط  م�ضحوبة  كبرية  �ضتوية 
ب���اإل���غ���اء اآلف  ث����ل����وج، م����ا ت�����ض��ب��ب 
يف  وبانقطاعات  اجلوية  الرحالت 
و�ضعت  حني  يف  الكهربائي  التيار 
حال  يف  ك��ن��دا  يف  املقاطعات  بع�س 

تاأّهب حت�ضًبا لعا�ضفة ثلجية.
وان��ق��ط��ع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي عن 
بعد  اأم���ريك���ي  م��ن��زل  األ����ف   120
العديد  اأن  غ���ري  الث���ن���ني،  ظ��ه��ر 

•• �أبوظبي -و�م:

����ض���ك���ل الن����ت���������ض����ار ال���������ض����ري����ع ل� 
اأغلب  ومت�����ض��ك  “اأوميكرون” 
دول العامل ب�ضيا�ضة التعاي�س مع 
الفريو�س وعدم العودة لإجراءات 
الأب��رز يف  العنوان  التام  الإغ��الق 
بدء  – 19 منذ  مواجهة كوفيد 

انت�ضار املتحور اجلديد.
القائم  الواقع اجلديد  وا�ضتدعى 
الفريو�س  م����ع  ال��ت��ع��اي�����س  ع���ل���ى 
ات��خ��اذ اإج����راءات اح��رتازي��ة اأكرث 
كبار  لفئتي  حلماية  وحزما  �ضدة 
ال�ضن واأ�ضحاب الأمرا�س املزمنة 
نقطة  مي���ث���ل���ون  اأن����ه����م  خ���ا����ض���ة 
ال�ضعف الأبرز يف مواجهة الوباء 

••ب كني-�أ ف ب

يف  بكوفيد-19  الإ�ضابات  عدد  بلغ 
ال�ضني الثنني اأعلى م�ضتوى له منذ 
-مار�س 2020 يف حني جتهد بكني 
اأوميكرون  امل��ت��ح��ورة  على  للق�ضاء 
اأ�ضابيع  قبل ثالثة  العدوى  �ضديدة 
الأوملبية  الألعاب  دورة  انطالق  من 

ال�ضتوية على اأرا�ضيها.
جديدة  اإ����ض���اب���ة   223 ور�����ض����دت 
 80 بينها  ال�����ض��ني م��ن  الث��ن��ني يف 
يف مدينة تياجنني ال�ضاحلية وت�ضع 
اأوميكرون يف  اأخ��رى بع�ضها حالت 
و�ضجلت  ال��ب��الد.  جنوب  يف  كانتون 
68 اإ�ضابة اأخرى يف مقاطعة خنان 
يف و�ضط البالد حيث فر�ضت تدابري 
عزل جزئي وحملة فحو�ضات وا�ضعة 

ت�ضمل ماليني الأ�ضخا�س.
وطلبت مدينة جوهاي الواقعة عند 
احلدود مع ماكاو من ال�ضكان جتنب 
مغادرة املدينة بعدما ر�ضدت حفنة 
وبا�ضرت  باأوميكرون  الإ�ضابات  من 
ف��ح�����س ك����ل ال���ق���اط���ن���ني الث���ن���ني. 

واأغلقت املدار�س ابوابها.
اأما مدينة �ضياآن التاريخية يف �ضمال 
البالد فقد �ضهدت تباطوؤا كبريا يف 
دام  اإغ��الق  بعد  اجلديدة  الإ�ضابات 

املا�ضي،  اكت�ضافه يف نوفمر  منذ 
ومب�ضتويات  ال���ع���امل  يف  ب��ك��ث��اف��ة 
الوباء،  ب���دء  م��ن��ذ  م�ضبوقة  غ��ري 
وفقا  انت�ضاره  �ضرعة  تقدر  حيث 
�ضعف   70 ب����  الأوب����ئ����ة  ل��ع��ل��م��اء 
���ض��رع��ة ان��ت�����ض��ار امل���ت���ح���ورات التي 
�ضبقته. ورف�ضت منظمة ال�ضحة 
العاملية ت�ضنيف الإ�ضابة باملتحور 
رغم  ب��اخل��ف��ي��ف��ة،  “اأوميكرون” 
اأع����را�����ض����ه على  ب�������اأن  اإق������راره������ا 
وال�ضباب  ال�ضن  و�ضغار  املطعمني 
متحور  م��ع  باملقارنة  ن�ضبيا  اق��ل 
املتحورات،  م��ن  وغ���ريه  “دلتا” 
ح���ي���ث لت���������زال ط���ب���ي���ع���ة ت���اأث���ري 
ال�ضن  كبار  على  اجلديد  املتحور 
واأ�ضحاب الأمرا�س املزمنة حمل 

املنخف�ضة  املناعة  مل�ضتويات  نظرا 
مقارنة  ب���ه���ا  ي���ت���م���ت���ع���ون  ال����ت����ي 

بغريهم.
العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وقالت 
متحور  اإن  املا�ضي  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
ي�ضكل  اأن  مي��ك��ن  “اأوميكرون” 
تهديدا حقيقيا حلياة الأ�ضخا�س 
ال�ضّن،  وك����ب����ار  امل���ل���ق���ح���ني  غ����ري 
يعانون  اّل�����ذي�����ن  والأ�����ض����خ����ا�����س 
اأو�ضح  ح��ي��ث  م��زم��ن��ة،  اأم���را����ض���ا 
املدير  راي�������ن،  م���اي���ك  ال���دك���ت���ور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���رن���ام���ج ال���ط���وارئ 
اأن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�ضحة  منظمة  يف 
خماطر  ت��واج��ه  امل��ذك��ورة  الفئات 

اأكر مع املتحور اجلديد.
اأوميكرون”  م��ت��ح��ور  وي��ن��ت�����ض��ر 

اإىل  ب���ا����ض���ت���م���رار،  كوفيد-19 
جانب اإعطائهم الأولوية يف تلقي 

التطعيمات.
الدولة  ���ض��خ��رت  الإم��������ارات،  ويف 
منذ بداية انت�ضار فريو�س كورونا 
اأكر  لتوفري  اإمكاناتها  امل�ضتجد 
ق���در م���ن ال��رع��اي��ة ل��ك��ب��ار ال�ضن 
واأ�ضحاب الأمرا�س املزمنة حيث 
امل�ضح  اإج���راء  لهم خدمات  وف��رت 
جماًنا،  ال��ف��ريو���س  ع���ن  للك�ضف 
وخدمة امل�ضح يف املنزل، وتو�ضيل 
اإقامتهم،  اأم����اك����ن  اإىل  ال�������دواء 
وت�����ق�����دمي خ����دم����ة ال����ض���ت�������ض���ارة 
اإىل  اإ�ضافة  الهاتف،  عر  الطبية 
خدمات الرعاية املنزلية الأخرى 

التي يحتاجون اإليها.

وب��ع��د ال��ك�����ض��ف ع���ن اإ���ض��اب��ة حملية 
نهاية  ع��ط��ل��ة  خ����الل  ب���اأوم���ي���ك���رون 
ال�ضلطات  ع��ززت  بكني،  يف  الأ�ضبوع 
ال����ق����ي����ود امل���ف���رو����ض���ة ع���ل���ى دخ����ول 
الأ�ضخا�س اإىل العا�ضمة من مناطق 

�ضينية اأخرى.
�ضلبي  فح�ضا  تفر�س  بكني  وب��ات��ت 
وفح�س  ال���رح���ل���ة  ق���ب���ل  ال��ن��ت��ي��ح��ة 
متابعة بعد الو�ضول فيما طلب من 
خالل  املدينة  م��غ��ادرة  ع��دم  ال�ضكان 

عطلة راأ�س ال�ضنة القمرية املقبلة.
اأن  ال�ضحية  ال�ضلطات  واأو���ض��ح��ت 
امل����راأة امل�����ض��اب��ة مل ت��غ��ادر ب��ك��ني ومل 
ت���خ���ال���ط م�����ض��اب��ني اآخ�����ري�����ن. وقد 
لنحو  فحو�ضات  ال�ضلطات  اأج���رت 
13 األف �ضخ�س يقيمون يف املنطقة 
نف�ضها او يعملون فيها. وقد اأغلقت 
يف  اأبوابها  ال�ضياحية  امل��واق��ع  بع�س 

العا�ضمة ال�ضينية اأي�ضا.
وتنتهج ال�ضني حيث ظهر الفريو�س 
 2019 ال��ع��ام  نهاية  الأوىل  للمرة 
ج���دا يف مواجهة  ���ض��ارم��ة  ���ض��ي��ا���ض��ة 
اجل��ائ��ح��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ط��ل��ب اإج����راء 
ت��ام عند  اخ��ت��ب��ارات وا�ضعة واإغ���الق 
تواجه  اأن��ه��ا  اإل  اإ���ض��اب��ات.  اكت�ضاف 
يف الأ���ض��اب��ي��ع الأخ����رية ان��ت�����ض��ار بوؤر 

اإ�ضابات عدة يف مدن خمتلفة.

ج��دل ودرا���ض��ة ل��ذل��ك اأب��ق��ت على 
اكر  ت��اأم��ني  ب�ضرورة  تو�ضياتها 

قدر من احلماية لتلك الفئتني.
واملخت�ضون  الأط����ب����اء  وي��و���ض��ي 
مب�����ج�����م�����وع�����ة م��������ن ال�����ت�����داب�����ري 
ال�ضن  كبار  لتجنيب  والإج���راءات 
املزمنة  الأم�����را������س  واأ�����ض����ح����اب 
كورونا  بفريو�س  الإ�ضابة  خطر 
امل�����ض��ت��ج��د، وم���ن���ه���ا ت��ق��ل��ي��ل عدد 
يتعاملون  ال���ذي���ن  الأ����ض���خ���ا����س 
معهم ب�ضكل مبا�ضر، توفري منط 
على  خا�ضة  لهم  ال�ضحي  احلياة 
الطبية  املراجعة  ال��غ��ذاء،  �ضعيد 
و�ضعهم  على  للوقوف  امل�ضتمرة 
املو�ضوفة  الدوي��ة  اأخ��ذ  ال�ضحي، 
اإج������راء فحو�س  ب��ان��ت��ظ��ام،  ل��ه��م 

و�ضيا�ضة  اأي�����ض��ا  اجل��وي��ة  ال��رح��الت 
“قطع الطريق” مع وقف خطوط 
م��ع��ي��ن��ة يف ح����ال ك���ان���ت الإ����ض���اب���ات 

الوافدة منها مرتفعة.
ال��ري��ا���ض��ي��ون ومم��ث��ل��و الدول  وب����داأ 

�ضهرا.
اإ�����ض����اب����ة واف�������دة يف   60 و����ض���ج���ل���ت 
تفر�س  فيما  الثنني  اأم�س  ال�ضني 
تدقيق �ضارمة عند  البالد عمليات 
م���ع خف�س  م��داخ��ل��ه��ا احل����دودي����ة 

ال�ضينية  ال��ع��ا���ض��م��ة  اإىل  ال��و���ض��ول 
ال�ضتوي  ل����الأومل����ب����ي����اد  ا�����ض����ت����ع����دادا 
والدخول مبا�ضرة اإىل الفقاعة التي 
وتف�ضلهم  م�ضددة  ملراقبة  تخ�ضع 

ب�ضكل تام عن ال�ضكان.

اأ�ضرار ج�ضيمة يف اأرخبيل تونغا بعد ت�ضونامي 

�إلغاء �آلف �لرحالت جّر�ء عا�سفة ب�سرق �أمريكا وكند� 

�لعامل يو�جه »�أوميكرون« بال �إغالق.. وحماية �مل�سنني و�ملر�سى نقطة �ل�سعف �لأبرز

�أ�سرت�ليا ت�سجل عدد وفيات غري م�سبوق مع �نت�سار �أوميكرون�ل�سني ت�سجل �أعلى م�ستوى �إ�سابات منذ �سنتني 

�أوميكرون يدخل مرحلة ذروة �لنت�سار يف �لعر�ق

•• �صيدين-وكاالت

اأك���ر ع���دد وفيات  اأ���ض��رتال��ي��ا ي���وم اأم�����س ال��ث��الث��اء  �ضجلت 
اأوميكرون  ال�ضاللة  انت�ضار  يوا�ضل  اإذ  اجلائحة،  بدء  منذ 
امل�ضابني للم�ضت�ضفيات  العدوى رفع معدلت نقل  �ضريعة 
اإىل م�ضتويات قيا�ضية، حتى مع تراجع الإ�ضابات اليومية 
انت�ضار  اأ�ضواأ موجاتها من  اأ�ضرتاليا  ت�ضهد  ب�ضكل طفيف. 
املتحورة  اأوميكرون  ال�ضاللة  توؤججها  والتي  كوفيد-19، 
امل�ضابني  دخ��ول  معدلت  رفعت  التي  كورونا  فريو�س  من 
للم�ضت�ضفيات والعناية املركزة اأكرث من اأي وقت منذ بدء 

اجلائحة. 

•• بغد�د-وكاالت

املتحور  اأن  العراقية من  ال�ضحة  ب��وزارة  حذر م�ضوؤول 
واأن  البالد  يف  النت�ضار  ذروة  مرحلة  دخ��ل  اأوم��ي��ك��رون 

اأعداد الإ�ضابات مر�ضحة لالرتفاع.
العراقية  ال�ضحة  ب���وزارة  ال�ضحة  تعزيز  مدير  وق��ال 
الدكتور هيثم العبيدي، يف ت�ضريح ل�ضحيفة “ال�ضباح” 
املتحور  “انت�ضار  اإن  الثالثاء،  اأم�س  ن�ضرته  احلكومية 
اجلديد يف البالد ميثل م�ضدر قلق كبري ب�ضبب ارتفاع 
الإ�ضابات ب�ضكل كبري يف وقت ق�ضري، وما �ضي�ضببه هذا 

74 حالة وفاة يف  اأنه مت ت�ضجيل  واأظهرت بيانات ر�ضمية 
�ضاوث  نيو  ال�ضباح بوليات  املجمل حتى وقت متاأخر من 
الأ�ضرتالية  ال��ولي��ات  وه��ي  وكوينزلند،  وفيكتوريا  ويلز 
القيا�ضي  ال��رق��م  يتجاوز  مم��ا  بال�ضكان،  اكتظاظاً  الأك���رث 
املا�ضي.  اخلمي�س  ي��وم  امل�ضجل  حالة   57 البالغ  ال�ضابق 
ي�ضكلون  املطعمني  غ��ري  ال�ضباب  اإن  ال�ض�لطات  وتق����ول 
يف  امل�ضت�ضفيات  دخلت  التي  احل��الت  من  كبي��راً”  “عدداً 

البالد. 
اإ���ض��اب��ة م��ن��ذ بدء  1.6 م��ل��ي��ون  اأ���ض��رتال��ي��ا ح���وايل  �ضجلت 
الأ�ضبوعني  يف  م��ل��ي��ون   1.3 ح�����وايل  م��ن��ه��ا  اجل���ائ���ح���ة، 

املا�ضيني. وبلغ اإجمايل الوفيات 2757.

من �ضغوط على كل من الأدوية والأ�ضرة وامل�ضت�ضفيات 
اأن ح�ضانة فريو�س كورونا  واملالكات الطبية. واأو�ضح 
21 يوما بينما  اإىل  ب�ضكل عام ت��رتاوح بني يوم واح��د 

ح�ضانة املتحور اأوميكرون اأقل من اأ�ضبوع.
الأ�ضابيع  ب��ك��ورون��ا خ���الل  الإ���ض��اب��ة  و���ض��ج��ل��ت ح����الت 

املا�ضية يف العراق ارتفاعاً كبرياً.
البالد  يف  امل�ضجلة  لالإ�ضابات  الإجمايل  العدد  وو�ضل 
منذ مطلع عام 2020 وحتى الآن اأكرث من مليونني 
األفاً   24 الوفيات  ع��دد  بلغ  فيما  اإ�ضابة،  األ��ف  و118 

و252 حالة.
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 
367639:تاريخ: 2021/12/26 املودعة بالرقم  

بيانات الأولوية: 
ال�ضم: اأوج انف�ضتمنت�س ليمتد وعنوانه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الريطانية.

�ضورة العالمة                

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
حجز املوا�ضالت عر املوقع اللكرتوين، تعبئة وتخزين الب�ضائع، تو�ضيل طلبات الطعام، ت�ضليم الطرود، 
نقل وت�ضليم الب�ضائع، ت�ضليم الر�ضائل ، الت�ضليم ال�ضريع للب�ضائع باملركبات ، خدمات التو�ضيل ، التخزين 

املوؤقت للت�ضليم ، تتبع ال�ضحنات وتعقبها، توفري التتبع الإلكرتوين للطرود لالآخرين.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SHAWARMETNA باللغة الإجنليزية بخط وطريقة 
A على �ضكل ر�ضم تعبريي ل�ضيخ �ضاورما و العالمة باللونني الأ�ضفر و الأحمر  مميزة حيث ان حرف ال ِ

داخل ر�ضم ملربع باللون الأ�ضود .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

EAT 183332

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 
367645:تاريخ: 2021/12/26 املودعة بالرقم  

بيانات الأولوية: 
ال�ضم: اأوج انف�ضتمنت�س ليمتد وعنوانه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الريطانية.

�ضورة العالمة             

      
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات تقدمي الطعام وال�ضراب، والإقامة املوؤقتة، واملقاهي، والكافيرتيات ، والفنادق ، واملوتيالت ، واملطاعم 
الإقامة  وتوفري   ، الطعام  وتقدمي   ، واملقا�ضف   ، اخلفيفة  الوجبات  وب���ارات   ، الذاتية  اخلدمة  ومطاعم   ،
واملنازل  الفنادق   ( الإقامة  ومكاتب   ، للعطالت  والإقامة  للمطاعم  واحلجز  احلجز  وخدمات   ، للعطالت 

الداخلية( ، وتاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، واملنازل ال�ضياحية ، وحجز الفنادق.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SHAWARMETNA باللغة الإجنليزية بخط وطريقة 
A على �ضكل ر�ضم تعبريي ل�ضيخ �ضاورما و العالمة باللونني الأ�ضفر و الأحمر  مميزة حيث ان حرف ال ِ

داخل ر�ضم ملربع باللون الأ�ضود .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

EAT 183333 تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  املودعة بالرقم: 164900 
امل�ضجلة حتت الرقم: 164900

بتاريخ: 2014/02/13
با�ضم: �ضركة جرنال موتورز ال ال �ضي

املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�ضيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �ضيتي  �ضنرت،  ريني�ضانز   300 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1 - منتجات عناية و�ضيانة ال�ضيارات، وبالتحديد، اإ�ضمنت 
ل�ضق وغازات اأو �ضوائل تريد ومواد م�ضادة للتجمد وطاردات �ضبغات لالأقم�ضة وال�ضوائل الهيدروليكية 
مبا يف ذلك زيت الفرامل ومائع نقل احلركة ومائع لنظام التوجيه الزيتي واأجهزة تع�ضيق الرتو�س؛ املواد 
الكيميائية امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة والعلم والت�ضوير الفوتوغرايف، اإ�ضافة اإىل الزراعة والأعمال الب�ضتانية 
والغابات؛ راتينجات ) مواد �ضمغية ( �ضناعية غري معاجلة وبال�ضتيك غري معالج؛ اأ�ضمدة؛ مركبات لإطفاء 
احلرائق؛ حت�ضريات التعديل احلراري واللحام؛ مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية؛ مواد للدباغة؛ مواد 
ل�ضقة م�ضتخدمة يف ال�ضناعة؛ مواد كيميائية ومواد ل�ضقة ت�ضتخدم يف �ضناعة و�ضيانة ال�ضيارات؛ ا�ضمنت 
ل�ضق؛ مواد لنفخ ومنع ت�ضرب الإطار؛ ل�ضوق مطاطي لإ�ضالح الإطارات الهوائية؛ مركبات منع الت�ضرب يف 

الإطار؛ مواد ملنع الت�ضرب من ثقب الإطار.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2021/11/10 

وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  املودعة بالرقم: 164904 
بتاريخ: 2015/09/20 امل�ضجلة حتت الرقم: 164904 

با�ضم: �ضركة جرنال موتورز ال ال �ضي
الوليات   ،3000-48265 مي�ضيغان  ولية  ديرتويت،  اوف  �ضيتي  �ضنرت،  ريني�ضانز   300 وعنوانه: 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11 -  معدات تركيب مكيفات الهواء واجهزة 

تريد الهواء واأجهزة ت�ضخني الهواء واجهزة م�ضادة لبهار العني.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ملدة ع�ضر  املفعول  نافذة  و�ضتظل احلماية 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  املودعة بالرقم: 164905 
بتاريخ: 2014/02/11 امل�ضجلة حتت الرقم: 164905 

با�ضم: �ضركة جرنال موتورز ال ال �ضي
الوليات   ،3000-48265 مي�ضيغان  ولية  ديرتويت،  اوف  �ضيتي  �ضنرت،  ريني�ضانز   300 وعنوانه: 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12 - املركبات ذات املحركات واأجزائها ؛ اأجهزة 

للتنقل عن طريق الر اأو اجلو اأو املاء.
انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ملدة ع�ضر  املفعول  نافذة  و�ضتظل احلماية 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  املودعة بالرقم: 164901 
بتاريخ: 2014/02/13 امل�ضجلة حتت الرقم: 164901 

با�ضم: �ضركة جرنال موتورز ال ال �ضي
وعنوانه: 300 ريني�ضانز �ضنرت، �ضيتي اوف ديرتويت، ولية مي�ضيغان 48265-3000، الوليات املتحدة 

الأمريكية
و�ضحوم  الت�ضحيم  وزي��وت  ال�ضناعية  الزيوت   -  4 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 
ووقود واإنارات والزيوت النافذة ووكالء الإطالق ) بطبيعة الزيوت( لال�ضتخدام يف البناء؛ امت�ضا�س 
وفتائل  �ضموع  واإن����ارات؛  امل��ح��رك(  روح  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  والتجليد؛  للرتطيب  وتركيبات  الغبار 

لالإ�ضاءة؛ منتجات رعاية و�ضيانة ال�ضيارات .
و�ضتظل احل��م��اي��ة ن��اف��ذة امل��ف��ع��ول مل��دة ع�ضر ���ض��ن��وات اأخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء احل��م��اي��ة يف: 

2021/11/10 وحتى تاريخ: 2031/11/10.
ادارة العالمات التجارية
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)عدا  وحم��رك��ات  م��وت��ورات  ب����الآلت؛  اخلا�ضة  والأدوات  الآلت   -  7 بالفئة:  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل���ك 
غري  زراعية  اأدوات  الأر�ضية(؛  املركبات  يف  امل�ضتخدمة  )عدا  العنا�ضر  ونقل  ربط  اآلت  الأر�ضية(؛  املركبات  يف  امل�ضتخدمة 
قيادة  واأح��زم��ة  وم���رذاذ  وم�ضايف  زيتية  واأخ��ت��ام  و�ضمامات  وم�ضخات  وحمامل  وتربني  بي�س  حا�ضنات  ي��دوي��ة،  امل�ضغولة 
كهربائية  التريد ومولدات  وم��راوح  الداخلي  الح��رتاق  التريد ملحركات  وم�ضعات  الكهربائي ومنظمات  املولد  وفرا�ضي 
اإ�ضعال  اإ�ضعال وموقتات  واأجهزة  الكهربائي ومولدات  املولد  القيادة و�ضيور  القيادة و�ضال�ضل  ا�ضطوانات وعجالت  وروؤو���س 
التي  وال�ضنابري  �ضغط  واأجهزة  املحرك  �ضرعة  ومنظمات  املحرك  ومكاب�س  م��راوح  و�ضيور  �ضوت  وكامتات  حقن  وو�ضائل 
تكون جزءا من املحركات؛ اأجهزة الإ�ضعل ملحركات الحرتاق الداخلي؛ اأجهزة الإ�ضعال ملحركات ال�ضيارات و�ضمعات ال�ضرر 
�ضغط  واأجهزة  ه��واء  �ضواغط  )اآلت(  م�ضخات  تو�ضيل؛  وكابالت  قاب�س  وغطاء  التوهج  و�ضمعات  ال�ضيارات  حمركات  يف 
الثالجة وحمامل و�ضمامات وحلقات ت�ضحيم واأحزمة قيادة وفرا�ضي املولد الكهربائي والكاربوريتور ومراوح تريد املحرك 
واملولدات الكهربائية وروؤو�س ا�ضطوانات ومكاب�س حمرك وفالتر زيت املحركات )ال�ضيارات( ومر�ضحات الهواء )لل�ضيارات( 
وم�ضخة زيت املحركات )لل�ضيارات( وتربني ومرذاذ )جزء من املوتورات واملحركات( وعجالت القيادة )جزء من املوتورات 
واملحركات(؛ �ضال�ضل املحرك )جزء من املوتورات واملحركات(؛ اآلت واأدوات خا�ضة بالآلت؛ اآلت لربط ونقل العنا�ضر )عدا 
وحمامل  تربني  زراعية؛  اأدوات  ؛  پي�س  حا�ضنات  يدويا؛  م�ضغولة  غري  زراعية  اأدوات  الأر�ضية(؛  املركبات  يف  امل�ضتخدمة 
وم�ضخات و�ضمامات واأختام زيتية وم�ضايف ومرذاذ واأحزمة القيادة وفرا�ضي املولد الكهربائي ومنظمات وم�ضعات تريد 

ملحركات الحرتاق الداخلي ومراوح تريد ومولدات كهربائية وروؤو�س ا�ضطوانك .
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2021/11/10 وحتى تاريخ: 

.2031/11/10
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 2011/11/10  املودعة بالرقم: 164903 
بتاريخ: 2014/02/11 امل�ضجلة حتت الرقم: 164903 

با�ضم: �ضركة جرنال موتورز ال ال �ضي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�ضيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �ضيتي  �ضنرت،  ريني�ضانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 - بطاريات كهربائية ومراكمات واأجهزة الراديو واأجهزة 
واأجهزة  التيار(  �ضدة  )مقايي�س  واأم��ي��رتات  �ضوتية  اأق��را���س  وم�ضغالت  وم�ضجالت  واأ�ضرطة  تليفزيونية 
اإنذار �ضد ال�ضرقة ومربعات تقاطع لالإ�ضاءة وكوابل كهربائية واأ�ضالك وقواطع دائرية وعدادات ال�ضرعة 
وعدادات  مائي  ومائع  ومفاتيح  اإلكرتونية  طرفية  ونهايات  كهربائية  ولفائف  كهربائية  اأب��واب  وفتاحات 
للتحكم  م�ضبقا  امل�ضجلة  احلا�ضوب  برامج  و�ضوابط؛  ورقائق  حوا�ضيب  النحدار؛  واأمتار  وموؤ�ضرات  وق��ود 
اإ�ضعال؛ علمية ومالحية وم�ضحية وفوتوغرافية و�ضينمائية وب�ضرية  ال�ضيارات وثريمو�ضتات وموقتات  يف 
والتوزين والقيا�س والإ�ضارة والتحقق ) الإ�ضراف ( واأجهزة واأدوات التعليم والنجاة؛ اأجهزة واأدوات للتو�ضيل 
والتبديل والتحويل والرتاكم وتنظيم اأو مراقبة الكهرباء؛ نقل اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضورة؛ حامالت بيانات 
النقد  ت�ضجيل  اآلت  بالعملة؛  تدار  التي  لالأجهزة  واآليات  الآيل  البيع  اآلت  ت�ضجيل   واأقرا�س  مقناطي�ضية 
كهربائية  ومراكم  بطاريات  احل��رائ��ق؛  اإطفاء  اأجهزة  البيانات؛  ملعاجلة  وحوا�ضيب  واأج��ه��زة  حا�ضبة  واآلت 
لدرجات  اأوتوماتيكية  )مثبتات  ثريمو�ضتات  �ضوابط؛  رقائق؛  حوا�ضيب؛  واأمتار؛  وتلفزيون  راديو  واأجهزة 

احلرارة(؛ اأنظمة واأجزاء لال�ضتعال؛ بطاريات قلوية وبطاريات الليثيوم؛ مقومات عك�ضية.
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2021/11/10 

وحتى تاريخ: 2031/11/10.
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عربي ودويل

ليز ت�سيني: على �حلزب �جلمهوري �أن يختار بني »�حلقيقة و�لإخال�س للد�ستور« و»عبادة �سخ�سية« تر�مب

•• �لفجر –خرية �ل�صيباين
جلنة  يف  طرف  هي  ال�ضابق  الرئي�س  نائب  ابنة     
التحقيق التابعة للكونغر�س حول التمرد �ضد مبنى 
امل�ضوؤولني  من  قليل  عدد  غــرار  وعلى  الكابيتول. 
املنتخبني من مع�ضكرها املنتقدين للرئي�س ال�ضابق، 

اأ�ضبحت منبوذة.
فقط  اثنان  كان  يناير،   6 يف  �ضريايل...  امل�ضهد     
ولية  عن  املنتخبة  ت�ضيني،  -ليز  اجلمهوريني  من 
ال�ضابق  النائب  ت�ضيني،  ديــك  ووالــدهــا  وايومنغ، 
حرم  يف  -حا�ضرين  بو�س  دبليو  ــورج  ج للرئي�س 
القاتلة  النتفا�ضة  ذكرى  لإحياء  النواب  جمل�س 

�ضد مبنى الكابيتول قبل عام.

ليز ت�ضيني املتمردة على ترامب انتقام ترامب قد يحرمها موقعها

اأنتوين غونزالي�س ين�ضحب خوفا على ا�ضرتهاآدم كينزينجر لن يرت�ضح مرة اخرى

تنتمي للجنة التحقيق التابعة للكونغر�س:

ليز ت�سيني، �جلمهورية �لتي جتر�أت على حتدي تر�مب
يتمتع ترامب ب�ضعبية لدى العديد من الناخبني املحافظني، وال�ضتبل�ضمنت اجلمهوري م�ضتعد ملوا�ضلة لعق حذائه

ع�����ن�����د و������ض�����ول�����ه�����م�����ا، ا�����ض����ط����ف 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ون امل���ن���ت���خ���ب���ون 
الكثري  ي��ق��ول  وه���ذا  مل�ضافحتهم، 

عن املناخ ال�ضيا�ضي يف وا�ضنطن.
   خالل ال�ضنوات الثماين لرئا�ضة 
الدابة  ت�����ض��ي��ن��ي  ك���ان دي���ك  ب���و����س، 
ب�  ملقب  للدميقراطيني.  ال�ضوداء 
بهذا  وك��ان فخورا  “دارث فيدر”، 
املت�ضدد  املحافظ  هذا  دفع  اللقب، 
كاذبة  بذريعة  العراق  غزو  باجتاه 
ودبر  ال�ضامل؛  الدمار  اأ�ضلحة  هي 
بعد  والتن�ضت  التج�ض�س  ب��رام��ج 
11 �ضبتمر، وكذلك اإقامة �ضجن 
ا�ضتخدام  اإىل  ودع���ا  غ��وان��ت��ان��ام��و؛ 

التعذيب ...
   وميكن لبنته البالغة من العمر 
بن�ضب  ت��ت��ب��اه��ى  اأن  ع����اًم����ا،   55
اإنها  ���ض��ائ��ب��ة:  ت�����ض��وب��ه  حم��اف��ظ ل 
ومناه�ضة  ل��الإج��ه��ا���س،  م���وؤي���دة 
زواج  �ضد  حتى  وكانت  لل�ضرائب، 
اأدى  مم��ا  ال��وق��ت،  لبع�س  املثليني 
اأختها  م���ع  ال��ع��ل��ن��ي  خ��الف��ه��ا  اإىل 
املثلية. وخ�ضو�ضا، دعمت بحما�س 
�ضنوات،  اأربع  ترامب طيلة  دونالد 
وراء  دائ��م  ب�ضكل  تقريًبا  م�ضطفة 

مواقفه، على الأقل حتى 6 يناير.
ال���ه���ج���وم على  اأي�������ام م����ن  ب���ع���د     
ت�ضيني،  ليز  �ضوتت  الكوجنر�س، 
جمهوريني  ن����واب   9 ج��ان��ب  اإىل 
ب�ضبب  ت����رام����ب  ل���ع���زل  اآخ�����ري�����ن، 
واعلنت:  التمرد.  على  التحري�س 
اأك���ر  خ��ي��ان��ة  اأي  ه���ن���اك  “لي�ضت 
املتحدة  للوليات  رئي�س  قبل  من 
ملن�ضبه واأداء اليمني الد�ضتورية”. 
اأ�ضبحت،  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه����ذه  وب���ع���د 
�ضوت  وه����و  ك��ي��ن��زي��ن��ج��ر،  اآدم  م���ع 
ج��م��ه��وري ن��اق��د اآخ�����ر، ع�����ض��ًوا يف 
يناير   6 اأ�ضباب  التحقيق يف  جلنة 

التي اأطلقها الدميقراطيون.
   لكن امل�ضوؤولني الع�ضرة املنتخبني 
يدفعون ثمناً باهظاً لأنهم جتروؤوا 
ال�ضابق  ال���رئ���ي�������س  حت�����دي  ع���ل���ى 
يطرحها  التي  امل��وؤام��رة  ونظريات 
حول تزوير انتخابي �ضخم حرمه 

من الفوز عام 2020. 
وهاجمتهم  زم���الوؤه���م،  ن��ب��ذه��م    
الغا�ضبة،  ت���رام���ب  ق���اع���دة  ب�����ض��دة 
وي�ضّن  منبوذين.  اأ�ضبحوا  ان  اىل 
كا�ضحا  ه��ج��وم��ا  ���ض��ده��م  ت���رام���ب 
ويهينهم،  وي��ن��ت��ق��ده��م،  وق��ا���ض��ي��ا، 

وي�����ض��ع يف ط��ري��ق��ه��م خ�����ض��وم��ا يف 
القادمة،  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات 
على اأمل ن�ضف اإع��ادة انتخابهم يف 
ن��وف��م��ر، خ��الل اق���رتاع منت�ضف 

املدة.
اإن عملية ترامب الثاأرية فاعلة     
تعر�ضه  ب�ضبب  اأه��داف��ه��ا:  وحتقق 
من  في�ضاًنا  وتلقيه  للم�ضايقات 
اأنتوين  اأعلن  بالقتل،  التهديدات 
ال��رمل��ان عن  “ع�ضو  غ��ون��زال��ي�����س 
�ضالمة  قلقا على  اأوهايو”،  ولية 

اأ�ضرته، يف �ضبتمر، اأنه لن يرت�ضح 
اآدم  ب��ع��د �ضهر  ت���اله  اأخ�����رى.  م���رة 
كينزينجر “اإلينوي”. اأما بالن�ضبة 
بال�ضمت  يلوذ  اأكرثهم  لالآخرين، 
حماولني اأن ينقذهم الن�ضيان من 

الغرق يف ت�ضونامي الرتامبية.

ليز ت�ضيني، �ضوت متباين
   اأك���رث م��ن ع��ان��ى ح��ت��ى الآن هي 
�ضد  املقاومة  طليعة  ت�ضيني،  ليز 
ترامب. يف مايو، متت اإزاحتها من 

لأغرا�س انتخابية. “يركز احلزب 
على اقرتاع نوفمر، ولديه هدف 
وح��ي��د: ا���ض��ت��ع��ادة ال�����ض��ي��ط��رة على 
ترامب  وي��ت��م��ت��ع  ال���ن���واب،  جمل�س 
ب�ضعبية لدى العديد من الناخبني 
وال�ضتبل�ضمنت  امل����ح����اف����ظ����ني، 
لعق  ملوا�ضلة  م�ضتعد  اجل��م��ه��وري 

يتابع بريان جريفيه. حذائه”، 
اأج����رت����ه �ضحيفة  مل�����ض��ح  وف���ًق���ا      
يقل  م��ا ل  ف���اإن  ب��و���ض��ت،  وا�ضنطن 
عن 163 من اجلمهوريني الذين 

تكتم  ت�����ض��ي��ن��ي مل  ل��ي��ز  اأن  غ���ري     
العك�س متاما،  بل على  انتقاداتها، 
احلزب  اأن  ق��ا���ٍس،  ع��م��ود  يف  كتبت 
حتول”،  نقطة  “عند  اجلمهوري 
“احلقيقة  ب��ني  ي��خ��ت��ار  اأن  وع��ل��ي��ه 
و”عبادة  للد�ضتور”،  والإخ��ال���س 

�ضخ�ضية” ترامب. 
لكن، ها ان حزب اأبراهام لنكولن، 
الهجوم  خ��ط��ورة  م��ن  دائ��ًم��ا  يقلل 
وين�ضر  ال��ك��اب��ي��ت��ول،  م��ب��ن��ى  ع��ل��ى 
وكل هذا  ال�ضابق،  الرئي�س  �ضخب 

يف  الثالثة  كال�ضخ�ضية  من�ضبها 
فرع  قبل  ثم طردها من  الرملان، 
اجلمهوري.  احل��زب  من  وايومنغ 
ويتحّتم عليها الآن مواجهة خ�ضم 
“اإنه  ومي����ّول����ه.  ت���رام���ب  ي��دع��م��ه 
اأن ن��رى ه��ذه النجمة  لأم��ر �ضادم 
ال�ضتبل�ضمنت،  ع�ضو  ال�����ض��اع��دة، 
فيه  م��رغ��وب  غ��ري  ا  �ضخ�ضً ت�ضبح 
يالحظ  اجلمهوريني”،  ب�����ني 
بريان جريفيه، الأ�ضتاذ يف جامعة 

تك�ضا�س.

النتخابات  ���ض��رع��ي��ة  يف  ي�ضككون 
الأخ��رية هم من املر�ضحني ملقاعد 
-مما   ... عامون  ومدعون  -حكام 
مي��ن��ح��ه��م ال���ي���د ال��ع��ل��ي��ا يف اإج�����راء 

القرتاع يف وليتهم.
 اأما املنبوذون الثمانية الباقون فما 
انتخابهم؟  اإع���ادة  يف  فر�ضهم  هي 
م���ن امل��ب��ك��ر ج���دا ال���ق���ول، ل��ك��ن اإذا 
ف���اإن احل���زب اجلمهوري  خ�����ض��روا، 

�ضيزداد ترامبية.
عن لك�ضربي�س

�سربة لالإخو�ن.. بريطانيا تعزز �لتعاون �لأمني مع �ل�سرق �لأو�سط
•• لندن-وكاالت

تنامي  ب�ضاأن  الريطانية  ال�ضتخبارات  لدى  املتزايدة  املخاوف  دفعت 
ال��ع��م��ل��ي��ات الإره���اب���ي���ة وزي�����ادة م���ع���دلت ال��ت��ط��رف ب�����ض��ب��ب اجلماعات 
الإخوان  تنظيم  ومنها  الأوروب����ي،  املجتمع  يف  املتغلغلة  والتنظيمات 
ال�ضرق  دول  مع  وال�ضتخباراتي  الأمني  التعاون  تعزيز  اإىل  الإره��اب��ي، 
لدرا�ضات  الأوروب��ي  املركز  عن  �ضادرة  حديثة  درا�ضة  بح�ضب  الأو�ضط، 
اخلليج  دول  خارجية  وزراء  ���ع  ووقَّ وال�ضتخبارات.  الإره���اب  مكافحة 
والتجارة  وال�ضتخباراتي  الأمني  التعاون  لتعزيز  اتفاقية  وبريطانيا 
والأمن ال�ضيراين، مطلع يناير اجلاري، فيما بحث الرئي�س امل�ضري 
عبد الفتاح ال�ضي�ضي وويل عهد بريطانيا الأمري ت�ضارلز، بالقاهرة يف 
19 نوفمر 2021، جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي 

ب��ني م�ضر وب��ري��ط��ان��ي��ا يف ع���دد م��ن امل���ج���الت؛ اأب���رزه���ا م��ل��ف مكافحة 
الإرهاب والتطرف. وراأت الباحثة امل�ضرية يف ق�ضايا الإرهاب الدويل، 
معامل  لتحديد  جديداً  ف�ضاًل  ب��داأت  املتحدة  “اململكة  اأن  فايد،  ب�ضمة 
خالل  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ودول  الأوروب����ي  الحت���اد  وب��ني  بينها  العالقة 
بريطانيا  اأن  جند  العاملية‘  ’بريطانيا  م�ضمى  وحت��ت  املقبلة،  الفرتة 
ال�ضرق  دول  بقية  مع  �ضراكتها  وتن�ضيط  ا�ضرتاتيجيتها  تغيري  تريد 
الأو�ضط«. واأو�ضحت الباحثة يف درا�ضتها املن�ضورة حتت عنوان “التعاون 
اأن ال�ضلطات الريطانية  الأمني ما بني بريطانيا وال�ضرق الأو�ضط”، 
الأخرى  والتنظيمات  والقاعدة  داع�س  تنظيمي  ق��درات  تزايد  اأن  ترى 
اإىل  ي��وؤدي  النووي”،  “الت�ضعيد  ا�ضتمرار طهران يف  املتطرفة، كذلك 
تقوي�س الأمن الإقليمي والدويل. لذلك عززت ال�ضلطات الريطانية 
والدفاع  والأم���ن  ال�ضتخبارات  جم��الت  يف  املنطقة  ل��دول  دعمها  من 

ومكافحة الإرهاب. بالإ�ضافة اإىل تطوير ال�ضراكات الأمنية والدفاعية 
وال�ضيرانية. ل �ضيما بعد ت�ضاعد الهجمات الإرهابية يف دول ال�ضرق 
الأو�ضط. وبح�ضب الدرا�ضة، دعت احلكومة الريطانية اإىل تعزيز قيم 
الت�ضامح والتعاي�س امل�ضرتك، كذلك مواجهة الأيديولوجيات املتطرفة، 
و�ضيا�ضتها  خلططها  ا�ضرتاتيجية  م��راج��ع��ات  اإج����راء  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
اخلارجية. ومهدت لندن لتكوين فريق من اخلراء الأمنيني من اأجل 

التفكري ال�ضرتاتيجي يف جمالت الدفاع والأمن.
وتوقعت الباحثة اأن توؤدي الإجراءات والتدابري التي اتخذتها بريطانيا 
تلك  تقوي�س  ���ض��اأن  وم��ن  املتطرفة.  التنظيمات  ق���درات  تقوي�س  اإىل 
واللجوء  ل��الإره��اب  ال���دول  رع��اي��ة  احتمالية  م��ن  يقلل  اأن  التنظيمات 
الإخ���وان  جلماعة  اآم��ن��ا  م���الًذا  بريطانيا  وت�ضكل  ب��ال��وك��ال��ة.  للحروب 
مقراً  لندن  من  وتتخذ  العربية،  ال��دول  من  ع��دد  يف  اإرهابية  امل�ضنفة 

رئي�ضيًّا لها بعد الهروب من م�ضر يف عام 2013، لذلك فاإن اإجراءات 
�ضربة  متثل  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  ودول  بريطانيا  ب��ني  الأم��ن��ي  ال��ت��ع��اون 

قا�ضمة للتنظيم.
ع��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة م��ن��ذ اأواخ�����ر ع���ام 2020، ب��ال��ت��زام��ن مع  و���ض��رَّ
والتطرف،  الإره��اب  ملواجهة  اأوروب��ا  ل��دول  املوحد  العمل  ا�ضرتاتيجية 
حزمة من الإج��راءات، يف م�ضعى لتطويق تيارات ما يعرف ب�”الإ�ضالم 
ال�ضيا�ضي«. وتهدف الإجراءات الريطانية اإىل الت�ضدي لالآلة الدعائية 
والإعالمية لدى تنظيم الإخ��وان، ف�ضاًل عن و�ضع قيود �ضارمة على 
ن�ضاطه القت�ضادي وم�ضادر متويله. ويف ال�ضياق ذاته، اأ�ضارت فايد اإىل 
الإجراءات الريطانية يف 4 مايو 2021 بتوقيع عقوبات على جماعة 
ال��دويل يف  القانون  اأن من ينتهكون  واأك��دت  امل�ضلحة،  الليبية  الكيانات 

ليبيا �ضيواجهون العواقب.

�إير�ن ت�سعى لتحويل �سليماين �إىل »بطل قومي« ل�ستقطاب �ل�سباب
•• لندن-وكاالت

غ��ارة جوية نفذتها طائرة م�ضرية  اغتياله، يف  اأك��رث من عامني على  بعد 
اأمريكية على موكبه قرب مطار بغداد، قالت �ضحيفة “فاينن�ضال تاميز” 
قا�ضم  القد�س”  “فيلق  اأن جتعل من قائد  حُت��اول  اإي��ران  اإن  الريطانية، 
الأجيال  “ا�ضتقطاب”  خ��الل��ه  م��ن  ت�ضتطيع  قومياً”  “بطاًل  �ضليماين 
عام  الإ�ضالمية  الثورة  من  عقود  بعد  اأنه  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  ال�ضابة. 
1979، تكافح طهران من اأجل ك�ضب ق�ضيتها الثورية لدى فئة ال�ضباب 

الذين ينتقدون الف�ضاد الداخلي والفقر.
للنظام  املوالية  القوات  تن�ضيط  اإع��ادة  يف  ياأملون  اإي��ران  ق��ادة  اأن  واأ�ضافت 
من خالل متجيد �ضليماين، وهو رجل من خلفية متوا�ضعة رفعته الثورة 

لي�ضبح �ضخ�ضية ع�ضكرية مهمة.
“على منت حافلة ت�ضّم حجاجاً  اأنه  ويف تقرير ميداين، ذكرت ال�ضحيفة 
لفيلق  ال�ضابق  القائد  �ضليماين،  قا�ضم  ُدفن فيها  التي  املقرة  اإىل  مّتجهة 
الدعاء  يناق�س  ال�ضيدات  كانت  الإي��راين،  الثوري  للحر�س  التابعة  القد�س 

الذي �ضيتلونه عند و�ضولهن«.
بالن�ضبة  ات�ضح  الإي��ران��ي��ات،  ال�ضيدات  قالتها  التي  الكلمات  خ��الل  وم��ن 
اغتيال  على  عامني  اأك��رث من  م��رور  بعد  اأن��ه  الثالثينية،  امل�ضّورة  لهدى، 
اأبرز القادة الع�ضكريني الإيرانيني، فاإن �ضليماين “اكت�ضب مكانة اأ�ضطورية 
مقد�ضة يف اإيران«. ونقلت ال�ضحيفة عن هدى قولها: “بكيت عندما و�ضلنا 
وقوياً،  اأدرك��ت فقط بعد وفاته كم كان رج��اًل خمل�ضاً  �ضليماين،  اإىل قر 
اأن �ضليماين،  اأجلنا«. واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل  اأنه �ضحى بحياته من  وكيف 

ولبنان  ال��ع��راق  يف  الإي��ران��ي��ة  امليلي�ضيات  ت��دري��ب  على  ي�ضرف  ك��ان  ال���ذي 
واأفغان�ضتان و�ضوريا، مل يرتبط ا�ضمه باأي ف�ضائح تخ�ّس الف�ضاد، كما اأنه 
وكانت  كان ميلك تاريخاً طوياًل يف دعم الن�ضاء، وو�ضفهن باأنهن “بناته”، 
ب�ضكل  يلتزمن  ل  اللواتي  الن�ضاء  �ضفوف  ب��ني  حتى  كبرية  �ضعبية  لديه 
�ضارم بالزي الإ�ضالمي يف اإيران.  ويف مطلع يناير )كانون الثاين( احلايل، 
نظمت اجلمهورية الإ�ضالمية “اأ�ضبوع املقاومة”، لإحياء ذكرى ا�ضت�ضهاده، 
جمانية  اإق��ام��ة  بتوفري  وقامت  �ضورته،  حتمل  عمالقة  لفتات  وو�ضعت 
اأفالماً  ال�ضينما  دور  كما عر�ضت  ملقرته.  زائ��ر  األ��ف   25 وطعام حل��وايل 
طهران  يف  الإيرانيني  من  الآلف  وجتّمع  �ضليماين.  عن  جماناً  وثائقية 
لإحياء الذكرى الثانية ملقتله، يف الثالث من يناير، وان�ضم اإليهم الرئي�س 

اإبراهيم رئي�ضي، الذي تعّهد بالنتقام من ال�ضا�ضة الأمريكيني.
اإي��راين، رف�س الك�ضف عن هويته،  اإ�ضالحي  ونقلت ال�ضحيفة عن حملل 
قوله: “مت ا�ضتغالل ذكرى اغتيال �ضليماين ل�ضّخ دماء جديدة للم�ضاعدة 
على ا�ضتمرار احلالة الثورية، وجذب موالني جدد من �ضفوف ال�ضباب”، 
القائد  وه��و  ال��ث��وري��ة،  للحالة  حديثة  رواي���ة  �ضليماين  “ُيعتر  م�ضيًفا: 
وه��و ما  ب�ضكل مبا�ضر،  املتحدة  ال��ولي��ات  اغتالته  ال��ذي  الوحيد  الإي���راين 

يعّزز نهج النظام الإيراين يف اإبراز دوره«.
مع  ترافقت  الداخل  يف  الثورية  احلما�ضة  “هذه  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت   

ا�ضتعرا�س للع�ضالت يف املنطقة«.
�ضليماين،  اغتيال  ذك��رى  يواكب  ال��ذي  يناير،  من  الأول  الأ�ضبوع  فخالل 
ب�ضل�ضلة من  و���ض��وري��ا  ال��ع��راق  اإي����ران يف  م��ن  امل��دع��وم��ة  امليلي�ضيات  ق��ام��ت 
اإيران  فر�ضت  كما  اأمريكية،  ق��وات  ت�ضّم  ع�ضكرية  قواعد  على  الهجمات 

اأمريكياً، على خلفية دورهم يف مقتل �ضليماين،  عقوبات على 51 مواطناً 
يف  الرغبة  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت  الإن�ضان«.  حقوق  وانتهاكات  والإره��اب، 
جعل �ضليماين بطاًل قومياً تاأتي يف الوقت الذي يجتمع فيه الدبلوما�ضيون 
ال��ن��ووي املوقع عام  الإي��ران��ي��ون وال��ق��وى العاملية يف فيينا لإح��ي��اء الت��ف��اق 
اجلدل.  من  يخل  مل  بالذكرى  الحتفال  اإن  ال�ضحيفة  وقالت   .2015
اأ�ضقطتها  التي  الأوكرانية،  الطائرة  �ضحايا  اأه��ايل  مطالبات  ع��ادت  حيث 
اإيران عقب اغتيال �ضليماين، بتقدمي امل�ضوؤولني الإيرانيني اإىل املحاكمة، 

رغم اأن اإيران قالت اإن ا�ضتهداف الطائرة كان خطاأ ب�ضرياً.
الوليات  لردع  اأُ�ضقطت عمداً  الطائرة  باأن  ُيجادلون  ال�ضحايا  اأهايل  لكن 

املتحدة عن مهاجمة اإيران.
وقال حم�ضن اأ�ضدي لري، املدير ال�ضابق يف وزارة ال�ضحة الإيرانية الذي 
اأنهم  لنا اإىل  “اأنا ل�ضت قا�ضياً، لكننا تو�ضّ قتل والداه يف حتطم الطائرة: 
)الإيرانيني( اأ�ضقطوا الطائرة ل�ضتخدامها درعاً ب�ضرياً”، م�ضيفاً اأن قائد 
احلر�س الثوري الإ�ضالمي العميد ح�ضني �ضالمي “قال له اإنه لو مل ت�ضقط 
هذه الطائرة لندلعت حرباً �ضرو�ضاً يف اليوم التايل، واأن الوليات املتحدة 

كانت �ضُتهاجم اإيران ورمبا كانت حياة 10 ماليني �ضخ�س يف خطر«.
لكّن احلر�س الثوري نفى مزاعم لري ب�ضاأن اجلرنال �ضالمي، معتراً اأنها 

“غري �ضحيحة” و “حمّرفة«.
مقتل  موقع  يف  لها  �ضورة  تلتقط  وهي  �ضليماين،  ابنة  زينب،  ظهرت  كما 
والدها يف بغداد يف ذكرى الغتيال، باأحدث هاتف من طراز “ايفون 13”، 
يف  مقّيدة  امل�ضتوردة  الهواتف  لأن  الإيرانيني،  من  العديد  غ�ضب  اأث��ار  ما 

اإيران، حيث ُينظر اإليها على اأنه رمز لال�ضتهالك الغربي.

 �ل�سني تاأمر بتعقيم �لطرود 
�لدولية ب�سبب �أوميكرون 

•• بكني-�أ ف ب

الدولية  الريدية  الطرود  بتعقيم  ال�ضينية عمالها  الريد  اأم��رت خدمة 
وح�ضت املواطنني على خف�س طلبات ال�ضراء من اخلارج، وذلك بعد زعم 
ال�ضلطات اأن الريد قد يكون م�ضدر تف�ضي الإ�ضابات بفريو�س كورونا يف 

ال�ضني موؤخرا.
وتتبع ال�ضني التي كانت اأول بلد يظهر فيه الفريو�س اأواخر عام 2019 
اإنهاء  م��ن  ال��رغ��م  على  اإ���ض��اب��ات  �ضفر  ت�ضجيل  ت�ضتهدف  �ضارمة  �ضيا�ضة 
الإغالق يف بقية دولة العامل. لكن البالد تعاين الآن من بوؤر تف�س �ضغرية، 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  ل�ضت�ضافة  ت�ضتعد  التي  بكني  العا�ضمة  يف  حتى 
بع�س  يكون  اأن  �ضينيون  م�ضوؤولون  رج��ح  الأخ���رية  الأي���ام  ويف  ال�ضتوية. 
من  اآتية  بريدية  ط��رودا  مل�ضهم  عقب  بالفريو�س  اأ�ضيبوا  قد  الأ�ضخا�س 
اخلارج، مبا يف ذلك امراأة يف بكني قالت ال�ضلطات اإنها مل تخالط اأ�ضخا�ضا 
اأمريكا  يف  املنت�ضرة  لتلك  مماثلة  مبتحورة  اإ�ضابتها  تاأكد  ولكن  م�ضابني 
ال�ضمالية. واأ�ضدرت خدمة الريد ال�ضينية بيانا الثنني اأمرت فيه العمال 
بتعقيم الطرود الدولية “باأ�ضرع ما ميكن”، كما طلبت من املوظفني الذين 

يتعاملون مع الر�ضائل والطرود الأجنبية تلقي جرعات لقاح معززة.
كما طلبت من املواطنني تقلي�س عمليات ال�ضراء من “الدول واملناطق ذات 

اخلطورة الوبائية العالية يف اخلارج«.
وينت�ضر فريو�س كورونا عر فم ال�ضخ�س امل�ضاب اأو اأنفه من خالل الرذاذ 

الذي يطلقه عندما ي�ضعل اأو يعط�س اأو يتحدث اأو يتنف�س.
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  �ضالح حيدرو�ضى -  جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط(  ان الطالب  مبا 
�ضركة امريكان اك�ضر�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)104074( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/2878 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  فار�س احمد الطاهر الطبيب -  جمهول حمل القامة
���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط(  ان الطالب  مبا 

�ضركة امريكان اك�ضر�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة   او خزنية  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )26850(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/3217 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  منازير اح�ضان حممد رزيك -  جمهول حمل القامة
���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط(  ان الطالب  مبا 

�ضركة امريكان اك�ضر�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة   او خزنية  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )41480(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 70021

اعالن بالن�شر 
 207/2021/1700 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  فيالجنا ناتو راجان فيالجناناتو جوفيند
جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط(  ان الطالب  مبا 
�ضركة امريكان اك�ضر�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة   او خزنية  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )22015(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن بالن�شر 

 2085/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  خالد عبيد �ضعيد مبارك ال�ضويدي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مرمي علي خو�ضنود
وميثله:عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�ضحي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26138.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن بالن�شر 

 19/2022/253 تنفيذ �شيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  ال�ضيد �ضالح بدير عبدالعال -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ابراهيم احمد احمد زايد 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة   او خزنية  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )19500(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10082/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3139 ل�ضنة 2021 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )10562( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : لك�ضري �ضوبر لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �ضارع البراج - بناية فندق جلف كورت 

حمل رقم 02 - بالقرب من فندق ميلينيوم مكاين:2615686247
املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل بن مر�ضد بن عبدالعزيز اليحيا  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10562( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزنية املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  206/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

بال�ضتئناف  واملعدل  جزئي  جت��اري   2020/1553 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
رقم 2021/1482 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )449539( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : لوجيك يوتيليتي�س خلدمات التريد املركزي للمناطق �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الر�ضاء الوىل - طريق ال�ضيخ زايد - �ضارع 36 اأبراج ترايو اي بي اي - بجوار 
فندق نوفوتيل الر�ضاء دبي - مكتب رقم 2701 - رقم مكاين:1734778648

املطلوب اإعالنه : 1- اوريك�س للتكنولوجيا  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)449539( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزنية املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  9563/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/260 جتاري م�ضارف ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )95095( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : دمي للتمويل ذ.م.م - دنيا للتمويل ذ.م.م - �ضابقا

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �ضارع بوليفارد ال�ضيخ حممد بن را�ضد - برج بوليفارد بالزا 2 - الطابق 
19 - مكتب رقم 1903

املطلوب اإعالنه : 1- دافيد ميزوفيليل كيزاكيتيل ابراهام  - �ضفته : منفذ �ضده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )95095( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزنية املحكمة، 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70545

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10098/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، اداء  ام��ر   2021/5346 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
)141545105( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : هات�ضين�س تليكوم �س.م.ح
عنوانه:دولة المارات العربية املتحدة - امارة دبي - ديره - �ضارع بني يا�س - برج امل�ضرف - الطابق 14 - مكتب رقم 

1407 - بجوار بلدية دبي - الهاتف:0557909785 -  رقم مكاين:3005495192 
shaban.hegazy:الريد اللكرتوين 

املطلوب اإعالنه : 1- عبدالرحيم جعفر عمر حممد  - �ضفته : منفذ �ضده
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  بالت�ضامن،  والزامهما  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )141545105(
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  984/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/755 عقاري جزئي 

وقدره )1.886.226( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : م�ضرف المارات ال�ضالمي �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم:042227008 - 
موبايل رقم:0557016552 - مكاين:3135291835

املطلوب اإعالنه : 1- مارجان تريزي فرد  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/13 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1886226( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار - وحدة - رقم الر�س 356 - ا�ضم املبنى 
حم�ضر  ح�ضب  املنفعة  حق   2207 الوحدة  رقم   GARDEN APARTMENTS EAST C

احلجز والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 70197

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  275/2015/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/860 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)684812( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : حممد يو�ضف ابراهيم ا�ضماعيل

عنوانه:امارة ال�ضارقة - املنطقة ال�ضناعية رقم 5 - ابراهيم يو�ضف �ضكراب للتجارة العامة - بجوار معر�س 
الغامدي لل�ضيارات - هاتف 065430001 - وميثله/حيدر �ضامل علي بن حيدر

املطلوب اإعالنهم : 1- رويف توين تاورز انك 2- رويف توين تاورز ليمتد - �ضفتهم : منفذ �ضدهم 3- علي 
ابراهيم حممد احلمادي  - �ضفته : وكيل

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن الوحدات ارقام 1501 - 1502 
- بالرج A مب�ضروع رويف توين تاورز والكائنة باملنطقة املركزية - مبدينة دبي الريا�ضية - قطعة ار�س 
وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )689832.00( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم   R9- 8 - R9- رقم 7 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 70197

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدع�ى رقم:7916/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
وقدره  مبلغ  ب���اداء  والتكافل  والت�ضامم  بالت�ضامن  الم��ر  �ضدهم  املطلوب  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
)423.880.28( درهم اربعمائة وثالثة وع�ضرون الف وثمامنائة وثمانون درهم وثمانية وع�ضرون فل�ضا - و�ضمول 
المر بالنفاذ املعجل وبال كفالة والزام املطلوب �ضدهم المر بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بالفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق الزام املطلوب �ضدهم المر بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:�ضركة عر اخلليج للخر�ضانة اجلاهزة �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع البراج - مبنى بلو باي - �ضقة مكتب رقم 402
 وميثله:م�ضلم حامد م�ضلم بخيت املحرمي

املطلوب اإعالنه :  1- راجي�س كومار كري�ضنا  -  �ضفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/4 - بالزام املدعي  مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر 
عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )423.880.28( درهم اربعمائة وثالثة وع�ضرون الف وثمامنائة وثمانون 
درهم وثمانية وع�ضرون فل�ضا ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الزمهما 
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ )500( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل.ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن حكم بالن�شر        

18/2021/988 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- �ضعد اهلل بافيف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�ض�ضة عقار

اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/9/27 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
ل�ضالح/ موؤ�ض�ضة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )324.728( درهم 
القانونية عنه  الفائدة  ، مع  الف و�ضبعمائة ثمانية وع�ضرون درهم  اربعة وع�ضرون  ثالثمائة 
ال�ضداد ورف�ضت ماعدا ذلك من  بواقع 10% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام 
مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمته  طلبات 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                          يف  ال�شتئناف رقم:73/2021/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ضتعجلة والتنفيذ - ا�ضتئناف رقم 89
مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف قرار ال�ضيد قا�ضي التنفيذ ال�ضادر بتاريخ:2021/11/2 والزام امل�ضتاأنف �ضدهم 

بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة . 
امل�ضتاأنف:ال�ضركة العربية للطريان �س.م.ع - العربية للطريان

ع��ن��وان��ه:ام��ارة ال�����ض��ارق��ة - م��ط��ار ال�����ض��ارق��ة - ���ض��ارع امل��ط��ار - ب��ال��ق��رب م��ن م��ط��ار ال�����ض��ارق��ة ال����دويل - بناية 
 - ال�ضارقة   - ����س.ب:132   - امل��دين  الطريان  دائ��رة  - مكتب ملك  الرئي�ضي  املقر   - ���س.م.ع  العربية للطريان 

الهاتف:00971065581166 - وميثله:حليمة مرت�ضى حممد خمتار املرزوقي 
املطلوب اإعالنه:  1- �ضركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

م��و���ض��وع الإع������الن :  ق���د اأ����ض���ت���اأن���ف ال���ق���رار/احل���ك���م ال�������ض���ادر ب���ال���دع���وى رق�����������م:2021/199 ت��ن��ف��ي��ذ جت���اري 
بتاريخ:2021/1/11. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/26  ال�ضاعة 05.30 م�ضاءا بقاعة التقا�ضي 

عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70448

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:1669/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ )16.200( �ضتة ع�ضر الف ومائتان درهم 
وثالثة  اربعمائة   )483.800.00( مببلغ  تعوي�س  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع  وال��زام  ام��ارات��ي 
وثمانني الف وثمامنائة درهم اماراتي على �ضبيل التعوي�س املادي والدبي مع الفائدة 12% من تاريخ احلادث الواقع بتاريخ 

2018/10/20 وحتى تاريخ ال�ضداد التام الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بريانثا دني�س ارونا كومارا با�ضكوويل اراكت�ضينج دون

عنوانه:دولة المارات العربية املتحدة - امارة دبي - �ضارع بني يا�س - برج امل�ضرف - الطابق 14 مكتب 1407 رقم مكاين 
 -  Shaban.Hegaz@yahoo.com:الكرتوين بريد   - رق������م:0557909785  متحرك  هاتف   -  3005495192

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- عبد ال�ضكور وىل حممد  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/
بالت�ضامن بان  بالزام املدعي عليهم  املدعي بحكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليها الوىل ومبثابة احل�ضوري للباقني 
املادية والأدبية مبلغ وقدره )150.000( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ  يوؤدوا للمدعي تعوي�ضا �ضامال عن ال�ضرار 
�ضريورة احلكم نهائيا وحتى ال�ضداد التام كما الزمتهم بالر�ضوم وامل�ضروفات وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/960 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  �ضوراج كومار �ضوكوماران ناير -  جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط(  ان الطالب  مبا 
�ضركة امريكان اك�ضر�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( 

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31345( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/5103 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  توما�س �ضكوت وير -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )م( - المارات

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�ضوم  بال�ضافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزنية  التنفيذ  درهم اىل طالب   )230920.44(
التنفيذية بحقك يف حالة  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  خلزينة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/2025 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  راكي�س ديوان مي ا�س ديوان -  جمهول حمل القامة
���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط(  ان الطالب  مبا 

�ضركة امريكان اك�ضر�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)84853.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن بالن�شر        
 60/2021/7885 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- التطوير للمقاولت �س.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :املطوع لتاأجري املعدات �س.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل يو�ضف احمد انوهي اآل نا�ضر 

طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/5 الزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )34650( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب 
النفاذ املعجل  ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
اعالن حكم بالن�شر        

2725/2021/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- علي احمد حممد زهاوى  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : فريد بن حممد بن مبارك ال�ضهراين

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2021/12/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ل�ضالح/املدعي 
احلا�ضل  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  درهم  الف  وثمانية  �ضتمائة 
يف 2021/11/3 وحتى متام ال�ضداد والزمته بان يوؤدي للمدعي مبلغ ثالثني الف درهم تعوي�ضا عن 
ال�ضرار املادية التي حلقت باملدعي والزمته بامل�ضروفات وكلفت املدعي ب�ضداد ر�ضم الدعوى.  حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  10062/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/7359 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )160446.5( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : هيثم عبدالعظيم فرج حنفي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي
املطلوب اإعالنه : 1- احمد نيازي عبدالغني عبداملطلب  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )160446.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدع�ى رقم:4717/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضابعة رقم 409
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15987.70( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2015/6/17 وحتى ال�ضداد التام . 
املدعي:اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع الفلك - مبنى بناية فندق ميديا وان �ضقة 27 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد اياد حممد ب�ضام بطل  -  �ضفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
ال�ضتحقاق يف  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %5  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )15987.70(
2015/6/17 وحتى ال�ضداد التام - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2022/1/24  ال�ضاعة 09.00 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �س يف قاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

اعالن م�عد جل�شة بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:509/2021/440 طعن مدين 

املنظورة يف:الدائرة املدنية الوىل - متييز رقم 548
مو�ضوع الطعن : قبول النق�س �ضكال ومو�ضوعا ونق�س احلكم املطعون فيه جزئيا فيما ق�ضى به للطاعن 
من تعوي�س مبلغ )250( الف درهم تعوي�ضا �ضامال لكافة ال�ضرار و�ضندا للمادة 184 من قانون الجراءات 
ال��وارد ب�ضحيفة الدعوى  بالتعوي�س  املو�ضوع �ضاحلا للحكم فيه يلتم�س الطاعن احلكم له  املدنية وكون 

والزام املطعون �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب . 
الطاعن:ارمانا فاطمة نقوي �ضيد �ضبتي عارف/الويل ال�ضرعي والدها - �ضيد �ضبتي عارف نقوي �ضيد �ضبتي 

موزمل نقوي
ال���ط���اب���ق 4 - م��ك��ت��ب 406 -  ب���ل���وب���اي -  ب����رج  ال���ت���ج���اري -  دب����ي - اخل��ل��ي��ج  ام������ارة  ع����ن����وان����ه:الم����ارات - 

مكاين:2575286855
وميثله:حممد حمد م�ضعود علي امل�ضلم

املطلوب اإعالنه:  1- عبا�س حممد عبا�س حممود  -  مطعون �ضده 
مو�ضوع الإعالن :  يقت�ضي ح�ضوركم )جل�ضة التقا�ضي عن بعد( حمكمة التمييز ال�ضاعة 09:00 �ضباحا من 

يوم اخلمي�س املوافق:2022/1/20 وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392
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الفجر الريا�ضي

•• مدينة ز�يد – �لظفرة-�لفجر:

بدورته  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  ي��ع��ك�����س 
تراث  من  لوحات  ع�ضرة،  اخلام�ضة 
فعاليات  تقام  اإذ  العربية،  ال�ضحراء 
ب���واب���ة  امل����ه����رج����ان يف  وم�������ض���اب���ق���ات 
"مدينة  اخل�����ايل  ال���رب���ع  ����ض���ح���راء 
وي�ضهد  ال��ظ��ف��رة،  مب��ن��ط��ق��ة  زايد" 
املهرجان اأكر جتمع ملالك الإبل يف 
العامل من خالل مزاينة الإبل التي 
ي�����ض��ارك بها م��الك الإب���ل م��ن دولة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ودول�����ة جمل�س 
الدول  وع��دد من  التعاون اخلليجي 

العربية.
كما ي�ضم املهرجان م�ضابقات تراثية 
املحالب،  "م�ضابقة  م��ن��ه��ا:  م��ن��وع��ة 
الأ�ضيلة،  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول  ���ض��ب��اق 
الرتاثي،  ال��ع��رب��ي  ال�ضلوقي  ���ض��ب��اق 
م�ضابقة  ال�ضقور،  مزاينة  م�ضابقة 
م�ضابقة  العربي،  ال�ضلوقي  مزاينة 
ال���رم���اي���ة، م�����ض��اب��ق��ة م���زاي���ن���ة غنم 
وتغليفها،  ال��ت��م��ور  م��زاي��ن��ة  النعيم، 
وم�ضابقة  احلام�س،  اللنب  م�ضابقة 
ال�ضيد  وم�����ض��اب��ق��ة  ال���ق���ع���ود  اط�����رح 
مك�ضات  اإىل  بالإ�ضافة  بال�ضقور"، 
م�ضابقات  م���ن  وال���ع���دي���د  ال���ظ���ف���رة 
احلرف اليدوية والطبخ ال�ضعبي يف 

�ضوق الظفرة الرتثي.
وفعاليات  م�������ض���اب���ق���ات  وت�������ض���ت���م���ر 
اجلاري،  يناير   22 لغاية  املهرجان 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ل���ل���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م جلنة 
اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 

والرتاثية يف اأبوظبي.

اأ�ضواط الإيذاع يف مزاينة الإبل 
.. حتدي ومناف�ضة

مزاينة  يف  الإي����ذاع  اأ���ض��واط  �ضهدت 
الإب�����ل مب��ه��رج��ان ال���ظ���ف���رة، حتدي 
املطايا  اأ����ض���ح���اب  ب����ني  وم��ن��اف�����ض��ة 
املحليات  اأ�������ض������واط  يف  امل���������ض����ارك����ة 
الأ�ضايل،  وامل��ه��ج��ن��ات  وامل��ج��اه��ي��م 
وق����د ت����وج ع��ي�����ض��ى ���ض��ي��ف امل���زروع���ي 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب 
وال���رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
الأوىل،  باملراكز  الفائزين  اأبوظبي، 
ب��ح�����ض��ور ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي 
وامل�ضاريع  التخطيط  اإدارة  م��دي��ر 

باللجنة.
اأ�ضحاب  اي���������ذاع  ����ض���وط  يف  وف������ازت 
ال�����ض��م��و ال�������ض���ي���وخ- حم���ل���ي���ات، رمز 
بن  ح��م��دان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ملالكها 
ويف   ، الأول  ب��امل��رك��ز  نهيان  ال  زاي���د 
ملالكها  الغزيل  ج��اءت  الثاين  املركز 
اآل  ال�ضيخ هزاع بن �ضلطان بن زايد 
بينونة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ، ويف  ن��ه��ي��ان 
بن  �ضلطان  بن  خالد  ال�ضيخ  ملالكها 

زايد اآل نهيان و يف املركز الرابع وعد 
بن  �ضلطان  ب��ن  ه��زاع  ال�ضيخ  ملالكها 
املركز اخلام�س  و يف  نهيان  ال  زاي��د 
م�ضيحة ملالكها ال�ضيخ جا�ضم في�ضل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ج��ا���ض��م ال ث���اين من 

قطر.
ويف �ضوط اي�ذاع تالد لأبناء القبائل 
-1 حمليات، فازت روز ملالكها خالد 
باملركز  املن�ضوري   م��ران  عبيد علي 
جاءت  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف   ، الأول  
علي  م��ب��ارك  �ضلطان  ملالكها  ميا�ضه 
حممد املن�ضوري ، ويف املركز الثالث 
بنت �ضوغان ملالكها علي �ضامل عبيد 

هياي املن�ضوري. 
���ض��راي��ا لأبناء  اي�������ذاع  ���ض��وط  اأم����ا يف 
لل�ضركاء(  )ي�ضمح  مفتوح  القبائل 
ملالكها  ف��ازت الحتاديه  - حمليات،  
باملركز  ال��ب��ادي  ع��ل��ي  را���ض��د  م�ضبح 
الثاين   املركز  الأول  من عمان، ويف 
غالب  بخيت  ملالكها  ���ض��واب  ج���اءت 
املركز  املن�ضوري، ويف  �ضلطان غالب 
الثالث بطولة ملالكها خليفه �ضلطان 

مبارك ال�ضند الهاجري من قطر.
ايذاع  �ضوط  الأول يف  امل��رك��ز  وذه��ب 
رئ��ي�����ض��ي ���ض��راي��ا لأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل 2 
ملالكها  رم���ز  اإىل  حم��ل��ي��ات  )رم�����ز(- 
عبداهلل احمد خليفه طوار  الكوارى 
املركز  ويف   ، قطر  من  الأول  باملركز 
ال���ث���اين  ج����اءت ارب����اح مل��ال��ك��ه��ا �ضامل 
ن��ا���ض��ر ���ض��امل �ضقر امل��ن�����ض��وري، ويف 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ���ض��وق مل��ال��ك��ه��ا �ضامل 

نا�ضر �ضامل �ضقر املن�ضوري.
�ضرايا  رئ��ي�����ض��ي  اي���������ذاع  ����ض���وط  ويف 
1 )رم���ز(- حمليات  القبائل  لأب��ن��اء 
، ح�ضدت العنود ملالكها �ضامل نا�ضر 
الأول،  املركز  املن�ضوري  �ضقر  �ضامل 
ال���ث���اين  ج����اءت �ضياهد  امل��رك��ز  ويف 
طوار   خليفه  احمد  ع��ب��داهلل  ملالكها 
املركز  ويف   ، ق���ط���ر  م����ن  ال�����ك�����وارى 
�ضيف علي  مل��ال��ك��ه��ا  ال��ك��و���س  ال��ث��ال��ث 

�ضيف ال�ضعيدي من عمان.
وتقدمت يف �ضوط اي�ذاع تالد لأبناء 

عوايد    ، حم���ل���ي���ات   -  2 ال���ق���ب���ائ���ل 
مهنا  بخيت  م�ضعود  حممد  ملالكها 
املركز  الأول، ويف  املن�ضورى للمركز 
ملالكها حمدان  ج��اءت معايل  الثاين 
حم��م��د ���ض��امل ���ض��ع��د امل���ح���رم���ي، ويف 
�ضهيل  ملالكها  ال�ضايبه  الثالث  املركز 

منيف مطر منيف املن�ضوري. 
اي�ذاع  ���ض��وط  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  و���ض��ج��ل��ت 
املهجنات الأ�ضايل - حمليات عن فوز 
ب�ضمة ملالكها عو�س را�ضد حرجو�س 
الأول من  باملركز  املنهايل  العمريي 
عمان، ويف املركز الثاين جاءت مهرة 
مبارك  �ضاعن  �ضعيد  ف��ال��ح  ملالكها 
املن�ضوري ، ويف املركز الثالث ذالين 
�ضعد  ال  م�ضفر  حممد  ذي��ب  ملالكها 

القحطاين من ال�ضعودية.
لأبناء  ت����الد  اي������ذاع  ����ض���وط  يف  اأم�����ا 
ف����ازت    ، جم���اه���ي���م   -  1 ال���ق���ب���ائ���ل 
م�������ض���ع���وده   مل��ال��ك��ه��ا حم���م���د �ضامل 
باملركز  ال���ع���ام���ري  ع��ب��ي��د  ك����ردو�����س 
ج���اءت  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف   ، الأول 
�ضفر  عا�ضه  ���ض��امل  ملالكها  ال��ط��م��وح 
الثالث  املركز  ويف   ، البقمي  روي�ضد 
�ضاملني  ح��م��ود  ع��ي��د  مل��ال��ك��ه��ا  م�ضكته 

حميد املن�ضوري.
���ض��راي��ا لأبناء  اي����ذاع  ���ض��وط  اأم����ا يف 
 - لل�ضركاء(  القبائل مفتوح )ي�ضمح 
جماهيم فازت ال�ضيخة ملالكها حمد 
عو�س ناجي  املنهايل باملركز الأول ، 
ويف املركز الثاين  جاءت هدف ملالكها 

ف���رج ه���ادي ف���رج ال��ع��وي��ر امل���ري من 
ال�ضعودية ، ويف املركز الثالث وحيده 
ملالكها مبخوت عو�س عبداهلل ناجى 

املنهايل.
لأبناء  ت����الد  اي������ذاع  ����ض���وط  يف  اأم�����ا 
معايل  ف��ازت  جماهيم   -  2 القبائل 
مل��ال��ك��ه��ا ج���اب���ر ف��ا���ض��ل ج���اب���ر امل���ري 
باملركز الأول من الكويت ، ويف املركز 
عيد  ملالكها  مزيحه  ج���اءت  ال��ث��اين  
حمود �ضاملني حميد املن�ضوري ، ويف 
مبارك  ملالكها  لطامه  الثالث  املركز 

حمود  �ضاملني حميد املن�ضوري.
اي��ذاع رئي�ضي �ضرايا   : اأم��ا يف �ضوط 
2 )رمز( - جماهيم  لأبناء القبائل 
ف���ازت م��ع��ريه مل��ال��ك��ه��ا ���ض��اري بلو�س 
، ويف  الأول  باملركز  امل��زروع��ي  ب��راك 
ملالكها  الثاين  جاءت خموفه  املركز 
ب���راك املزروعي  ب��ل��و���س  ���ض��اري  ع��ل��ي 
ملالكها  خملفة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف   ،

بخيت ناجي عيظه املنهايل.
اأما يف �ضوط اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 
فازت  جماهيم   - حقه(  )م��ف��رودة- 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ملالكها  ال��ق��ع��ودة 
ويف   ، الأول  باملركز  ح��ام��د  ال  بطي 
ملالكها  دعا�ضة  ج��اءت  الثاين   املركز 
 ، ال�ضرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ملالكها  ال��ق��ع��ودة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف 
و  ال�ضرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
يف املركز الرابع جاءت رئا�ضة ملالكها 
ال�ضيخ حممد بن بطي ال حامد و يف 

املركز اخلام�س جاءت موقفة ملالكها 
ال�ضيخ احمد بن �ضعيد بن را�ضد بن 

حمد النعيمي . 
�ضرايا  رئي�ضي  اي����ذاع  ���ض��وط  يف  اأم���ا 
1 )رمز( - جماهيم  لأبناء القبائل 
براك  بلو�س  �ضاري  ملالكها  لقا  فازت 
املركز  ويف   ، الأول  باملركز  امل��زروع��ي 
ملالكها حممد  الذاير  الثاين  جاءت 
املركز  ويف   ، امل��ن�����ض��وري  ع��ل��ي  �ضعيد 
�ضامل  املجمول  ملالكها  الناير  الثالث 

املجمول الدو�ضري.
مع  بالتعاون  الرماية  م�ضابقة 
نادي الظفرة للرماية..  توا�ضل 

ا�ضتقبال امل�ضاركني
)بندقية  الرماية  م�ضابقة  توا�ضل 
والتي  ���ض��اك��و( جل��م��ي��ع اجل��ن�����ض��ي��ات 
بدورته  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  ينظمها 
الظفرة  ن����ادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   15
زاي����د مبنطقة  ل��ل��رم��اي��ة يف م��دي��ن��ة 
ب�ضكل  امل�ضاركني  ا�ضتقبال  الظفرة، 

يومي لغاية 22 يناير اجلاري.
التي  امل�������ض���اب���ق���ة  �����ض����روط  وت��ت��ث��م��ل 
ق��ي��م��ة، يف  10 ج��وائ��ز  ل��ه��ا  خ�ض�س 
اأن يكون عمر امل�ضارك 16 �ضنة فما 
فوق )ذكور(، ا�ضتخدام بندقية �ضاكو 
 200 223 ، م�ضافة الرماية  عيار 
الت�ضفيات،  م��راح��ل  جميع  يف  م��رت 
امل�����ض��ارك��ة يف دوري����ن )متهيدي  ي��ت��م 
راٍم يف كل  لكل  – نهائي(، يخ�ض�س 
دورٍة 5 طلقات لر�ضد الهدف و 10 

للرامي  ي�ضمح  ل��ل��ت�����ض��دي��د،  ط��ل��ق��ات 
لإعادة  حم���اولت  ب��ع��دة  امل�ضابقة  يف 
رم��اي��ت��ه، وت��ع��ت��م��د ل���ه اأع���ل���ى نتيجة 
وتكون  امل���ح���اولت  يف  عليها  ح�ضل 
يتم  ال��رام��ي،  امل��ح��اولت على  تكلفة 
لتاأهيل  نتيجة   30 اأع��ل��ى  اخ��ت��ي��ار 
اأ�ضحابها للمرحلة النهائية،  ي�ضمح 
النادي  م�ضاند  ي�ضتخدم  اأن  للرامي 
الأمامية فقط، واأن ت�ضبيط ال�ضالح 
الرامي  قبل  من  يتم  امل�ضابقة  اأثناء 
الرامي  و���ض��ع��ي��ة  اأن  ك��م��ا  ف���ق���ط.  
ب��امل�����ض��اب��ق��ة ه���ي و���ض��ع��ي��ة ال���رق���ود، و 
15 دقيقة،  املدة الزمنية للم�ضابقة 
و ي���ت���م اح���ت�������ض���اب ال��ن��ت��ي��ج��ة ب����دون 
ع�ضر  )اإك�س(  وتعتر  ع�ضرية  ك�ضور 
عالمات، و يف حال خمالفة الرامي 
املدة  انتهاء  بعد  بالرمي  التعليمات 
ال��زم��ن��ي��ة امل���ح���ددة ل��ل��م�����ض��اب��ق��ة يتم 
عليها  يح�ضل  ال��ت��ي  الطلقة  خ�ضم 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��وق��ت امل���ح���دد.  وبعد 
يتم  للم�ضابقة  املحدد  الوقت  انتهاء 
الأوائل  الع�ضرة  املت�ضابقني  اختيار 
لتوزيع اجلوائز عليهم،  عند حدوث 
املت�ضابقني  بني  النتيجة  يف  التعادل 
الع�ضرات  ع����دد  ب��اح��ت�����ض��اب  حت�����ض��م 
الأكرث ثم الأقل، واإذا ا�ضتمر التعادل 
حل�ضم  ط��ل��ق��ات   5 رام  ك���ل  ي��ع��ط��ى 
اأك��رث من  التعادل، و يف حالة وج��ود 
احت�ضاب  يتم  بالهدف  طلقات  ع�ضر 
اأع���ل���ى ع�����ض��ر ط��ل��ق��ات ل��ل��م��ت�����ض��اب��ق، و 

اأق���ل م��ن ع�ضر  ال��ه��دف  اإذا وج���د يف 
هي.   كما  النتيجة  حتت�ضب  طلقات 
ونوهت  اللجنة املنظمة للمهرجان، 
م�ضابقة  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  ل��ل��راغ��ب��ني 
اإج�������راء فح�س  �����ض����رورة  ال���رم���اي���ة 
)كوفيد –19( قبل موعد امل�ضاركة 
يوم   14 و  اأي�����ام   5 ب����  امل�����ض��اب��ق��ة  يف 
للحا�ضلني على اللقاح كحد اأق�ضى، 
الوقائية  ب�����الإج�����راءات  والل����ت����زام 
موقع  يف  بها  املعمول  والح��رتازي��ة 
اللجنة  و���ض��ع��ت��ه��ا  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان 
اجلهات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  امل��ن��ظ��م��ة 
امل�ضاركني  �ضالمة  اأج��ل  م��ن  املعنية 

والعاملني. 

تخ�ضيب الناقة بالزعفران ... 
�ضورة من فرحة الفوز مبهرجان 

الظفرة
الناقة بالزعفران   يعتر  تخ�ضيب 
ال��ورد، �ضورة  م��اء  اأو  باملاء  املخلوط 
نتائج  اإع��الن  عند  الفوز  فرحة  من 
الظفرة  م���ه���رج���ان  يف  امل���ن���اف�������ض���ات 
يتم   اإذ  ع�����ض��رة،  اخل��ام�����ض��ة  ب���دورت���ه 
تخ�ضيب الإبل احلا�ضلة على املراكز 

الأوىل بالزعفران )ر�ضقها ودهنها(، 
وذلك تعبرياً عن الفرح وال�ضعادة.

وي����ع����د ت��خ�����ض��ي��ب الإب��������ل ال���ف���ائ���زة 
العادات  من  طيبه  ونرث  بالزعفران 
الإبل  مبزاينات  املرتبطة  القدمية 
الإمارات  دول��ة  يف  الهجن  و�ضباقات 
ودول جمل�س التعاون اخلليجي، وهو 
يرمز اإىل الفرح والبهجة، اإىل جانب 
متييز املطية الفائزة وتكرميها بني 
رائحة  وت����ف����وح  الأخ���������رى،  امل���ط���اي���ا 
الزعفران الزكية يف الأرجاء اإذ يبقى 
عالقاً على رقبة وراأ�س الناقة لأكرث 
»منطقة  بعنوان  ن���دوة  اأ���ض��ب��وع.  م��ن 
خ�ضو�ضية  يف  ق�������راءة  ال����ظ����ف����رة.. 
واأدبياً«  وج��غ��راف��ي��اً  ت��اري��خ��ي��اً  امل��ك��ان 
�ضمن الفعاليات الثقافية امل�ضاحبة 
الإمارات  ت��راث  ن��ادي  جناح  مل�ضاركة 
ن��ظ��م النادي   ال��ظ��ف��رة،  يف م��ه��رج��ان 
»منطقة  بعنوان  ن��دوة  اأم�س،   م�ضاء 
الظفرة.. قراءة يف خ�ضو�ضية املكان 
وذلك  واأدب���ي���اً«،  وج��غ��راف��ي��اً  تاريخياً 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  جمل�س  يف 
وال���رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
�ضوق الظفرة الرتاثي، حيث حتدث 
املرر،  الكندي  )اأح��م��د  م��ن  ك��ل  فيها 
وم��و���ض��ى ال���ه���واري، وع��ب��د اهلل عبد 

الرحمن احلمادي(. 

ــود  ــع ــق ال "ان�ضف  ــابــقــة  ــض مــ�
مناف�ضاتها  توا�ضل  و�ضله".. 

لليوم اخلام�س
القعود  "ان�ضف  م�����ض��اب��ق��ة  ت��وا���ض��ل 
ال����ق����وي����ة  م���ن���اف�������ض���ات���ه���ا  و�ضله" 
الكبرية  ال�����ض��ب��اب��ي��ة  وم�����ض��ارك��ات��ه��ا 
والتي  التوايل،  على  اخلام�س  لليوم 
ا�ضفر عنها تقدم "هادي بن حويرب 
بزمن  الأول  للمركز  املن�ضوري" 
الثاين  امل���رك���ز  ويف  ث���ان���ي���ة،   8.4
 14 بزمن  املنهايل  بخيت  مبخوت 
ال��ث��ال��ث عبداهلل  امل��رك��ز  ث��ان��ي��ة، ويف 
خمي�س الزرعي بزمن 14.9 ثانية.

ومناف�ضة  حتدي   .. الإبل  مزاينة  يف  الإيذاع  • اأ�ضواط 
بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية..  توا�ضل ا�ضتقبال امل�ضاركني الرماية  • م�ضابقة 

بالزعفران ... �ضورة من فرحة الفوز مبهرجان الظفرة الناقة  • تخ�ضيب 
الظفرة.. قراءة يف خ�ضو�ضية املكان تاريخيًا وجغرافيًا واأدبيًا« »منطقة  بعنوان  • ندوة 

القعود و�ضله«.. توا�ضل مناف�ضاتها لليوم اخلام�س »ان�ضف  • م�ضابقة 

مهرجان �لظفرة بدورته 15 .. لوحات من تر�ث �ل�سحر�ء �لعربية

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2020/9641

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/24 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده خمبز ال�ضندباد )�س . ذ. م. م( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                               الو�ضف  

 102،060                                                      معدات خمبز  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
MOJAU_2022- 0044689 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

التجارية  الرخ�ضة  ميلك   - اجلن�ضية  اماراتي  الكتبي-  عبداهلل  �ضلطان  عمر   : ال�ضيد  اأن  حيث 
مبوجب  بال�ضارقه  تاأ�ض�ضت  والتي  جتارية  رخ�ضة  الزراعية(  واملكائن  املعدات  لتجارة  )الع�ضجد 
-اجلن�ضية  اماراتي  الكتبي-  عبداهلل  �ضلطان  عمر   : ال�ضيد  ان  حيث   )110659( رقم  رخ�ضة 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف الرخ�ضة التجارية ))الع�ضجد لتجارة املعدات واملكائن 
بنغالدي�ضي  �ضودرى  نذير  �ضودرى  �ضليمان  حممد   : ال�ضيد  اإىل   )%100( البالغة  الزراعية(( 
اجلن�ضية - تنازل �ضاحب الرخ�ضة ال�ضابق ل�ضاحبها احلايل ودخوله كوكيل خدمات ، تغيري ال�ضكل 
القانون  5 من  املادة )14( فقره  بن�س  القانوين من موؤ�ض�ضة فردية ايل وكيل خدمات. وعمال 
هذا الإعالن للعلم  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل،  الكاتب  �ضاأن  يف   2013 ل�ضنة  الحتادي رقم )4( 
و انه �ضوف يتم الت�ضديق على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه 

اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
 اإخطار عديل بال�فاء 

برقم املحرر 2021/0042867
رقم  هوية  بطاقة  وحتمل   ، اجلن�ضية  اماراتية   - التميمي  الناخي  ابراهيم  �ضيف  بدور   : املعلن 

)784198059270615( - العنوان : ال�ضارقة - اليا�س هاتف رقم : )971522379999(
رقم  هوية  بطاقة  وحتمل   ، اجلن�ضية  اماراتية   - الناخي  �ضيف  ابراهيم  �ضيف  العنود   : املعلن 

)784197604939104( - العنوان : ال�ضارقة - القاد�ضية - رقم الهاتف : )971529292906(
املعلن اإليه : عائ�ضة مبارك زوجة حممد عبداهلل علي املحمود – اماراتية اجلن�ضية

العنوان : ال�ضارقة - ال�ضرقان - هاتف : )971504818816(
املو�ضوع : عزل من الوكالة

العدل  الكاتب  ال�ضيد  من  عليها  وامل�ضدق   ،  )2007/06/04(  : بتاريخ  ل�ضاحلكم  املحررة  للوكالة  اإ�ضارة 
باإمارة ال�ضارقة برقم الت�ضديق )2007/2589( وعمال لن�س املادة : )955( من قانون املعامالت املدنية 

)1987(  : ل�ضنة   )1(  : رقم  بالقانون  املعدل  و  رقم : )5( ل�ضنة : )1985( 
ل�ذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�ضار اإليه اأعاله اعتبارا من يوم ت�ضلمك هذا الإعالن. فاإن 

كان لديك اأي اعرتا�س على ذلك يرجى اتباع ال�ضبل القانونية ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   70533
MOJAU_2022- 0044602 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / جا�ضم عبداجلليل - بنغالدي�ضي اجلن�ضية - ميلك املوؤ�ض�ضة الفردية 
ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  املركبات((  مقاعد  لتنجيد  الذهبي  )الفانو�س  امل�ضماه  خدمات  بوكيل 
مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )604520( ، ويرغب ال�ضيد / جا�ضم عبداجلليل - بنغالدي�ضي اجلن�ضية 
- يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة ) 100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ حممد �ضامل عبد جليل - 
بنغالدي�ضي اجلن�ضية ، تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�ضم التجاري من )الفانو�س الذهبي لتنجيد مقاعد 
املركبات( اىل )الوان الطيف لتنجيد مقاعد املركبات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 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  

70021 العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004861 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ما�ضود بارويز حممد  
مكاين  التالل  ماركت  ب�ضوبر  يعمل  مرمي  برج  النعيمية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  0524245295  05857806627 ت   4493708680
)باللغتني العربية والإجنليزية( 

عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/24 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
2 - دائرة اليوم الواحد(  املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
كافة  بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على   ، وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/17  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

اأعلنت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
ال�ضياحة اأم�س عن م�ضار ال�ضباق 
ماراثون  لن�ضف  الفني  والراعي 
راأ�س اخليمة 2022، كما اأعلنت 
اأي�������ض���اً ع���ن م�����ض��ارك��ة ع����دد من 
الذين  العامليني  ال��ع��دائ��ني  اأب���رز 
النخبة  جمموعة  اإىل  ين�ضمون 
لها  املقرر  املرتقبة  املناف�ضات  يف 

يوم ال�ضبت املوافق 19 فراير.
املركز  على  املناف�ضة  يف  وي�ضارك 
اأبيل  الكينيان  ال���ع���داءان  الأول 
يف  كو�ضغي  وبريغيد  كيب�ضومبا 
العامل،  يف  ماراثون  ن�ضف  اأ�ضرع 
الريا�ضيني  نخبة  جانبهما  واإىل 
ال���دول���ي���ني ال���ذي���ن مت الإع�����الن 
مقدمتهم،  ويف  م���وؤخ���راً،  ع��ن��ه��م 
ي�ضانه  واأبابيل  كيبليمو،  جاكوب 

راأ�س  مارثون  ن�ضف  لقب  حاملة 
اخليمة لعام 2020.

وب���ه���دف حت��ط��ي��م اأف�������ض���ل وقت 
املاراثون،  ن�ضف  يف  لها  �ضخ�ضي 
دقائق  واأرب��������ع  ����ض���اع���ة  وال���ب���ال���غ 
و49 ثانية، فاإن العداءة الكينية 
الرقم  حاملة  كو�ضغي،  بريغيد 
املاراثون  ل�ضباق  العاملي  القيا�ضي 
احل�����������ايل، و�����ض����اح����ب����ة اخل������رة 
لالن�ضمام  ت�����ض��ت��ع��د  ال��ط��وي��ل��ة، 
املتميزة من نخبة  املجموعة  اإىل 
الأب������ط������ال وال����ب����ط����الت ال���ذي���ن 
..وت�ضمل  ع��ن��ه��م  الإع��������الن  مت 
املركز  اإح����راز  كو�ضغي  اإجن�����ازات 
الأوملبية  الألعاب  دورة  يف  الثاين 
يف  الأول  وامل��رك��ز   ،2020 بكني 
ماراثون لندن 2020 و2019، 
واملركز الثاين يف ن�ضف ماراثون 
راأ�س اخليمة 2020. كما ين�ضم 

فئة  يف  العامليني  الريا�ضيني  اإىل 
اأبيل  ال��ك��ي��ن��ي  ال���ع���داء  ال����رج����ال، 
ك��ي��ب�����ض��وم��ب��ا، ال�����ذي اأح�����رز ثاين 
اأ�ضرع وقت يف فئة ن�ضف املاراثون 
اأف�ضل  حم��ق��ق��اً   ،2021 ل���ع���ام 
رق�����م ���ض��خ�����ض��ي م���ذه���ل وق�����دره 
..وي�ضعى  ث��واين  و7  دقيقة   58
زمن  اأف�����ض��ل  ع��ل��ى  للتغلب  اأب��ي��ل 
ي�ضعى  اأن  املتوقع  ومن  �ضخ�ضي، 
حتقق  م��ث��رية  مناف�ضة  ل��ت��ق��دمي 
قيمة م�ضافة اإىل �ضل�ضلة الأرقام 
حققها  ال��ت��ي  العاملية  القيا�ضية 
ن�ضف  يف  الأول  امل��رك��ز  وت�����ض��م��ل 
 ،2021 ف��ال��ن�����ض��ي��ا  م������اراث������ون 
 Adizero Roadو�ضباق
 ،2021 لعام   to Records
واملركز الثاين يف ن�ضف ماراثون 

نابويل 2020.
وي��ع��ود ال�����ض��ب��اق م���رة اأخ����رى اإىل 
اأمام  يقام  حيث  املرجان،  جزيرة 
العربي،  للخليج  خ��الب��ة  خلفية 
الريا�ضيني  جل��م��ي��ع  ي��ت��ي��ح  م����ا 
الطبيعية  ب��امل��ن��اظ��ر  ال���ض��ت��م��ت��اع 
يف  البي�ضاء  الرملية  لل�ضواطئ 
يف  مبوقعها  تتميز  التي  الإم���ارة 

الطبيعة على ال�ضاحل.
ماراثون  ن�ضف  م�����ض��ار  وينطلق 
ال���ذي   ،2022 اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
وم�ضتٍو،  �ضريع  مب�ضمار  ي�ضتهر 
م�����ن ������ض�����ارع ج�����زي�����رة امل�����رج�����ان، 

م���ق���اب���ل ف����ن����دق دب�����ل ت�����ري ب���اي 
ال�����ض��ب��اق التي  ه��ي��ل��ت��ون وق���ري���ة 
الفعاليات  م��ن  العديد  تت�ضمن 
امل��م��ي��زة ..ث�����م ي��ت��ج��ه ال����ع����داوؤون 
جميل  م�����ض��ار  يف  ال�����ض��ب��اق  �ضمن 
ع��ر اجل��زي��رة، ومي���رون بجميع 
الوجهات الفندقية الرئي�ضية ثم 
يتجهون على طول طريق ال�ضيخ 
ال���دوران  ���ض��امل، قبل  ب��ن  حممد 
عر �ضارع الأمواج، ثم العودة اإىل 
نقطة البداية للو�ضول اإىل خط 

النهاية.
ويوفر م�ضار ال�ضباق للم�ضاهدين 
ملتابعة  ال���ف���ر����س  م����ن  ال���ك���ث���ري 
ال�ضباق  امل�ضاركني يف  الريا�ضيني 
ال�ضباق  ط�������وال  وت�����ض��ج��ي��ع��ه��م 
ذلك،  اإىل  ..ب��الإ���ض��اف��ة  امل��رت��ق��ب 
والعدائني  ل��ل��م��ت��ف��رج��ني  مي��ك��ن 
ع���ل���ى ح������ٍد �����ض����واء امل�������ض���ارك���ة يف 
التي تقدمها  العديدة  الفعاليات 
ق��ري��ة ال�����ض��ب��اق ال��ت��ي ي��ق��ام فيها 
ال��ت��ج��ارب املثرية  ع��دد كبري م��ن 

والتفاعلية.
م�ضاركة  ع���ن  الإع������الن  مت  ك��م��ا 
التجارية  العالمة   ،JOMA
جمال  يف  ال����رائ����دة  الإ����ض���ب���ان���ي���ة 
باعتبارها  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  امل��الب�����س 
ماراثون  لن�ضف  الفني  ال��راع��ي 
الثالث،  ..ول��ل��ع��ام  اخليمة  راأ����س 
ت�����دع�����م ال�����ع�����الم�����ة ال����ت����ج����اري����ة 

امل�����ض��ارك��ني مبالب�س  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
ريا�ضية عالية اجلودة.

الرئي�س  فيليب�س،  راك����ي  وع��ل��ق 
اخليمة  راأ�����س  لهيئة  التنفيذي 
ل���ت���ن���م���ي���ة ال���������ض����ي����اح����ة ق�����ائ�����اًل: 
م�ضارات  ع���ن  ال��ك�����ض��ف  "ميثل 
ونخبة  الفني  وال��راع��ي  ال�ضباق 
الريا�ضيني لن�ضف ماراثون راأ�س 
اخل��ي��م��ة ع��الم��ة ف���ارق���ة يف هذه 
..لقد  ع�ضرة  اخلام�ضة  الن�ضخة 
اأثبت ن�ضف ماراثون راأ�س اخليمة 
اأن����ه ي��ح��ظ��ى ب��ن��ج��اح ك��ب��ري خالل 
ال�����ض��ن��وات ال�����ض��اب��ق��ة وم����ع تبقي 

اأ�ضابيع قليلة على موعد ال�ضباق 
بعودة  نرحب  اأن  ي�ضعدنا  القادم، 
الريا�ضيني  من  رائعة  جمموعة 
من املحرتفني والهواة يف اإمارتنا 
موعد  اق����رتاب  وم���ع  الرائعة". 
ن�ضف املاراثون، توؤكد هيئة راأ�س 
على  ال�����ض��ي��اح��ة  لتنمية  اخل��ي��م��ة 
و�ضالمة  ل�ضحة  الأول���وي���ة  منح 
واملتفرجني  امل�����ض��ارك��ني  ج��م��ي��ع 
بالتن�ضيق مع اجلهات احلكومية 
الفعالية  جن���اح  ل�ضمان  املعنية 
اتباع  م����ع  احل������دث  ..و����ض���ي���ق���ام 
اإجراءات �ضالمة �ضارمة حلماية 

����ض���ح���ة و�����ض����الم����ة امل�������ض���ارك���ني، 
من  الطلب  الإج�����راءات  وت�ضمل 

امل�������ض���ارك���ني ت���ق���دمي دل���ي���ل على 
التطعيم الكامل لكوفيد19-.

ن�سف مار�ثون ر�أ�س �خليمة يعلن �ن�سمام نخبة 
�لعد�ئني يف �لعامل ويك�سف عن م�سار �ل�سباق

•• �أبوظبي-و�م:

الدولة،  لريا�ضة اجلوجيت�ضو يف  بارزة  ال�ضابق حمطة  الريا�ضي  املو�ضم  �ضّكل 
ال�ضاحة  على  م�ضّرفة  اإجن���ازات  الوطني  منتخبنا  ولعبات  لعبو  حقق  حيث 
الدولية، وتقّلدوا 71 ميداليًة ملونة يف بطولة اآ�ضيا اخلام�ضة وبطولة العامل 
العا�ضمة  يف  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة  اأقيمت  التي   2021 للجوجيت�ضو 
اأبوظبي، يف اإجناز كبري ي�ضجله التاريخ كواحد من اأف�ضل الإجن��ازات القارية 

والعاملية.
حتققت  التي  الإجن���ازات  من  الأ�ضد  ح�ضة  الوطني  املنتخب  لالعبات  وكانت 
خالل العام املا�ضي حيث فزن باأكر عدد من امليداليات يف بطولة عاملية حتى 
التي  للجوجيت�ضو  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  الأخ���رية  الن�ضخة  ال��ي��وم، وحت��دي��دا يف 
للعبة،  ال��دويل  الحت��اد  مظلة  حتت  املا�ضي  نوفمر  �ضهر  اأبوظبي  يف  اأقيمت 

وجنحن يف حتقيق ت�ضع ذهبيات وثماين ف�ضيات وثماين برونزيات. ويف هذا 
الإم��ارات للجوجيت�ضو  الرازيلية بوليانا لجو مدربة منتخب  اأكدت  ال�ضياق 
لل�ضيدات، اأن منتخب ال�ضيدات يدخل املو�ضم اجلديد بطموحات كبرية ت�ضتند 
اأن  اإىل  املا�ضي، م�ضرية  العام  التي حتققت  املبهرة  النجاحات والإجن��ازات  اإىل 
اأ�ضهر فقط قبل انطالق   3 جتربتها مع املنتخب يف املو�ضم املا�ضي ا�ضتغرقت 

املناف�ضات القارية والعاملية.
وقالت: "اأم�ضينا اأ�ضبوعني يف معك�ضر تدريبي مغلق ومتّكنا من التدّرب على 
فرتتني و3 فرتات يوميا، وكانت جتربة رائعة جلميع لعبات املنتخب، حيث 
كان من املهم اأن تتواجد الالعبات معاً اأثناء التدريب، كونه يتيح لهن التعّلم 

من بع�ضهن البع�س".
اإجنازات عديدة خالل املو�ضم املا�ضي؛ حيث قّدمت  "قمنا بتحقيق  واأ�ضافت: 
الالعبات اأداًء متميزاً، خا�ضًة مع فوزهّن مبا ي�ضل اإىل 25 ميدالية يف بطولة 

التطور  على  الإم���ارات وحر�ضهن  بقدرات لعبات  الإ���ض��ادة  اأوّد  ..وهنا  العامل 
اأث��ب��ت��ت الالعبة  ال��ه��دف، وق��د  والإ����ض���رار وال��ع��زمي��ة، وال��رتك��ي��ز على حتقيق 
الإماراتية اأنها على قدر التحدي، وعندما تتوفر لها الفر�ضة والدعم حتقق 

اأف�ضل النتائج".
وحول ا�ضتعدادات الفريق لعام 2022، اأو�ضحت لجو اأنها تعقد اآماًل كبريًة 
على املنتخب هذا العام، موؤكّدًة على اجلهود املبذولة من قبل الالعبات خالل 
التدريب لتح�ضني م�ضتوياتهن ..م�ضرية اإىل اأن املو�ضم احلايل �ضي�ضهد امل�ضاركة 

يف العديد من البطولت املحلية والقارية والعاملية".
لالعبات  البدنية  اجل��وان��ب  بع�س  حت�ضني  على  ال��ع��ام  ه��ذا  "نعمل  وت��اب��ع��ت: 
املنتخب، فبالإ�ضافة لإتقانهن ريا�ضة اجلوجيت�ضو، نحتاج لالرتقاء مب�ضتوى 
دعم  م��ن  متكنهن  التي  البدنية  ال��ق��وة  م��ن  امل��زي��د  لكت�ضاب  البدنية  اللياقة 

وتعزيز مهاراتهن يف املناف�ضات الدولية الكرى".

الفني  الطاقم  اأن  التدريب  يف  وا�ضعة  بتجربة  تتمتع  التي  املدربة  واأو�ضحت 
ب�ضدد و�ضع خطط التدريب للم�ضاركة يف بطولت املو�ضم اجلديد الذي ننتطر 
الإعالن الر�ضمي عن اأجندته، واأن خطة الإعداد للمو�ضم اجلديد �ضتتبلور بعد 

الإعالن عن مواعيد البطولت والرتباطات املحلية والدولية.
�ضاعد  الإم���ارات  اأم  لبطولة  اجلديد  النظام  اأن  اىل  املنتخب  مدربة  واأ���ض��ارت 
املنتخب الوطني يف حتقيق الإجناز التاريخي ..لأنه منح البطولة قوة اإ�ضافية 
اأتاح الفر�ضة للجهاز الفني لكت�ضاف املزيد من املواهب التي  يف املناف�ضة مبا 

كان لها دور يف دعم املنتخب الوطني.
واأو�ضحت لجو اأن الدعم الذي حتظى به ريا�ضة اجلوجيت�ضو من قبل الدولة 
العاملية  املكانة  الأ�ضباب حلقيق  اأهم  واأن��ه من  اللعبة مثري لالإعجاب،  واحت��اد 
التي و�ضلت اإليها دولة الإمارات على خريطة ريا�ضة اجلوجيت�ضو العاملية حتى 

اأ�ضبحت اأبوظبي موطنا لهذه الريا�ضة النبيلة.

مدربة منتخب �سيد�ت �جلوجيت�سو: حققنا �إجناز�ت تاريخية يف 2021 وطموحاتنا بال حدود يف 2022

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19 يناير 2022 العدد 13446

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  555/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )23195377.96 درهم( 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ: املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م - واآخرون - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي- ابراج بحريات اجلمريا- ابراج مزايا بزن�س اأفينو 
، برج AA1 - مقابل جال�ضرت 1-الطابق 45- رقم مكاين 1292773853

جممع   - الكويت   : -عنوانه  النفي�ضي  ع��ب��داهلل  يو�ضف  يعقوب  عبدالعزيز  ال�ضيد/  وميثلها  ليمتد  هولدينجز  غرناطة   : اإع��الن��ه  املطلوب 
ال�ضاحلية - مدخل 4 الدور 3 -موطنهم املختار : امارة دبي- �ضارع ال�ضيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي-بناية اندك�س تاور- الطابق )20( 
 ahmed.el-sayed@crsblaw.com -  العتيبي للمحاماه  / 0561371569 - بوكالة مكتب  - مكتب رقم )2002( هاتف 

 009652460101 - 009652422599
مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضده : عبدالعزيز يعقوب يو�ضف عبداهلل النفي�ضي ، اأثري ديفيلومبنت ليمتد وميثلها ال�ضيد/ عبدالعزيز يعقوب يو�ضف 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء  النفي�ضي -  عبداهلل 
http://www. بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول  ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :  1 - �ضقة �ضكنية - املنطقة : وادي ال�ضفا 2 - رقم الر�س 359 

- ا�ضم املبنى : فرح تاور 2 - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 510 - امل�ضاحة : 65،16 مرت مربع - املقدرة ب�� )318،796/10( درهم 
الوحدة  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  R081  : املبنى  ا�ضم   -  1291 الر�س  رقم   -  2 ال�ضفا  وادي   : املنطقة   - �ضكنية  �ضقة   -  2

درهم   )1،116،819/78( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   123،61  : امل�ضاحة   -  601
الوحدة  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  R081  : املبنى  ا�ضم   -  1291 الر�س  رقم   -  2 ال�ضفا  وادي   : املنطقة   - �ضكنية  �ضقة   -  3

درهم   )642،466/92( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   68،12  : امل�ضاحة   -  107
الوحدة  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  R081  : املبنى  ا�ضم   -  1291 الر�س  رقم   -  2 ال�ضفا  وادي   : املنطقة   - �ضكنية  �ضقة   -  4

درهم   )646،654/13( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   68،12  : امل�ضاحة   -  107
1 - رقم الوحدة 506 - امل�ضاحة  2 - رقم املبنى  359 - ا�ضم املبنى : فرح تاور  2 - رقم الر�س  5 - �ضقة �ضكنية - املنطقة : وادي ال�ضفا 

: 98،20 مرت مربع - املقدرة ب�� )472،481/17( درهم 
6 - �ضقة �ضكنية - املنطقة : وادي ال�ضفا 2 - رقم الر�س 359 - ا�ضم املبنى : فرح تاور 2 - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 113 - امل�ضاحة : 
94،81 مرت مربع - املقدرة ب�� )448،366/19( درهم - مالك العقار : عقارات رقم )510 + 506 + 113(ملك )اثري ديفلومبنت ليمتد( 

عقارات رقم )601 + 107 + 207( ملك )عبدالعزيز يعقوب يو�ضف عبداهلل النفي�ضي(. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3070/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

ب�ضداد مبلغ    املنفذ �ضدهم  بالزام   ، كلي  2018/544 جتاري  رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 
)934309961.3 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني عن نف�ضة وب�ضفته وكيال عن 1 بنك اخلليج التجاري )اخلليجي( �س م ق 2 البنك 
العربي املتحد �س م ع  3 بنك دبي ال�ضالمي �س م ع  4 م�ضرف عجمان �س م ع 5 م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي �س م ع 6 

بنك اخلليج فرن�ضا �س م  - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - دبي - الكرامة  - �ضارع البنوك )�ضارع خالد بن الوليد( بناية بنك الفجرية الوطني �س ب رقم 2979 

تليفون رقم 043971700 ، مكاين 256378091  - وميثله : حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال  
الإمارات  زاي��د - مكتب رقم )22( ملك موؤ�ض�ضة  ال�ضيخ  �ضارع  اإم��ارة -   : ي��زدي - عنوانه  اإعالنه : كيان �ضعادات  املطلوب 
 -  2231180640 م��ك��اين   0506588716 رق���م  حم��م��ول   043211185  / رق���م  ه��ات��ف   ، ل��ل��ب��رتول  ال��ع��ام��ة 

svstems@pacificcontrols.net  -  0506588716
مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضده :  با�ضيفيك لنظمة املراقبة )�س ذ م م( ، املنفذ �ضده : با�ضيفيك كونرتول كالود �ضريفيز �س 

م م ح  املنفذ دليب راهولن ، املنفذ �ضده : ح�ضن �ضادات يازدى 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�ضراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�ضا�ضي قبل دخول 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة مر�ضى دبي - رقم الر�س 
22   رقم البلدية 192 - 392 - امل�ضاحة : 187.08 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : برج المرية - رقم 

الوحدة 1903 - مببلغ )1.587.700.70( درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

اوم��و ياكوبو  امل��دع��و/  فقد 
ن����ي����ج����ريي����ا     ، ام������������������ورون 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)A09166847( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0563879273

فقد�ن جو�ز �سفر
املدعو/ايالياراجا  ف��ق��د 
�ضيلفارا�ضو  ���ض��ي��ل��ف��ارا���ض��و 
اجل���ن�������ض���ي���ة  ال�������ه�������ن�������د     ،
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)747353NO( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0589295933

فقد�ن جو�ز �سفر

املدعو/�ضانداكانت  ف��ق��د 
لك�ضمان  ارج��ون  بورديول 
بورديول ، الهند   اجلن�ضية 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )6716109T(
بتليفون  الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0566850446

فقد�ن جو�ز �سفر
ف�����ق�����د امل�����دع�����و/ب�����اب�����ا������س 
بارا�ضاد  ب��ون��ي��ا  اده��ي��ك��ارى 
ن����ي����ب����ال     ، اده��������ي��������ك��������ارى 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
يجده  م��ن   )10665966(
بتليفون  الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0544293801

فقد�ن جو�ز �سفر
اقبال  املدعو/حممد  فقد 
ح�������ض���ني اب���������ول ح�������ض���ني ، 
اجلن�ضية  ب�����ن�����غ�����الد������س   
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)BT0370618( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

 0503156103

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و/ت��ي��زي��ت��ا ييمر 
تادي�ضى ، اثيوبيا   اجلن�ضية 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)EP4808497( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0505555315

فقد�ن جو�ز �سفر
عبدالر�ضيد   / املدعو  فقد 
الهند     ، كونومال  افيالورا 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
رقم )S0301628( من 
اىل  ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  اأو  الهندية  ال�ضفارة 

مركز �ضرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / ريا�س مالك 
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الفجر الريا�ضي

اأحرز مهاجم بايرن ميونخ الأملاين، البولندي روبرت 
وذلك  العامل،  يف  لعب  اأف�ضل  جائزة  ليفاندوف�ضكي، 
ال��ق��دم، على جوائز  لكرة  ال��دويل  ا�ضتفتاء الحت��اد  يف 

.2021 "الأف�ضل" لعام 
باجلائزة  ل��ي��ف��ان��دوف�����ض��ك��ي  ف����وز  ع���ن  الإع�������الن  ومت 
خ����الل ح��ف��ل الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ع��ب��ة، وال�����ذي اأقيم 
زيوريخ  مبدينة  "فيفا"  مقر  يف  اف��رتا���ض��ي  ك��ح��دث 
اجلوائز  على  املتناف�ضني  ح�ضور  دون  ال�ضوي�ضرية، 
الإ�ضابات  تف�ضي  اأزم���ة  ب�ضبب  ال�ضيوف،  اأو  املختلفة 

بفريو�س كورونا امل�ضتجد.
القيا�ضية  الأرق�����ام  ���ض��اح��ب  ليفاندوف�ضكي  ووا����ض���ل 
ال��ع��دي��دة م��ع ب��اي��رن م��ي��ون��خ، ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ وان�ضم 
لعامني  باجلائزة  توجوا  الذين  الالعبني  قائمة  اإىل 

متتاليني على التوايل.
جدارة  ع��ن  اجل��ائ��زة  ليفاندوف�ضكي  واأح����رز 

بايرن  مع  الرائعة  م�ضريته  ا�ضتمرار  بعد 
املتميزة يف  واأرقامه  البولندي  واملنتخب 
على الأرجنتيني  بهذا  ليتفوق   ،2021
�ضالح  حممد  وامل�ضري  مي�ضي  ليونيل 
النهائية  للقائمة  م��ع��ه  و���ض��ال  ال��ل��ذي��ن 

للمر�ضحني على اجلائزة.
وخطف ليفاندوف�ضكي جائزة "الأف�ضل" 

على  ال�������ث�������اين  ل�����ل�����ع�����ام 

الأوىل يف م�ضريته  ل��ل��م��رة  ب��ه��ا  ت���وج  ب��ع��دم��ا  ال���ت���وايل، 
ح�ضاب  ع��ل��ى  امل��ا���ض��ي��ة  الن�ضخة  يف  وذل���ك  ال��ري��ا���ض��ي��ة، 
ليونيل  والأرجنتيني  رونالدو  كري�ضتيانو  الرتغايل 
مي�ضي، علماً باأنه اأ�ضبح يف الن�ضخة املا�ضية اأول لعب 
من الدوري الأملاين يفوز باجلائزة على مدار تاريخها 

الذي بداأ يف 1991.
وللمرة الثانية يف غ�ضون اأربع �ضنوات، عاند احلظ جنم 
كرة القدم امل�ضري حممد �ضالح يف هذه التجربة ومل 
يفز باجلائزة رغم بلوغه القائمة النهائية للمر�ضحني، 
2018. كما بدد ليفاندوف�ضكي  وحل �ضالح ثالثاً يف 
يحمله  ال��ذي  القيا�ضي،  الرقم  تعزيز  يف  مي�ضي  اآم��ال 
اآم��ال مي�ضي  ب��اأن  يف ع��دد م��رات الفوز باجلائزة، علماً 
كانت ترتكز ب�ضكل كبري على اإجناز وحيد يف 2021، 
اأمريكا  اأمم  كاأ�س  بلقب  الفوز مع منتخب بالده  وهو 
اجلنوبية )كوبا اأمريكا(. وفاز مي�ضي باجلائزة 
)رقم قيا�ضي( كانت اأولها  �ضابقة  مرات   6
وكان   .2019 يف  واأح��دث��ه��ا   2009 يف 
على  اجلائزة  احتكرا  ورون��ال��دو  مي�ضي 
م����دار ���ض��ن��وات ط��وي��ل��ة م��ن��ذ 2008 
فوز  ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء   ،2019 ع���ام  وح��ت��ى 
يف  باجلائزة  مودريت�س  لوكا  الكرواتي 
2018، بعد بلوغه نهائي كاأ�س العامل 
مع  رو����ض���ي���ا  يف   2018

منتخب بالده.

•• �أبوظبي - و�م: 

اخليل  ل�ضباق  غنتوت  ن���ادي  يعقد 
وال����ب����ول����و م�����وؤمت�����را ���ض��ح��ف��ي��ا يف 
احل���ادي���ة ع�����ض��رة م��ن ���ض��ب��اح اليوم 
بقاعة املوؤمترات الرئي�ضية للك�ضف 
بطولة  لتنظيم  ا���ض��ت��ع��دادات��ه  ع��ن 
ال�ضنوية  زاي����د  ب��ن  ���ض��ل��ط��ان  ك��اأ���س 
خالل  �ضتقام  التي  للبولو،  الثانية 
ال���ف���رتة م���ن 23 ي��ن��اي��ر اجل����اري، 
وح��ت��ى ال���راب���ع م��ن ف��راي��ر املقبل 
ب���ن زاي����د للبولو  ���ض��ل��ط��ان  مب��ل��ع��ب 
ورعاية  بتوجيهات  غنتوت  ب��ن��ادي 
�ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان 
غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وال����ب����ول����و، و�ضط  ل�����ض��ب��اق اخل���ي���ل 
ت��ط��ب��ي��ق دق��ي��ق ل��ك��اف��ة الإج������راءات 
اجلهات  من  ال�ضادرة  الح��رتازي��ة 

املخت�ضة.
وكانت الن�ضخة الأوىل التي اأقيمت 

ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ق���د ف����از ب��ه��ا فريق 
اأنكورا وحققت جناحا كبريا.

ال�ضيخ  ع��ب��داهلل  حمد  �ضعادة  واأك���د 
املدير التنفيذي للنادي اأن ا�ضتمرار 
بن  ���ض��ل��ط��ان  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  تنظيم 
مبا�ضرة  بتوجيهات  للبولو  زاي���د 
ال���ن���ادي يج�ضد  م���ن ���ض��م��و رئ��ي�����س 
له  للمغفور  والتقدير  الوفاء  قيم 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ 
قدم  ال�����ذي  ثراه"،  اهلل  "طيب 
الكثري لريا�ضة الإمارات ب�ضكل عام 
وللفرو�ضية والرتاث ب�ضكل خا�س، 
تنظيمها  على  يحر�س  النادي  واأن 
العطرة،  ل���ذك���راه  ت��خ��ل��ي��داً  ���ض��ن��وي��اً 
بدوره وم�ضاهمته يف دعم  وعرفاناً 
تراث الإمارات يف خمتلف املجالت. 

واأ�ضاف املدير التنفيذي للنادي اأن 
للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
جمل�س  واإ���ض��راف  بدعم  تقام  التي 
الريا�ضي، �ضتك�ضف خالل  اأبوظبي 
موؤمترها ال�ضحفي اليوم عن كافة 
امل�ضاركة  والفرق  احل��دث  تفا�ضيل 
واجل�����ه�����ات ال����راع����ي����ة وال�����رام�����ج 

امل�ضاحبة.

بلغ الرو�ضي دانييل مدفيديف امل�ضنف ثانيا عامليا الدور الثاين لبطولة اأ�ضرتاليا املفتوحة، اأوىل 
 1-6 ال�ضوي�ضري هرني لك�ضونن  ال�ضهل على  بفوزه  امل�ضرب،  كرة  الكرى يف  الأرب��ع  البطولت 

و6-4 و7-6 )7-3( اأم�س الثالثاء يف ملبورن.
املتحدة،  الوليات  بطولة  بعد  الثاين  الكبري  لقبه  باإحراز  النف�س  ميني  الذي  مدفيديف  واحتاج 
اآخر بطولت الغراند �ضالم، على مالعب فال�ضينغ ميدوز ال�ضيف املا�ضي، اىل �ضاعة و54 دقيقة 

للتخل�س من عقبة ال�ضوي�ضري امل�ضنف 91 عامليا.
وقال مدفيديف الذي حرم ال�ضربي نوفاك ديوكوفيت�س من ح�ضم البطولت الأربع الكرى العام 
املجموعة  بهذه  الفوز  "حاولت  ميدوز:  لفال�ضينغ  النهائية  املباراة  يف  عليه  تغلب  عندما  املا�ضي 

الثالثة لكني قلت باأنني �ضاأنتظر )ال�ضوط الفا�ضل(، وجنحت يف ذلك، وبالتايل اأنا �ضعيد حًقا".
املحرتفني  الالعبني  رابطة  بكاأ�س  ف��زت  املا�ضي،  العام  اأ�ضرتاليا  يف  جيد  ب�ضكل  "بداأت  وا���ض��اف 
ومتكنت من الو�ضول اإىل النهائي هنا. اأحب اللعب هنا، اأحب املالعب ال�ضلبة واأريد اأن اأفعل اأف�ضل 

مما حققت العام املا�ضي".
اأمام  �ضقط  ع��ن��دم��ا  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  خ�����ض��ارت��ه  تعوي�س  اإىل  م��دف��ي��دي��ف  وي�ضعى 

ديوكوفيت�س، وهو املر�ضح الأبرز للتتويج باللقب بعد ترحيل ال�ضربي ب�ضبب عدم تلقيه اللقاح 
امل�ضاد لفريو�س كورونا، ما دّمر اأحالمه باإحراز اللقب احلادي والع�ضرين القيا�ضي يف 

البطولت الأربع الكرى.
وقلل مدفيديف من اأهمية احلديث عن تر�ضيحه غلى اللقب يف غياب ديوكوفيت�س، 
وقال "ملبورن، رود ليفر اأرينا، هي بالتاأكيد مكانه )ديوكوفيت�س( املف�ضل يف العامل، 

ب�ضبب عدد املباريات النهائية التي فاز بها هنا، فهي مثرية لالإعجاب".
زال���ت ه��ن��اك �ضت مباريات  اأ���ض��ل��وب��ي، لأن���ه م��ا  اأن يغري  "لكن ه��ذا ل ميكن  وا���ض��اف 
�ضعبة للفوز باللقب. كان الأمر نف�ضه يف بطولة الوليات املتحدة املفتوحة. خ�ضت 

اأن  اإىل النهائي ثم كان علّي  اأقوياء للو�ضول  �ضت مباريات �ضعبة �ضد مناف�ضني 
اأفوز على نوفاك. كان ياأمل يف حتقيق �ضيء خا�س )الغراند �ضالم يف عام 

واحد(".
وتابع"لعبت ب�ضكل جيد. كانت اإر�ضالتي قوية. متكنت 

النظر  ذاته هنا، بغ�س  الأم��ر  باملباراة.  الفوز  من 
عن الطريقة التي األعب بها هنا، اإىل اأي مدى 

�ضاأذهب، اإذا بلغت النهائي، �ضد من �ضاألعب، 
ف��ل��ن ي��ك��ون الأم����ر ���ض��ه��اًل وع��ل��ي��ك اإظهار 

بلقب بطولة  ل��ل��ف��وز  ل��دي��ك  م��ا  اأف�����ض��ل 
كرى".

الثاين  ال��دور  يف  ويلتقي مدفيديف 
كرييو�س  ن���ي���ك  الأ������ض�����رتايل  م����ع 

الريطاين  اأو  ع��امل��ي��ا  ال�115 
عامليا  ال�128  ب�����رودي  ل���ي���ام 

وال�ضاعد من الت�ضفيات.
الآخ�����ر  ال���رو����ض���ي  ي���ج���د  ومل 
اخلام�س  روب���ل���ي���ف  اأن��������دري 
الدور  اىل  التاأهل  �ضعوبة يف 
الثاين بتغلبه على الإيطايل 
و2-6   3-6 ماجر  جانلوكا 

و2-6.
امل��ق��ب��ل مع  ال����دور  روب��ل��ي��ف يف  ويلتقي 

على  الفائز  بريانكي�س  ريكاردا�س  الليتواين 
و6-3   1-6 باينا  كاربايي�س  روبرتو  ال�ضباين 

كا�ضر  ال��رنوج��ي  و6-4وان�ضحب  و3-6  و6-2 
رود الثامن ب�ضبب اإ�ضابة يف الكاحل تعر�س لها قبل 

يومني يف التدريبات.
املا�ضي  امل���و����ض���م  ال���ق���اب  ب��خ��م�����ض��ة  امل���ت���وج  رود  وق�����ال 

الالعبني  راب��ط��ة  دورات  يف  لقبا  يحرز  ن��روج��ي  واأول 
املحرتفني: "كنت اآمل اأن اأكون قادًرا على التعايف، لكن 

ال�ضابة يف كاحلي رمبا حتتاج اإىل مزيد من الوقت".
العام  اأ�ضرتاليا  ال��راب��ع يف  ال���دور  بلغ  ال��ذي  رود  واأ���ض��اف 

املا�ضي "كنت اآمل اأن اأحاول القيام بنف�س ال�ضيء هذا العام، 
الغراند  ب��ط��ولت  �ضتكون  الأم���ام.  اإىل  اأخ���رى  رمب��ا خطوة 

�ضالم هذا العام هدًفا كبرًيا بالن�ضبة يل لأنه يف العام املا�ضي، با�ضتثناء ا�ضرتاليا املفتوحة، �ضعرت 
امل�ضارك  م��وراي،  اأن��دي  الكرى". وعانى الريطاين  البطولت  اأمتنى يف  اأفعل كما كنت  اأنني مل 
ببطاقة دعوة، الأمرين لتخطي عقبة اجلورجي نيكولوز با�ضيال�ضفيلي احلادي والع�ضرين حيث 
و52  �ضاعات  ث��الث  يف  و4-6   )7-5( و7-6  و4-6  و6-3   1-6 جمموعات  خم�س  اإىل  احتاج 

دقيقة.
وكانت املباراة الوىل ملوراي يف بطولة ا�ضرتاليا منذ عام 2019 عندما خرج من الدور الأول وودع 
املناف�ضات باكًيا حيث كان يعتقد اأنه الظهور الأخري له يف مالعب الكرة ال�ضفراء ب�ضبب معاناته 
من اآلم متكررة يف الورك اأرغمته بعد ذلك على اخل�ضوع لعمليتني جراحيتني ابعدتاه عن املالعب 
فرتة طويلة. وقال موراي عقب تاأهله "فوز رائع، كانت ثالث اأو اأربع �ضنوات �ضعبة. بذلت الكثري 

من اجلهد للعودة اإىل هنا. لقد لعبت يف هذا امللعب مرات عدة والأجواء رائعة".
واأ�ضاف "من الرائع العودة والفوز يف معركة من خم�س جمموعات من هذا القبيل، لي�س باإمكاين 
طلب املزيد". وهو الفوز الثاين ملوراي على با�ضيال�ضفيلي يف مدى اأ�ضبوع بعدما كانت تغلب عليه 
ب�ضعوبة اأي�ضا 6-7 )4-7( و7-6 )7-3( و6-3 الأربعاء املا�ضي يف ربع نهائي دورة 
�ضيدين يف طريقه اىل املباراة النهائية الوىل له منذ ت�ضرين الأول/اأكتوبر 

كارات�ضيف. اأ�ضالن  الرو�ضي  اأمام  خ�ضر  حيث   2019
ا يف اأربع جمموعات يف الدور الول لوميبلدون  وفاز الريطاين اأي�ضً
اأن  بعد  ك��رى يف م�ضريته  األقاب  م��وراي ثالثة  املا�ضي. وحقق  العام 
توج مرتني يف وميبلدون )2013 و2016( ومرة يف بطولة الوليات 
دائ��ًم��ا حمطة  ك��ان��ت  اأ���ض��رتال��ي��ا  اأن  اإل   ،2016 ع��ام  املفتوحة  امل��ت��ح��دة 
 ،2011  ،2010( نهائية  مباريات  خم�س  خ�ضر  اأن  بعد  ل��ه  حمبطة 
امل�ضنف اأول ال�ضربي  �ضد  الخرية  الأربع  و2016(،   2015  ،2013

نوفاك ديوكوفيت�س حامل اللقب.
ويلتقي موراي يف الدور الثاين مع الياباين تارو ناديال الفائز على الت�ضيلي 

مار�ضيلو باريو�س 7-6 )7-5( و6-7 )6-8( و4-6 و6-3 و3-6.
امام  الأول بخ�ضارتها  الدور  امل�ضرية ميار �ضريف من  ال�ضيدات، خرجت  ولدى 

الريطانية هيذر واط�ضون 3-6 و7-5 و6-2.
البطولة  يف  العربية  امل�ضرب  لكرة  الوحيدة  املمثلة  �ضريف  وكانت 

عقب ان�ضحاب التون�ضية اأن�س جابر ب�ضبب الإ�ضابة.
فال�ضينغ  و�ضيفة  فرنانديز،  ليلى  الأمريكية  ح��ال  تكن  ومل 
م��ي��دوز ال�ضيف امل��ا���ض��ي، اأف�����ض��ل م��ن م��ي��ار وودع���ت من 
مادي�ضون  ال�ضرتالية  ام��ام  بخ�ضارتها  الول  ال��دور 

اإنغلي�س امل�ضاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-2.
الثالثة  موغورو�ضا  غاربيني  الإ�ضبانية  وجنحت 
الأ�ضرتالية  الثاين للبطولة  ال��دور  بلوغ  عامليا يف 
على  بتغلبها  م�ضاركاته   10 يف  ال��ع��ا���ض��رة  للمرة 
وقالت  و4-6.   3-6 ب���وري���ل  ك����الرا  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
الأدوار  يف  ج��دا  مفتوحة  "املناف�ضة  م��وغ��ورو���ض��ا 
على  ت���ف���وز  اأن  لع���ب���ة  لأي  مي��ك��ن  ح��ي��ث  الأوىل 
اأنا  لذلك  الت�ضنيف،  ع��ن  النظر  بغ�س  الأخ���رى 
عند  الثانية  املجموعة  اختتمت  لأن��ن��ي  �ضعيدة 

."4-6
رولن  بطولتي  بلقب  املتوجة  موغورو�ضا،  وتلتقي 
ال���دور  يف   ،2017 وومي���ب���ل���دون   2016 غ���ارو����س 
الفائزة  كورنيه  األيزيه  الأخ���رى  الفرن�ضية  مع  املقبل 

على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و3-6.
وتاأهلت اأي�ضا البولندية اإيغا �ضفيونتيك ال�ضابعة وبطلة رولن 
 3-6 دارت  ه��اري��ت  الريطانية  على  ب��ف��وزه��ا   ،2020 غ��ارو���س 
بتغلبها  ع�ضرة  ال��راب��ع��ة  هاليب  �ضيمونا  وال��روم��ان��ي��ة  و-6�ضفر، 
اأنيت  والإ�ضتونية  و3-6،   4-6 فريخ  البولندية ماغدالينا  على 
�ضينياكوفا  كاتريينا  الت�ضيكية  بفوزها على  ال�ضاد�ضة  كونتافيت 
التي عادت موؤخًرا من الإ�ضابة  هاليب  وقالت   . و3-6   2-6
الأمر  وج��دت  "لقد  كبري:  ثالث  لقب  على  للح�ضول  وت�ضعى 
اللعب  باإمكاين  ك��ان  اإذا  مما  متاأكدة  اأك��ن  ومل  جدااليوم،  �ضعًبا 
جدا.  �ضعيدة  يجعلني  وه��ذا  ف��زت  النهاية  يف  لكن  جيد.  ب�ضكل 

اأمتنى هذا الأ�ضبوع اأن األعب ب�ضكل اأف�ضل واأف�ضل".

•• �أبوظبي-و�م:

ح�ضلت �ضرطة اأبوظبي على املراكز الأوىل يف بطولة راأ�س اخليمة للرتايثلون 
قوية  مناف�ضات  و�ضهدت  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  يف  املرجان  بجزيرة  اأقيمت  التي 

مب�ضاركة كبرية من خمتلف اجلن�ضيات.
 واأكد اللواء �ضامل �ضاهني النعيمي مدير قطاع املوارد الب�ضرية اهتمام �ضرطة 
مبقومات  الريا�ضية  احل��رك��ة  ورف��د  الريا�ضة  مبنظومة  ب��الرت��ق��اء  اأب��وظ��ب��ي 
يف  وامل�ضاركة  ممار�ضتها  على  منت�ضبيها  وحتفيز  ت�ضجيع  خ��الل  م��ن  النجاح 
خمتلف البطولت الريا�ضية وتكرمي الفائزين والفائزات فيها حاًثا امل�ضاركني 
البطولت  يف  الجن���ازات  من  املزيد  لتحقيق  الريا�ضي  التميز  موا�ضلة  على 

الريا�ضية املقبلة. 
امل�ضافة  يف  م�ضاركتها  خ��الل  ك��ب��رياً  ريا�ضياً  مت��ي��زا  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  وحققت 
 40 مل�ضافة  الهوائية  وال��دراج��ة  كليومرت   1.5 مب�ضافة  لل�ضباحة  الوملبية 
كيلومرتا واجلري مل�ضافة 10 كيلومرتات ، وح�ضل الالعب عبداهلل اللقيطي 
"التعاون" وفاز باملركز الأول على م�ضتوى  الثالث للفئة العمرية  على املركز 

مواطني الإمارات. 
وفاز الالعب علي الكعبي باملركز الثاين على م�ضتوى املواطنني وحاز الالعب 
�ضامل جمال املركز الثالث على م�ضتوى املواطنني وح�ضل فريق �ضرطة اأبوظبي 
من  ال�ضباق  نف�س  يف   "overall" فئة  تتابع  الفرقي  يف  الثاين  املركز  على 
خالل م�ضاركة ثالث لعبني هم: حممد احلو�ضني يف ال�ضباحة وعبداهلل ح�ضن 

يف الدراجات الهوائية و �ضلطان الظنحاين يف اجلري.

�سرطة �أبوظبي تتاألق يف بطولة 
ر�أ�س �خليمة »للرت�يثلون«

خروج مبكر للم�ضرية �ضريف يف اأ�ضرتاليا املفتوحة  

بد�ية جيدة ملدفيديف وموغورو�سا.. و�سعبة ملور�ي 

�لإعالن عن تفا�سيل بطولة كاأ�س �سلطان 
بن ز�يد للبولو �ليوم يف موؤمتر �سحفي

ليفاندوف�سكي »�لأف�سل« يف 2021

•• دبي-�لفجر:

العاملني مبونديال كاأ�س العامل لالأندية  اإدارة برنامج املتطوعني  ت�ضتعد 
الحتاد  مع  بالتعاون  للمتقدمني  النهائية  للت�ضفية   ،»2021 »الإم��ارات 
الدويل »الفيفا«، حيث ينتظر خالل ال�ضاعات املقبلة، اأن يتم الإعالن عن 
اختيار عدد 1500 متطوع ميثلون اأكرث من 100 جن�ضية، للعمل ب�ضكل 
البطولة، فيما يتعلق باجلمهور والإعالم  اأق�ضام  ر�ضمي على تغطية كافة 

والنتقالت والفنادق وغريها.
وت�ضت�ضيف العا�ضمة اأبوظبي الن�ضخة اخلام�ضة من مونديال كاأ�س العامل 
و2017   2010 و   2009 ن�ضخ  ا�ضت�ضافة  لها  �ضبق  اأن  بعد  ل��الأن��دي��ة، 
املار�ضال  برنامج  واإدارة  ب��اإ���ض��راف  املتطوعني  برنامج  ويعمل  و2018. 

الإماراتي وحتت مظلة اللجنة املنظمة املحلية وبالتن�ضيق مع الفيفا، وقد 
التطوع عر من�ضة  ا�ضتقبال طلبات  �ضهر يف  قبل  الرنامج  م�ضوؤولو  ب��داأ 
3000 �ضخ�س ميثلون جن�ضيات  الإم��ارات للتطوع، حيث تقدم اأكرث من 
الفيفا، مت  املتقدمني وبالتن�ضيق مع  عدة، وبعد ت�ضفية يف �ضوء مقومات 
ال�ضتقرار على العدد الكايف املطلوب، حيث يجري اإبالغ املقبولني وتوزيع 

الأدوار متهيداً لبدء العمل الفعلي قبل اأيام من و�ضول الفرق.
باللجنة  املتطوعني  العامري مدير فريق  الدكتور جا�ضم  اأكد  من جانبه، 
من  ال�18  الن�ضخة  خ��روج  يف  للم�ضاهمة  العمل  فريق  ا�ضتعداد  املنظمة، 
ا�ضتقبال  من  الإم���ارات  اإليه  و�ضلت  ما  تعك�س  م�ضرفة،  ب�ضورة  البطولة 

وتنظيم مبهر لكل الأحداث.
وقال: كل ما ي�ضغلنا حالياً هو خروج احلدث ب�ضورة تليق با�ضم الإمارات، 

التي برهنت للعامل عر كل الأحداث التي مت ا�ضت�ضافتها واآخرها اإك�ضبو 
ترك  واإمن��ا  والر�ضا،  النجاح  يتجاوز جمرد  الهدف  اأن  على   ،2020 دبي 

الأثر الطيب يف نفو�س كل القادمني اإىل الدولة.
كافة  اإىل  لنقله  ن�ضعى  م��ا  وه��و  احل���دث  قيمة  ن��ق��در  ال��ع��ام��ري:  واأ���ض��اف 
املتطوعني مبا ي�ضمن اأن يوؤدي كل فرد دوره بال�ضكل الأكمل وهو ما ي�ضاهم 

يف جناح البطولة.
املعروف اأن البطولة ي�ضارك بها 7 فرق هي اجلزيرة امل�ضت�ضيف وممثل الكرة 
الإجنليزي  املا�ضي، وت�ضيل�ضي  باملو�ضم  الدوري  بلقب  الإماراتية بعد فوزه 
بطل دوري الأبطال الأوروبي، باملريا�س بطل اأمريكا الالتينية، ومونتريي 
بطل الكونكاكاف، الأهلي امل�ضري بطل دوري الأبطال الأفريقي، والهالل 

ال�ضعودي بطل القارة الآ�ضيوية، وبريي التاهيتي ممثل اأوقينو�ضيا.

�لأندية مونديال  يف  للعمل  جاهز  متطوع   1500



كيف يحمي فنان قطط �لقاهرة من �لربد؟
�ضمم  اأن  بعد  الآن،  دفء  يف  النوم  القاهرة  قطط  باإمكان  اأ�ضبح 
ال�ضيارات  اإط��ارات  لها م�ضنوعة من  بيوتا �ضغرية  فنان م�ضري، 

لتحميها من برد ال�ضتاء.
اأبو جندي، �ضمم بيوت القطط بطريقة  اإبراهيم  الفنان امل�ضري 
ت�ضهل من توزيعها يف مناطق خمتلفة ب�ضوارع القاهرة املزدحمة، 
القليلة  ال�ضنوات  يف  �ضديدة  جوية  تقلبات  البالد  �ضهدت  اأن  بعد 

املا�ضية.
ويقول اإبراهيم اأبو جندي، �ضاحب التجربة: "وفرنا م�ضكن اآمن 
معزول حراريا خلم�س قطط بحجم م�س كبري، تقدر حتطه قدام 
بيتك وده النموذج الأقل تعقيدا لكن ممكن ن�ضيف حاجات تانية 
القطط  على  بالت�ضاوي  ويتوزع  اأك��ل  تقدر حتط  اأن��ك  مع تطوير 

ع�ضان ما يتخانقو�س مع بع�س".

ت�سرف جمنون  من م�سافر يف حمطة مرتو
�ضيدة  �ضاب  دف��ع  حيث  خميفا،  م�ضهدا  املراقبة  كامريات  ر�ضدت 
ب��اإح��دى حمطات م��رتو الأن��ف��اق يف  نحو �ضريط ال�ضكة احل��دي��د، 
بروك�ضل. ويظهر يف الفيديو �ضيدة تقف على من�ضة النتظار يف 
�ضاب  يتقدم  بينما  امل�ضافرين،  ع��دد من  اإىل جانب  امل��رتو  حمطة 

نحوها من اخللف.
نحو  ال�ضيدة  ال�ضاب  يدفع  امل��ك��ان،  يف  املتواجدين  ده�ضة  وو���ض��ط 
ال�ضطدام  القطار قبل  توقف  امل��رتو، لكن حل�ضن حظها  �ضريط 

بها مب�ضافة ق�ضرية جدا.
ونقلت �ضحيفة "ديلي ميل" الريطانية عن مكتب املدعي العام 
فرامل  ا�ضتخدام  م��ن  متكن  امل���رتو  �ضائق  اإن  ق��ول��ه،  بروك�ضل  يف 

الطوارئ يف الوقت املنا�ضب، متجنبا وقوع حادث مميت.
واألقي القب�س على امل�ضتبه به البالغ من العمر 23 عاما، الذي مل 

يتم الك�ضف عن ا�ضمه، بتهمة ال�ضروع يف القتل.
ومل تعاين ال�ضيدة التي تعر�ضت للحادث اأي اإ�ضابات خطرية، اإل 

اأنها نقلت اإىل امل�ضت�ضفى يف حالة �ضدمة.
وقالت و�ضائل اإعالم حملية اإن امل�ضتبه به تعر�س لل�ضرب على يد 

م�ضافر غا�ضب من ت�ضرفه، قبل اأن يلوذ بالفرار.
لكن ال�ضرطة متكنت من اإلقاء القب�س على املتهم يف حمطة مرتو 
اأخرى بعد ن�ضر �ضوره على نطاق وا�ضع، واأحيل للنيابة التي قررت 

اإخ�ضاعه لفح�س يك�ضف عن �ضالمة قواه العقلية.

ولدة نادرة وغريبة لعجل يف �لهند
�ضهدت مقاطعة راجناندجاون الهندية موؤخرا، ولدة نادرة لعجل 
بثالثة عيون. واأثار العجل الذي ولد بعني زائدة على جبهته واأربع 
فتحات اأنف، ا�ضتغراب ال�ضكان يف قرية ت�ضهاتي�ضجارية الواقعة يف 

مقاطعة راجناندجاون، واعتروا ولدته النادرة "معجزة".
العجل،  مل�ضاهدة  امل��ج��اورة  ال��ق��رى  �ضكان  م��ن  كبري  ع��دد  وت��واف��د 

ح�ضبما ذكرت �ضبكة "اآ�ضيا نيوز اإنرتنا�ضيونال".
العجل،  ح��ول  اأث��ريت  التي  املغلوطة  وال�ضائعات  املعلومات  ورغ��م 
اإل اأن طبيبا بيطريا اأكد لل�ضكان باأن الأمر ل يتعدى كونه خلال 
الفالح  ع��ن  اإنرتنا�ضيونال"  ن��ي��وز  "اآ�ضيا  �ضبكة  ون��ق��ل��ت  جينيا. 
�ضاحب العجل نرياج ت�ضاندل قوله، اإن الفح�س الطبي للحيوان 
با�ضتثناء  اأمرا�س  اأي  التامة، وعدم وجود  اأثبت �ضحته اجل�ضدية 

العني الإ�ضافية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فقر �لدماء �لف�سائي.. عقبة �أمام �كت�ساف �أ�سر�ر �لكون
ك�ضف بحث علمي جديد تاأثري الإقامة الطويلة يف الف�ضاء على خاليا الدم احلمراء.

واأفاد البحث الذي ن�ضرت نتائجه مبجلة "نيت�ضر ميدي�ضن"، اأن ق�ضاء الوقت يف الف�ضاء يدمر خاليا الدم احلمراء، 
وي�ضاهم يف الإ�ضابة بفقر الدم لدى رواد الف�ضاء.

ووفق البحث فاإن اأج�ضام رواد الف�ضاء تتعر�س خالل الرحالت الف�ضائية طويلة الأمد اإىل تدمري ما ت�ضل ن�ضبته 
اإىل 54 يف املئة من خاليا الدم احلمراء، اأكرث مما تفعله على الأر�س.

الأوىل، غالبا ما  الف�ضائية  الرحالت  "منذ  الكندية:  اأوت��اوا  البحث من جامعة  اأح��د موؤلفي  وق��ال جاي تروديل 
فوجئ رواد الف�ضاء الذين عادوا اإىل الأر�س باأنهم م�ضابون بفقر الدم، لكن اأ�ضباب ذلك ظلت غام�ضة. واكت�ضفنا اأن 

معدل تلف خاليا الدم احلمراء لديهم يزداد اإىل حد بعيد ويبقى مرتفعا حتى عودتهم اإىل الأر�س".
واأ�ضاف تروديل: "عند الهبوط على كواكب اأو اأقمار اأخرى، فاإن فقر الدم الذي يوؤثر على طاقة وحتمل وقوة رواد 

الف�ضاء، ميكن اأن يهدد اأهداف املهمة التي يعملون عليها"، ح�ضبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.
وتو�ضل البحث اإىل نتائجه بعد حتليل بيانات 14 رائد ف�ضاء خالل مهمات ا�ضتمرت �ضتة اأ�ضهر على منت حمطة 

الف�ضاء الدولية، وملدة عام على الأقل بعد عودتهم اإىل الأر�س.

األربعاء   19  يناير    2022  م   -    العـدد   13446  
Wednesday  19  January   2022   -  Issue No   13446

توقيف فنان ب�سبب منحوتة على �سكل روث 
اأوق��ف فنان رو�ضي ب�ضبب نحته تركيبة فنية على �ضكل روث عمالق قرب 
ن�ضب تذكاري للحرب يف و�ضط �ضانت بطر�ضبورغ، على ما اأفادت ال�ضرطة 
املحلية  ال�ضرطة  با�ضم  ناطق  وق��ال  الثنني.  الأول  اأم�س  اإع��الم   وو�ضائل 
�ضكان مو�ضكو،  عاما وهو من   30 البالغ  املواطن  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
اأوقف "لال�ضتباه يف قيامه بعمل تدني�س". واأ�ضاف "فتح حتقيق يف اإهانة 
اإيفان  الذي يدعى  الفنان  اإدانته، يواجه  واأماكن دفنهم". ويف حال  املوتى 
عقوبة   ،Fontanka.ru املحلي  الأخبار  موقع  اأورد  ما  بح�ضب  فولكوف 
ال�ضجن ملدة خم�س �ضنوات. واأفاد املوقع اأن فولكوف �ضنع الأ�ضبوع املا�ضي 
متثال ثلجيا يبلغ طوله حواىل خم�ضة اأمتار ثم دهنه باللون البني ور�ضم 
بركة �ضفراء حوله، يف مار�ضوفو بويل )ميدان مار�س( يف �ضانت بطر�ضبورغ 

حيث دفن �ضحايا الثورة الرو�ضية عام 1917.
واأ�ضاف اأن فولكوف ن�ضر �ضورا للرتكيبة الفنية على اإن�ضتغرام و�ضفحته 
اأم�س الأول  "كاكا" )روث بلغات اأجنبية(. وم�ضاء   يف في�ضبوك، مع تعليق 

الثنني، حذفت ال�ضور عن و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

موريتانيا ترتقب نتائج فحو�س �ل�ساي �مللوث
نتائج فحو�س  انتظار  ترقب، يف  �ضهر حالة  نحو  املوريتانيون منذ  يعي�س 
ال�ضاي الأخ�ضر امل�ضتورد من ال�ضني، امل�ضروب الأكرث تداول يف موريتانيا، 

الذي راجت موؤخرا اأخبار حول تلوثه مبواد حافظة ومبيدات.
وال�ضياحة  وال�ضناعة  التجارة  وزارة  اأ���ض��درت  املا�ضي،  دي�ضمر   16 ففي 
املوريتانية بيانا، قالت فيه اإنها تعاقدت مع خمتر اأوروبي لدرا�ضة خماطر 
اأنواع ال�ضاي امل�ضتوردة، م�ضرية اإىل اأنها جردت جميع اأنواع ال�ضاي امل�ضتهلكة 

حمليا واأر�ضلتها اإىل املختر للتعرف على كل املخاطر التي قد ترتبط به.
ال��وزارة بن�ضر نتائج هذه الدرا�ضة ال�ضاملة فور ا�ضتالمها، لفتة  وتعهدت 
بخ�ضو�س  بيانات  باإ�ضدار  ر�ضميا  املخولة  هي  احلكومية  اجلهات  اأن  اإىل 

ال�ضحة العامة.
ودعت الوزارة اجلميع اإىل "التاأين وعدم اتباع كل ما ين�ضر اأو يتداول من 

اأخبار ومعلومات، قد يراد بها اإرباك امل�ضتهلكني".
املوريتانيني  اخل��راء  منتدى  اأجنزها  درا�ضة  نتائج  ن�ضر  بعد  البيان  وجاء 
يف املهجر، يف الفرتة بني مار�س واأبريل 2021، ل�ضتك�ضاف خماطر تلوث 
كونرتول" يف  "فايتو  مبختر  بال�ضتعانة  موريتانيا،  يف  امل�ضتعمل  ال�ضاي 

مدينة نيم جنوبي فرن�ضا.
خ�ضعت  ال�ضاي  م��ن  عينات   10 يف  ملوثات  "وجود  ع��ن  النتائج  وك�ضفت 
 3 "وجود  اأظ��ه��رت  كما  بكثري"،  بها  امل�ضموح  احل���دود  جت���اوزت  للتحليل، 
ا�ضتعمال يف  اأنها الأكرث  التي اختري ن�ضفها على  العينات،  مواد ملوثة يف 

موريتانيا، والباقي بطريقة ع�ضوائية".

مرمي �أوزريل تذهل متابعيها 
باأحدث جل�سة ت�سوير 

الرتكية  مرمي  النجمة  �ضحرت 
ت�ضوير  بجل�ضة  الأن��ظ��ار  اأوزريل  
متابعيها  م��ع  ���ض��ارك��ت��ه��ا  ج��دي��دة 
يف �ضفحتها اخلا�ضة على موقع 

التوا�ضل الجتماعي.
اأبي�س  بف�ضتان  م���رمي  وظ��ه��رت 
م�ضتلقية  وه��ي  بالأ�ضود،  مرقط 
على الأر�س، وحتمل بيدها هاتفاً 

اأر�ضياً، بلقطات عفوية.
وك��ان��ت ن�����ض��رت م���رمي ���ض��وراً مع 
ابنتيها يف �ضفحتها اخلا�ضة على 

موقع التوا�ضل الجتماعي.
التوا�ضل  م��وق��ع  م��رمي  و�ضجت 
اأن����ظ����ار  خ���ط���ف���ت  اإذ  ب����ال���������ض����ور، 

الكثريين بجمالها.
لها جدًل  ابنتيها  �ضبه  اأث��ار  كما   
وا����ض���ع���اً، م���ا دف���ع ع���دد ك��ب��ري من 
تعليقات  ت�����رك  اإىل  امل���ت���اب���ع���ني 
م����ادح����ة وحم����ب����ة، وال���ك���ث���ري من 

عالمات الإعجاب.

هاتف �سام�سونغ �ملرتقب.. 
ميزة �سحن �سريع وكامري� قوية

ل تزال الت�ضريبات اخلا�ضة بهاتف 
"غالك�ضي  "�ضام�ضونغ" من طراز 
اإ�س 22 األرتا" تتواىل، واآخرها ما 

يتعلق مبيزة ال�ضحن.
اأن  اإىل  الت�ضريبات  اأحدث  واأ�ضارت 
بل�س   22 اإ�����س  "غالك�ضي  ه��ات��ف 
ال�ضحن  م���ي���زة  ���ض��ي��دع��م  األرتا" 

ال�ضريع بقوة 45 واط.
و���ض��ي��ب��ل��غ ����ض���ط���وع ال�����ض��ا���ض��ة وفق 
مقارنة  �ضمعة،   1750 الت�ضريبات 
ل�"غالك�ضي  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ب�1300 
لهاتف  و1500  بل�س"،   21 اإ�����س 

21 األرتا". اإ�س  "غالك�ضي 
ن�ضرها  التي  الت�ضريبات  واأ���ض��ارت 
املتخ�ض�س  رادار"  "تيك  م��وق��ع 
الهاتف  اأن  اإىل  التقنية،  ب��اأخ��ب��ار 
�����ض����ي����دم����ج ك������ام������ريا ب�����دق�����ة 50 
با�ضتطاعة  وب��ط��اري��ة  ميغابك�ضل، 
�ضاعة،  اأم�����ب�����ري-  م���ي���ل���ي   4500

و�ضيزن 167 غراما.
�ضعة  �ضتبلغ  ال��ت�����ض��ري��ب��ات،  ووف����ق 
تريابايت،   1 التخزينية  ال��ه��ات��ف 
ب�ضعة  ع�����ض��وائ��ي  و����ض���ول  وذاك������رة 
نوع  م��ن  ومعاجلا  غيغابايت،   16

."8 "�ضنابدراغون 
ورغم الرتقية يف ميزة ال�ضحن، ل 
املرتقب  "�ضام�ضونغ"  هاتف  ي��زال 
اأخرى  اأج��ه��زة  مناف�ضة  ع��ن  بعيدا 
 80 10 برو" بقوة  "ون بل�س  مثل 
بقوة  برو"   12 و"�ضاومي  واط، 

120 واط.

نقل عرو�س ب�سيارة 
�لدفاع �ملدين 

مقطع  فل�ضطينيون  ن�����ض��ط��اء  ت����داول 
�ضالون  م����ن  ع����رو�����س  ل��ن��ق��ل  ف���ي���دي���و 
الدفاع  ب�����ض��ي��ارة  بيتها  اإىل  ال��ت��ج��م��ي��ل 
املدين عقب تعطل حركة املرور ب�ضبب 

ال�ضيول.
مدينة  يف  غزيرة  اأمطار  هطول  واأدى 
الرئي�ضية  ال��ط��رق��ات  غ���رق  اإىل  غ���زة 

بال�ضيول.
ووجه والد العرو�س كلمة �ضكر لرجال 
الدفاع املدين حيث قال: "اأ�ضكر الدفاع 
امل��دين على جهوده اجل��ب��ارة يف خدمة 
الكوافري  الع�رو�س من  واإنقاذ  ال�ضعب، 
املدونني  اأح���د  وق���ال  ال�ضتاء".  ب�ضبب 
ن��ق��ل ع��رو���ض��ا من  امل�����دين  ال���دف���اع  اإن 
العلمي  منطقة  غرق  "الكوافري" بعد 

مبع�ضكر جباليا �ضمال غزة.

عملية فا�سلة متنعه  من �إقفال عينيه 
اأ�ضيب رجل بريطاين م�ضن يبلغ التا�ضعة وال�ضبعني من 
عمره بحالة منعته من اإغالق عينيه ملدة ثالث �ضنوات، 
زوجته  نعتته  بعدما  اأج��راه��ا  جتميلية  ج��راح��ة  ب�ضبب 
فور  م��ن  ع��اًم��ا،   79 ب��روده��ري���ض��ت،  بيت  اأن��ف��ق  بالقبيح. 
11000 دولر اأمريكي على  اأوك�س، برمنغهام، اأكرث من 
 ،2019 اإجراء جتميلي لإ�ضالح خدوده املنتفخة يف عام 

بعد اأن تدهورت عالقته بزوجته ب�ضبب �ضكل وجنتيه.
وبعد اإجراء اجلراحة، بقيت عيناه مفتوحتان ب�ضكل دائم، 
وفقد القدرة على اإقفالهما. مما ا�ضطره ل�ضتخدام قطرة 

خا�ضة ثمان مرات يف اليوم ملنع اإ�ضابتهما باجلفاف.
1959، عندما خ�ضع جلراحة  بداأت م�ضكلة بيت يف عام 
اأ�ضنان اأدت اإىل ت�ضخم خديه. وب�ضبب تدهور عالقته مع 
لعملية جراحية جتميلية  الرجل اخل�ضوع  قرر  زوجته، 
لتجميل  وجراحة  العينني،  حتت  وجراحة  الرقبة  ل�ضد 
الأنف، بهدف تقليل انتفاخ وجنتيه. وبعد العملية، عانى 
بيت من العديد من الآثار اجلانبية اأهمها التقيوؤ وعدم 

املقدرة على التبول وفقدان القدرة على اإقفال العينني.

طائرة ركاب تقلع مب�سافر و�حد فقط 
نوعها خالل رحلة من  عا�س م�ضافر جتربة فريدة من 
�ضاعات   8 ا�ضتغرقت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل  بريطانيا 

متوا�ضلة.
وقال امل�ضافر الذي يدعى كاي فور�ضيث اإنه فوجئ عندما 

اأدرك اأنه ال�ضخ�س الوحيد امل�ضافر على منت الطائرة.
ون�ضر فور�ضيث جتربته عر موقع الفيديوهات الق�ضرية 
"تيك توك"، وروى اأنه كان م�ضافرا اأخريا من بريطانيا 
اإىل الوليات املتحدة، وفوجئ اأنه ل يوجد معه اأي ركاب 

اآخرين واأنه الوحيد على منت الطائرة.
وقال: "اأعلن طاقم الطائرة اأنني ال�ضخ�س الوحيد على 
كثرية،  ام��ت��ي��ازات  على  احل�ضول  ذل��ك  يل  واأت���اح  متنها، 
ا�ضتفاد  اأن���ه  اإىل  ك��اي  واأ���ض��ار  خا�ضة".  ط��ائ��رة  يف  كاأنني 
من وجوده على منت الطائرة مبفرده، وا�ضتغل امل�ضاحة 
الإ�ضافية من خالل اإعداد �ضرير موؤقت على �ضف كامل 
�ضعيدا  الطائرة  طاقم  ك��ان  "لقد  م�ضيفا:  املقاعد،  من 
ع��دد غري  واعتنوا بي جيدا من خ��الل تقدمي  بوجودي 

حمدود من الطعام والوجبات اخلفيفة اأي�ضا".

ت�سونامي يقتل �مر�أة حاولت �إنقاذ كالبها 
اإنقاذ  حت��اول  كانت  بينما  حتفها  بريطانية  ام��راأة  لقيت 
ث��وران بركان �ضخم حتت  كالب ترعاها يف توجنا عقب 
اأم��واج مد عاتية )ت�ضونامي(، ح�ضبما قال  اإىل  اأدى  املاء 
جلوفر  اجنيال  كانت  الثنني.  الأول  اأم�س  يوم  �ضقيقها 
واأ�ض�ضت  تعي�س يف توجنا مع زوجها جيم�س  )50 عاما( 

معه ملجاأ لإنقاذ الكالب ال�ضالة.
الرهيب  احل��ادث  ه��ذا  "وقع  ايليني  نيك  �ضقيقها  وق��ال 
)�ضقيقتي(  كانت  كالبهما...  انقاذ  يحاولن  كانا  بينما 

حتب النا�س واحليوانات منذ طفولتها."
بعد  امل��راأة مفقودة  اأن  ذكر  قد  نيوزيلندا  تلفزيون  وك��ان 
اأن �ضربتها موجة مد عاتية بينما جنا زوجها من املوت 

بالتعلق ب�ضجرة.
واأكد ايليني وفاة �ضقيقته بعد العثور على جثتها.

ثري�ن تت�سارع مع �سّبان يف �لوحل 
ت�����ض��ارع��ت جم��م��وع��ة م���ن ال�����ض��ب��ان اجل���ري���ئ���ني يف 
الأول الثنني، يف  اأم�س  ث��ريان غا�ضبة   الوحل مع 
الأحيان  من  كثري  يف  دمويا  يكون  هندي  مهرجان 
ويثري غ�ضب النا�ضطني يف جمال حقوق احليوان. 
حدث  الثريان،  تروي�س  "جاليكاتو" اأو  ومهرجان 
ب�����ض��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية يف ولي�����ة تاميل  ���ض��ن��وي ي��ح��ظ��ى 
حتى  ال��ث��ريان  م��ع  املحتفلون  خالله  يت�ضارع  ن��ادو 

ال�ضت�ضالم فيما يرك�ضون اأمام احل�ضود.
وتطلق احليوانات التي غالبا ما تكون مزينة باأزهار 
القطيفة )املخملية(، من حظائر ثم يحاول ال�ضبان 

الإم�ضاك بها من قرونها اأو �ضنامها.
�ضيارات  ال��ث��ريان  م��رو���ض��ي  اأف�����ض��ل  ج��وائ��ز  وت�ضمل 
ودراجات نارية وثالجات واأجهزة تلفزيون وعمالت 

ذهبية واأثاثا.
رغم  كبرية  ب�ضعبية  يتمتع  املهرجان  ه��ذا  زال  وم��ا 

اخلطر الذي يحمله.
امل��راه��ق��ني لنطحة ثور  امل��ت��ف��رج��ني  اأح���د  وت��ع��ّر���س 

اجلمعة ونقل اإىل امل�ضت�ضفى حيث اأعلنت وفاته، كما 
اأفادت و�ضائل اإعالم حملية.

وهذه احلوادث �ضائعة اإذ قتل العديد من الأ�ضخا�س 
يف ال�ضنوات الأخرية خالل املهرجان بعدما اخرتقت 
�ضاحة  عن  امل�ضجعني  تف�ضل  التي  احلواجز  ث��ريان 
اأثارت معاملة احليوانات جدل. "املعارك". كذلك، 
ويتم  الكحول  تعطى  اإن احليوانات  نا�ضطون  يقول 
جلعلها  وجوهها  على  احلار  الفلفل  م�ضحوق  اإلقاء 

عدوانية قبل امل�ضابقة.
الهند  يف  العليا  املحكمة  ح��ظ��رت   ،2016 ال��ع��ام  يف 
مدافعة  جماعات  قالت  بعدما  جاليكاتو  مهرجان 
ت��ع��ر���ض��ت ل�ضوء  ال���ث���ريان  اإن  ع��ن ح��ق��وق احل���ي���وان 

معاملة.
اأث����ار اح��ت��ج��اج��ات وا���ض��ع��ة يف ت�ضيناي  ل��ك��ن احل��ك��م 
اأخ��رى فيها، ما دفع  عا�ضمة الولية وم��دن كرى 
ي�ضمح  تنفيذي  اأم���ر  اإ����ض���دار  اإىل  ال��ولي��ة  ح��ك��وم��ة 

مبوجبه با�ضتئناف املهرجان بعد عام.

اأفريل لفني توؤدي على خ�ضبة امل�ضرح يف اإجنلوود ، كاليفورنيا. ا ف ب

�سيلني ديون تعلن توقفها عن �لغناء
نتيجة  وذلك  موؤقتاً  الفن  اعتزالها  ديون   الكندية  �ضيلني  البوب  اأعلنت مغنية 
عار�س �ضحي خطري، الأمر الذي دفعها اإىل اإلغاء جولتها الغنائية التي اأطلقت 

."Courage World Tour" عليها ا�ضم
اأنها تعاين من  ُن�ضر بيان على موقع �ضيلني دي��ون الإل��ك��رتوين، ذكر فيه  وقد 

تقل�ضات ع�ضلية �ضديدة وم�ضتمرة متنعها من اأداء احلفالت.
اأمريكا  املقررة يف  اإلغاء جميع احلفالت يف جولتها  اأنها قررت  البيان  واأ�ضاف 
ُم��ع��ظ��م��ه��ا يف ال���ولي���ات املتحدة  16 ح��ف��ل��ة،  ال�����ض��م��ال��ي��ة، وال���ت���ي ي��ب��ل��غ ع���دده���ا 
الأمريكية. وقالت ديون يف البيان: "كنت اأمتنى حقاً اأن اأكون على ما يرام الآن، 
لكني اأفرت�س اأنني يجب اأن اأحتلى اأكرث بال�ضر، واأن اأتبع النظام الذي ي�ضفه 
تدخل  التي  وال�ضتعدادات  التنظيم  من  الكثري  :"هناك  واأ�ضافت  اأطبائي". 
بعد  �ضتوؤثر على اخلطط  والتي  اليوم  ق��رارات  اتخاذ  علينا  ول��ذا  يف عرو�ضنا، 

�ضهرين".


