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»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة

استعرضا القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك
محمد بن راشد يبحث العالقات الثنائية وفرص تعزيزها مع حاكم عام أستراليا
سموه يشيد بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده العالقات الثنائية من تطور ونمو مستمر

اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« أمــس فــي مقــر 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، فخامــة الجنــرال ديفيــد 
هيرلــي، حاكــم عــام أســتراليا، حيــث تنــاول اللقــاء 
العالقــات الثنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات وأســتراليا 
ــة  ــاالت الثقافي ــتى المج ــي ش ــا ف ــرص تعزيزه وف
والســياحية والتجاريــة والعلميــة، كما تنــاول اللقاء 
مناقشــة القضايــا اإلقليمية والدوليــة محل االهتمام 

المشــترك.
ــة  ــس الدول ــب رئي ورحــب صاحــب الســمو نائ
ــاه اهلل«  ــي »رع ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل رئي
بحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الماليــة.. بضيــف اإلمــارات مشــيدًا 

بعمــق الروابــط التي تجمع البلديــن الصديقين، وما 
تشــهده العالقــات الثنائيــة من تطور ونمو مســتمر، 
ــة  ــى تنمي ــن عل ــادة الدولتي ــا يعكــس حــرص قي م

هــذه العالقــات وتوثيــق الترابط والتواصــل الفعال.
وأشــاد ســموه بمشــاركة أســتراليا فــي »إكســبو 
٢٠٢٠ دبي«، وجهودها في رســم مالمح المســتقبل 

ــه خــالل المعــرض العالمــي  ــا تقدم ــن خــالل م م
مــن ابتــكارات فــي العديــد مــن القطاعات ال ســيما 
المجاالت العلمية وحلول المســتقبل، معربًا ســموه 

عــن أملــه أن تشــهد العالقــات الثنائية بيــن البلدين 
خــالل المرحلــة المقبلــة المزيــد مــن التطــور علــى 
صعيــد التعــاون الثنائــي، وخلــق مســارات لتبــادل 
فرص التنمية وتســليط الضوء علــى القطاعات ذات 
األولويــة، ورســم وصياغــة خطــط واضحــة لتطويــر 
أوجه التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك.

مــن جانبــه، عبــر فخامــة الجنــرال ديفيــد هيرلــي، 
الحاكــم العــام ألســتراليا عــن ســعادته بزيــارة دولــة 
اإلمارات ولقاء صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
ــًا عــن تقديــره للمســتوى المتميــز  آل مكتــوم، معرب
الــذي وصلــت إليــه العالقــات األســترالية - اإلماراتية، 
واســتعداده التــام لتعزيــز التعــاون بيــن البلدين ودفع 
العالقــات الثنائيــة إلــى آفــاق أرحــب من التعــاون في 
مختلــف المجــاالت، الســيما فــي المجــاالت العلميــة، 
والتقنيــات الخضراء، والســياحة بيــن البلدين. ص»٣«

محمد بن راشد خالل مباحثاته مع ديفيد هيرلي

رئيس الدولة يمنح سفير البرتغال وسام االستقالل من الطبقة األولى
ص»٢«
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محمد بن راشد يعرب عن أمله 
أن تشهد العالقات الثنائية بين 
البلدين المزيد من التطور خالل 

المرحلة المقبلة 
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ديفيد هيرلي يشيد بالتنظيم 
المتميز لـ»إكسبو« مؤكدًا قدرة 
دبي الفائقة على تنظيم واستضافة 

الفعاليات العالمية الكبرى
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جامعة اإلمارات تستعد للمشاركة في أسبوع »اإلمارات تبتكر 2022«
العربيــة  اإلمــارات  جامعــة  تواصــل 
فــي  للمشــاركة  اســتعداداتها  المتحــدة 
ــالل  ــر ٢٠٢٢« خ ــارات تبتك ــبوع »اإلم أس
فبرايــر المقبــل، وذلــك عبر تجهيــز العديد 
ــب  ــي تواك ــات واألنشــطة الت ــن الفعالي م
التوجهــات الحكوميــة فــي ترســيخ ثقافــة 
االبتكار، وتعزيز الُمشــاركة المجتمعية في 
ابتــكار تجــارب ومبــادرات ُمســتقبلية يتــّم 
توظيفهــا فــي دعــم االســتراتيجية الوطنيــة 

ــة. علــى مــدار الخمســين عامــًا المقبل
وقالــت الدكتورة خولة الكعبي، الرئيس 
التنفيــذي لالبتــكار فــي جامعــة اإلمــارات 
ــأن  ــًا ب ــّز جميع ــدة: »نعت ــة المتح العربي
ــح  ــارات أصب ــي اإلم ــداع ف ــكار واإلب االبت
أســلوب حيــاٍة ومحــورًا وطنيــًا ترتكــز عليه 
ــتقبلية..  ــة الُمس ــات الدول ــط وتوّجه خط
ومواكبــة إلعــالن حكومــة دولــة اإلمــارات 
ــر  ــارات تبتك ــات »اإلم ــم فعالي ــن تنظي ع
٢٠٢٢« خــالل شــهر فبرايــر، بمشــاركة 
الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة، 
والقطاع الخاص والمؤسســات األكاديمية«.

وأضاقت: »ُيســعدنا أن ُتشــارك جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة في هذا الحدث 
الوطنــي من خالل إطــالق وتنفيذ وتنظيم 
حوالــي 8٠ فعاليــة ومبــادرة إلنتاج وإفراز 
أفــكار مبتكــرة ونوعيــة ُمنفــردة علــى 

مســتوى الدولة«.
وأوضحــت الدكتــورة خولة: »نهدف في 
جامعــة اإلمارات العربيــة المتحدة إلى بناء 
نظــام تعليمــي رفيــع المســتوى قائــم علــى 

البحــث العلمــي واالبتــكار، فالعلــم أســاس 
لتقــّدم األمــم وتطّورهــا ..وأهــم اســتثمار 
لدينــا يكمــن فــي إعــداد أجيــال المســتقبل 
القــادرة على مواكبة التحــّوالت االقتصادية 
العالميــة عبــر االبتــكار والبحــث والتطوير، 
وتتمّتع بروح الريادة واإلبداع والمســؤولية 
ــز ُمكتســبات  ــي تعزي والطمــوح لُتســهم ف
الدولــة وإنجازاتهــا، ودعــم طموحاتهــا فــي 
الوصــول إلــى مراكــز ُمتقّدمة في مؤشــرات 
ممارســة األعمــال والتنافســية العالميــة 
واالبتــكار وريادة األعمال والتنمية والتركيز 

علــى البحــث والتطوير«.
واختتمــت تصريحهــا بالقــول: »ُيعــّد 
أســبوع االبتكار فرصًة لالحتفاء بالمبتكرين 
تقديــرًا إلبداعاتهــم وابتكاراتهــم التــي ممــا 
الشّك فيه بأنها سُتسهم في تعزيز منظومة 
االبتــكار بالجامعــة والدولــة علــى حــدٍّ 
ســواء.. ونتطّلــع علــى الــدوام إلــى ترجمة 
هــذه االبتــكارات واإلنجــازات إلــى واقــٍع 
ــات  ــي نهضــة المجتمع ــوٍس ُيســهم ف ملم
وبنــاء األوطــان، وإلــى اســتمرارية التمّيــز 
والعمــل علــى البحــث العلمــي محليــًا، 

إقليميــًا وعالميــًا«. 

منــح صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة 
»حفظــه اهلل« ســعادة 
موريــرادي  جواكيــم 
ليموس سفير جمهورية 
ــة  ــدى الدول البرتغــال ل
ــن  ــتقالل م ــام االس وس
ــك  ــى وذل ــة األول الطبق
ــي  ــود الت ــرا للجه تقدي
بذلهــا خــالل فترة عمله 
ــة مــا أســهم  فــي الدول
وتعزيــز  تطويــر  فــي 
العالقــات بيــن البلديــن 
الصديقيــن فــي العديــد 

ــن المجــاالت. م
وقلــد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن 
زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة 
والتعــاون الدولــي ســعادة جواكيــم 

ــرادي ليمــوس الوســام. موري
وأعــرب ســموه عــن تمنياتــه 
للســفير بالتوفيــق والنجــاح فــي 
فــي  دوره  علــى  مثنيــا  عملــه 

بيــن  الثنائيــة  العالقــات  تعزيــز 
دولــة اإلمــارات والبرتغــال فــي 

كافــة. المجــاالت 
من جانبه أعرب ســعادة جواكيم 
موريــرادي ليمــوس عن بالغ شــكره 
وتقديــره إلى صاحب الســمو رئيس 
..مشــيدًا  اهلل«  »حفظــه  الدولــة 

بالسياســة الحكيمــة لســموه والدور 
البــارز الــذي يلعبــه إقليميــًا ودوليًا.

كمــا توجــه بالشــكر إلــى جميــع 
الجهــات الحكومية فــي الدولة على 
مــا وجــده مــن تعــاون مــا كان لــه 
األثــر اإليجابــي في نجاح مهمته في 

تعزيــز العالقات بيــن البلدين.وام

خولة الكعبي

تقديراً للجهود التي بذلها خالل فترة عمله في الدولة
رئيس الدولة يمنح سفير البرتغال وسام 

االستقالل من الطبقة األولى

عبداهلل بن زايد خالل تقليد جواكيم ليموس الوسام

اطلع على مختلف أقسام ومواضيع الجناح التي تسرد قصة الدولةعبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع  رئيس وزراء أندورا
خالد بن محمد بن زايد يزور الجناح الوطني لإلمارات في »إكسبو 2020 دبي«

¢ سمّوه يلتقي بفريق عمل الجناح ويثني 
على جهوده في استقبال ضيوف الدولة

¢ خالد بن محمد بن زايد يشيد بتجربة 
الجناح في إبراز اإلرث الثقافي العريق لإلمارات

التقى ســمو الشــيخ عبداهلل بن 
زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة 
والتعــاون الدولي معالــي خافيير 
إسبوت زمورا رئيس وزراء إمارة 
أنــدورا، وذلــك في مقر »إكســبو 
٢٠٢٠ دبــي« بحضور معالي ماريا 
ــة  ــرة خارجي ــت وزي ــاش فون أوب

أندورا.
اللقاء بحــث  خــالل  وتــم 
والتعــاون  الصداقــة  عالقــات 
ــارات  ــة اإلم ــن دول المشــترك بي
تنميتهــا  وفــرص  وأنــدورا 
وتعزيزهــا فــي المجــاالت كافــة، 
ــن  ــددًا م ــان ع ــا ناقش الجانب كم
القضايا ذات االهتمام المشــترك.

واســتعرض ســموه ومعالــي 
خافييــر إســبوت زمــورا مشــاركة 
إمــارة أنــدورا فــي إكســبو ٢٠٢٠ 
دبــي ودور هذا الحــدث العالمي 
البــارز في تعزيز عالقات التعاون 
المشــترك بيــن البلديــن وبنــاء 

شــراكات مثمــرة ومســتدامة.
ورحــب ســمو الشــيخ عبــداهلل 
بــن زايد آل نهيــان بزيارة معالي 
ــس  ــورا رئي ــبوت زم ــر إس خافيي
ماريــا  ومعالــي  أنــدورا  وزراء 
أوبــاش فونــت وزيــرة الخارجيــة 
ــارات  ــة اإلم ــرص دول ــدًا ح مؤك
علــى تعزيــز عالقاتهــا الثنائية مع 
ــاون  ــاق التع ــة آف ــدورا وتنمي أن
ــح  ــق المصال ــا يحق المشــترك بم
المشــتركة للبلديــن الصديقيــن 

وشــعبيهما. وام

زار ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايد آل نهيــان، عضو 
ــي  ــب أبوظب ــس مكت ــي رئي ــارة أبوظب ــذي إلم ــس التنفي المجل
ــبو  ــي »إكس ــارات ف ــة اإلم ــي لدول ــاح الوطن ــذي، الجن التنفي

٢٠٢٠ دبــي«.
واطلــع ســمّوه علــى مختلــف أقســام ومواضيــع الجنــاح التي 
ــم  ــًا لشــعوب العال ــي أصبحــت موطن ــة الت تســرد قصــة الدول

مــن أكثــر مــن ٢٠٠ جنســية.
والتقــى ســمّوه بفريــق عمــل الجنــاح الوطنــي، وأثنــى علــى 
جهــوده فــي اســتقبال ضيــوف اإلمــارات مــن مختلــف أنحــاء 
ــي  ــراز اإلرث الثقاف ــي إب ــاح ف ــة الجن ــاد بتجرب ــم، وأش العال

ــارات. ــق لإلم العري
ــبو  ــي »إكس ــارات ف ــة اإلم ــي لدول ــاح الوطن ــرد الجن ويس
٢٠٢٠ دبــي« للمجتمعــات المحلّيــة والعالمّيــة قصصــًا عــن 

أصالــة شــعبها وإرث أجدادهــا وجــذور ماضيهــا الضاربــة فــي 
عمــق تاريخهــا العريــق وتطلعــات قيادتهــا نحــو مســتقبل أفضل 

ــة. وام ــال القادم لألجي

عبداهلل بن زايد خالل استقباله خافيير زمورا

خالل اتصاالت هاتفية مع عبداهلل بن زايد.. وزراء خارجية 
بريطانيا واليابان وسنغافورة يدينون الهجوم اإلرهابي 

الحوثي على منشآت مدنية باإلمارات
ــد  ــن زاي ــداهلل ب ــيخ عب ــمو الش ــث س بح
والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر  نهيــان  آل 
الدولي خــالل اتصــال هاتفي مــع معالي ليز 
تــروس وزيــرة خارجيــة بريطانيــا العالقــات 
بيــن  والتاريخية الراســخة  االســتراتيجية 
البلديــن وجهودهمــا المشــتركة لترســيخ 
ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــن واالس ــم األم دعائ

وأكــدت معالــي ليز تــروس خالل االتصال 
الشــديدين  واســتنكارها  الهاتفي إدانتهــا 
للهجوم اإلرهابي لمليشــيا الحوثي اإلرهابية 
علــى مناطق ومنشــآت مدنيــة على األراضي 
اإلماراتيــة الذي وقع يــوم ١٧ يناير الجاري، 
مدنييــن. ضحايــا  ســقوط  عــن   وأســفر 

هــذه  أن  معاليهــا  أكــدت  كمــا 
الجهــود  تقــوض  االعتداءات اإلرهابيــة 
ــق األمــن واالســتقرار فــي  ــة لتحقي المبذول

. لمنطقــة ا
وتقدمــت بخالــص العــزاء إلــى دولــة 
ــي  ــوم اإلرهاب ــا الهج ــي ضحاي ــارات ف اإلم
العاجــل  بالشــفاء  تمنياتهــا  وأعربت عــن 

المصابيــن. لجميــع 
وأدانــت اليابان بشــدة الهجــوم اإلرهابي 
لمليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة على مناطــق 
ومنشــآت مدنيــة علــى األراضــي اإلماراتيــة، 
وذلك خالل اتصال هاتفي بين ســمو الشــيخ 
عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجية 
ومعالي يوشيماســا  الدولــي  والتعــاون 

ــان. ــة الياب هاياشــي وزير خارجي
وأكد معاليــه خــالل االتصــال الهاتفــي 
االعتــداءات  لهــذه  الشــديدة  إدانتــه 
اإلرهابيــة الحوثيــة التــي تشــكل تهديــدا 
دعائــم  لترســيخ  المبذولــة  للجهــود 
المنطقــة. فــي  واالســتقرار   األمــن 

وتقــدم معاليــه بالتعازي إلى دولة اإلمارات 
وأســر ضحايــا الهجــوم اإلرهابــي الــذي وقع 
ــن  ــرب ع ــا أع ــاري كم ــر الج ــوم ١٧ يناي ي
 تمنياتــه بالشــفاء العاجــل لجميــع المصابين.

ســنغافورة  أدانت جمهوريــة  كمــا 
ــي  ــي لمليشــيا الحوث بشــدة الهجوم اإلرهاب
اإلرهابيــة على مناطق ومنشــآت مدنية على 
ــك خــالل اتصــال  ــة، وذل األراضــي اإلماراتي
هاتفــي بيــن ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد 
آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعاون الدولي 
ومعالــي الدكتــور فيفيــان باالكرشــنان وزيــر 

ــة ســنغافورة. خارجي
واســتنكاره  معاليه إدانتــه  وأكــد 
لمليشــيا  اإلرهابــي  الشــديدين للهجوم 
ــالده  ــن ب ــدًا تضام ــة مؤك ــي اإلرهابي الحوث

اإلمــارات. مــع دولــة 
وتقــدم معاليــه بالتعــازي إلــى دولــة 
فــي  وشــعبًا  قيــادة وحكومــة  اإلمــارات 
ــع ١٧  ــذي وق ــي ال ــا الهجــوم اإلرهاب ضحاي
ينايــر الجــاري وعبــر عــن تمنياتــه بالشــفاء 

العاجــل لجميــع المصابيــن. وام

اإلمارات تدين بشدة الهجوم اإلرهابي الذي استهدف  اإلمارات تدين االنقالب في بوركينا فاسو وتدعو إلى الحوار
مطار بغداد الدولي أدانــت دولــة اإلمــارات االنقــالب 

فــي بوركينــا فاســو، واســتيالء الجيــش 
علــى العاصمــة واغادوغــو، ودعــت 
ــط  ــوار وضب ــى الح ــة إل ــراف كاف األط
النفــس، مشــددة علــى ضــرورة تحقيق 

االســتقرار واألمــن في البــالد والمنطقة 
بشــكل عاجــل.

ــان  ــة والتع ــدت وزارة الخارجي وأك
الدولــي في بيان لهــا إّن دولة اإلمارات 
تتابــع عــن كثــب تطــّورات الوضــع فــي 

بوركينــا فاســو، مشــددة علــى دعمهــا 
للحــل السياســي والحــوار البنــاء، وذلك 
ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون 
والدســتور وبمــا يحقق آمــال وتطلعات 

شــعب بوركينــا فاســو الصديــق. وام

ــة اإلمــارات بشــدة  أدانــت دول
اإلرهابــي  الصاروخــي  الهجــوم 
اســتهدف مطــار  الــذي  الجبــان 
بغــداد الدولــي، ونجمــت عنــه 

خســائر ماديــة.
الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
والتعاون الدولي أن دولة اإلمارات 
تعرب عن استنكارها الشديد لهذه 
األعمــال اإلجرامية، ورفضها الدائم 

لجميــع أشــكال العنــف واإلرهــاب 
التــي تســتهدف زعزعــة األمــن 
ــم  ــع القي ــى م ــتقرار وتتناف واالس

ــادئ اإلنســانية. والمب
كما أعربت الوزارة عن تضامنها 
العــراق  جانــب  إلــى  ووقوفهــا 
ــة اإلرهــاب،  ــي مواجه الشــقيق ف
مؤكــدة حرص دولــة اإلمارات على 
اســتتباب األمن واالستقرار فيه.وام

هزاع بن سلطان بن زايد يستقبل وزير البلديات في حكومة إقليم السند
استقبل الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان 
بــن زايــد آل نهيان أمس معالي ســيد ناصر 
حســين شــاه وزيــر البلديــات فــي حكومــة 
إقليم السند بجمهورية باكستان اإلسالمية، 
وجــرى خــالل اللقــاء التأكيــد علــى عمــق 
العالقات المتميزة بين الشعبين الصديقين 
والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها.

وثمن الشــيخ الدكتور هزاع بن ســلطان 
بــن زايــد آل نهيــان اهتمــام الحكومــة 

الباكســتانية بالبيئــة والحيــاة البريــة.
مــن جانبــه أعــرب معالــي حســين 
شــاه والوفــد المرافــق لــه خــالل الزيــارة 
عــن ترحيبــه بالشــيخ الدكتــور هــزاع بــن 
ســلطان بــن زايــد فــي جمهورية باكســتان 
اإلســالمية، وثّمن الدعم الذي تقدمه دولة 
ــاالت. ــتى المج ــي ش ــالده ف ــارات لب  اإلم

حضــر اللقــاء المستشــار بخيــت الرميثــي 
هزاع بن سلطان بن زايد خالل استقباله سيد ناصر حسين شاهنائــب القنصــل العــام فــي كراتشــي. وام

العين - الوطن

هيئة األعمال الخيرية العالمية تطلق حملة »فك كربة«
العالميــة  الخيريــة  األعمــال  هيئــة  أطلقــت 
العــون  يــد  مــد  بهــدف  كربــة«،  »فــك  حملــة 
لديهــم  ومــن  والســجناء  للغارميــن  والمســاعدة 
 أحكامــًا قضائيــة، داخــل دولــة اإلمــارات وخارجهــا.

وقــال ســعادة الدكتــور خالد الخاجــة األمين العــام لهيئة 
األعمــال الخيريــة العالمية إن تفريج الكرب عمل عظيم، 
وســمُة مــن ســمات األنبيــاء والصالحيــن، وقد قــال صلى 
اهلل عليــه وســلم: »مــن نفــس عن مؤمن كربــة من كرب 
الدنيــا نفــس اهلل عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة«، 
ومــن هنــا خصصــت الهيئــة حملــة مســتقلة لمســاعدة 
الغارميــن، وتخفيف معاناتهم، وإعادة ترتيب أوضاعهم، 

ولم شــملهم بأســرهم.
وتوجــه ســعادته بجزيل الشــكر والعرفان للمحســنين 
والمحســنات مــن أبنــاء اإلمــارات علــى عطائهــم الــذي 
كان والزال دفئــًا للمحتاجيــن حــول العالــم، داعيــًا إياهم 
للمســاهمة فــي هذه الحملــة المباركة، وإدخــال الفرحة 

جانب من الحملةإلــى البيــوت الحزينــة التــي انقطعــت بهــا الســبل. وام
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استعرضا القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك
محمد بن راشد يبحث العالقات الثنائية وفرص تعزيزها مع حاكم عام أستراليا

محمد بن راشد خالل استقباله ديفيد هيرلي بحضور مكتوم بن محمد وصقر غباش وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد

¢ سموه يشيد بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده العالقات الثنائية من تطور ونمو مستمر

¢ محمد بن راشد يشيد بمشاركة أستراليا في »إكسبو« وجهودها برسم مالمح المستقبل من خالل ما تقدمه في المعرض العالمي

ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــتقبل صاح اس
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت راش
ــي »رعــاه اهلل« أمــس  ــوزراء حاكــم دب مجلــس ال
فــي مقــر »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، فخامــة الجنــرال 
ديفيــد هيرلــي، حاكــم عام أســتراليا، حيــث تناول 
ــارات  ــة اإلم ــن دول ــة بي ــات الثنائي ــاء العالق اللق
وأســتراليا وفــرص تعزيزهــا فــي شــتى المجــاالت 
ــا  ــة، كم ــة والعلمي ــياحية والتجاري ــة والس الثقافي
تنــاول اللقــاء مناقشــة القضايــا اإلقليميــة والدولية 

محــل االهتمــام المشــترك.
ورحــب صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
ــن  ــد ب ــن محم ــوم ب ــيخ مكت ــمو الش ــور س بحض
راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبي نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة.. بضيــف اإلمارات 
ــن  ــع البلدي ــي تجم ــط الت ــق الرواب ــيدًا بعم مش
الصديقيــن، ومــا تشــهده العالقــات الثنائيــة مــن 
تطــور ونمــو مســتمر، مــا يعكــس حــرص قيــادة 
ــق  ــات وتوثي ــة هــذه العالق ــى تنمي ــن عل الدولتي

الترابــط والتواصــل الفعــال.
وأشــاد ســموه بمشــاركة أســتراليا فــي »إكســبو 
٢٠٢٠ دبي«، وجهودها في رســم مالمح المستقبل 
مــن خــالل مــا تقدمــه خــالل المعــرض العالمــي 
مــن ابتــكارات فــي العديد مــن القطاعات ال ســيما 
المجاالت العلمية وحلول المســتقبل، معربًا سموه 
عــن أملــه أن تشــهد العالقات الثنائية بيــن البلدين 

خــالل المرحلــة المقبلــة المزيــد مــن التطــور على 
صعيــد التعــاون الثنائــي، وخلــق مســارات لتبــادل 
فــرص التنميــة وتســليط الضــوء علــى القطاعــات 
ــة  ــة خطــط واضح ــة، ورســم وصياغ ذات األولوي
لتطوير أوجه التعاون في المجاالت ذات االهتمام 

المشترك.
مــن جانبــه، عبر فخامة الجنــرال ديفيد هيرلي، 

الحاكــم العــام ألســتراليا عن ســعادته بزيــارة دولة 
اإلمــارات ولقــاء صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، معربــًا عــن تقديــره للمســتوى 
المتميــز الــذي وصلــت إليه العالقات األســترالية - 
اإلماراتيــة، واســتعداده التــام لتعزيــز التعــاون بين 
البلديــن ودفــع العالقات الثنائيــة إلى آفاق أرحب 
مــن التعــاون فــي مختلــف المجــاالت، الســيما في 

المجاالت العلمية، والتقنيات الخضراء، والســياحة 
ــن البلدين. بي

وأشــاد فخامته بالتنظيم المتميز للدورة الحالية 
من معرض »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، مشيرًا إلى قدرة 
دبــي الفائقــة علــى تنظيــم واســتضافة الفعاليــات 
ــه الحــدث العالمــي  ــا يمثل ــرى، وم ــة الكب العالمي
ــدان  ــعوب والبل ــى الش ــة لتالق ــة مثالي ــن فرص م
والتعــرف إلــى الثقافات المختلفــة، وتقديم حلول 
مبتكــرة للتغلــب علــى التحديــات العالميــة، بمــا 
ــة  ــا االجتماعي ــد١٩« وآثاره ــة »كوفي ــا جائح فيه
واالقتصاديــة وأزمــة المناخ وغيرهــا من التحديات 

العالميــة المشــتركة.
حضــر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس 
الوطني االتحادي، وســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد 
آل مكتــوم، رئيــس هيئــة دبــي للطيــران المدنــي 
الرئيــس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات، وســمو 
الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــة  ــر المحلي ــري الدوائ ــوزراء ومدي ــن ال ــدد م وع

ووجهــاء وأعيــان دبي. وام

||

سموه يعرب عن أمله أن تشهد ||
العالقات الثنائية بين البلدين المزيد 
||من التطور خالل المرحلة المقبلة 

ديفيد هيرلي يشيد بالتنظيم المتميز ||
لـ»إكسبو« مؤكدًا قدرة دبي الفائقة على 
تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى

محمد بن راشد خالل مباحثاته مع ديفيد هيرلي

أشاد بدور مؤسسات دبي المساهمة في تعزيز تنافسية اإلمارات عالميًا
حمدان بن محمد يزور جناح »دي بي ورلد« في »إكسبو 2020 دبي«

جناح شرطة أبوظبي يستقطب زوار مهرجان الشيخ زايد

»كليمنصو« الطبي في دبي يعزز مكانة دبي واإلمارات وجهًة عالمية للسياحة الطبية
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي بإنجازات مؤسسات دبي وشركاتها 
الوطنية التي تسهم بصورة ملموسة في رفع 
اسم دولة اإلمارات عاليًا على الساحة الدولية، 
بعد أن أثبتت تفوقًا نوعيًا أّهلها للوصول 
إلى مكانة ريادية مرموقة في العديد من 
المجاالت، بما تقدمه من خدمات ومنتجات 
تخدم في ارتقاء الدولة درجات متقدمة ضمن 
مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وتزيد 
من مساحة مشاركتها اإليجابية الفّعالة على 

خارطة االقتصاد العالمي.
دبي  مؤسسات  اتباع  إن  سموه  وقال 
أسسه  أرسى  الذي  النهج  االقتصادية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
والقائم  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
بصورة  القدرات  وتحديث  التطوير  على 
مستمرة، وامتالك األدوات الالزمة لمواكبة 
المتغيرات المتسارعة، بتبني أفضل المعايير 
والممارسات، والتخطيط االستباقي القائم على 
قراءة موضوعية واضحة ألحدث التوجهات 
العالمية، والمرونة الكاملة في توفيق خطط 
العمل في ضوء المستجدات المحيطة، مهَّد 
المؤسسات مستويات متقدمة  تلك  لبلوغ 
مكانة  دبي  منح  في  وأسهم  التميز،  من 
 مرموقة على الساحة االقتصادية العالمية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه 
دبي  »موانئ  ورلد«  بي  »دي  جناح  إلى 
العالمية« الُمقام في منطقة »الفرسان« في 
»إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، في إطار حرص سموه 
على متابعة ما تطرحه مؤسساتنا الوطنية 

خالل  من  ومبادرات  ومشاريع  أفكار  من 
الشرق  أكبر تجمع عالمي تشهده منطقة 
األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في تاريخها، 
حيث تمثل مشاركة ١٩٢ دولة في »إكسبو« 
دبي  بإنجازات  للتعريف  نموذجية  فرصة 
وقدراتها وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل، 
في  للتوسع  الفرص  من  مزيد  والكتشاف 
إقامة شراكات جديدة وتوطيد دعائم القائم 
منها بما يخدم األهداف التنموية العريضة 

المأمولة للمرحلة المقبلة.
واطلع سموه خالل الزيارة على أهداف 
موانئ  خالله  من  تستعرض  الذي  الجناح 
دبي العالمية تاريخ قطاع الشحن في دبي 
ودولة اإلمارات، وكذلك التصورات لمستقبل 
القطاع، والتأثير الذي تتركه حركة البضائع 
على حياتنا اليومية، مع تركيز الجناح على 
فكرة »تدفق التجارة« والتي أكسبت دبي 
مكانتها كمركز رئيسي للحركة التجارية حول 
العالم من خالل رحلة نجاح كانت بدايتها 
مشروع توسعة خور دبي مرورًا بإنشاء »ميناء 
جبل علي« الذي ما لبث أن تحول إلى أحد 
أكبر وأهم موانئ الحاويات العالمية وأكسب 
دبي مركزها المميز كمحور رئيسي ألنشطة 

الشحن في العالم.
واستمع سموه خالل الزيارة إلى شرح حول 
الخطط التوسعية للمجموعة وما تقوم بتنفيذه 
مناطق  في  حيوية  لوجستية  مشاريع  من 
متفرقة من العالم، تأسيسًا على روابط الصداقة 
والتعاون القوية التي تجمع دبي بأغلب دول 
العالم، وما تقوم الشركة باالستثمار فيه من 
بنى تحتية متطورة وتقنيات حديثة تعزز 
قدرتها على المنافسة في مضمار التجارة 

االقتصاد  أعمدة  أحد  تمثل  التي  الذكية، 
العالمي الجديد.

الذي  األسلوب  إلى  الشرح  تطرق  كما 
الخدمات  توظيف  في  المجموعة  تنتهجه 
اللوجستية الذكية المعتمدة على البيانات، 
وتقنيات النقل المستقبلية، في تسريع حركة 
الشحن  عمليات  مراحل  وجميع  البضائع، 
موانئ  من  األساسية  ومكوناتها  المختلفة 
وخدمات مالحية ومجمعات صناعية وحلول 
لمتطلبات  وفقًا  تصميمها  يتم  تكنولوجية 
العمالء، ومجمل أنشطة المجموعة من خالل 
شبكتها الواسعة التي تضم ١٩٠ وحدة تجارية 

موزعة في ٦8 دولة حول العالم.
خمسة  من  المكّون  الجناح  ويتضمن 
طوابق أربعة مناطق للعرض، تشمل أحدث 
االبتكارات التي تتبناها المجموعة ومن أهمها 
تقنية »هايبرلوب« عالية السرعة ونظيرتها 
اللوجستية »كارجو سبيد«، وهي التقنيات 
والمستدام  السريع  التوصيل  تضمن  التي 
والفعال للبضائع المنقولة برًا على منصات، 
إضافة إلى نظام التخزين الذكي للحاويات 

»بوكس باي«.
الشيخ  أعرب سمو  الزيارة،  وفي ختام 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن 
تقديره للجهود الكبيرة واإلسهامات المتميزة 
التي تقوم بها مجموعة موانئ دبي العالمية، 
وغيرها من المؤسسات والشركات الوطنية 
صاحبة البصمة الواضحة في تعزيز مكانة 
محوري  وكمركز  اقتصادية  كعاصمة  دبي 
لحركة التجارة العالمية، متمنيًا مزيدًا من 
التوفيق لمجموعة »دي بي ورلد« وجميع 

العاملين فيها. وام

اســتقطبت منصــة مديريــة مكافحــة 
ــي  ــي ف ــن الجنائ ــاع األم ــدرات بقط المخ
ــن زوار  ــرًا م ــددًا كبي ــي ع ــرطة أبوظب ش
ــة. ــة الوثب ــد بمنطق ــيخ زاي ــان الش مهرج

ــة  ــداف خدم ــى أه ــزوار عل ــع ال واطل
»فرصــة أمــل« التــي تتيــح طلــب العــالج 
لمتعاطــي المواد المخــدرة بطريقة تضمن 
الســرية التامــة وجهــود المديريــة فــي 
ــع  ــة المجتم ــدرات وتوعي ــة المخ مكافح

ــان. بمخاطــر اإلدم
وأكــد العميــد طاهــر غريــب الظاهــري 
المخــدرات  مكافحــة  مديريــة  مديــر 
بالمشــاركة  أبوظبــي  شــرطة  اهتمــام 
فــي الفعاليــات والمهرجانــات الهادفــة 
الســتقطاب شــرائح مجتمعيــة مختلفــة 
ــع  ــرطية، ورف ــة الش ــر التوعي ــدف نش به
 الحــس األمنــي لــدى أفــراد المجتمــع.

ولفــت إلى الحرص المســتمر على ترســيخ 
مفهوم الوقاية من الجريمة، وتعزيز مسيرة 

األمــان واألمان، ونشــر الوعي والوقاية من 
آفة المخدرات التي تتطلب توحيد الجهود 

للحــد منها من خــالل الرقابة والتثقيف.
وأوضــح المقــدم محمد ســليم العامري 
نائــب مديــر ادارة مكافحــة المخدرات في 
العيــن أن »فرصــة أمل« هي خدمة رقمية 

تقدمها شرطة أبوظبي وتتيح طلب العالج 
لمتعاطــي المواد المخــدرة بطريقة تضمن 
الســرية التامــة وتقــدم برامــج توعوية من 
خالل التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد 
المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد 

من انتشــار اآلفة. وام

ــات »معــرض الصحــة  ــام فعالي مــع اختت
ــز  ــفى مرك ــي ٢٠٢٢”، كشفت«مستش العرب
كليمنصــو الطبــي”، وبالشــراكة مــع “جونــز 
ــن أحــدث  ــز ميديســن” األميركية،ع هوبكن
الخدمــات التــي يوّفرهــا فــي قطــاع الرعايــة 

الصحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.
يأتــي هــذا اإلعــالن بالتزامــن مــع افتتــاح 
»مركز كليمنصو الطبي في دبي«، والذي يضّم 
مجموعًة من أبرز األطباء وأصحاب المهارات 
والكــوادر الطبيــة مــن مختلف أنحــاء العالم، 
ويقــّدم أحــدث مــا توصلت إليــه التكنولوجيا 
فــي مجــال الرعاية الصحيــة، ووضع كل هذه 
اإلمكانــات والخبــرات والطاقــات فــي خدمــة 
صحة المواطنين والمقيميــن في دبي ودولة 

اإلمارات،وفــق أعلى المعايير العالمية.
كليمنصــو  مركــز  »مستشــفى  يتمّيــز 
الطبي«باعتمــاده أحــدث التقنيــات وابتــكاره 
أساليب جديدة ورائدة في العالجات والعناية 
الشــاملة،مع توفيــر أفضــل الخدمــات الطبية 
للمرضى، باســتخدام التطبيقــات الذكية التي 
من شأنها تقديم تجربة طبية شخصية ودقيقة 
ال تتوّفــر لــدى غيرهــا من المرافــق الصحية.

الدكتور مؤنس قلعاوي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة مستشفيات مركز كليمنصو الطبي«، 
عّلــق علــى المشــاركة فــي »معــرض الصحــة 
العربــي« لهــذا العــام بالقول:« يســعى«مركز 
كليمنصو الطبي«ألن يكون مســاهماً رئيســيًا 
فــي أن تكــون دبــي ودولــة اإلمــارات وجهــًة 
للسياحة الطبية، ليس للمنطقة والوطن العربي 
 فحســب، بــل علــى مســتوى العالم بأســره«.

ــع مركــز كليمنصــو الطبــي  وأضــاف: »يتطّل
ــبكه  ــاء ش ــر إنش ــًا، عب ــع إقليمي ــى التوس إل

مستشــفيات هدفهــا تكريس مفاهيــم التمّيز 
والتفوق والريادة، لناحية توفير أفضل خدمات 
الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي. ولقد 
حرصنــا مــن خــالل مشــاركتنا فــي »معــرض 
الصحــة العربــي ٢٠٢٢«، على أن نســاهم في 
تبــادل الخبرات الطبية وتعميــم الفوائد التي 
تصّب في مصلحة المريض وسالمته،من خالل 
تعاوننــا مع »جونــز هوبكنز إنترناشــيونال«، 
التــي تحتفــل هــذه العــام بالســنة العشــرين 
لهــذه الشــراكة، انطالقــاً من قناعتنــا بأن مثل 
هــذه المعــارض والمؤتمــرات تســاعدنا على 
المضــّي قدمــاً وأـــن تكون في طليعــة قطاع 

الرعايــة الصحية في المنطقة،محافظين على 
الموقــع الريــادّي الــذي تحتّله »مستشــفيات 
مركــز كليمنصو الطبي« على صعيــد االبتكار 

والتمّيــز الدائم بتقديــم كل جديد«.
يقع”مركز كليمنصو الطبــي في دبي” في 
“مدينــة دبــي الطبيــة”- التوســعة الثانية في 
منطقــة الجــداف، ويشــتمل علــى مستشــفى 
متعــّدد االختصاصات يضّم مئة ســرير، مجهز 
تجهيزاً شاماًل بأحدث التقنيات لتقديم خدمات 
رعايــٍة طبيــة وفق أعلــى مســتويات الجودة، 
وضمان سالمة وصحة المواطنين والمقيمين 

في دبــي ودولة اإلمــارات والمنطقة. 

جانب من المنصة

فريق إدارة مركز »كليمنصو« في معرض الصحة العربي ٢0٢٢

حمدان بن محمد خالل زيارته جناح »دي بي ورلد«

دبي - الوطن



العدد )٣٦٥٥( السبت-األحد ٢٦-٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩-٣٠ يناير ٢٠٢٢م 04

ندوة لـ»تريندز« عبر »تويتر سبيس« حول خطر الحوثي على األمن اإلقليمي

أكــد خبــراء وأكاديميــون أن الهجمــات اإلرهابيــة 
الحوثيــة ضــد اإلمــارات والســعودية، يثبــت خطرهــا 
ومــن يقــف خلفهــا على اآلمنيــن اإلقليمــي والدولي، 
وشــددوا علــى أهمية قيــام المجتمــع الدولــي بإعادة 

تصنيفهــا جماعــة إرهابية.
وأجمعــوا في ندوة عــن ُبعد نظمها “مركز تريندز 
ــبيس “  ــر س ــن “ توتي ــارات” ضم ــوث واالستش للبح
بعنــوان “الخطــر الحوثي على األمــن اإلقليمي”، على 
أن التصعيــد األخيــر لميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة، 
باستهداف اإلمارات والسعودية ، أظهر خطراً وتهديدًا 
للمليشــيات اإلرهابيــة  لآلمنيــن اإلقليمــي والدولــي، 
ولحريــة المالحــة البحريــة وســالمة المجــال الجــوي 
للطيــران المدنــي العالمي، وأكــدوا أن هذه الهجمات 
اإلرهابيــة، تشــكل انتهــاكًا صارخــًا للقانــون الدولــي 
والقانــون الدولــي اإلنســاني، وتهديــداً للســلم واألمن 
فــي مســتواهما اإلقليمــي والدولــي، وتقــّوض األمــن 

ــي العربي. القوم
ــاب  ــر حس ــت عب ــي بث ــدوة الت ــي الن ــارك ف وش
ترينــدز علــى “توتيــر”، كل من الدكتور ســعيد محمد 
الشامســي، سفير ســابق وخبير في الشؤون السياسية 
واالســتراتيجية، والدكتور فيصل العيــان، نائب رئيس 
أكاديميــة ربــدان، واألســتاذ خلفــان الكعبــي، الخبيــر 
فــي الشــؤون السياســية والعســكرية، والدكتــور فهــد 
الشــليمي، رئيــس منتــدى الخليــج للســالم واألمن في 
دولــة الكويــت، والدكتــور حســنين توفيــق إبراهيــم، 

أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة زايد. 
وفــي تقديمها للنــدوة، ونيابًة عــن الدكتور محمد 
العلــي، الرئيــس التنفيــذي لـــ “مركز ترينــدز للبحوث 
واالستشــارات”، رحبــت األســتاذة ســمية الحضرمــي، 
مديــرة إدارة المؤتمــرات، بالمشــاركين، وأكــدت أن 
هجمــات جماعــات الحوثــي اإلرهابيــة األخيــرة علــى 
مواقــع ومؤسســات مدنيــة في أراضي دولــة اإلمارات 
ــورة  ــغ الخط ــوراً بال ــّكلت تط ــدة ش ــة المتح العربي
يعكــس المــدى الــذي وصلــت إليــه هــذه الجماعــة 
فــي تهديدهــا لألمــن اإلقليمــي برمتــه، الــذي عانــى 
ومــا زال يعانــي ســلوكيات وممارســات الميليشــيات 
اإلرهابية التي انتشــرت في ربوع المنطقة كالسرطان 
بعــد فوضــى ما يعــرف باســم “الربيــع العربــي” التي 
شــّكلت التحدي األخطر لمنظومة األمن اإلقليمي في 
العصــر الحديــث، فيمــا أبــرز مديــر النــدوة الدكتــور 

ســعيد محمــد الشامســي أهمية محــاور النــدوة التي 
ــع  ــل م ــوب للتعام ــي المطل ــف الدول شــملت الموق
ــي  ــف العرب ــي، وموقــف دول التحال ميليشــيا الحوث
تجــاه الهجمات الحوثية اإلرهابيــة، وتصنيف الحوثي 
جماعــة إرهابيــة دوليــة: الفــرص والعقبــات، وخطــر 
الميليشــيات علــى األمــن اإلقليمي: الحوثــي نموذجًا.

واســتهل النــدوة الدكتور فيصــل العيــان، إذ تناول 
الموقــف الدولــي المطلــوب للتعامــل مــع ميليشــيا 
الحوثــي  أراد  التــي  الرســالة  إن  الحوثــي، وقــال 
توجيههــا للمنطقــة مــن خــالل هجماتــه اإلرهابيــة، 
هــي إظهــار امتالكهــا للقــدرة علــى تهديــد مصالــح 

ــر.  ــارات والصمــود أكث اإلم
ــر  وأضــاف أن اإلرهــاب الحوثــي يــرى فــي تدمي
اقتصــاد اإلمــارات هدفًا اســتراتيجيًا، موضحــًا أن ذلك 
يعبــر بوضــوح عــن اللغــة اإلرهابيــة، ويشــير الــى أن 
هنــاك فرقــًا شاســعًا بيــن مــن يريــد أن يبنــي مجتمعًا 
إنســانيًا، ومن يريد العبث بمصير الشــعوب وحياتها، 
ــد أن يقــوم بــدور الوكيــل لآلخريــن ضــد  ومــن يري

ــح الوطنية. المصال
وذكر الدكتور العيان أن الموقف الدولي والموقف 
األممــي في اليمن فشــل؛ األمر الذي اســتغله الحوثي 
فــي إعــادة تنظيــم صفوفــه، موضحــًا أن الطريــق إلى 
المفاوضــات يختلــف عــن الســالح وترويــع المدنيين 
كمــا فــي منهجيــة الحوثــي. وقــال إنــه لــوال تحالــف 
اإلمارات والســعودية لســيطرت هذه الميليشــيا على 
مضيــق بــاب المنــدب، وهــددت الطاقة فــي العالم. 

ــى  ــي إل ــان الكعب ــتاذ خلف ــرق األس ــدوره، تط ب
موقــف دول التحالف العربي تجاه الهجمات الحوثية 
اإلرهابية، مشــيرًا إلى أنه ينقســم إلــى أربعة محاور: 
سياســي وعسكري، وتحسن البيئة الداخلية، والجانب 

اإلنســاني والتنموي. 
وقال: على المستوى السياسي فإن دول التحالف، 
ال ســيما المملكة العربية الســعودية ودولــة اإلمارات 
العربيــة المتحدة، قامــت بتحركات واضحة حتى بعد 
الوضــع الحالــي داخل أمريكا، بحكــم دورها وتأثيرها 
فــي محاولــة حثيثــة إلعــادة تصنيف الجماعــة جماعة 
إرهابيــة، وحشــد مواقــف دوليــة تتوافــق والتحالــف 
ــان خطــورة  ومســاندة الشــرعية داخــل اليمــن، وبي
التنظيــم الــذي تســبب فــي كارثــة للشــعب اليمنــي 

وتهديــد خطــوط المالحــة فــي العالم.
ــول  ــي ح ــش األمريك ــان الجي ــى أن بي ــار إل وأش
مشــاركة قواتــه مع الحلفاء في اإلمــارات في التصدي 

للصواريخ الباليستية؛ يشير إلى أن الحكومة األمريكية 
ــات  ــاك هجم ــام أن هن ــرأي الع ــح لل ــد أن توض تري
علــى مواقــع وجنــود أمريكييــن، وهــذا يشــكل مبررًا 

إلعــادة تصنيفهــم إرهابيين.
وقال الكعبي حول المحور العسكري إن االنتصارات 
ــاك  ــى أن هن ــل عل ــرة فــي شــبوة ومــأرب دلي األخي
تقدمًا وتحركًا وأســلوبًا جديداً ميدانيًا ظهرت ثمراته. 
وأشــار إلــى أن تحســين البيئة الداخليــة في اليمن 
أمــر مهــم جــدًا، حيــث إن تعديــل منظومــة الجيــش 
اليمنــي، خاصــة مــع الدعم المقــدم له مــن التحالف؛ 
يمكــن أن يفعــل الكثيــر والتحالف يســعى إلــى ذلك. 
وحــول الموقف اإلنســاني والتنموي أشــار الكعبي 
إلــى أن التحالــف مــن خالل الهــالل األحمــر اإلماراتي 
ومركــز الملــك ســلمان لعــب دوراً مهمًا في مســاندة 
الشــعب اليمنــي الــذي يعاني كثيــراً، وهنــاك جوانب 
تنمويــة أخــرى خاصــة فــي ظــل مرحلــة وبــاء كورونا 

“كوفيد ١٩”.
أمــا الدكتــور فهــد الشــليمي فتحدث عــن تصنيف 
الحوثــي جماعــة إرهابيــة دوليــة: الفــرص والعقبات، 
وقــال إن هنــاك إجماعــًا عالميــا على جرائــم الحوثي، 
يحتم إعادة النظر في طريقة  تعامله مع الميليشيات 
الحوثيــة، وتصنيفها إرهابية، موضحــًا أن التراخي مع 
هــذ الجماعــة يؤدي إلــى تماديها في اإلرهــاب وإيذاء 
الشعب اليمني المكلوم .كما يهدد دول الجوار واألمن 
اإلقليمــي والعالمــي، مضيفــًا أن المجتمــع الدولــي ال 
يقدم ســوى اإلدانة واالســتنكار،لكن علينا أن نســتثمر 
ذلــك لصالحنا،فاعتبــار ســلوك جماعــة الحوثي ســلوكًا 
إرهابيــًا هــو بمنزلــة ضــوء أخضــر لمــا يجــب علينــا 
أن نفعلــه، والتحــرك لتصنيــف الميليشــيات الحوثيــة 
كجماعة إرهابية، وأشــاد الشــليمي بموقــف اإلمارات 
الدولــي وتحركهــا العاجــل فــي مجلــس األمــن ممــا 
يســاعد فــي وضــع حــد لهــذه الميليشــيات الحوثيــة 

ويعــري موقفهــا أمــام العالم.
وأعــرب عــن أملــه فــي أن تقــوم جامعــة الــدول 
العربيــة بتصنيــف جماعــة الحوثــي جماعــة إرهابية، 
وذلــك مــن أجــل تجريــم أي فعــل أو ســلوك لهــذه 
الجماعــة أو أي تعاطــف معهــا، ســواء كان مــن قبــل 
دول أو جماعــات، وشــدد علــى أهميــة تتويــج الزخم 
اإلعالمــي الدولــي لتصنيــف جماعة الحوثــي إرهابية، 
كمــا يجــب دعــم الشــرعية اليمنيــة للقيــام بمهامهــا 

وتحريــر اليمــن ومكافحــة اإلرهابييــن.
»التفاصيل في الموقع اإللكتروني«

فيصل العيان: فرق شاسع بين من يريد أن يبني مجتمعًا إنسانيًا ومن يريد العبث بمصير الشعوب

فهد الشليمي: إجماع عالمي يحتم إعادة النظر في طريقة  التعامل مع الميليشيات الحوثية اإلرهابية

خلفان الكعبي: التحالف العربي يلعب دورًا مهمًا في مساندة الشعب اليمني خاصة في ظل »كورونا«

حسنين إبراهيم: استهدفت مصادر وإمدادات الطاقة في السعودية واإلمارات تهديد لألمن العالمي
أبوظبي - الوطن
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»الصحة« تختتم مشاركتها في »آراب هيلث 2022«

الدولة تحتل المرتبة األولى بعدد المنشآت الصحية المعتمدة دوليًا
%140 زيادة في الكادر الطبي باإلمارات خالل 10 أعوام
¢ اإلمارات ضمن أفضل الوجهات العالميـة للسياحـة العالجية

وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية يختتم 
مشاركته في »آراب هيلث2022«

»اإلمارات للخدمات الصحية« تختتم مشاركتها في »آراب هيلث 2022«

جمعت خالل الشهر الجاري عشرات اآلالف من أصحاب الكفاءات بالمجال الطبي في العالم 
اإلمارات تحشد أطباء العالم وتقود حراكًا دوليًا لالرتقاء بالخدمات العالجية والصحية

 نجحــت منصــة وزارة الصحــة ووقايــة 
ــي معــرض ومؤتمــر الصحــة  المجتمــع ف
الــذي   »٢٠٢٢ هيلــث  »آراب  العربــي 
اختتمــت فعالياتــه أمس األول بمركز دبي 
التجاري العالمي.. في استقطاب الزائرين 
مــن المختصيــن والخبــراء والعارضين من 
عدة دول وشركات إقليمية وعالمية وسط 
إقبــال وإشــادة بمشــاريع االســتثمار فــي 
التكنولوجيــا الرقميــة التــي تؤكــد حــرص 
الــوزارة علــى التميــز والريــادة مــن أجــل 

مســتقبل صحــي أفضــل.
واطلــع رواد المنصــة – التــي أقيمــت 
تحــت شــعار »مســتقبل الريــادة الصحية« 
- علــى حزمــة مشــاريع وبرامــج وأنظمــة 
صحيــة مبتكــرة تحاكــي مســتقبل الرعايــة 
الصحيــة، وتأتي تماشــيًا مــع وثيقة مبادئ 
الخمســين. وترتكــز معظمهــا على تقنيات 
الجيــل القادم من الثورة الصناعية الرابعة 
ــى  ــز عل ــع التركي ــي م ــذكاء االصطناع وال
الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والخدمــات 

الرقميــة المبتكــرة.

فــي  الــوزارة  مشــاركة  وشــهدت 
ــبوقة  ــر مس ــة غي ــم تجرب ــرض تقدي المع
لزيــارة المســتقبل مــع إطالقهــا أول مركز 
افتراضــي لســعادة المتعامليــن في الفضاء 
الرقمــي ثالثــي األبعــاد فــي العالــم بتقنية 
»ميتافيــرس« فــي أول تجربــة مــن نوعهــا 

فــي معــرض صحــي فــي العالــم.
الــوزارة عــن إطــالق  أعلنــت  كمــا 
منصــة رقميــة مبتكــرة لمواجهــة جائحــة 
مــع  بالتنســيق  عالميــًا  »كوفيــد١٩« 
المنظمــات العالميــة وعرضــت تطبيــق 
متطور لتخطيط القلب الكهربائي وتحليل 

ــة ٩٥%. ــة بدق ــج الفوري النتائ
وكشــفت الــوزارة عــن مشــروع منصــة 
“Sphere” لتعزيــز أنظمة الترصد الوبائي 
ــداث ذات  ــة وإدارة األح ــر ومتابع المبك
التأثيــر على الصحة العامــة وتعزيز الربط 
مــع القطاعين الصحــي الحكومي والخاص 
والجهــات المعنية من خــالل توفير قاعدة 
بيانــات وطنية موحدة تســهم فــي الوقاية 

من األمــراض وتعزيــز الصحة.
وطرحت الوزارة على منصتها مشــروع 
ــة  ــة بتقني ــة ال ورقي مبتكــر لنشــرة دوائي

الواقــع المعــزز يتضمــن إضافــة رمــز 
ــى  االســتجابة الســريعة “QR Code” عل
علبــة الــدواء لتمكيــن المريض مــن قراءة 
المعلومــات التفصيليــة بشــكل تفاعلــي.

واســتعرضت الوزارة مستجدات ومزايا 
ــجل  ــل الس ــي تمث ــي« الت ــة »رعايت منص
الوطنــي الصحــي الموحــد بالشــراكة مــع 
الجهــات الصحيــة بالدولة وذلــك في إطار 
منظومــة صحيــة متكاملة ترتكز إلى البنية 
ــة  ــاءات عالمي ــورة والكف ــة المتط التحتي
المســتوى التــي يتمتع بهــا القطاع الصحي 

وتوظيــف االبتــكار والتحــول الرقمي.
كما أبرمت اتفاقية مع شركة »أمازون 
ويب« بخصوص تعزيز الحوســبة السحابية 
للبيانــات الصحيــة بشــأن إنشــاء نظــام 
الســجل الطبــي اإللكترونــي الســحابي 
لدعــم مســيرة التحــول الرقمــي في مجال 
البيانــات الصحيــة وتصميــم بوابــة رعايــة 
صحيــة تركــز علــى خدمة صحــة المجتمع 
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة لدفــع 
االبتــكار التكنولوجــي الــذي عــزز مكانــة 
ــال  ــر ومث ــي مزده ــز عالم ــة كمرك الدول

رائــد للحكومــات الرقميــة. 

تجــاوز معــدل نمــو الــكادر الطبــي فــي 
اإلمــارات خــالل ١٠ أعــوام ما يتــراوح بين 
ــاء  ١٠٤ إلــى ١٤٠%، إذ ارتفــع عــدد األطب
البشريين العاملين في القطاعين الحكومي 
والخــاص إلــى ٢٦.١٥١ طبيبًا بنهاية ٢٠٢٠، 
ــي العــام ٢٠١٠،  ــاء ف ــل ١٢.8٠٤ أطب مقاب
بزيادة ١٠٤% وبعدد ١٣.٣٤٧ طبيبًا، وارتفع 
عدد أطباء األســنان إلى ٦8١١ طبيبًا مقابل 
٣.٠٤٢ طبيبــًا بنمــو ١٢٤%، وفــي التمريض 
إلى ٥٦.١٣٣ ممرضًا، مقابل ٢٣.٣٦٣ ممرضًا 
خــالل فتــرة المقارنــة بنمــو ١٤٠% وبعــدد 
٣٢.٧٧٠ ممرضًا، بحســب المركز االتحادي 

واإلحصاء. للتنافسية 
وأشــار تقريــر »دولــة اإلمــارات.. أرقام 
توثــق المســيرة« إلــى أن اإلمــارات تحتــل 
المرتبة األولى في عدد المنشــآت الصحية 
المعتمــدة دوليــًا، كمــا أصبحــت اإلمــارات 
ضمــن أفضــل الوجهــات العالمية للســياحة 
العالجيــة، وتمتلــك الدولــة عــددًا مــن 
المستشــفيات التخصصيــة والتــي أســهمت 
بدورهــا فــي تقليــل ســفر المرضــى لتلقي 

العــالج فــي الخــارج.
وبلــغ عــدد المستشــفيات فــي الدولــة 
بنهايــة العــام ٢٠٢٠ نحــو ١٦٢ مستشــفى 
ــًا و١٠٩  ــفى حكومي ــا ٥٣ مستش ــن بينه م
مستشــفيات خاصــة، مقابل 8٦ مستشــفى 
فــي العــام ٢٠١٠ مــن بينهــا ٣٣ مستشــفى 
حكوميــًا و٥٣ مستشــفى خاصــًا، بنمو %88 
خــالل ١٠ ســنوات وبعــدد ٧٦ مستشــفى.

وتشير البيانات إلى تطور الكادر الطبي 
ــة  ــة بالدول ــي المنشــآت الصحي العامــل ف
ليرتفــع عــدد األطبــاء البشــريين العامليــن 
فــي القطاعين الحكومــي والخاص ٢٦.١٥١ 
طبيبــًا بنهاية ٢٠٢٠، مقابــل ١٢.8٠٤ أطباء 
ــدد  ــادة ١٠٤% وبع ــام ٢٠١٠، بزي ــي الع ف

١٣.٣٤٧ طبيبًا بشــريًا.
وبلــغ عــدد األطبــاء البشــريين العاملين 
فــي القطــاع الخــاص بنهايــة العــام ٢٠٢٠ 
نحــو ١٧.٠٤٥ طبيبــًا مقابــل ٩.١٠٦ أطبــاء 
في القطاع الحكومي. وســجل العام ١٩8٥ 
نحــو ٢.٣٥٩ طبيبــًا بشــريًا بالدولــة منهــم 
١.٧٤٣ طبيبــًا فــي القطــاع الحكومي و٦١٦ 

طبيبــًا فــي القطــاع الخــاص.
وارتفــع عــدد أطبــاء األســنان مــن ٢٥8 
ــًا  ــى ٣8٤ طبيب ــام ١٩8٥ إل ــي الع ــًا ف طبيب
فــي عــام ١٩٩٠ وحوالــي ٦٢٦ طبيبــًا فــي 

العــام ١٩٩٥ وحوالــي ٧٥٥ طبيبــًا في العام 
٢٠٠٠ وقرابــة ١.٦٦٥ طبيبًا في عام ٢٠٠٥.

وقــال التقريــر إن القطــاع الصحي شــهد 
طورًا كبيرًا خالل الخمســين عامًا الماضية، 
ولــم يكــن هــذا القطــاع الحيــوي والمهــم 
ــر والنمــو  ــة التطوي ــأى عــن عملي ــي من ف
واالزدهــار التــي حققتهــا الدولة وشــملت 
ــع  ــًا م ــرى، تزامن ــات األخ ــع القطاع جمي

انطــالق قطــار النهضــة الشــاملة.
وأضــاف: »انصبت جهود تطوير القطاع 
ــة الحاجــة المتســارعة  الصحــي علــى تلبي
للرعايــة الصحيــة اســتجابة لحركــة النمــو 
وزيادة السكان، وقد ُترجمت هذه الجهود 
ــي إنشــاء  ــع بالشــروع ف ــى أرض الواق عل
المستشــفيات الحكوميــة والمراكز الصحية 
والمستشــفيات التخصصيــة التي ســاهمت 
فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة المطلوبــة 
للجميــع، وأتاحــت الدولة المجــال للقطاع 
الخاص للتوسع في إنشاء المستشفيات، ما 
أســهم في مضاعفة عدد المنشآت الصحية 
ورفــع قدرتهــا االســتيعابية واســتقطاب 

الكفــاءات الطبيــة والفنيــة والتمريضية«.
وأفاد بأن إنشاء كليات الطب والتمريض 
األطبــاء  أعــداد  مضاعفــة  فــي  ســاهم 
والممرضيــن المواطنيــن والذيــن التحقــوا 
ــت  ــي ونجح ــاع الصح ــي القط ــل ف بالعم

اإلمارات خالل هذه الســنوات في تأســيس 
منظومــة رعاية صحية متكاملة باتت تقدم 
أرقــى الخدمــات الصحية لجميــع القاطنين 
علــى أرضهــا، موضحًا أن جهــود الدولة لم 
تقتصر على إنشــاء المستشــفيات والمراكز 
الصحية بل شــملت مواكبة أحدث األنظمة 
العالمية المتطورة الخاصة بالقطاع الطبي، 
بشــهادة منظمة الصحــة العالمية والجهات 
الدوليــة ذات الشــأن، حيث تبــوأت الدولة 
المركــز المتقدمة على المؤشــرات الدولية 

المتعلقــة بقطاع الرعايــة الصحية.
وأضــاف التقرير أن التوســع في القطاع 
الصحــي انعكــس فــي بنــاء المستشــفيات 
الحكوميــة والخاصة على زيــادة ومضاعفة 
عــدد األســرة المتاحــة بالمنشــآت الصحية 
ــدد  ــع ع ــة ليرتف ــنوات الماضي ــالل الس خ
ــام  ــي الع ــريرًا ف ــى ١٧.٤٢٧ س ــّرة إل األس
ــام  ــي الع ــريرًا ف ــل ٩.٤٧١ س ٢٠٢٠، مقاب

٢٠١٠ بنمــو 8٤% وبعــدد ٧.٩٥٦ ســريرًا.
فــي  المتاحــة  األســّرة  عــدد  وبلــغ 
مستشــفيات الدولة عام ١٩٧٥ نحو ١.٢١٧ 
ــي  ــى ٣.٣٢٣ ســريرًا ف ــع إل ســريرًا، ليرتف
العــام ١٩8٠، وإلى ٦.١١٠ أســرة في العام 
ــام  ــي ع ــريرًا ف ــي ٧.٠8٣ س ١٩٩٠، وحوال
٢٠٠٠، وقرابــة ١٢.٤١٤ ســريرًا فــي العــام 

٢٠١٥. وام

اختتــم وفــد مــن الهيئــة العامــة للرعاية 
الصحيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 
مشــاركته فــي »معــرض ومؤتمــر الصحــة 
العربــي »آراب هيلث ٢٠٢٢« الذي عقدت 
فعالياتــه فــي مركز دبــي التجــاري العالمي 
خــالل الفترة مــن ٢٤ إلى ٢٧ يناير الجاري.

والتقــى الوفد مــع بقادة القطاع الصحي 
وممثلــي الجهــات والشــركات العالميــة 
ــم  ــرض وبحــث معه ــي المع ــاركة ف المش
ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك لمواكبــة 
االتجاهــات الحديثة فــي المجاالت الصحية 
القائمــة على التكنولوجيــا المتقدمة بهدف 
تطويــر النظم الصحيــة ورفع جودة الرعاية 
الصحيــة بمــا ينســجم مع المعاييــر الصحية 

العالمية.
ــه علــى  ــع الوفــد خــالل زيارت كمــا اطل
حزمة المشاريع والبرامج واألنظمة الصحية 
المبتكــرة التــي قدمتهــا كبرى المؤسســات 
الصحيــة اإلقليمية والعالمية والتي ارتكزت 
بمعظمهــا علــى تقنيــات الجيل القــادم من 
الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي 
فــي المجــال الطبــي إلــى جانــب مــا قدمته 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــدة ف الشــركات الرائ
مــن عرضــًا ألحــدث المعــدات والتجهيزات 
الطبيــة والحلــول الذكيــة الخاصــة بأنظمــة 

الرعايــة الصحيــة األكثــر تطورًا.
وأكــد الدكتــور أحمــد الســبكي رئيــس 
الهيئــة العامــة للرعايــة الصحية والمشــرف 
العام على مشــروع التأمين الصحي الشامل 
الجديــد أن زيــارة »معرض ومؤتمر الصحة 
ــرص  ــار ح ــي إط ــي ف ــي ٢٠٢٢« يأت العرب
ــع  ــاون م ــي التع ــع ف ــى التوس ــة عل الهيئ
ــن ورواد األعمــال  ــة الشــركاء الناجحي كاف
فــي مجــال التكنولوجيــا الصحيــة والحلــول 
الرقمية والشركات الرائدة في هذا المجال 
ذات المكانــة الدولية المتميزة واالســتفادة 
مــن خبراتهــم ممــا يضمن اســتكمال جهود 
رقمنة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية 
التابعــة للهيئــة واســتدامة تقديــم خدمــات 
ورعاية صحية شــاملة ومبتكرة وفق أفضل 

الممارســات العالمية.

وأشــار إلــى أن زيــارة الهيئــة لهــذا 
ــا  ــل عزمه ــي ظ ــي ف ــم تأت ــدث المه الح
الــذكاء  تكنولوجيــا  وتطبيــق  إلدخــال 
ــة  ــرز الممارســات الصحي اإلصطناعــي وإب
العالمية الرقمية بالمنشآت الصحية التابعة 
للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشــامل 
ــم جــودة أداء  ــي تقيي ــا ف لالســتفادة منه
الخدمات الطبية المقدمة ومساعدة األطباء 
ــة  ــات الطبي ــج الفحوص ــل نتائ ــي تحلي ف
للمرضــى واتخــاذ القــرار الســليم لعــالج 
المرضــى والتحليــالت التنبؤية للمؤشــرات 
الصحيــة بالمحافظــات إضافــة إلــى وضــع 
خطــط رعايــة صحيــة مســتقبلية تواكــب 
رؤيــة مصــر للتنميــة الشــاملة المســتدامة 

فــي القطــاع الصحــي ٢٠٣٠.
مــن جانبــه أكــد الدكتــور فتحــي شــمس 
الدين المستشــار اإلعالمي والمشــرف العام 
على اإلعالم والتوعية بالهيئة العامة للرعاية 
الصحية أن زيارة وفد هيئة الرعاية الصحية 
إلى »معرض ومؤتمر الصحة العربي ٢٠٢٢« 
يســتهدف اإلطــالع علــى كل مــا هــو جديــد 
فــي عالــم الرعايــة الصحيــة واالســتفادة من 
الخبــرات والتجــارب والحلــول التكنولوجية 
الصحيــة لالرتقــاء بالمنظومــة الصحيــة فــي 
ــل  مصــر بعــد مــا شــهدته مــن تطــور هائ
خــالل الســبع ســنوات الماضيــة مشــيراً إلى 
ــى آخــر المســتجدات التــي  أن التعــرف إل

يشهدها قطاع الرعاية الصحية تعتبر خطوة 
ضمن خطوات الهيئة ومسيرتها الريادية نحو 
إحــداث نقلــة نوعيــة فــي جــودة الخدمات 
التــي توفرهــا للمتعامليــن بمــا ينســجم مع 
اســتراتيجيتها التــي ســتقود نحــو مزيــد من 
التطــور واالزدهــار للقطاع الصحــي بمصر.

مــن جانبــه أشــار اللــواء هشــام شــندي 
مديــر اإلدارة المركزيــة لنظــم المعلومــات 
والتحــول الرقمــي بالهيئــة العامــة للرعايــة 
الصحيــة إلــى أن الحــدث يعــد فرصــة لبناء 
الشــراكات االستراتيجية والتعاون مع كبرى 
المؤسســات الصحيــة والجهــات الرائــدة 
فــي مجــاالت التكنولوجيــا الطبيــة والــذكاء 
االصطناعــي والتطبيب عن بعد وغيرها من 
الحلــول الذكية الســتكمال رقمنة الخدمات 
الصحيــة بالمنشــآت الصحية التابعــة للهيئة 
ــن الصحــي الشــامل  فــي محافظــات التأمي
الجديد بمصر وتحسين بيئة العمل لمقدمي 
الخدمة الصحية وتيســير حصول المنتفعين 
عليهــا بطريقــة أكثــر أمانــا وفاعليــة معربــًا 
عــن ســعادة وفــد الهيئــة بزيارتــه للمعرض 
ــى  ــالع عل ــة لإلط ــه الفرص ــاح ل ــذي إت ال
المشــروعات التكنولوجيــة والرقميــة التــي 
تعــزز الخدمــات بالمنظومــة الصحيــة عامة 
ــة نحــو  وللهيئــة خاصــة ومســيرتها الريادي
إحــداث نقلــة نوعيــة فــي جــودة الخدمات 

التــي تقدمهــا للمتعامليــن. وام

اختتمت مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 
شعار »رؤية  تحت   »٢٠٢٢ هيلث  »آراب 
اإلمارات«،  والذي  اختتم  لصحة  متجددة 
أمس األول في مركز دبي  التجاري العالمي 
وأعلنت خالله عن حضورها القوي والفاعل 
عبر إطالقها حزمة من المشاريع والبرامج 

الذكية النوعية.
ونجحت المؤسسة خالل فترة المعرض 
التي استمرت أربعة أيام ومن خالل ٤ محاور 
رئيسية استعراض  ١٦ مشروعًا ذكيًا مبتكرًا 
وحزمة من الخدمات الصحية المدعومة بأدوات 
ثالثية  الطباعة  وتقنية  االصطناعي  الذكاء 
األبعاد وإنترنت األشياء عالوة عن خدماتها 
الذكية لتوفير حلول صحية من خالل عدد 
من البرامج والخطط الوقائية المستندة إلى 

أفضل الممارسات العالمية.
واستعرضت المؤسسة أبرز إنجازاتها أمام نحو 
٤٠٠٠ شركة عارضة من ٦٠ دولة من مختلف 
أنحاء العالم كما أبرمت خالل المعرض مجموعة 
من اتفاقيات الشراكة والتعاون المشترك مع 
عدد من أبرز المؤسسات الصحية على المستوى 
العالمي وبما يتناسب مع رؤيتها االستراتيجية 

التي تتسق مع تطلعات الدولة للخمسين عامًا 
المقبلة وتقود إلى تعزيز ريادة وتنافسية قطاع 

الخدمات الصحية عالميًا.
وتؤكد المشاركة المتميزة للمؤسسة على 
مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية المؤثرة 
في قطاع الخدمات الصحية وذلك من خالل 
حرصها على مواصلة الجهود الحثيثة نحو االرتقاء 
بالقطاع ورفده بالتقنيات التكنولوجية الحديثة 
وتقنيات الذكاء االصطناعي والطباعة ثالثية 
األبعاد إلحداث النقلة النوعية التي تسعى إليها 
المؤسسة وتقديم نموذج عالمي في توفير 

خدمات الرعاية الصحية المبتكرة.
كما أن المشاريع النوعية التي أعلنت عنها 
المؤسسة خالل المعرض تعبر عن التوجه 
الذي تقوده المؤسسة نحو إحداث نقلة نوعية 
في جودة الخدمات التي تعزز بها منظومتها 
الصحية الرقمية بما ينسجم مع استراتيجيتها 
المتكاملة ويتسق مع االستراتيجية الوطنية 
لجودة الحياة ٢٠٣١ ومئوية اإلمارات ٢٠٧١.

في  مشاركتها  المؤسسة ضمن  وأعلنت 
المعرض من خالل محور »مجتمع صحي« عن 
أربعة مشاريع مبتكرة لتعزيز المجتمع الصحي 
تضمنت »مشروع األمراض المزمنة« و«منصة 

التنبؤ باألمراض السارية« ومنصة »اطمئنان« 
المدارس«  لطلبة  النظر  فحص  ومشروع« 
بإعتبارها مشاريع ريادية تسهم في تحقيق 

تطلعات المؤسسة نحو مجتمع صحي.
كشفت  الحياة«  »جودة  محور  وعبر 
بالذكاء  مدعومة  مشاريع  عن ٣  المؤسسة 
االصطناعي شملت مشروع »تشخيص التوحد 
لدى األطفال باستخدام الذكاء االصطناعي« 
ومشروع »تشخيص الخرف بالذكاء االصطناعي« 
المساعدة  التكنولوجيا  ومشروع«استخدام 
وأجهزة االتصال المعززة« التي تهدف جميعها 
إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع اإلماراتي.

وضمن إعالنها عن ٣ مشاريع ريادية للخدمات 
العالجية المبتكرة التي تعتمد على أدوات 
الذكاء االصطناعي تفردت المؤسسة بالكشف 
عن »مشروع خدمات القلب« الذي يستخدم 
جهاز »بيكاسو« إلغالق األوعية الدموية، ويطبق 
للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط باإلضافة 
إلى مشروع التخطيط الجراحي االفتراضي 
ثالثي األبعاد في جراحة الوجه والفكين وتقنية 
التعريف الصوتي بالذكاء االصطناعي أو ما 
يمكن تعريفها بـ »التوثيق اإلكلينيكي المدعوم 

بالذكاء االصطناعي«. وام

نجحت اإلمارات خالل ٣٠ يوما الماضية 
في جمع عشرات اآلالف من كبار صناع القرار 
واالختصاصيين وأصحاب الكفاءات في المجال 
الطبي والصحي من حول العالم لترسخ مكانتها 
العالمية في حشد الطاقات وابتكار الحلول 
التي تسهم في تحسين صحة األمم والشعوب.

واستضافت اإلمارات خالل يناير الجاري 
٧ مؤتمرات ومعارض دولية بحثت توحيد 
الجهود وتبادل الخبرات واالستفادة من األدوات 
والقدرات المتاحة لالرتقاء بمستوى النظام 

الصحي واألساليب العالجية في العالم. 
التي  والمعارض  المؤتمرات  وشكلت 
شهدتها اإلمارات حراكًا عالميًا فاعاًل ومهمًا 
السيما في ظل الظروف التي فرضتها جائحة 
»كوفيد١٩«، والحاجة لتعزيز التعاون الدولي 

في المجال الصحي.
البداية مع مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة 
فعالياته  انطلقت  الذي  المتكاملة  النفسية 
للمعارض  الوطني  أبوظبي  أمس في مركز 
بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والخبراء 
البارزين في مجال الصحة النفسية والعقلية 
من دول متعددة، حيث سيجمع الحدث بين 

المشاركة االفتراضية والحضورية.
ويركز البرنامج العلمي للمؤتمر على أهم 
القضايا مجال الصحة النفسية والعقلية، كما 
يشهد الحدث تنظيم جلسة حول نموذج الرعاية 
الصحة  دائرة  الجديد في  النفسية  الصحية 
في أبوظبي والذي يؤكد حرص أبوظبي على 
تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون 

من األمراض النفسية والعقلية.
بدوره شكل المؤتمر الـ١١ للرابطة العربية 

ألطباء األذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات 
التواصل، ومؤتمر اإلمارات الـ١٢ لألنف واألذن 
البلع  واضطرابات  والسمعيات  والحنجرة 
والتواصل، الذي عقد في دبي ١٢ يناير الجاري، 
أكبر تجمع ألطباء األنف واألذن والحنجرة 
في الشرق األوسط بحضور ١٥٠٠ من نخبة 
العلماء واألطباء والمتخصصين والمسؤولين 
وممثلي الجمعيات الطبية العربية والعالمية 

المتخصصة.
وناقش الحدث الذي استمر ٣ أيام عددًا 
من المحاور المتعلقة بأمراض األنف واألذن 
والحنجرة كافة وأحدث المستجدات العالمية 
اللعابية  الغدد  المجال ومشكالت  في هذا 
واستخدام المناظير في العمليات الجراحية 
قاع  وجراحات  األنفية  والجيوب  لألنف 
الجمجمة من خالل األنف واضطرابات التخاطب 
وصعوبات البلع، على جانب أحدث الطرق 
التجميلية  الناحية  من  األنف  عمليات  في 

والوظيفية وانقطاع التنفس أثناء النوم.
الجاري  يناير   ٢٠ في  دبي  واستضافت 
لجراحة  السابع  اإلمارات  مؤتمر  فعاليات 
التجميل تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان 
بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الذي استمر 
ثالثة أيام بمشاركة ٧٠ متحدثًا إقليميًا ودوليًا.

وتضمنت أجندة المؤتمر أكثر من ١٤٠ 
المواضيع  إلى  تطرقت  علمية  محاضرة 
الرئيسية في قطاع الجراحة والتجميل مثل 
جراحة الوجه والرقبة ونحت الجسم وجراحة 
الترميمية  والجراحة  العام  والترميم  الثدي 
للرأس  الترميمية  والجراحة  اليد  وجراحة 
والرقبة والجراحة عبر تقنية البث المباشر 

وإدارة ممارسات الطب الشرعي وغيرها.
واختتمت أمس األول في دبي فعاليات 
معرضي »آراب هيلث ٢٠٢٢« و«ميدالب 
الشرق األوسط ٢٠٢٢« – أكبر حدثين طبيين 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
الذين شارك بهما أطباء ومختصين في الرعاية 
الصحية ومهنيين يمثلون حوالي ١٦٠ دولة 

حول العالم.
وشكل الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة 
الرعاية الصحية العالمية لالجتماع ومناقشة 
أحدث التقنيات واالكتشافات الطبية، خاصة 
في ظل الحضور الكثيف الذي شهده والذي 
وصل إلى نحو ٦٠ ألف مشارك خالل األيام 
األربعة لكال المعرضين، فضال عن مشاركة ما 
يقرب من ٤٠٠٠ عارض من قطاعات الرعاية 

الصحية من داخل الدولة وخارجها.
هيلث«  »آراب  معرضا  واستضاف 
و«ميدالب الشرق األوسط« »قمة مستقبل 
الرعاية الصحية« يوم ٢٥ يناير بمشاركة أكثر 
من ١٥٠ من كبار مسؤولي الرعاية الصحية 
وأصحاب  التنفيذيين  والرؤساء  الحكوميين 
الرؤى والمتخصصين والمهنيين من جميع 
أنحاء العالم الذين يسعون إلى بناء استراتيجية 

رعاية صحية مستقبلية. وام

31808 جرعات منها ُقدمت خالل ٢4 ساعة
جرعات لقاح »كوفيد19« المقدمة في اإلمارات تقترب من 23.5 مليون 

تسجيل 13٢0 حالة شفاء ووفاتين خالل ٢4 ساعة
490562 فحصًا جديدًا لـ»كورونا« في الدولة تكشف عن 2545 إصابة

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع 
ــاح  ــن لق ــات م ــم ٣١8٠8 جرع ــن تقدي ع
»كوفيد١٩« خالل الساعات الـ ٢٤ الماضية، 
وبذلــك يبلــغ مجمــوع الجرعــات التــي تم 
تقديمهــا حتــى أمــس ٢٣٤٧٧٦٧٦ جرعــة، 
ومعــدل توزيع اللقــاح ٢٣٧.٣8 جرعة لكل 

١٠٠ شخص.
يأتــي ذلــك تماشــيًا مــع خطــة الــوزارة 
ــى  ــد١٩«، وســعيًا إل ــاح »كوفي ــر لق لتوفي
الوصــول إلــى المناعــة المكتســبة الناتجــة 
عــن التطعيــم، والتــي ستســاعد فــي تقليل 
أعــداد الحــاالت والســيطرة علــى فيــروس 

»كوفيــد١٩«. وام

تماشــيًا مــع خطــة وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات 
في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر 
الحــاالت المصابــة بفيــروس »كورونــا« 
المســتجد »كوفيــد١٩«، والمخالطيــن لهــا 
ــراء  ــن إج ــوزارة ع ــت ال ــم.. أعلن وعزله
ــدًا خــالل الســاعات  ٤٩٠٥٦٢ فحصــًا جدي
الـــ ٢٤ الماضيــة علــى فئــات مختلفــة فــي 
المجتمع باســتخدام أفضل وأحدث تقنيات 

ــص الطبي. الفح
  وأســهم تكثيــف إجــراءات التقصــي 
والفحــص فــي الدولــة وتوســيع نطــاق 
ــي  ــة ف ــتوى الدول ــى مس ــات عل الفحوص
الكشــف عــن ٢٥٤٥ حالــة إصابــة جديــدة 
بفيروس »كورونا« المستجد من جنسيات 
مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع 
ــغ  ــك يبل ــة، وبذل ــة الالزم ــة الصحي للرعاي
مجموع الحاالت المســجلة 8٣8٣8٤ حالة.

  وأعلنــت الــوزارة عن حالتي وفاة وذلك 
مــن تداعيــات اإلصابــة بالفيــروس، وبذلك 
يبلــغ عدد الوفيات في الدولة ٢٢٣٤ حالة.

  وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي 
المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 
المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون 
مــع الجهــات الصحيــة والتقيــد بالتعليمات 
وااللتــزام بالتباعد االجتماعي ضمانًا لصحة 

وسالمة الجميع.
  كمــا أعلنــت الــوزارة عــن شــفاء ١٣٢٠ 
حالة جديــدة لمصابين بفيروس »كورونا« 
المســتجد »كوفيــد١٩«، وتعافيها التام من 

أعــراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية 
الالزمــة منــذ دخولهــا المستشــفى، وبذلك 
يكــون مجمــوع حــاالت الشــفاء ٧٧٤٠٤٣ 

وام حالة. 

 الدولة ترسخ مكانتها العالمية في 
حشد الطاقات وابتكار الحلول التي 
تسهم بتحسين صحة األمم والشعوب

جانب من مشاركة الوفد

دبي - الوطن



العدد )٣٦٥٥( السبت-األحد ٢٦-٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩-٣٠ يناير ٢٠٢٢م 06

اسم الشركة: شركة الميناء الجديد للتجارة.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٥٠٣٤١٠ 

العنوان: محل رقم ٧ ملك ميرزا حسين على الفردان ـ بردبي ـ العسبج
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٢٧٧٠٧ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠١/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠١/١٩ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

اسم الشركة: شركة الميناء الجديد للتجارة.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٥٠٣٤١٠ 

العنوان: محل رقم ٧ ملك ميرزا حسين على الفردان ـ بردبي ـ العسبج
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٢٧٧٠٧ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠١/١٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠١/١٩ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في أوامر االداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة باصدار االمر بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد مبلغ 
وقدره ٦١٤.٤٩٢درهم ستمائة واربعة عشر الف واربعمائة واثنان وتسعون درهم 
والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ استحقاق كل شيك وحتى السداد التام و 
الزامهما بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون بال 
كفاله والمطالبة بايقاع الحجز التحفظي على العقار العائد للمدعى عليه الثاني/ 
محمد اويس نجم محمد نجم الهدىـ  باكستاني الجنسية التالي: االرض رقم 8٣٣ـ  
منطقة معيصم االول  المدعى نادر محمد عبداهلل فكري  عنوانه : االماراتـ  إمارة 
دبي ـ بردبي. دبي. منطقة ام سقيم ٢. شارع العزال. فيال رقم ٣٩. رقم مكاني: 
٤٠8٤8٩٣٦٣٩ المطلوب إعالنه ١ – محمد أويس نجم محمد نجم الهدى  صفته: 
مدعى عليه  موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١8 بالزام المعروض ضدهما بالتضامن فيما بينهما ان 
يؤديا الى طالب االمر مبلغ وقدره  ٦١٤.٤٩٢ ستمائة واربعة عشر ألف واربعمائة 
واثنان وتسعون درهما والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ استحقاق كل شيك 
وحتى تمام السداد والزمتهما المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات   ولكم 

الحق في استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 17/2022/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦8٥٠/٢٠٢١ أمر 
أداء. بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٥٩.٦٥٩.٣8 درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ فالكون باك للصناعة ذ م م  

عنوانه: اإلمارات. إمارة الشارقة. المنطقة الصناعية ١٥ . طريق مليحة 
ـ شارع النخيل

المطلوب إعالنه :١- باراموند اسوسيياتس للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: 
منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٥٩.٦٥٩.٣8 درهم الى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 235/2022/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في أوامر االداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
بسداد  بالتضامن  عليهما  المدعى  بإلزام  االمر  باصدار  المطالبة  الدعوى  موضوع 
مبلغ وقدره ٦٥8.٠٦٢ درهم ستمائة وثمانية وخمسون الف واثنان وستون درهم 
والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ استحقاق كل شيك وحتى السداد التام و 
الزامهما بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون بال 
كفاله والمطالبة بايقاع الحجز التحفظي على العقار العائد للمدعى عليه الثاني/ 
محمد اويس نجم محمد نجم الهدى ـ باكستاني الجنسية التالي: االرض رقم 8٣٣ 

ـ منطقة معيصم االول 
المدعى نادر محمد عبداهلل فكري  عنوانه : االمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي. دبي. 

منطقة ام سقيم ٢. شارع العزال. فيال رقم ٣٩. رقم مكاني: ٤٠8٤8٩٣٦٣٩
المطلوب إعالنه ١ – محمد أويس نجم محمد نجم الهدى  صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢٢/٠١/٢٦ بالزام المعروض ضدهما بالتضامن فيما بينهما ان يؤديا الى طالب 
االمر مبلغ وقدره  ٦٥8.٠٦٢ ستمائة وثمانية وخمسون الف واثنان وستون درهم 
السداد  تمام  وحتى  شيك  كل  استحقاق  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية  والفائدة 
والزمتهما المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات   ولكم الحق في استئناف 

االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 18/2022/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٦٧8/٢٠٢١ أمر 
للرسوم  شاماًل  درهم(   ٥٤١٣٤( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  أداء. 

والمصاريف وأتعاب المحاماة
طالب التنفيذ عبيد بن الشيخ للتجارة العامة ش ذ م م عنوانه: امارة دبي 
. ديرة. بورسعيد. شارع الشيخ راشد. بناية اسيكو لألعمال. الطابق الثالث 

. مكتب ٣٠٥ ـ ٣٠٦ هاتف 88١٩8١8-٠٤ 
متحرك ٠٥٦٥٥٩٥٥٧٩ بريد info|@alaamri.ze مكاني: ٣٢٥٠٠٩٤٥٤٣

المطلوب إعالنهما :١- طريق جميرا لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م صفته: 
منفذ ضده  ٢ – راجيش بيالنكو صفته: منفذ ضده  موضوع اإلعالن : 
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم بدفع المبلغ 

المنفذ به وقدره ٥٤١٣٤ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 10387/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦٧٥/٢٠٢١ أمر 
للرسوم  شاماًل  درهم(   8٩.٥٣8( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  أداء. 

والمصاريف وأتعاب المحاماة
البناء ش ذ م م   عنوانه: اإلمارات. إمارة  التنفيذ المجد لمواد  طالب 
دبي. بورسعيد. ديره. شارع الشيخ راشد. مبنى اسيكو لالعمال . شقة 
٣٠٥/٣-٣٠٦ـ  مكاني ٣٢٥٠٠٩٤٥٤٣ المطلوب إعالنهما :١- شمس البوادى 
لتجارة االدوات الحديدية والكهربائية.ذ.م.م صفته: منفذ ضده  ٢ – شبير 
رحمن ميان مهر جان  صفته: منفذ ضده  موضوع اإلعالن : قد أقام عليك 
الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 
8٩٥٣8 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة. وعليه فان المحكمة 
ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 10386/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم ٧٦١
موضوع المنازعة: المطالبة بالزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ١١٣٩٢٩٫٥8 
درهم والرسوم والمصاريف والفائدة ٩% من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٦ وحتى 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع: سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

االول،  الخيل  شارع  دبي،  الثالثة،  القوز  دبي،  امارة  االمارات،  عنوانه: 
شارع 17A مبنى مستودع 8٩

المطلوب إعالنه: ١- سونيل كومار - صفته: متنازع ضده
موضوع االعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها- المطالبة بالزام المتنازع 
ضده بمبلغ وقدره ١١٣٩٢٩٫٥8 درهم والرسوم والمصاريف والفائدة ٩% 
من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٦ وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣ الساعة 
٩٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد لذا فانت مكلف بالحضور او من 
يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 465 / 2022 / 213  نزاع تجاري

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في دائرة االسرة احوال نفس الثانية رقم ٧٢
موضوع الدعوى: الموافقة على زواج المدعية والمدعي عليه

المدعى: اريني لطفي وهيب جبره
عنوانه: إمارة دبي، مدينة دبي، القصيص الثانية

المطلوب إعالنه: ١ـ لطفي وهيب جبره مرجان- صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الموافقة على زواج 
المدعية والمدعي عليه، وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١ 
الساعة 8٫٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى االحوال الشخصية 
في منطقة القرهود & BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور 
او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 100 / 2022 / 145 احوال نفس مسلمين

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

موضوع التنفيذ: 
طالب اإلعالن: هاني احمد حميد القريشي  صفته بالقضية: طالب التنفيذ 

المطلوب إعالنه: ١- طاهر بارالس صفته بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل االقامة 

موضوع االعالن: 
قد اقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ المنفذ 
به وقدره ١٠٥٣٣٦.٥8 درهم الى طالب التنفيذ او خزينة المحكمة وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 10368/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنذرة: شركة ديار للتطوير ش.م.ع
المنذر اليه: واي كيه بي للتجارة العامة ش ذ م م

المنذرة تتوجه بانذارها هذا الى المنذر اليه بضرورة سداد المستحقات 
االيجارية عن المستودع رقم »٣« بناية ملك: ورثة احمد عيسى سالم بن 
شوقي، منطقة رأس الخور، دبي، رقم االرض »٩٦٧- ٦١٣« والتي تدار 
بمعرفة المنذرة وذلك بموجب عقد االيجار رقم »t٠٠٣٤٣٥٣/١« المؤرخ 
٢٠٢٠/١٠/١8 وذلك لمدة تبدأ في ٢٠٢٠/١١/١ وينتهي في ٢٠٢١/١٠/٣١ 
تسدد  درهم«  الف  درهم »خمسون   ٥٠٠٠٠ وقدره  سنوي  ايجار  لقاء 
على دفعات، وذلك خالل مدة شهر من تاريخه وفي حالة عدم السداد 
وجوب االخالء وسداد بدل االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي وتبرئة ذمة 
العين المؤجرة من رسوم واستهالك االتصاالت والمياه والكهرباء وتسليم 
العين ومفاتيحها للمنذرة واال فاننا سنضطر التخاذ االجراءات القانونية 
والقضائية الكفيلة بتحصيل حقوقها منكم وتحميل المنذر اليها كافة الرسوم 

الكاتب العدلوالمصاريف مع حفظ حقوق المنذرة االخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم 5248 / 2022
العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنذرة: شركة ديار للتطوير ش.م.ع
المنذر اليه: الين لتوريد العمالة

المنذرة تتوجه بانذارها هذا الى المنذر اليه بضرورة سداد المستحقات 
االيجارية عن المكتب رقم »١٢٦« بناية ملك: علي سعيد عبداهلل بالحب 
العامري، منطقة القصيص الصناعية االولى، دبي، رقم االرض »٣٣٦- ٢٤٢« 
 »١/tوالتي تدار بمعرفة المنذرة وذلك بموجب عقد االيجار رقم »٠٠٣٠٧١٢
في  وينتهي   ٢٠٢٠/١١/٢٤ في  تبدأ  لمدة  وذلك   ٢٠٢٠/١١/٢٥ المؤرخ 
٢٠٢١/١١/٢٣ لقاء ايجار سنوي وقدره ٤٠٠٠٠ درهم »اربعون الف درهم« 
وذلك خالل مدة شهر من تاريخه وفي حالة عدم السداد وجوب االخالء 
وسداد بدل االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي وتبرئة ذمة العين المؤجرة 
من رسوم واستهالك االتصاالت والمياه والكهرباء وتسليم العين ومفاتيحها 
للمنذرة واال فاننا سنضطر التخاذ االجراءات القانونية والقضائية الكفيلة 
بتحصيل حقوقها منكم وتحميل المنذر اليها كافة الرسوم والمصاريف مع 

الكاتب العدلحفظ حقوق المنذرة االخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم 5240 / 2022
العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المدعي بالنرز لالستشارات  أن  للطباعة والنشر مستودع ذ م م حيث  المتحدة 
الهندسية والديكور ذ. م.م  أقام عليكم الدعوى رقم ٢٠٢١/٩٢ تجاري جزئي وبناءا 
على القرار الصادر من قبل محاكم ابوظبي بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١8 بندب م/ عائشة 
سليمان آل علي خبيرا هندسيا للدعوى لذلك يجب عليكم حضور اجتماع الخبرة 
المحدد يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ الساعة ٤:٤٥  مساء عن بعد عبر تطبيق 
مايكروسوفت تييمز كما يجب عليكم التواصل مع الخبرة قبل موعد االجتماع عبر 
الهاتف رقم ٠٥٥٥٥١٣٣١١ للحصول على رابط اإلجتماع وتقديم دفوعكم والمذكرة 
الجوابية المتعلقة بالدعوى وأي مستندات أو أوراق ترغبون بتقديمها قبل او بحلول 

lnfo@aishaalali.com  يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ على ايميل الخبير
وفي حال وجود أي استفسارات يرجي التواصل مع الخبرة على االرقام اآلتية متحرك 
٠٥٥٥٥١٣٣١١ علما بأن الخبرة ستقوم بمباشرة المأمورية ولو في غياب الخصوم 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

اعالن اجتماع خبرة بالنشر في الدعوى 
رقم 2021/92 تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

الخبير الهندسي/ عائشة سليمان آل علي 
محاكم دبي ١٦٩/ رقم القيد وزارة العدل ٢ / دائرة القضاء ابوظبي

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد

للمحاماة  الثقة  بوكالة مكتب  بنك دبي االسالمي  المنذر  بمبلغ ٢٦٩٠٢،  مطالبة 
زكي  علي  زكي   / ويمثله  رقم ٢٤٦٠٧٧/١/٢٠١8  بتوثيق  القانونية  واالستشارات 
عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦8 العنوان: إمارة دبي ـ ديرة ـ شارع بورسعيد، بناية 
الفاكس: 8١٩٤٢٩٤/٠٤  ورقم   ، رقم: ٥8٤٩٢٠٧٠٤  ، هاتف  االسالمي  دبي  بنك 
ص ب ١٠8٠ دبي ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية 
الكائن بالشارقة ـ قصباء ـ شارع كورنيش الخان ـ بناية برج الهند ـ الطابق ١١ 
مكتب رقم ١١١٢&١١١٣ تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦٧٧ ـ فاكس: ٠٦/٧8٥٥٠٥٧ متحرك 
٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني: info@trusidk.ae بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 

واالستشارات القانونية 
المنذر اليه: الفريد عاصم  العنوان: االماراتـ  امارة الشارقهـ  المجازـ  بنايه البوادي 
ـ شقه ٦٠٦ حيث انه بتاريخ ٢٠١٥/٥/٩ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر اليه 

على عقد تمويل لصالح المنذر اليه قرض تمويل السياره 

بمبلغ 8٤٠٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شامال مبلغ الفائدة المتفق 
عليها على اقساط بواقع مبلغ ١٦8٢ درهم شهريا ولمدة ٦٠ شهراـ  وذلك بإجمالي 
مبلغ ١٠٠٩٤٠ درهم وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب 
عقد التمويل إال أن المنذر اليه لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى 
ترصد بذمته مبلغ وقدره ٢٦٩٠٢ درهم حتى تاريخه ـ وذلك بخالف ما يستحق 
من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق بعد ذلك التاريخ  وعليه 
فإن المنذر يخطر المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره ٢٦٩٠٢ 
درهم وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وإال سيضطر المنذر التخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية ضد المنذر اليه وذلك بما فيها إجراءات الحجز والبيع 
والتنفيذ العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت 

المدنية والتجارية ، مع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى.

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إخطار عدلي رقم 1034 / 2022

السيارة
فورد اكسبلورر ـ فضى ـ 2013

 اللوحة 
R 32319

اإلمارة 
دبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد

للمحاماة  الثقة  مكتب  بوكالة  االسالمي  دبي  بنك  المنذر   ،88١٢ بمبلغ  مطالبة 
زكي  علي  زكي   / ويمثله  رقم ٢٤٦٠٧٧/١/٢٠١8  بتوثيق  القانونية  واالستشارات 
عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦8 العنوان: إمارة دبي ـ ديرة ـ شارع بورسعيد، بناية 
الفاكس: 8١٩٤٢٩٤/٠٤  ورقم   ، رقم: ٥8٤٩٢٠٧٠٤  ، هاتف  االسالمي  دبي  بنك 
ص ب ١٠8٠ دبي ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية 
الكائن بالشارقة ـ قصباء ـ شارع كورنيش الخان ـ بناية برج الهند ـ الطابق ١١ 
مكتب رقم ١١١٢&١١١٣ تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦٧٧ ـ فاكس: ٠٦/٧8٥٥٠٥٧ متحرك 
٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني: info@trusidk.ae بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 

واالستشارات القانونية 
المنذر اليه: عبد الشعيب عبد الحسيب   العنوان: االماراتـ  امارة ابوظبيـ  شارع 
النجده ـ شقة ١١٠٤ ـ ٥٦٤٢٠٤٤٦٧ حيث انه بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٥ تم التوقيع فيما 
بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح المنذر اليه قرض تمويل السياره

 
بمبلغ ٦٤٠٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شامال مبلغ الفائدة المتفق 
عليها على اقساط بواقع مبلغ ١٢٧٥ درهم شهريا ولمدة ٦٠ شهراـ  وذلك بإجمالي 
مبلغ ٧٦٥٠٣ درهم وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد 
التمويل إال أن المنذر اليه لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد 
بذمته مبلغ وقدره 88١٢ درهم حتى تاريخه ـ وذلك بخالف ما يستحق من فوائد 
وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق بعد ذلك التاريخ وعليه فإن المنذر 
يخطر المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره 88١٢ درهم وذلك 
خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية ضد المنذر اليه وذلك بما فيها إجراءات الحجز والبيع والتنفيذ العيني 
والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية 

مع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى.

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إخطار عدلي رقم 1044 / 2022

السيارة
فورد موستنج ـ ازرق ـ 2013

 اللوحة 
14/35519

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

 اإلمارات تدين الهجوم اإلرهابي في كيش الباكستانية
ــوم  ــدة الهج ــارات بش ــة اإلم ــت دول أدان
اإلرهابــي الــذي اســتهدف موقعــًا أمنيــًا فــي 
ــتان  ــة باكس ــي جمهوري ــش، جنوب ــدة كي بل
االســالمية الصديقــة، وأدى إلى مقتل وإصابة 

عــدد مــن جنــود الموقــع.

وأكــدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
ــارات تعــرب عــن اســتنكارها  ــة اإلم أن دول
ــة، وتؤكــد  الشــديد لهــذه األعمــال اإلجرامي
رفضهــا لجميع أشــكال العنف واإلرهاب التي 
تســتهدف زعزعــة األمن واالســتقرار وتتنافى 

مــع القيــم والمبادئ اإلنســانية.
وأعربــت الــوزارة عــن تعازيهــا للحكومــة 
الباكستانية الصديقة، وخالص مواساتها ألهالي 
وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها 

بالشــفاء العاجل لجميع المصابين.وام

»هيلث هب - الفطيم« أول مجموعة خاصة للرعاية الصحية 
األولية في اإلمارات تحصل على االعتماد الدولي

للرعايــة  الفطيــم  مجموعــة  حصلــت 
الصحية - الذراع الصحي لمجموعة الفطيم 
ــادات »هيلــث هــب« فــي  ــة بعي والمتمثل
دبــي.. على شــهادة اعتماد الجــودة »الفئة 
الذهبيــة« مــن اللجنة الدوليــة الكندية التي 
تعــد من أهــم الجهــات العالميــة المرموقة 

فــي اعتمــاد منشــأت الرعايــة الصحيــة.
ويعــد هــذا االعتمــاد األول مــن نوعــه 
علــى مســتوى القطــاع الصحــي الخــاص 
ــة  ــة أولي ــة صحي ــادات رعاي ــة عي لمجموع
فــي دولة اإلمــارات وذلك تقديــرا اللتزامها 
التــام بأعلــى مســتويات الجــودة والســالمة 
فــي تطبيــق خدمــات الرعاية الصحيــة التي 

تتمحــور حــول صحــة المجتمــع.
ويأتــي هــذا اإلنجــاز تماشــيًا مــع رؤيــة 
دولــة اإلمــارات وحكومة دبي في تحســين 
جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وتطبيــق 
أفضل الممارســات الصحيــة المطبقة عالميا 
ــن  ــة بي ــة اإليجابي ــز المنافس ــدف تعزي به
المؤسســات الصحيــة لرفــع جــودة وكفــاءة 
ــة المقدمــة ونشــر ثقافــة  الخدمــات الطبي
التميــز فــي المؤسســات الطبيــة فــي ســبيل 
تحقيــق الصحــة المســتدامة لجميــع أفــراد 

لمجتمع. ا
وتمنــح اللجنــة الدوليــة الكنديــة »الفئة 
ــة الملتزمــة  ــة« للمؤسســات الصحي الذهبي
ــودة  ــق الج ــي تطبي ــة ف ــى أقصــى درج إل
العاليــة في رصد النتائج، واســتخدام األدلة 
وتطبيق أفضل الممارسات لتحسين خدمات 
ــد  ــذي يؤك ــة وال ــة المقدم ــة الصحي الرعاي
كفــاءة ومرونة عيادات »مجموعة الفطيم« 
للرعايــة الصحيــة في االســتجابة للظــروف 

الطارئــة خصوصــا خالل جائحــة »كورونا«، 
مــن خــالل اعتمــاد وتنفيــذ منهجيــة عمــل 
كمنظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وعلى 
كافــة المســتويات وفــق أفضل الممارســات 
العالميــة، لضمــان جــودة الخدمات الصحية 
في التشــخيص والعــالج، وتطبيــق المعايير 
والبروتوكوالت العالمية في الريادة والحلول 

المبتكرة.
وســلم ســعادة جان فيليب ليتــو القنصل 
العــام لكنــدا فــي دبــي واالمارات الشــمالية 
شــهادة االعتمــاد الجــودة إلــى ســعادة عمر 
عبــداهلل الفطيم نائــب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي لمجموعة الفطيم وعدد 

المسؤولين. من 
وعبــر عمــر عبــداهلل الفطيــم عــن الفخــر 
بحصــول عيــادات »هيلــث هــب« علــى 

االعتمــاد الكنــدي والــذي يعــد خطــوة مهمة 
لتوفيــر حزمــة مــن خدمــات الرعايــة الصحية 
عاليــة الجــودة للجميــع معتبــرًا هــذا اإلنجــاز 
تتويجــًا لجهــود المجموعــة فــي توفيــر أفضل 
مســتويات الرعايــة الصحيــة والمتوافقــة مــع 
أعلــى معايير الرعاية الطبيــة العالمية، والتي 
ــالف  ــى اخت تغطــي احتياجــات المرضــى عل

حاالتهــم وأعمارهــم.
ــال  ــروان الم ــور م ــار الدكت ــه أش ــن جانب م
المديــر التنفيــذي لقطــاع التنظيــم الصحي في 
ــى أن هــذا االعتمــاد  ــي إل ــة الصحــة بدب هيئ
لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية يمثل إضافة 
مهمــة لرصيــد إنجــازات القطــاع الصحــي فــي 
دبــي الحكومــي والخــاص كمــا أنــه يتوافق مع 
توجهــات الهيئــة نحــو الوصــول إلــى نمــوذج 
صحي عالمي على أعلى درجات التنافسية. وام

خالل تسلم الشهادة

»مؤسسة محمد بن راشد« تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية

بحثت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي المصرية وفتح آفاق للتعاون 
تحديات  لمواجهة  الشباب  تأهيل  مجال  في 
تؤهلهم  التي  المهارات  وإكسابهم  المستقبل 

ألداء دور محوري في تنمية المجتمع.
جاء ذلك خالل استقبال معالي الدكتور خالد 
عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
بجمهورية مصر العربية أمس سعادة جمال بن 
حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم والمستشار الثقافي لحكومة دبي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في بداية اللقاء 

على عمق العالقات المصرية اإلماراتية في شتى 
المجاالت السيما التعاون الثقافي والتعليمي.

ورحب الوزير المصري بالتعاون مع مؤسسة 
محمد بن راشد من خالل التنسيق المشترك.. 
مؤكدًا أهمية إعداد األجيال القادمة للتعامل مع 
التطورات التكنولوجية وإجادة استخدامها في 
كافة مجاالت الحياة لضمان مستقبل أفضل لهم 
ومواكبة التغيرات العالمية واالستعداد لسوق 

العمل المستقبلي.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسسة 

محمد بن راشد للمعرفة.

من جانبه ثمن سعادة جمال بن حويرب 
الطفرة التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي 
في مصر خالل السنوات األخيرة.. مشيرًا إلى 
أهمية وضع آلية لتقديم مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم الدعم لمؤسسات التعليم العالي 
بمصر.. موجهًا الدعوة لوزيري التعليم العالي 
والتربية والتعليم لحضور قمة المعرفة المزمع 

إقامتها في مارس المقبل.
وأشاد بالتجربة المصرية في مجال التعليم 
العالي وناقش مع الجانب المصري وضع آلية 
لنقل تلك التجربة المتميزة وتعميمها في الدول 

العربية. وام

خالل اللقاء
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اقتصاد

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: ديلفيرو لتجارة قطع الغيار الجديدة للسيارات ذ.م.م

عنوان الشركة: مدينة زايد، منطقة الظفرة + محل رقم 4 + رقم 
القطعة 65 + شرق 0,16: مبنى، السيد محمد مبارك يافور مزينه

CN-1137823 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة 
٢- تعيين الساده/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوني 

للشركة بتاريخ 27/01/2022
العادية،  غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205003800 
تاريخ التعديل 28/01/2022

مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: يو تي أس للخدمات الهندسية ذ.م.م

محمد  سيف  الشيخ  مبنى،   :0,9 م  المصفح،  الشركة:  عنوان 
خليفة واخرين

CN-3005628 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة 
٢- تعيين الساده/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوني 

للشركة بتاريخ 27/01/2022
العادية،  غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 

الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250002779 
تاريخ التعديل 28/01/2022

مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مختبر بيسان لالسنان

رخصة   رقم: CN-1040210     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة على جمعه احمد العفريت 

الكويتى ١٠٠٪
محمد  عبدالرحمن  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

ناصر الزعابى
تعديل إسم تجاري من/ مختبر بيسان لالسنان

BISSAN DENTAL LABORATORY
إلى/ مختبر ارتيوم لألسنان

ARTIUM DENTAL LAB
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الناقل لتجارة ادوات البناء - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-2904175     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة عمران خالد االيوبى

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جرين للخرسانة الجاهزة 
شركة مساهمة مغلقة

GREEN CONCRETE CJSC
حمود  فالح  سلطان  حذف  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

جره القحطانى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الشخص  شركة  العامه-  والصيانه  للمقاوالت  توسون 

الواحد ذ م م
رخصة   رقم: CN-2741228     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة عمران خالد االيوبى
للخرسانة  جرين  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

الجاهزة شركة مساهمة مغلقة
GREEN CONCRETE CJSC

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سلطان فالح حمود 
جره القحطانى

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جرين لوتس للزهور

رخصة   رقم: CN-1448927     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ جرين لوتس للزهور

GREEN LOTUS FLOWERS
إلى/ جرين لوتس للعبايا

GREEN LOTUS ABAYA
تعديل نشاط/ إضافة تفصيل وخياطة المالبس النسائية العربية 

»العباءات النسائية« »1410906«
تعديل نشاط/ حذف بيع الزهور والنباتات الطبيعية- بالتجزئة »4773302«

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فاست كالس للنقليات العامة

رخصة   رقم: CN-2493109     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ فاست كالس للنقليات العامة

FACT CLASS GENERAL TRANSPORT
إلى/ فاست كالس للنقليات والمقاوالت العامة

FACT CLASS TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING
تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها »4100002«

تعديل نشاط/ إضافة صيانة المباني »4329901«
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز الغيث للتدريب والتأهيل

رخصة   رقم: CN-2500442     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
خميس  راشد  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

مشروم الكعبى ١٠٠٪
خليفه  هزاع  الشيخ  حذف  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

سلطان شخبوط ال نهيان
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ليقو للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2625335     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
حسن  احمد  حسن  على  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

الحمادى ٣٣٪
تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالرحمن يوسف  الشركاء  تعديل 

صالح الحمادى ٣٤٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد حسن احمد حسن الحمادى

وبيع/ حذف محمد عبدالرحمن يوسف  تنازل  الشركاء  تعديل 
صالح الحمادى

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون بريدز للنساء

رخصة   رقم: CN-1015988     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة مريم احمد محمد المحمود

نالفارو  كريزيا  مهيكا  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 
فيالنوفيا ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات/ حذف مريم احمد محمد المحمود
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سكوالستيكا ريجينا اموايينا 

اكويالجوى البارونى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 

سبها الخير لتجارة العسل

رخصة   رقم: CN-2671043     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة يعقوب درويش سعيد رباحه 

الخميرى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف على جالل على محمد الحبشى

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
العين جولدن هاند للعناية بالسيارات

رخصة   رقم: CN-1927117     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة احمد محمد خيله 

العفارى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد خليفه محمد 

حميد الكتبى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
راي للصيانة العامة

رخصة   رقم: CN-2982740     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة صالح محمد راشد محمد 

المنصورى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مطر عبداهلل محمد المدحانى

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة ايكسبرت للخراطة

رخصة   رقم: CN-2575784     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ظهير احمد باجوه 

محمد خان باجوه ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ إضافة محمد عيسى مهير عيسى 

المزروعى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد عيسى مهير 

عيسى المزروعى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 

جرينادا لتجارة واستيراد الرخام

رخصة   رقم: CN-1128137     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبداهلل محمد المطوع 

البلوشى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف على سيف محمد هاشل الخييلى

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
لمسات غربية لألكسسورات والهواتف المتحركة

رخصة   رقم: CN-2619529     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عارف عمر ناصر على 

حويل ١٠٠٪
حسين  عوض  نايف  حذف  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

ناصر المصعبى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٣٤/٢٠٢١ امر 
اداء، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢٠٧،٠٩٥،٤٤ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة
طالب التنفيذ مانشيستر للمقاوالت الفنية ذ.م.م 

عنوانه: إمارة دبي ـ القرهود ـ مبنى الرستماني ـ معرض رقم ٢ ـ مكاني 
رقم ٣٣٦١٠٩٦٢١٠ ـ متحرك ٠٥٠8٢٥٦٩٥٩

المطلوب إعالنهما :١- شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ذ.م.م صفته: 
منفذ ضده  ٢ – يوسف حنا زهرة صفته: منفذ ضده  موضوع اإلعالن : قد 
أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم بدفع المبلغ المنفذ 
به وقدره ٢٠٧٠٩٥،٤٤ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة. وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 114/2022/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم ٧٦١
موضوع المنازعة تلتمس المدعية من عدالة محكمتكم الموقرة 

١ – تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى وإعالن المدعى عليه بها  ٢ – إلزام المدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ٦٢٥٠ درهم مع الفائدة القانونية بواقع ٧% من تاريخ 
المطالبة القضائية حتى السداد التام مع الزامه بالمصروفات والرسوم القضائية  

المتنازع الدولية لالجهزة االلكترونية ش ذ م م 
الثالث، مكتب  الطابق   ،B بلوك  الممزر،  أبراج  الممزر،  االمارات، دبي،  عنوانه 
٣٠٩ المطلوب إعالنه خليل عبداهلل محمد ابراهيم الحوسني  عنوانه إمارة عجمان 
ـ   ٠٥٠٩٦٩٣٦٠٠ ـ   ٧٠٣ شقة  ـ  الوطنية  بناية  ـ  الكويت  شارع  ـ   ١ النعيمية  ـ 

ALQUDAH55@GMAIL.COM
موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن المتنازع أقام عليكم النزاع المذكور أعاله وحدد له مركز 
التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ 
الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد والتي يمكن الوصول اليها من خالل 
موقع محاكم دبي االلكتروني ـ الخدمات العامة ـ جداول جلسات القضايا والتى 

SMS يتوجب عليكم حضورها وسيلة التبليغ رسالة نصية قصيرة

إعالن صحيفة نزاع في المنازعة 
رقم 3109/2021/465 ـ نزاع تجاري 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في أوامر االداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 

١٢٩٥٠ درهم اثنى عشرة الف وتسعمائة وخمسون درهم 
اضافة الى الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ استحقاق الشيك وحتى السداد 

التام والرسوم والمصاريف ومقابل االتعاب المحاماة 
المدعى جامعة الجزيرة ش ذ م م  عنوانه العنوان: إمارة دبي، ديرة، القرهود، 
رقم  هاتف   ،٢١٣ رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  الحج،  بن  صالح  بناية   ،٢ شارع 
٠٤٢8٣٠٠٠٩، رقم الفاكس: ٠٤٣8٢٠٠٠٧ ـ بريد الكتروني: hr@gulfadv.ae ،رقم 

مكاني: ٣٢٦٥٧٩٣٢٧٩ ويمثله احمد عبداهلل محمد الكندري 
المطلوب إعالنه ١ – خلفان خليفة راشد سبت الشامسي صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٠٢ بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ١٢،٩٥٠ درهم اثنا عشر 
الف وتسعمائة وخمسين درهم والفائدة القانونية ٥% اعتبارا من ٢٠١٣/١/١ وحتى 

تمام السداد والزمته بالمصاريف و مبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة 
ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 6977/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

بناء على طلب المحكوم له / رضا اسماعيل السيد اسماعيل كبير 
الجنسية/ مصر 

الى المحكوم عليه/ صالح احمد صالح هنيه الجنسية/ اليمن 
ليكن معلوما لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكما بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠ في القضية رقم 8٥٦٣/٢٠٢١ بالزامك 
بدفع مبلغ و قدره ١١٤٢٢٣،٠٠ درهما شامال الرسوم والمصاريف 
وبما أن المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاله فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل ١٥ يوم التالي 
المحكمة ستتخذ بحقك  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن 
االجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم و الرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

قسم التنفيذ

إخطار دفع بالنشر رقم الملف:
 2021/457 ـ التنفيذ المدني 



العدد )٣٦٥٥( السبت-األحد ٢٦-٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩-٣٠ يناير ٢٠٢٢م 08

اقتصاد

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  م.م.ح،  إم  بي  آر  شركة  بأن  »راكز« 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن 
يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: هاتف: 

٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »677758«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة آرت وركس إنترناشونال م.م.ح، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »642010«

الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
اإلقتصادية »راكز« بأن شركة نيوتن م.م.ح، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »682223«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة الفواح تريدينغ م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن 
يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: هاتف: 

٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »684938«

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مارت ستون لتجارة وتركيب الحجر

رخصة رقم: CN-1289957 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد

للمحاماة  الثقة  بوكالة مكتب  بنك دبي االسالمي  المنذر  بمبلغ ١٦8٤٥،  مطالبة 
زكي  علي  زكي   / ويمثله  رقم ٢٤٦٠٧٧/١/٢٠١8  بتوثيق  القانونية  واالستشارات 
عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦8 العنوان: إمارة دبي ـ ديرة ـ شارع بورسعيد، بناية 
الفاكس: 8١٩٤٢٩٤/٠٤  ورقم   ، رقم: ٥8٤٩٢٠٧٠٤  ، هاتف  االسالمي  دبي  بنك 
ص ب ١٠8٠ دبي ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية 
الكائن بالشارقة ـ قصباء ـ شارع كورنيش الخان ـ بناية برج الهند ـ الطابق ١١ 
مكتب رقم ١١١٢&١١١٣ تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦٧٧ ـ فاكس: ٠٦/٧8٥٥٠٥٧ متحرك 
٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني: info@trusidk.ae بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 

واالستشارات القانونية 
المنذر اليه: منوج كومارا نواراتنا    العنوان: االمارات ـ امارة الشارقه ـ الخان ـ 
بناية الوثيق ـ  شقة ١٠٦ـ  ٥٦٥٣٦٣8٢8 حيث انه بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢ تم التوقيع فيما 
بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح المنذر اليه قرض تمويل السياره

بمبلغ ٣٤٩٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شامال مبلغ الفائدة المتفق 
عليها على اقساط بواقع مبلغ ٦٧٣ درهم شهريا ولمدة ٦٠ شهرا ـ وذلك بإجمالي 
التعاقدية بموجب  التزاماته  بتنفيذ كافة  المنذر  مبلغ ٤٠٤٠٠ درهم وحيث قام 
عقد التمويل إال أن المنذر اليه لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى 
ترصد بذمته مبلغ وقدره ١٦8٤٥ درهم حتى تاريخه ـ وذلك بخالف ما يستحق 
من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق بعد ذلك التاريخ ، وعليه 
فإن المنذر يخطر المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره ١٦8٤٥ 
درهم وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وإال سيضطر المنذر التخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية ضد المنذر اليه وذلك بما فيها إجراءات الحجز والبيع 
والتنفيذ العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت 

المدنية والتجارية  مع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى.

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إخطار عدلي رقم 1042 / 2022

السيارة
ميتسوبيشى النسر- رمادي ـ 2016

 اللوحة 
 3/51933

اإلمارة 
الشارقة

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد

للمحاماة  الثقة  بوكالة مكتب  بنك دبي االسالمي  المنذر  بمبلغ ٥٣٠٩٩،  مطالبة 
زكي  علي  زكي   / ويمثله  رقم ٢٤٦٠٧٧/١/٢٠١8  بتوثيق  القانونية  واالستشارات 
عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦8 العنوان: إمارة دبي ـ ديرة ـ شارع بورسعيد، بناية 
الفاكس: 8١٩٤٢٩٤/٠٤  ورقم   ، رقم: ٥8٤٩٢٠٧٠٤  ، هاتف  االسالمي  دبي  بنك 
ص ب ١٠8٠ دبي ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية 
الكائن بالشارقة ـ قصباء ـ شارع كورنيش الخان ـ بناية برج الهند ـ الطابق ١١ 
مكتب رقم ١١١٢&١١١٣ تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦٧٧ ـ فاكس: ٠٦/٧8٥٥٠٥٧ متحرك 
٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني: info@trusidk.ae بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 

واالستشارات القانونية 
المنذر اليه: ريبسون الورنس الورنس العنوان: االماراتـ  امارة عجمانـ  البستانـ  
بنايه ARBABـ  شقة ٣٠٣  هاتف ٩٧١٥٦٦٦٤٢٢١٢ حيث انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ 
اليه  المنذر  لصالح  تمويل  عقد  على  اليه  والمنذر  المنذر  بين  فيما  التوقيع  تم 

قرض تمويل السياره 

بمبلغ ٥٤٥٢٦ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل على اقساط بواقع مبلغ ١٠8٤ 
درهم شهريا ولمدة ٥٩ شهرا ـ وذلك بإجمالي مبلغ ٦٥٠٢٣ درهم وحيث قام 
المنذر بتنفيذ كاف التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل إال أن المنذر اليه لم 
يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره ٥٣٠٩٩ 
ومصاريف  وغرامات  فوائد  من  يستحق  ما  بخالف  وذلك  ـ  تاريخه  حتى  درهم 
قانونية وتعاقدية تستحق بعد ذلك التاريخ  وعليه فإن المنذر يخطر المنذر اليه 
بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره ٥٣٠٩٩ درهم وذلك خالل مدة سبعة 
أيام من تاريخ هذا اإلعالن وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
ضد المنذر اليه وذلك بما فيها إجراءات الحجز والبيع والتنفيذ العيني والجبري 
وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية ، مع 

حفظ كافة حقوق المنذر االخرى.

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إخطار عدلي رقم 1039 / 2022

السيارة
نيسان التيما اس ئى ـ اللون ابيض ـ 2015

 اللوحة 
B / 61064

اإلمارة 
عجمان

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٦٣٢٠٢، المنذر: بنك دبي اإلسالمي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
القانونية بتوثيق رقم: ٢٠١8/١/٢٤٦٠٧٧ يمثله/ زكي علي زكي عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦8   
العنوان: إمارة دبيـ  ديرةـ  شارع بورسعيدـ  بناية بنك دبي اإلسالميـ  هاتف رقم: ٠٤٢٠٧٥8٤٩ 
ورقم الفاكس: ٠٤8١٩٤٢٩٤ ص.ب: ١٠8٠ دبي  ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
القانونية الكائن بالشارقة- قصباء- شارع كورنيش الخان- بناية برج الهند- الطابق ١١ مكتب 
رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦٧٧ - فاكس: ٠٦/٧8٥٥٠٥٧ متحرك: ٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ 

البريد الكتروني mohd@trustdc.ae بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية
المنذر إليه: حسام احمد فتحي محمد العنوان: اإلمارات - إمارة عجمان، منطقة الكرامة، 
شارع الكرامة، بجوار فندق عجمان بلس- برج TULIB شقة ١٩٠٦ هاتف: ٠٥٦٦٣١٦٧٢٦ 
حيث أنه بتاريخ ٢٠١٦/٠8/٠٣ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح 

المنذر اليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ 8١٢٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شاماًل مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ١٦٦٣ درهم شهريًا ولمدة ٥٥ شهرًاـ  وذلك بإجمالي مبلغ »٩٣١٣٦« درهم. 
وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٦٣٢٠٢« درهم، 
حتى تاريخه- وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فان المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٦٣٢٠٢« درهم، وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه- وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية. 

مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

إخطار عدلي رقم 2022/1038 

السيارة
هايونداي توسان ـ 2017 - فضي

 اللوحة 
3 / 24273

اإلمارة 
الشارقة

صنف اللوحة 
خصوصي

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

سيفنتي بوينت العمال البالستر والطابوق

رخصة رقم: CN-3918314 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3655 تاريخ 2022/01/29
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

ريال لخدمات رجال االعمال

رخصة رقم: CN-2734652 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
قد  ذ.م.م،  ـ  ش.م.ح  كونسولتينغ  وينغ  جيه  بي  شركة  بأن  »راكز« 
تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة 
في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة 

العنوان التالي: هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »682478«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة سليت ايجينسي ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »675774«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة ريسينكو ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »661775«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة بي دي سيلكت ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »681920«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة كونسيل ميدل إيست ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت 
لديه مصلحة في  ولكل من  الشركة،  تسجيل  إلغاء  بطلب 
اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة 

العنوان التالي: هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »679016«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة إيه إل تي ثيرابيوتيكس ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت 
في  لديه مصلحة  ولكل من  الشركة،  تسجيل  إلغاء  بطلب 
اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة 

العنوان التالي: هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »682402«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
قد  ذ.م.م،  ـ  سيرفيسز ش.م.ح  اويلفيلد  ريالينس  شركة  بأن  »راكز« 
تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة 
في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة 
 ١٠٠٥٥ ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب:  هاتف:  التالي:  العنوان 

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »680249«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة رفيفال ميندز ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »677368«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة سثيرميكو ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »680212«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة منور تريدينغ ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »685453«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة الفا سيكرز ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »685443«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة فيوتشر أوتو بارتس تريدينغ م.م.ح، قد تقدمت 
لديه مصلحة في  ولكل من  الشركة،  تسجيل  إلغاء  بطلب 
اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة 

العنوان التالي: هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »684223«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة إتش بلوك آي إف سي ش.م.حـ  ذ.م.م، قد تقدمت 
لديه مصلحة في  ولكل من  الشركة،  تسجيل  إلغاء  بطلب 
اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة 

العنوان التالي: هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »679348«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة إكسس4 ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »684159«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة أو.دي.آر ميدل إيست ش.م.ح، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »672101«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
»راكز« بأن شركة غرين بوينت إنترناشيونال م.م.ح، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »682512«

الى: المحكوم عليه: شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية 
ش م ع   حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ محمد على ناريكوتونجال الجنسية هندي ـ في 

القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٠88١٤،٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 

أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 
وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا. 
محكمة التنفيذ المدنية

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCILABMIN2021 /0002468 ـ عمالي »جزئي« 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المنفذ ضده: ١- المعارف لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م، 

مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: غنوش لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م

قد اقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع 

المبلغ المنفذ به وقدره »٢١٠٥٥١« درهم الى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة باالضافة شاملة لرسوم المحكمة. وعليه فان المحكمة 

ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار 

المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر  هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
رقم 207 / 2021 / 10037 تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الرابعة رقم ١8 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه مبلغ وقدره ٣٩٣٢٠ والرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع ٥% من ٢٠٢١/8/١8 وحتى السداد التام 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 
المدعى ايمن النور االمام علي الحسن  عنوانه اإلمارات العربية المتحدة . إمارة 
دبي. الخليج التجاري. بناية االوبري سنتر . الطابق ١٧ . مكتب رقم ١٧٠٢ مكاني: 

8٦٦٢١٢٥٠8٦ هاتف رقم ٠٤٢٤١٣٥٥٥
المطلوب إعالنه: ١ – احمد المامون احمد الصديق صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليه 
مبلغ وقدره ٥٩٣٢٠ درهم والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية 
بواقع ٥% من ٢٠٢١/8/١8 وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال 
كفالة  وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١ الساعة ٠8:٣٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 3017/2021/11 ـ مدني جزئي 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
بطلب  تقدمت  قد  م.م.ح،  إسنشيالز  آي.تي.  شركة  بأن  »راكز« 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض 
أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر 
»١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+ ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »682411«
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العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

الى المدعي عليه: السفير لتوريد االيدي العاملة  
المدينة  امارة عجمان خلف مركز شرطة  مجهول محل اإلقامة: 

منطقة ليوارة ١ ـ بناية البستان رقم ٩ ـ قسيمه رقم ٣٥ 
انت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم ٦( شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد . 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 

مكتب الخدمات القضائية

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJFICIREA2021 /0004498  مدني »جزئي«

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: مستان جليل لمقاوالت النجارة المسلحة
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المشار  القضية  باكستاني، في  الجنسية:  امشاد خان علي خان،  المنفذ 
إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم 
المذكور، ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه 
كاآلتي: المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٣٣١٩ درهم، لذلك 
أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك عن 
ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحاديةـ  
محكمة التنفيذ المدنية  إخطار دفع في القضية رقم 

SHCEXCILABMIN2022 /0000024 ـ  عمالي جزئي

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية

الجنسية  السيد سيد احمد،  المدعى عليه ١- عاطف عبدالرحمن  الى: 
التعاونية  مقابل جمعية عجمان   ،١ الراشدية  العنوان: عجمان  مصري، 
مقابل ابراج الراشدية مطعم البلوبيري هاتف ٠٥٢٧٥8٠١٠٧ الرقم المكاني 
٤٤٣٦٣٠٩٦٢8 بالدعوى المشار اليها اعاله المرفوعة من: المدعي: علي 
عادل هبره، نبلغك انه قد صدر ضدك الحكم المبين ادناه ٢٠٢١/8/١٠ ولك 
الحق في االستئناف على هذا الحكم امام محكمة عجمان االتحادية، خالل 
مدة ١٥ يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا االعالن، وفي 
حالة عدم تقديم ما يفيد استئناف الحكم الصادر خالل المدة المذكورة 
فان الحكم سيصبح قطعيا بحقك، وستتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه. 
نأمر المطلوب عاطف عبدالرحمن السيد سيد احمد بان يؤدي للطالب 
علي عادل هبرة مبلغ ١٧٫٠٠٠ درهم سبعة عشر الف درهم مع الزامه 

بالرسوم والمصروفات.
المحكمة االبتدائية المدنية

اعالن مدعى عليه بالنشر 
في الدعوى رقم AJCFICICPL2021 /0002817 أمر أداء

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية

موضوع الدعوى
طالب اإلعالن:  سانديب لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة وتاجير السيارات ش ذ 
م م صفته بالقضية: مدعى المطلوب إعالنه ١- شركة تيرازو دبي ذ م م  صفته 
بالقضية: مدعى عليه مجهول محل اإلقامة  موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى 
الدعوى وتحديد جلسة  المحكمة تسجيل  المدعية من عدالة  وموضوعها تطلب 
لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد 
المحاكمة والثبوت الحكم  ١ – بإلزام المدعى عليها بسداد ١88٠٥٩.8٩ مبلغ درهم 

والفائدة القانونية ٩% من تاريخ االستحقاق حتى تمام السداد التام 
٢ – إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف المدعية 

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٣-٠٢-٢٠٢٢ الساعة ٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

رئيس القسم

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 4669/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

تعلن محكمة عجمان الشرعية ان السيدة / شريفة امير بخش 
اسماعيل البلوشي، اماراتية الجنسية ، تحمل جواز سفر رقم 
P0Z530612 صادرة من عجمان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢ تقدمت 
بطلب رقم T3500227620012   وترغب في تغيير اسمها 
بعد  كامال  اسمها  يصبح  بحيث  إلى شما  االول من شريفه 

الغيير شما امير بخش اسماعيل البلوشي.
فمن لديه أي اعتراض على هذا الطلب الحضور إلى رئيس 
قلم األحوال الشخصية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه. 
رئيس محكمة عجمان الشرعية

إعالن
العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

إلى المدعي عليه: محمد امين لمقاوالت االلمنيوم والزجاج ـ ذ م م  
مجهول محل اإلقامة: امارة الشارقة صناعية رقم ١٧ الشارقة خلف شارع المليحة مكتب 
رقم ١٢ شبرة رقم ١٢ ملك هادي سعيد محمد المنهالي هاتف متحرك ٠٥٠٢٦١١٥٣8 

ـ ٠٥٤٣٤٥8٤٦٥ ص.ب ٥٢٥٠٩٢
العالن المدعى عليه االول والثاني نشرا

 الزام المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ٦٤.٤٠٤.8٦ درهم )اربعة وستون 
الف واربعمائة واربعة دراهم وستة وثمانون فلسا( مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% 
من تاريخ االستحقاق الواقع بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢8 وحتى السداد التام بالتضامن على ان 
يكون الزام المتنازع ضده الثاني في حدود قيمة الشيكات وقدرها مبلغ ٣٧.٤٧٧.٠٠ 
بالتضامن   المحاماة  اتعاب  بالرسوم والمصروفات ومقابل  المدعى عليهم  الزام  درهم 
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة عجمان 
 )١٠ رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب  ـ  المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد. وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في 

الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية 

في الدعوى رقم SHCFICIPOR2021 /0009779  تجاري »جزئي« 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

ابنتها صفية  عن  وكيله  وبصفتها  نفسها  مارينا جروزدوفا عن  مدعى  على طلب  بناء 
المتحدة  الى مدعى عليه/ محمد  العربية  محمد اسليم حجازي الجنسية / االمارات 
اختر حسين محمد موسى الجنسية/ بنجالديش  فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة 
راس الخيمة االبتدائية شخصيا او بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠٩:٠٠ من يوم 
الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١ لالجابة على الدعوى وتقديم مالديك من بيانات ودفوع 
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد فان المحكمة 
ستباشر الدعوى غيابيا  الطلبات: اوال ـ اصليا: إبطال عقد البيع رقم ١٥٤٢٧٧٩ والمؤرخ 
العقارين  الثاني بشأن  والمدعى عليه  االول  المدعى عليه  بين  والمبرم   ٢٠٢١/٠٥/٢٩
الموضحين تفصيال بوثيقتي الملكية رقمي ٣٤.٣١ / ٢٠٠8 وعدم نفاذه في حق الطالبة  
ثانيا: حتياطيا: تكليف احد الخبراء المختصين على ان تكون مهمته االنتقال للمعاينة 
 ٢٠٠8  /  ٤٣.٣١ رقمي  الملكية  وثيقتي  موضوع  المساحتين  كامل  على  الطبيعة  على 
للتحقق والتحقيق في ملكية الطالبة وكذلك االنتقال الى دائرة االراضي واالمالك للتحقق 
والتحقيق في صفة القائم بالتصرف بالبيع والمتصرف اليه وبيان مدى الضرر الواقع على 
الطالبة وما يترتب في ذمة كال من المدعى عليهما للطالبة من مبالغ مالية مستحقة على 
سبيل التعويض  ثالثا: تضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماه، 

مع حفظ كافة الحقوق االخرى. 

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

إداري سعادة متعاملين

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر 
رقم الدعوى: 2021/255 ـ مدني جزئي 

اعالن حضور امام لجنة الخبراء / عامر عبدالكريم جودة ، 
هيثم عصام محمد، محمد غازي صباح  يتعين على المتهم 
)عبدالغفور نيشيل كوشامبالي( مجهول محل اإلقامة الحضور 
إلى مقر إدارة الخبرة وتسوية المنازعات الكائن في طابق 
الميزانين مكتب رقم M09  بمجمع مباني الحضيبة للجوائز 
مبنى C الواقع على شارع الثاني من ديسمبر في الفترة من 
٢٠٢٢/٠٢/٠٧ حتى ٢٠٢٢/٠٢/١١ اثناء ساعات الدوام الرسمي 
من السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف بعد الظهر 
لمقابلة الخبير المذكور وإحضار كافة الوثائق والمستندات 

التي تؤيد موقفه في الدعوى»٢٠٢٠/١88٣٥ ـ جزاء«

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩

إعالن لحضور اجتماع خبرة في الدعوى 
2020/18835 ـ جزاء

إجتماع خبرة

عن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات - عن لجنة الخبراء 
الخبير المحاسبي/ عامر عبدالكريم جودة 

الى المدعى عليه: ٢- محمد امين مهر الدين
مجهول محل االقامة: امارة الشارقة صناعية رقم ١٧ الشارقة خلف شارع المليحة مكتب 
رقم ١٢ شبرة رقم ١٢ ملك هادي سعيد محمد المنهالي هاتف متحرك: ٠٥٠٢٦١١٥٣8- 

٠٥٤٣٤٥8٤٦٥، ص.ب: ٥٢٥٠٩٢
العالن المدعى عليه االول والثاني نشرا

الزام المدعى عليهم بان يودوا للمدعية مبلغ وقدره ٦٤٫٤٠٤٫8٦ درهم »اربعة وستون 
الف واربعمائة واربعة دراهم وستة وثمانون فلسا« مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% 
من تاريخ االستحقاق الواقع بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢8 وحتى السداد التام بالتضامن على ان 
يكون الزام المتنازع ضده الثاني في حدود قيمة الشيكات وقدرها مبلغ ٣٧٫٤٧٧٫٠٠ 
درهم، الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بالتضامن. 
انت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ امام مكتب ادارة الدعوى محكمة الشارقة 
 »١٠ رقم  الدعوى  مدير  رقم »مكتب  مكتب  المدنية-  االبتدائية  المحكمة  االتحادية 
شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك للنظر في 

الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر  لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICIPOR2021 /0009779 تجاري جزئي

العدد ٣٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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سعّيد: 82% من التونسيين    
يفضلون النظام الرئاسي

مناقشات أوروبية لتكييف مكافحة 
اإلرهابيين مع الوضع الجديد في مالي

كوريا الشمالية تختبر صواريخ     
عابرة بعيدة المدى 

أكــد الرئيــس التونســي قيــس ســعّيد، أمــس، إن 
8٢ % مــن مواطنيــه يفضلــون النظــام الرئاســي علــى 
البرلمانــي، فــي أول النتائــج التي كشــفها االستشــارة 

الوطنيــة اإللكترونيــة.
وأطلق الرئيس ســعّيد استشــارة وطنية إلكترونية 
حــول اإلصالحات السياســية والقضائيــة واالقتصادية،  

تمهيــدًا الســتفتاء شــعبي في يوليــو المقبل.
وتشــمل االصالحــات باألســاس نظــام الحكــم، 
والقانــون االنتخابــي، ونظــام االقتــراع، إلــى جانــب 
االقتصــاد، والتعليــم، والصحــة، والتحــول الرقمــي.

وقــال ســعّيد فــي مجلــس الــوزراء: »التوجهــات 
ــي  ــئلة الت ــن األس ــدد م ــالل ع ــن خ ــرز م ــدأت تب ب
ــد التأليــف بيــن  ــة عن ــة الثاني ســتعتمد فــي المرحل
مختلــف االتجاهــات«. وكشــف أن 8٢ %  يفضلــون 
النظــام الرئاســي، علــى البرلمانــي، و8١ % يفضلــون 
االقتــراع علــى األفــراد عكــس االقتــراع الحالــي علــى 
القوائــم، و٩٢ %  مــع ســحب الثقــة من النــواب و8٩ 

% ال يثقــون فــي القضــاء.وكاالت

حذر وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان 
أمس الجمعة من أن القوات الفرنســية واألوروبية ال 
تســتطيع البقــاء علــى هــذا الوضع في مالــي وتدرس 
طرقــا لتكييــف إجراءاتهــا لمكافحــة اإلرهابييــن فــي 

الساحل. منطقة 
ــس  ــية أم ــالم فرنس ــائل إع ــان لوس ــال لودري وق
الجمعــة “ال يمكننــا البقاء على هــذا النحو”. وأضاف 
“بدأنــا مناقشــات مع شــركائنا األفارقة ومع شــركائنا 
األوروبييــن لمعرفــة كيــف يمكننــا تكييــف نظامنــا 

وفقــا للوضــع الجديــد” فــي مالــي.
وتأتــي تصريحــات لورديــان بينمــا تعقــد الــدول 
المشــاركة فــي القوة األوروبيــة مؤتمرًا عبــر الفيديو 
يتنــاول مســتقبل مجموعة القــوات الخاصة األوروبية 
“تاكوبــا” التــي تــم تأسيســها فــي ٢٠٢٠ بمبــادرة من 

فرنســا بهــدف تقاســم األعبــاء في الســاحل.
وأعلنــت الدنمــارك الخميــس الماضــي أنها ســتبدأ 
ســحب كتيبتهــا المؤلفــة مــن نحــو ١٠٠ جنــدي مــن 
مالــي تلبيــة للطلبــات المتكــّررة التــي وّجههــا إلــى 
كوبنهاغــن المجلــس العســكري الحاكــم فــي الدولــة 

األفريقية.أ.ف.ب

أطلقــت كوريــا الشــمالية صواريــخ عابــرة بعيــدة 
ــذا  ــدى ه ــرة الم ــتية قصي ــخ بالس ــدى وصواري الم
ــارات  األســبوع فــي إطــار عــدد قياســي مــن االختب
منــذ بدايــة العــام، بحســب مــا أفــادت وســائل إعالم 

عالميــة أمــس الجمعــة.
وقالت وســائل إعالم عالمية إن بيونغ يانغ أجرت 
هــذا األســبوع تجربــة تحديــث لنظــام صــاروخ عابــر 
بعيــد المــدى واختبــارا لتأكيــد قــوة الــرأس الحربيــة 

التقليديــة لصــاروخ تكتيكي من طــراز أرض-أرض.
وأضافــت وســائل اإلعــالم أن بيونــغ يانــغ اختبرت 
الثالثــاء الماضي صواريــخ عابرة بعيدة المدى حلقت 
فــوق البحر الواقع شــرق شــبه الجزيرة )بحــر اليابان 
أو البحر الشــرقي حســب التسمية الكورية( ووصلت 
إلــى الجزيــرة المســتهدفة الواقعــة علــى بعــد ١8٠٠ 
كلم. وأوضحت أن كوريا الشــمالية اختبرت الخميس 
ــرة  ــت جزي ــرة المــدى أصاب ــخ بالســتية قصي صواري
ُمستهَدفة. وأجرت بيونغ يانغ عملية إطالق تجريبية 
سادســة منــذ بدايــة العــام، بمــا فــي ذلــك صواريــخ 
فــرط صوتيــة، ولّمحــت األســبوع الماضــي إلــى أنهــا 
قــد تســتأنف تجــارب األســلحة النوويــة واألســلحة 

بعيــدة المــدى التــي توقفت منــذ ٢٠١٧.
ــرة،  ــا للذخي ــا مصنًع ــغ أون أيض ــم جون وزار كي

ــالم ــائل إع ــا لوس وفًق
وأثارت هذه السلســلة مــن االختبارات المحظورة 
ــق  ــى عقــد اجتمــاع مغل ــة ودفعــت إل ــة عالمي إدان
ــات  ــت الوالي ــا فرض ــي. كم ــن الدول ــس األم لمجل
المتحــدة عقوبــات جديــدة ردا علــى ذلــك، مــا أثــار 

غضــب كوريــا الشــمالية.
ويأتــي ذلــك في مرحلة حساســة فــي المنطقة، إذ 
تســتضيف الصيــن دورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية 
فــي فبرايــر، بينمــا ُتجــري كوريــا الجنوبيــة انتخابات 

رئاســية في مــارس.أ.ف.ب

موسكو تواصل الحشد العسكري على حدود كييف
واشنطن تبحث ملف األزمة األوكرانية في مجلس األمن

اليمن يرحب بتصريحات واشنطن حول تصنيف الحوثيين كإرهابيين

واشنطن تطالب بكين بتغيير قواعدها المتعلقة بـ»كورونا« الخاصة بالدبلوماسيين

هجوم بـ6 صواريخ يستهدف مطار بغداد 

هجوم مسلح على قافلة لألمم المتحدة في كولومبيا

البحرية الروسية تستعّد لتدريبات قبالة سواحل ايرلندا 

اليابان تعتقل متهمًا باحتجاز رهائن في طوكيو 

ارتفاع ضحايا عاصفة »آنا« في مدغشقر والموزمبيق وماالوي لـ77

مقتل 3 من قوات األمن بهجوم إرهابي في ليبيا

طلبــت الواليــات المتحــدة أمــس عقــد جلســة 
علنّيــة اإلثنيــن لمجلــس األمن الدولــي حول األزمة 
المرتبطة بأوكرانيا، لدراســة الوقائع بشكل واضح، 
مؤكــدة أن حشــد قــوات روســية علــى حــدود هذا 

البلــد يشــكل تهديدا لألمــن والســلم والدوليين.
وقالــت الســفيرة األميركّيــة فــي األمــم المّتحدة 
لينــدا تومــاس غرينفيلــد فــي بيــان “بينمــا نواصــل 
ــزع  ــي لن ــل الدبلوماس ــي العم ــث ف ــعينا الحثي س
ــس األمــن  ــى أعضــاء مجل ــر يجــب عل ــل التوت فتي

أن ينظــروا فــي الوقائــع بشــكل واضــح”.
ــف عســكري  ــة أل ــن مئ ــر م ــت أن “أكث وأضاف
روســي منتشرون على الحدود األوكرانّية، وروسيا 
ُتمارس أنشــطة أخرى لزعزعة االســتقرار تستهدف 
أوكرانيا، مما ُيشــّكل تهديدا واضحا لألمن والســلم 

الدولّييــن ولميثاق األمــم المّتحدة”.
كمــا أشــارت إلــى “تهديــد خطير للســلم واألمن 
ــاء  ــى أعض ــدة أن عل ــي”، مؤك ــي والعالم األوروب
ــه  ــذي تواجه ــان ال ــي الره ــر ف ــس “التفكي المجل
أوكرانيــا وروســيا وأوروبــا وااللتزامــات والمبــادئ 
األساســية للنظام الدولي إذا غزت روســيا أوكرانيا 
ــي  ــرم الت ــرة الق ــبه جزي ــى ش ــة إل ــر”، ملمح أكث

ضمتهــا روســيا فــي ٢٠١٤.
المتحــدة  الواليــات  أن  دبلوماســيون  وذكــر 
كانــت تأمــل فــي اجتمــاع لمجلــس األمــن أمــس 
ــت  ــنطن وافق ــوا أن واش ــم أوضح ــة. لكنه الجمع
علــى تأجيلــه إلــى االثنيــن حتــى ال يتعــارض مــع 
ــن  ــة بي ــس الجمع ــررة أم ــة مق ــات هاتفي محادث
الرئيســين الفرنســي والروســي إيمانويــل ماكــرون 

ــن. ــر بوتي وفالديمي
فــي الوقــت نفســه، ســيكون االثنيــن آخــر يــوم 
ــتنتقل  ــي س ــن، الت ــس األم ــروج لمجل ــة الن لرئاس
الثالثــاء إلى روســيا خالل فبراير. وقال دبلوماســي 
ــل ســيكون  ــد اجتمــاع الشــهر المقب ــب عق إن طل
أكثــر تعقيــدا بالنســبة للواليــات المتحــدة مــع 

إشــراف روســيا علــى جــدول أعمــال المجلــس.
وكانــت الواليــات المتحدة ألمحــت في منتصف 
ــس  ــى مجل ــوء إل ــوي اللج ــا ال تن ــى أنه ــر إل يناي

األمــن الدولــي إال بعــد تدخــل عســكري محتمــل 
فــي أوكرانيــا كمــا حــدث فــي شــبه جزيــرة القرم.

وقال مصدر دبلوماســي طلب عدم كشــف اســمه 
إن األميركيين غيروا رأيهم لالستعداد بشكل أفضل، 
موضحــا أن “عندمــا يحــدث تدخــل عســكري، فإنــه 
يحــدث بســرعة”. لكنه أضــاف أن اجتماعا للمجلس 

هــو “عــرض مســرحي إلى حــد ما”.
وقالــت الســفيرة األميركيــة فــي بيانهــا الخميس 
“اآلن ليــس وقــت االنتظــار، والترقــب واالهتمــام 

الكامــل مــن المجلــس مطلــوب اآلن”.
ــي  ــت ف ــد قال ــاس غرينفيل ــدا توم ــت لين وكان
ــي  ــام الرومان ــون الع ــع التلفزي ــة م ــة حديث مقابل

إن اللجــوء إلــى مجلــس األمــن يمكــن أن يســمح 
بعــزل روســيا. وأضافــت أن “حتــى إذا كانــت 
ــة  ــو( فستشــعر بالعزل ــع بحــق النقــض )الفيت تتمت

ــة موحــدة”. ــة جبه ــي مواجه ف
وتابعــت “عندمــا نكــون متحديــن ضــد الــروس، 
ــا  ــى م ــارت إل ــض”. وأش ــق النق ــوة ح ــف ق تضع
حدث بشــأن شــبه جزيــرة القرم، موضحــة “حصلنا 
علــى ١٣ صوتــا لصالــح اتخــاذ إجــراء ضــد الــروس 
ــاع واحــد عــن التصويــت وصــوت معــارض  وامتن
واحــد كان هــو الفيتــو الروســي”. وقالــت “كانــوا 
معزوليــن تمامــا وبشــكل كامــل ونأمــل أن يكــون 
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ــي بتصريحــات  ــوزراء اليمن رحــب مجلــس ال
الرئيس األمريكي جو بايدن، حول دراســة إعادة 
تصنيــف ميليشــيا الحوثــي فــي قائمــة الجماعات 
ــدول  ــن ال ــك مواقــف عــدد م ــة، وكذل اإلرهابي
فــي هــذا الجانــب التــي قــال إنهــا باتــت تــدرك 
ضــرورة وضــع حد لجرائــم الميليشــيا اإلرهابية.

ووفقــًا لوكالة األنباء الســعودية »واس«، حذر 
ــن  ــي اجتماعــه بعــدن برئاســة معي ــس ف المجل
عبــد الملــك مــن خطــورة اســتمرار التغاضي عن 
إجــرام ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة ضد الشــعب 
اليمنــي، واســتهدافها المتكــرر لألعيــان المدنيــة 
ــة، حســب مــا ذكــرت  ــد المالحــة الدولي وتهدي

وكالــة األنبــاء اليمنيــة الرســمية )ســبأ(.
ــة  ــر الخارجي ــتعرض وزي ــاع اس ــي االجتم وف
وشــؤون المغتربيــن أحمــد بــن مبــارك تقريــرًا 
حــول مســتجدات الوضــع السياســي والتحــركات 
ــرة  ــورات األخي ــوء التط ــى ض ــية، عل الدبلوماس
والتصعيــد الخطيــر لميليشــيا الحوثــي بمضاعفــة 
ــان المدنيــة، إضافــة إلــى  الهجمــات علــى األعي
جرائمهــا المســتمرة ضــد المدنييــن والنازحيــن 

فــي اليمــن.
وأشــار الوزيــر بــن مبــارك فــي تقريــره إلــى 
التحركات الدولية النشطة إلدراج ميليشيا الحوثي 
فــي قائمــة الجماعــات اإلرهابيــة، متطرقــًا إلــى 

التنســيق القائــم مــع الــدول الشــقيقة والصديقة 
وشــركاء اليمن لتقديم الدعم للحكومة ومساندة 

جهودهــا فــي مختلــف الجوانب.
وفــي الســياق، نفــى التحالــف العربــي لدعــم 
الشــرعية فــي اليمــن، اســتهداف ســجن صعــدة 
فــي اليمــن، مؤكدًا أنه اســتهدف موقعًا عســكريًا 
حوثيــا، وفــق المتحــدث الرســمي باســم تحالــف 
دعــم الشــرعية فــي اليمــن العميــد الركــن تركي 
المالكــي، حســب وكالــة األنبــاء الســعودية أمس 

لجمعة. ا
وقــال المتحــدث، إنــه إلحاقــًا للبيــان الصــادر 
مــن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف في ٢٢ 
ينايــر عــن ادعــاء المليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة 
ــدة،  ــة صع ــجن بمدين ــف لس ــتهداف التحال اس
المشــترك  الفريــق  قبــل  وأعلنــه عنــه مــن 
لتقييــم الحــوادث، عــن التحقيــق وجمــع كافــة 
المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بالموضــوع، 
فــإن قيــادة القوات المشــتركة للتحالف ســتقدم 
كافــة الحقائــق والمعلومــات التفصيليــة للفريق 
المشــترك لتقييــم الحــوادث، وكذلــك لمكتــب 
ــة  ــن واللجن ــانية باليم ــؤون اإلنس ــيق الش تنس
ــاء  ــة بادع ــر، المتعلق ــب األحم ــة للصلي الدولي
المليشــيا الحوثيــة اســتهداف التحالــف لســجن 

ــة صعــدة.وكاالت بمدين

ــذل  ــات المتحــدة أنهــا تب أعلنــت الوالي
جهــودا دبلوماســية إلقناع الصيــن بتخفيف 
قواعدهــا الصارمــة المتعلقــة بكوفيــد-١٩ 
والخاصــة بالدبلوماســيين، معتبــرة أنهــا 
تتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة. وتفــرض 
الصيــن التي ُتطّبق سياســة “صفــر كوفيد”، 
حجــرا صحيــا إلزاميــا لمــدة ١٤ يوًمــا علــى 
األقــل على الــركاب الوافدين مــن الخارج، 
وتكّثــف قــرارات فــرض حجــر محلــي فــي 

ــن محددة. اماك
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
األميركيــة نيــد برايــس للصحافييــن “لدينــا 
ــات  ــأن سياس ــد بش ــة األم ــاوف طويل مخ
الحجــر الصحــي والفحــوص فــي جمهوريــة 

الصيــن الشــعبية”.
ــع  وأضــاف “ناقشــنا هــذا الموضــوع م
الســلطات الصينيــة، هنــا فــي واشــنطن 
ولكــن أيًضــا فــي بكيــن وعلــى مســتويات 
ــه سلســلة  ــد أن ــا نعتق ــا بم ــدة، وأوصين ع
مــن الخيــارات المعقولــة التــي مــن شــأنها 
أن تتماشــى مــع مكافحــة كوفيــد-١٩ مــع 

احتــرام المعاييــر الدبلوماســية الدولية في 
الوقــت نفســه”.

وأشــار إلــى أن الســفارة األميركيــة فــي 
بكيــن لــم تقّلص عدد موظفيهــا أو عملياتها 

رغــم هــذه المخاوف.
وكانــت صحيفة غلوبــال تايمز الحكومية 
الصينيــة حذرت واشــنطن في وقت ســابق 
مــن أي محاولــة إلبعــاد موظفــي الســفارة 
أو أفــراد عائالتهم، مؤكــدة أن الصين أكثر 

مــكان آمــن فــي العالم.
وأضافــت الصحيفــة أن مغــادرة هــؤالء 
مــن الصيــن “لــن يــؤّدي إاّل إلى بــث الذعر 
ــة  ــن لمكافح ــود الصي ــى جه ــراء عل واالفت
الفيــروس وتعطيــل التنظيــم الناجح لدورة 
المقــرر  الشــتوية”  األولمبيــة  األلعــاب 
إجراؤهــا فــي بكين في الرابع مــن فبراير.

ــغ  ــي وان ــة الصين ــر الخارجي ــا وزي ودع
يــي فــي اتصــال مــع وزيــر الخارجيــة 
الواليــات  بلينكيــن،  أنتونــي  األميركــي 
المتحــدة إلــى التوقف عــن تعطيل األلعاب 

األولمبيــة.أ.ف.ب

ــس  ــر أم ــي فج ــوم صاروخ ــتهدف هج أس
الجمعــة مطــار بغــداد الدولــي مســببا أضــرارا 
ماديــة بمــا فــي ذلــك لطائــرة مدنيــة كانــت 
متوقفــة علــى أرض المطــار، مــن دون وقــوع 
ضحايــا، حســبما ذكــرت مصــادر امنيــة عراقية 

لوســائل إعــالم عالميــة.
وقــال مصــدر أمنــي لوســائل إعــالم عالميــة 
إن مطــار بغــداد الدولــي تعــرض فجــر أمــس 
الجمعــة لهجوم بســتة صواريخ أدى إلى وقوع 
أضــرار ماديــة، مشــيرا إلــى أن طائــرة مدنيــة 

أصيبــت بأضــرار بــدون ووقــوع ضحايا.
واكــد مصــدر رفيع في مطار بغــداد الدولي 
  lk  لوسائل إعالم عالمية ان الطائرة المتضررة
طــراز +بوينغ ٧٦٧+ .تابعة للخطوط الجوية 
العراقيــة، كانــت متوقفة ألغــراض الصيانة منذ 
مــدة. وأكــد بيــان رســمي للخطــوط الجويــة 

ــوزارة النقــل إن القصــف  ــة التابعــة ل العراقي
الصاروخي الذي اســتهدف مطار بغداد الدولي 
فجــر أمــس الجمعــة، أدى إلــى تضــرر إحــدى 
طائرات الشــركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة 
فــي محيــط المطار، مشــددا علــى أن “رحالتنا 

مستمرة”. المباشرة 
واســتهدفت عشــرات الهجمــات مصالــح 
ــرات  ــخ أو طائ ــراق بصواري ــي الع ــة ف أميركي

ــًا. ــيرة أحيان مس
وال يتــم تبنــي تلــك الهجمــات عــادًة، لكــن 
واشــنطن تنســبها إلــى فصائــل عراقيــة مواليــة 
لجهــات خارجيــة. وأعلــن العــراق رســميا فــي 
التاســع مــن ديســمبر أن وجــود قــوات قتاليــة 
ــام  ــة الع ــع نهاي ــالد انتهــى م ــي الب ــة ف أجنبي
٢٠٢١ وأن المهمــة الجديــدة للتحالــف الدولي 
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أوقفــت الشــرطة اليابانيــة أمــس الجمعــة 
رجــاًل اعتــدى علــى عامليــن صحييــن توّفــي 
أحدهم متأّثــًرا بجروحه بعدما احُتجز رهينة 
ــو، وفــق مــا أورد  ــة الليــل قــرب طوكي طيل

تلفزيــون “ان ايتــش كاي”.
وتمّكنــت الشــرطة صبــاح أمــس الجمعــة 
مــن دخــول منــزل المشــتبه بــه وهــو رجــل 
ســّتيني احتجــز طبيًبــا كرهينــة طيلــة ١٢ 
ســاعة فــي فوجيمينو فــي الضاحية الشــمالية 

الغربيــة لطوكيــو، وفــق وســائل إعالميــة.
ــر ٤٤  ــن العم ــغ م ــب البال ــي الطبي وتوف
عاًمــا صباًحــا بعــد أن ُنقــل بحالــة حرجة إلى 
ــش  ــون “ان ايت ــب تلفزي ــفى، بحس المستش

كاي” نقــاًل عــن مصــدر فــي الشــرطة.
وأفــادت وســائل إعــالم أن ثالثــة عامليــن 
ــو  ــل نح ــزل الرج ــى من ــوا إل ــن توجه صحيي
الســاعة التاســعة مســاء لتقديــم تعازيهــم لــه 

بعــد وفــاة أحــد أفــراد عائلتــه.
ــي  ــرح أحدهــم وهــو ممــّرض أربعين وُج

جــّراء إطــالق المشــتبه بــه النار عليــه. وُنقل 
إلــى المستشــفى.

إلــى  ثالثينــي  وهــو  ثالــث،  وُنقــل 
ــّيل  ــاز المس ــد أن ُرش بالغ ــفى، بع المستش

اإلعــالم. وســائل  بحســب  للدمــوع، 
وكانت الشــرطة قبــل اقتحام المنزل، على 
ــة  ــي محاول ــه ف ــتبه ب ــا بالمش اتصــال هاتفي
ــب  ــن، بحس ــن الرهائ ــراج ع ــه باإلف إلقناع

وكالــة أنبــاء جيجــي.
ولــم تؤّكــد الشــرطة عمليــة التوقيف لدى 
اتصــال وســالئ إعــالم عالميــة بهــا، واكتفــت 
بالقــول إن المشــتبه بــه يتــراوح عمــره بيــن 

٥٠ و٧٠ عاًما.
وأجلت الشــرطة أكثر من مئة شــخص من 
الســكان مــن المنطقــة، وُأغلقــت المــدارس 
القريبــة أمــس الجمعــة، بحســب وكالــة أنباء 
كيــودو. والجرائم باســتخدام األســلحة نادرة 
ــة الســالح  ــث تخضــع ملكي ــان حي ــي الياب ف

لرقابــة صارمة.أ.ف.ب

ــدة  ــم المتح ــة لألم ــة تابع ــت قافل تعرض
لهجوم شــنته مجموعة مســلحة امس ُأحِرقت 
خاللــه أيضــا مركبــات عــدة في جنوب شــرق 

كولومبيــا، حســبما أعلنــت مصــادر أممية.
وعّبــرت بعثــة األمــم المتحــدة المســؤولة 
عــن تطبيــق اتفــاق الســالم لعــام ٢٠١٦ مــع 
المتمردين الماركســيين الســابقين في حركة 
الكولومبيــة  الثوريــة  المســلحة  “القــوات 
ــديدة  ــا الش ــن إدانته ــان ع ــي بي ــارك”، ف ف
ــدى  ــه إح ــت ل ــذي تعرض ــوم ال ــذا الهج له
فرقهــا المحليــة فــي منطقــة بويرتــو نويفــو 
الريفية الواقعة في غافياري “جنوب شرق”.

ــافرون  ــدة يس ــم المتح وكان عناصــر األم

مــع أعضــاء مكتــب األمــم المتحدة للشــؤون 
اإلنسانية )أوشا( والمجلس النروجي لالجئين 
مســلحون  رجــال  منهــم  اقتــرب  عندمــا 

وأجبروهــم علــى الخــروج مــن ســيارتهم.
وأشــار البيــان إلــى أن المهاجمين أشــعلوا 
ــالث.  ــيارات الث ــن الس ــن م ــي اثنتي ــار ف الن
وعــاد أفــراد القافلــة ســالمين إلــى مكاتبهــم.

الكولومبيــة  الرئاســة  مستشــار  وقــال 
ــة  ــذي كان يتحــدث إلذاع ــيال ال ــو أرش إميلي
أنفســهم  قّدمــوا  المجرميــن  إن  محليــة، 
ــادة  ــارك” بقي ــى أنهــم منشــقون مــن “ف عل
ــن  ــر المطلوبي ــي”، أحــد أكث ــل دوارت “جنتي

ــالد.أ.ف.ب ــي الب ف

تســتعّد البحريــة الروســية إلجــراء تدريبــات 
ــة الســواحل االيرلنديــة علــى الرغــم مــن  قبال
التوتــر الشــديد بيــن موســكو والــدول الغربيــة 
حــول الملــّف األوكرانــي، حســبما أعلــن قطاع 

صيــد الســمك االيرلنــدي.
وكان الصيــادون االيرلنديــون يخشــون مــن 
أن تمنعهــم التدريبــات المرتقــب حصولهــا من 
األول حتــى الخامــس مــن فبرايــر فــي المحيــط 
األطلســي علــى بعد نحــو ٢٠٠ كيلومتًرا جنوب 
ــي  ــاطهم ف ــة نش ــن مزاول ــرة، م ــرب الجزي غ
المنطقــة الواقعــة فــي الميــاه الدوليــة ولكــن 
ضمــن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة اليرلندا.

وأجرت بعثة من “جمعية مصّدري ومّجهزي 
األســماك االيرلندية” )أيريش فيش بروسيسورز 
اند اكسبورترز أسوسييشن( محادثات مع السفير 
ــوف أفضــت  ــوري فيالت ــن ي الروســي فــي دبل
إلــى “اتفــاق عادل” للســماح بإجــراء التدريبات 
وعمليــات الصيــد في آٍن، بحســب المدير العام 

للجمعية برينــدن  بايرن.
ــوات  ــن الق ــع حشــد عشــرات اآلالف م وم
الروســية علــى الحدود األوكرانيــة، وصل التوتر 
بيــن موســكو والغــرب إلــى أعلــى مســتوياته 
منــذ الحــرب البــاردة، وهنــاك مخــاوف فعليــة 

مــن انــدالع نــزاع واســع فــي أوروبــا الشــرقية 
ومــن غــزو روســيا الوكرانيــا، األمر الــذي تنفيه 
موســكو. ويصــّر الكرمليــن على الحصــول على 
ضمانــات أمنيــة مكتوبــة، بمــا فــي ذلــك تعهــد 
بعدم انضمام كييف إلى حلف شــمال األطلسي 

الــذي ال تنتمــي إليــه ايرلنــدا أصــاًل.
وقــال وزيــر الخارجيــة والدفــاع االيرلنــدي 
ســايمون كوفينــي إن دبلــن ال تتمتــع بســلطة 
منــع قيــام التدريبــات وإنــه أعلــم الســفير بــأن 

التدريبــات الروســية غيــر مرّحــب بهــا.
وأعلــن االثنيــن الماضي من بروكســل “ليس 
الوقــت مناســًبا لزيــادة النشــاط العســكري 
ــا”  ــذي يحصــل حالًي ــي ســياق ال ــرات ف والتوت

بشــأن أوكرانيــا. 
ولفت رئيس الجمعية نفسها إلى أن السفير 
ــات  ــد بصعوب ــالع جّي ــى اّط ــي كان “عل الروس
قطــاع الصيــد االيرلنــدي”. وقد أّكــد أن ال “نّية 
مــن جانــب البحرية الروســية إلزعــاج القطاع”.

وأضــاف أنــه “طيلــة فتــرة المحادثــات، 
تمّكــن الجانبــان مــن رؤية مســار يســمح بعدم 
عرقلــة التدريبات وبمواصلــة الصيد في الوقت 
عينــه” مــن خــالل تحديــد منطقــة عازلــة بيــن 

الطرفيــن.أ.ف.ب

ارتفــع عــدد ضحايــا العاصفة االســتوائية 
“آنــا” التــي ضربــت مدغشــقر والموزمبيق 
ومــاالوي إلــى ٧٧ قتياًل أمــس فيما واصلت 
فــرق الطــوارئ في الــدول الثــالث الواقعة 
ــا إلصــالح  ــة جهوده ــا الجنوبي ــي أفريقي ف
البنــى التحتيــة المتضــّررة وإغاثــة عشــرات 

المتضّررين. آالف 
وضربــت العاصفــة االســتوائية آنــا التــي 
حملــت أمطــاًرا غزيــرة، مدغشــقر اإلثنيــن 
الماضــي قبــل أن تنتقــل إلــى الموزمبيــق 

وماالوي.
وال تــزال فــرق اإلنقــاذ والســلطات فــي 
الكامــل  النطــاق  ُتقّيــم  الثــالث  الــدول 

ــرار. لألض
وأعلنت مدغشــقر عن مصرع ٤8 شخًصا 
علــى أراضيهــا مــن جــراء العاصفــة، فيمــا 
ُقتــل ١8 آخــرون فــي الموزمبيــق و١١ في 

ماالوي.
وطالــت العاصفــة زيمبابــوي لكّنهــا لــم 

توقــع فيهــا ضحايــا.
ــازل فــي  وتضــّررت عشــرات آالف المن
ــار  ــق ومــاالوي. وانه مدغشــقر والموزمبي

بعــض هــذه المنــازل بينمــا كانــت األمطــار 
ــرة  ــى محاص ــا أّدى إل ــزارة، م ــل بغ تهط

ــا تحــت األنقــاض. الضحاي
وجرفــت األنهار جســورًا وغرقت مواش 
وغمــرت الميــاه حقــواًل، ممــا قضــى علــى 
مصــدر رزق عائــالت كثيــرة فــي األرياف.

وفي مدغشــقر، اضطر ١٣٠ ألف شــخص 
إلــى النــزوح. وُحّولــت المــدارس وصاالت 
ــى  ــو إل ــة أنتاناناريف ــي العاصم الرياضــة ف

مالجــئ لخدمــات الطوارئ.
ودّمرت العاصفة عشــرة آالف منزل في 
شــمال الموزمبيــق ووســطها باإلضافــة إلى 
عشــرات المدارس والمستشفيات وخطوط 

التيــار الكهربائي.
وتوّقعــت مصلحــة األرصــاد الجويــة فــي 
ــوق  ــة أخــرى ف ل عاصف ــق تشــكُّ الموزمبي
المحيــط الهنــدي فــي األيــام المقبلــة. 
ومــن المتوقــع حــدوث نحــو ســتة أعاصيــر 
مداريــة قبــل انتهــاء موســم األمطــار فــي 
مــارس.  وأعلنــت الحكومــة فــي مــاالوي 
الُمجــاورة حالــة الكارثــة الطبيعيــة بســبب 

ــة.أ.ف.ب العاصف

ــة  ــة، أّن ثالث ــة الليبي ــت وزارة الداخلي أعلن
عناصــر مــن قــوات األمــن قتلــوا فــي جنــوب 
غــرب البــالد، فــي هجــوم شــّنه مســّلحون مــن 

تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان إّن الهجــوم وقــع 
علــى ُبعــد 8٠ كيلومتــرًا مــن بلــدة القطــرون 
الواقعــة علــى بعــد ٧٠٠ كلــم جنــوب العاصمة 
طرابلــس و«اســتهدف دوريــة لــواء شــهداء أم 

ــوف  ــي صف ــى ف ــة قتل ــع ثالث ــب، وأوق األران
عناصرهــا«.

وأضافــت »دورياتنــا قتلت بالرصــاص أربعة 
مــن أعضاء تنظيم »داعش« اإلرهابي، ودّمرت 
ــدة أّن  ــا«، مؤّك ــوا يقودونه ــي كان الســيارة الت
ــن  ــى اإلرهابيي ــور عل »الجهــود مســتمرة للعث
الذيــن فــروا مــن أجــل القضــاء عليهــم«، مــن 

دون أن تحــّدد عددهــم.وكاالت

وكاالت قافلة للجيش الروسي    

أحد مراكز الفحص في الصين   وكاالت

الشرطة في مكان الحادث      أ ف ب

¢¢ واشنطن تؤكد سعيها الديبلوماسي لنزع فتيل التوتر
¢¢ أمريكا تطالب مجلس األمن بتكثيف الجهود لحل األزمة
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ــات التــي تســعى لتشــكل منصــات مســتقبلية  األحــداث والفعالي
وموطنــًا تتالقــى فيــه العقــول وتتحــد فيــه الجهــود، وقــد شــكل 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي« حدثــًا عالميــًا رائــدًا وغيــر مســبوق، فهــو 
كمــا شــهد مشــاركة قياســية حــرص عليهــا رؤســاء وقــادة ووزراء 
ومســؤولين وصنــاع قــرار وخبــراء وعلمــاء وزوار مــن ١٩٢ دولــة، 
كذلــك شــكل مــن خالل الرســالة واألهــداف التي يســعى لتحقيقها 
نموذجــًا ملهمــًا ومتقدمــًا علــى مســتوى العالــم، وجســد قــدرات 
اإلمــارات وطاقاتهــا اإلبداعيــة الخالقــة، لذلــك لــم تكن المشــاركة 
غيــر المســبوقة للتعــرف علــى ثقافــات العالــم وتحديــات الزمــن 
الحاضــر وســبل االســتعداد للمســتقبل الهــدف الوحيــد، بــل بينــت 
الفعاليــات أن الكثيــر مــن الوجــوه العالميــة حرصت علــى التواجد 
فــي المحفــل العالمــي بهــدف نيل شــرف المشــاركة وتــرك بصمة 
فــي الحــدث األكبــر مــن نوعــه، حيــث أثبــت التنظيــم قــوة الفكــر 
ــي  ــات الت ــر النشــاطات والفعالي ــه الطموحــة عب ــدم ورؤيت المتق
تهــم جميــع الشــرائح وترضــي مختلــف التطلعــات، فكمــا حضرت 
قــوى العالــم الفاعلــة لبحــث التعامــل مــع التحديــات واســتنباط 
حلــول لألزمــات الكبــرى التــي تهــم العالــم مــن بيئيــة ومناخيــة 
وغذائيــة وطاقــة متجددة وغيرهــا، كذلك كانت األنشــطة الثقافية 
والفنيــة والرياضيــة واالجتماعيــة التــي تواجــد فيهــا نجــوم العالــم 
فــي الكثيــر مــن المجــاالت، وكمــا أن اإلمــارات أكثــر الوجهــات 
اســتقطابًا للكفــاءات والمواهــب والمبدعيــن والمســتثمرين، فقــد 
ــى  ــع عل جســدت مــن خــالل »إكســبو« مكانتهــا وعّرفــت الجمي
ــا  ــوة توجهه ــا وق ــاري وعاداته ــا الحض ــة وإرثه ــا الحضاري صورته
نحــو المســتقبل وخططهــا الفاعلــة التــي تعمــل مــن خاللهــا لخيــر 
اإلنســانية ومــا وصلتــه مــن مكانــة بفضــل جهــود قيادتهــا ونظرتها 

البعيــدة لعالــم أفضــل تعمــل لتحقيقــه.
ــي«  ــأن »إكســبو ٢٠٢٠ دب ــم ب ــادة الرشــيدة وعــدت العال القي
ســيكون محطــة اســتثنائية فــي مســاعي البشــرية نحــو األفضــل، 
خاصــة أنــه يأتــي فــي ظــرف دقيــق جــراء »كوفيــد١٩« فشــكل 
بوابــة لألمــل وتأكيــدًا للقدرة علــى هزيمة الوبــاء، وعكس التنظيم 
قــوة اإلمكانــات التــي تنعــم بهــا الدولــة لحفــظ صحة المشــاركين 
والــزوار والذيــن فــاق عددهــم الـــ١١ مليــون إنســان، ممــا شــكل 
إنجــازًا فريــدًا علــى المســتوى الدولــي بــكل داللتــه ومعانيــه ومــا 
ــل  ــه العق ــل إلي ــا وص ــدث م ــتعراض أح ــة الس ــن منص ــه م يمثل
البشــري مــن تمكــن فــي االبتــكار والتكنولوجيــا وأهميــة العمــل 
الجماعــي المنظــم في ســبيل الغــد ليكــون متقدمًا ومزدهــرًا وفق 
روابــط تقــوم علــى التعــاون واالنفتــاح والتكامــل الواجــب حيــث 
االســتحقاقات والتحديــات المتعاظمــة تشــكل شــأنًا عالميــًا جامعًا.

طالمــا أكــدت قيادتنــا الرشــيدة أن الحدث ســيكون »العالم في 
مدينــة«، وهــو مــا نتابعــه جميعــًا ونعيــش مــن خاللــه كل معانــي 
الفخــر واالعتــزاز ونحــن نــرى كيف أن وطننــا قلب العالــم النابض 
وفــي كل موقــع يوجد رســالة خيــر نقدمهــا للعالم وتبيانــًا لعزيمة 
ــية،  ــا التنافس ــرد وقوتن ــا المتف ــا موقعن ــن خالله ــخ م ــة نرس قوي
وكيــف تجتمــع العقــول والطاقــات والكفــاءات لصالــح اإلنســانية 

ــا الالحقة. وأجياله

أسئلة كثيرة ُتطرح بشأن الهجوم الذي 
قام به تنظيم داعش اإلرهابي ضد سجن 

الصناعة في الحسكة شرقي سوريا.
كان  الهجوم  بأن  يوحي  ما جرى  فكل 
مدروسا، وُأعدَّ له منذ مدة طويلة، إذ إن 
مشهد اقتحام السجن بعد تفجير سيارات 
مفخخة عند بواباته ومحيطه، ومن ثم هجوم 
خاليا نائمة اتخذت من محيط السجن منطلقا 
للهجوم، وبكميات كبيرة من األسلحة، أوحى 
للمتابع بالمشاهد األولى لظهور »داعش« بعد 
سيطرته على الموصل العراقية قبل أعوام، 
ومن هذه النقطة بالذات ُتفتح نافذة األسئلة: 
أين كانت قوات التحالف الدولي لمحاربة 
داعش؟ ألم تالحظ استخباراتها كل هذا النشاط 

المدبر لخاليا التنظيم؟ 
يقوم  حتى  وسكتت  تعرف  كانت  إذا 
لم  وإن  مصيبة،  فتلك  بهجومه  »داعش« 
تكن على علم بما كان يخطط له »داعش« 

فالمصيبة أكبر. 
وهناك أسئلة أخرى ُتوّجه لقوات سوريا 
الديمقراطية، »قسد«، وتتعلق بالتدابير األمنية 
الوقائية المسبقة في محيط السجن، الذي 

يقع في منطقة سكنية: 
هل كانت هذه اإلجراءات والتدابير حول 
السجن كافية؟.. كيف وصلت كل هذه األسلحة 
ر وجود  إلى داخل السجن؟.. وبماذا ُيفسَّ
أجهزة اتصال بين المعتقلين من »داعش« 
داخل السجن والخاليا الموجودة في الخارج؟.. 

هل ما حصل له عالقة باختراقات أمنية؟
أجوبة واضحة عن هذه  أن ال  الثابت 
مسلحة  فصائل  اتهمت  »قسد«  األسئلة. 
طالت  االتهامات  الهجوم..  في  بالتورط 
أيضا مخرجات اجتماع »أستانا« األخير قبل 
نحو شهر، عندما وضعت هذه المخرجات 
كلَّ ما يجري في شمال شرقي سوريا »في 
خانة اإلرهاب والتطرف«، دون أي إشارة 
إلى أهمية الحوار إلطالق عملية سياسية 
األزمة  وضع  في  تسهم  أن  يمكن  هناك 
السورية على سكة الحل، كما تقول إن ثمة 
»أجندة إقليمية تقف وراء هجوم تنظيم 
داعش اإلرهابي، تتلخص في دفع الوضع 
في المناطق الخاضعة لسيطرة قوت سوريا 

الديمقراطية إلى االنهيار«.
مبررات ربما تفتقر إلى فهم جميع أبعاد 
وجوانب ما جرى، فـ«داعش« وبالتزامن مع 
الهجوم على السجن، شن هجمات عنيفة 
الجيش  على  وأخرى  العراقية،  ديالى  في 
ما يشير  الزور«، وهو  السوري في »دير 
إلى تصميم التنظيم على العودة، بعد أن 
تحول من »مركزية زعيمه المقتول أبو بكر 

البغدادي« إلى العمل بـ«نهج الخاليا النائمة«، 
والثابت أن التنظيم يسعى بكل الوسائل للعودة 
إلى سدة المشهد بعد هزيمته المدوية في 
»الباغوز« قبل نحو ثالث سنوات على يد 

»قسد« والتحالف الدولي.
إلى حين جالء المشهد بشكل كامل، ثمة 
حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية جديدة 
استمرار  ُيعقل  ال  إذ  »داعش«،  لمحاربة 
تجمعات التنظيم اإلرهابي على هذا النحو 
الخطر، سواء في السجون أو في المخيمات، 
»مخيم الهول مثال يوجد فيه قرابة عشرة 
آالف داعشي معتقل«، واألهم: لماذا ترفض 
الدول األصلية لهؤالء اإلرهابيين استقبالهم 
الوقت؟.. ولماذا ال تجري  خالل كل هذا 
محاكمات لهم؟ هل هذا االمتناع هو تهرب 
من المسؤولية أم استخفاف بخطر داعش؟ 
دون شك، يؤكد ما سبق حقيقة القول 
إن هؤالء الدواعش يشّكلون قنابل موقوتة 
قد تنفجر في وجه الجميع.. من هنا، ينبغي 
القول إن ما بعد هجوم »داعش« على سجن 
في الحسكة السورية يجب أن يكون مختلفا 
عما سبقه، وإال فإن الخطر سيتعاظم، إذ إن ما 
جرى أوحى للتنظيم وُمشّغليه بإمكانية قلب 
األوضاع لصالح عودة »داعش« من جديد، 
وعليه فإن المطلوب أوال وأخيرا استراتيجية 
جديدة للتعامل مع بقاء جيوب التنظيم في 
سوريا والعراق والمنطقة عموما، استراتيجية 
التنظيم،  على  الحرب  تكثيف  على  تقوم 
يتطلب  ما  نفوذه، وهو  انتشار  ومكافحة 
برامج تنفيذية، كي تكون الخطوات المقبلة 
فعالة وتحقق أهدافها، ومثل هذه الخطوات 
تتطلب استمرار عمل التحالف الدولي بقيادة 
الواليات المتحدة في الحرب ضد »داعش«، 
وتأسيس ما يشبه »بنك معلومات عالمي« عن 
»داعش« وخطر خالياه المتنقلة والحية، خاصة 
في ضوء التقارير، التي أكدت انضمام عشرات 
من هذه العناصر إلى الفصائل المسلحة في 
شمال غرب سوريا وشرقها، واألهم من كل 
هذا المباشرة بإجراءات وخطوات قضائية 
وقانونية للتعامل مع مخّلفات »داعش«، ألن 
دون كل ذلك ستبقى الحواضن االجتماعية 
والفكرية لـ«داعش« فاعلة، خاصة في ظل 

غياب الحل لألزمة السورية.
إن التهاون مع اإلرهاب، سواء أكان إرهاب 
داعش أم مليشيات منتشرة ببعض بلدان 
نفسه. اإلرهاب  أخطر من  لهو  المنطقة، 

عن »العين اإلخبارية«

كبيرًا  جزءًا  ماكرون  إيمانويل  أمضى 
من فترة رئاسته في محاولة إقناع االتحاد 
األوروبي بالتحّدث بلغة القوة الصارمة في 

عالم أكثر عدائية.
ُتركِّز رؤى الكتلة على مجموعة متنّوعة 
األوروبي،  لالتحاد  الدفاعية  الخطط  من 
بما في ذلك نشر قوة قوامها ٥٠٠٠ جندي 
بحلول عام ٢٠٢٥. يقل اعتماد الكتلة على 
الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي، 
لماكرون أن سخر منه بوصفه  الذي سبق 

بـ«العقل الميت«.
عند محاولته هندسة التقارب مع روسيا 
فالديمير بوتين بشأن مجموعة من القضايا، 
شملت الصراع في أوكرانيا، خالل عام ٢٠١٩، 
استدعى ماكرون دعوة شارل ديغول ألوروبا 
الممتدة من »المحيط األطلسي إلى جبال 

األورال«.
الحقيقة هي أن مثل هذه الرؤية األوروبية-

اآلسيوية الشاملة المبنية على العظمة الفرنسية 
فشلت في تحقيق نتائج. يحتشد اليوم أكثر 
الحدود  ألف جندي روسي على  من ١٠٠ 
حالة  في  المتحدة  والواليات  األوكرانية، 
تأهب قصوى، ويجاهد القادة األوروبيون 
بإيجاد  ناهيك  أصواتهم،  إسماع  أجل  من 

أرضية مشتركة حول ما يجب القيام به.
بداًل من أن تكون أوروبا كتلة قوية، تبدو 
يدعو  إذ  الُممزَّق،  باألرخبيل  أشبه  أوروبا 
بعض األجزاء إلى الحوار فيما يرسل البعض 
اآلخر أسلحة إلى أوكرانيا. تعاني القارة من 

كثرة العوامل المشّتتة.
تدخل فرنسا موسم االنتخابات الذي خرجت 

منه ألمانيا مؤخرًا، وكلتاهما تعي التكاليف 
غير المباشرة ألسعار الطاقة، وهي واحدة 
من عديد من األزمات، إلى جانب مشكلة 
الغزو، على حد  يجلبها  قد  التي  الالجئين 
قول ماري دومولين من المجلس األوروبي 

للعالقات الخارجية.

السيناريو الكابوس
هذا السيناريو ُيَعّد كابوسًا متعدد األوجه 
اتحاد  لواء  حامل  ماكرون،  إلى  بالنسبة 
أوروبي أكثر استقاللية، لكنه فرصة كذلك 
للتعويض عن اإلخفاقات الماضية. بصفتها 
القوة النووية الوحيدة في االتحاد األوروبي 
والقوة العسكرية البارزة بعد خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي، يمكن لفرنسا أن تلعب 

دورًا أكثر إنتاجية.
تنطلق نقطة البداية لحوار هذا األسبوع 
مع روسيا، بما في ذلك محادثات عدة دول 
مع أوكرانيا ومكالمة هاتفية مع بوتين يوم 
الجمعة، من االعتراف بالحاجة إلى التغيير. 
اتجاه  في  يسير  الحوار  كان  الماضي،  في 
بإعادة  ماكرون  يدفع  كان  عندما  واحد، 
اتهام  إلى حد  العالقات مع موسكو  ضبط 
الدبلوماسيين التابعين له بالتباطؤ الشديد.

شّجعت النتيجة روسيا، وأبعدت أوروبا، 
وأطالت قائمة التوترات من روسيا البيضاء 
إلى إفريقيا. تعّمقت االنقسامات بين الشرق 
والغرب داخل االتحاد األوروبي بعدما نظرت 
دول البلطيق، وهي جزء من حلف الناتو 

كذلك، إلى ماكرون بارتياب متزايد.
يجب على ماكرون السعي لتبديد عدم 
الثقة هذا في تعامالته مع بوتين. تتعّرض 
فرنسا وحلفاؤها لضغوط إليجاد طرق لتقليص 
التصعيد، لكن تتضاءل التوقعات بشأن إمكانية 

تحقيق أي خطوات كبيرة سوى كسب الوقت.
على األقل، يجب أن يرّكز ماكرون على 
الناتو  بالتزامات  ستفي  فرنسا  أن  توضيح 
لطمأنة الحلفاء الشرقيين، كما حدث مؤخرًا 
في إعالن الرئيس عن نشر محتمل للقوات 
ه جوزيف دي  في رومانيا، وهو جزء مما َيُعدُّ
ويك، من شركة االستشارات »غرينمانتل« 
)Greenmantle(، محوريًا لروسيا. يجب أن 
يتحد الجميع وراء دفاع أوروبي يكون مكّماًل 

للناتو ال منافسًا له.
يمكن لماكرون أيضًا تعزيز التهديد بفرض 
عقوبات على روسيا. حّذرت فرنسا بالفعل 
من تكلفة »باهظة للغاية« لروسيا في حالة 
العدوان، ويجب أن يشمل ذلك استهداف 

محيط بوتين وقمع الفساد.

معضلة الغاز
بشكل عام، تحالفت ألمانيا مع فرنسا في 
الماضي، لكن خط أنابيب »نورد ستريم ٢« 
أظهر النفوذ الروسي، إذ تقود برلين الجهود 
إلعفاء الطاقة من العقوبات. يمكن لباريس أن 
تفعل فورًا ما هو أفضل من وضع برلين في 
موقف االعتماد على الغاز الروسي الذي يهّدد 
بتقويض األمن األوروبي، وانتقال الطاقة في 
نفس الوقت. كما يمكن أن تنّظم فرنسا خطة 
طارئة وبديلة إلمدادات الغاز والمخزونات 

في حال استمرار تصاعد األزمة.
ونظرًا إلى أن أفضل السيناريوهات هو 
تجميد الصراع ال إشعاله، فيجب على فرنسا 
األخذ بزمام المبادرة من خالل تقديم دعم 
طويل األمد ألوكرانيا. فشلت سياسة الكتلة 
تجاه جارتها الشرقية في تجّنب األزمة، وال 
يغّير اقتراحها الخاص بتمويل كييف بأكثر 
من مليار يورو )١.١ مليار دوالر( ذلك األمر.

إذا كانت الرغبة في التوسع نحو الشرق 
بشكل أكبر قد تزعزعت، فستنتظر كييف 
الجحيم« من أجل االنضمام  »حتى ينتهي 
إلى الناتو، ويجب بالتالي إيجاد طرق أخرى، 
على حد قول األمين العام السابق للناتو. 
يمكن لماكرون زيارة كييف كخطوة أولى، 
وفقًا القتراح نيكوالس تينزر من مركز تحليل 
السياسة األوروبية، ويجب عليه أيضًا تعميق 
وجماعات  المدني  المجتمع  مع  العالقات 

المعارضة في روسيا وروسيا البيضاء.
يبدو كل هذا مثل التفكير بالتمّني في البيئة 
الحالية. يملك ماكرون مساحة أقل للمناورة 
كما  لالنتخابات،  منافسيه  احتشاد  في ظل 
يشير ساريل بريت من معهد »ساينسز بو« 
)Sciences Po(، وتظهر النظرة الرومانسية 
تجاه نظام بوتين عبر الطيف السياسي الفرنسي.

مع ذلك، يمكن لماكرون أن يقتنع بشجاعة 
أن اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا قد يؤتي 
السباق  به  يوحي  ما  على  تتفوق  شعبية 
الرئاسي المحتدم. تشير استطالعات الرأي 
األخيرة إلى أن الرأي العام الفرنسي ينظر 
إلى الواليات المتحدة كحليف واضح على 

عكس روسيا والصين.
قد تمتد أوروبا إلى جبال األورال يومًا ما، 
وهذا سبب إضافي لجعل خطاب ماكرون 
متطابقًا مع الواقع الروسي.عن »بلومبيرغ 

الشرق«

أفاد بعض علماء الفلك بأنَّهم وجدوا جسًما 
ثانًيا ُيحَتَمل أن يكون قمًرا خارج مجموعتنا 
الشمسية، يدور حول عاَلٍم يبُعد عن األرض 
حوالي ٦ آالف سنة ضوئية، هذا القمر، الذي 
ُيسمَّى »كيبلر-١٧٠8 بي- آي«، يبدو جسًما 
يهيمن عليه الغاز، وهو أصغر بقليل من كوكب 
نبتون، ويدور حول كوكٍب بحجم المشتري، في 
محيط نجٍم شبيه بالشمس، وهذه التشكيلة التي 
يتخذها القمر والكوكب ُتَعد تشكيلًة استثنائية، 
لكنَّها ُرِصَدت من قبل، وقد ُنِشرت نتائج الجهود 
التي رصدت هذا القمر في دورية »نيتشر 
أسترونومي« Nature Astonomy. وصحيٌح 
أنَّ تأكيد هذه النتائج أو دحضها قد ال يكون 
ممكًنا في الوقت الحالي، لكن في ظل الوفرة 
المتوقَّعة لألقمار في مجرتنا وخارجها، فإنَّ هذه 
النتائج ُيمكن أن تعني أنَّنا قد اقتربنا أكثر من 
شهود بداية الجهود األولية لعصٍر جديٍد مثيٍر من 
الدراسات الفلكية خارج المجموعة الشمسية، 
وهي دراسات لن ُتركِّز على الكواكب األخرى، 
بل على األجرام السماوية الطبيعية التي تدور 

حولها، وإمكانيات الحياة فيها.
في مجموعتنا الشمسية أكثر من ٢٠٠ قمر، 
وبين هذه األقمار مجموعٌة مبهرة من االختالفات، 
فقمر تيتان، الذي يدور حول كوكب زحل، 
له غالٌف جوي كثيف، وبحاٌر هيدروكربونية 
شديدة البرودة على سطحه، أي أنَّه ربما يشبه 
كوكب األرض في بداياته، أمَّا األقمار الجليدية، 
مثل قمر يوروبا الذي يدور حول المشتري، 
فهي كرات متجمدة ُتخفي داخلها محيطاٍت 
جوفية، وربما تكون موائَل ممتازًة لنشوء الحياة، 
وهناك أقماٌر أخرى، مثل قمرنا، ما زالت تبدو 
أراضَي بوًرا قاحلة، لكنَّها ربما تحوي جليًدا 
مائيًّا في فوهاتها المظلمة وشبكات األنفاق 
الممتدة في أجوافها كالمتاهات، غير أنَّ هذه 
العوالم تتشارك سمًة مهمًة فيما بينها، أال وهي 
مجرد وجودها؛ فستٌة من الكواكب الثمانية 
الرئيسية في مجموعتنا الشمسية لها أقمار، 
ومن المنطقي أن يكون الحال هو نفسه في 
المناطق األخرى من الفضاء، وفي هذا الصدد 
تقول جيسي كريستيانسن من معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا: »األقمار منتشرة؛ ففي مجموعتنا 
الشمسية، كل جسٍم تقريًبا له قمر، وأنا واثقٌة 
بدرجٍة كبيرة للغاية من أنَّ األقمار موجودة 

في كل مكاٍن في المجرة«.
المشكلة الوحيدة هي العثور عليها؛ فيمكننا 
أن نبحث عن الكواكب الواقعة خارج المجموعة 
الشمسية بعدة طرق، كرصد انخفاض سطوع 
الضوء الصادر عنها في أثناء تحرُّكها أمام نجمها 
)الحدث الذي ُيعرف باسم العبور الفلكي(، 
أو االستدالل على وجودها من خالل رصد 
قوة شد الجاذبية التي تؤثر بها على نجمها 
المضيف، لكنَّ العثور على األقمار الخارجية 
-التي هي بالتأكيد أصغر بطبيعتها من الكواكب 
التي تدور حولها- هو عمليٌة أصعب بكثير، 
وتقول كريستيانسن عن ذلك: »هذه األقمار 
بالغة الصغر ببساطة«، وحتى اآلن، لم ُيعَثر 
إالَّ على جسٍم واحد ُيحَتَمل بالفعل أن يكون 
قمًرا خارجيًّا، وهو »كيبلر-١٦٢٥ بي- آي« 
Kepler-١٦٢٥ b-i، الذي أفاد العلماء برصده 
أنَّه عالٌم  أكتوبر عام ٢٠١8، ويعتقدون  في 
بحجم كوكب نبتون، يدور حول كوكٍب خارجي 
ُبعد حوالي 8 آالف  المشتري، على  بحجم 
سنة ضوئية عن األرض، لكن حتى وجود هذا 
العاَلم األضخم صار موضع شك بعد التحليالت 

التي جرت الحًقا.
ح العلماء إلى وجود قمر »كيبلر-١٧٠8  لمَّ
خالل   ،٢٠١8 عام  في  مرة  ألول  آي«  بي- 
دراسٍة لبعض البيانات األرشيفية، كان ُيجريها 
ديفيد كيبنج، األستاذ بجامعة كولومبيا وأحد 
مكتشفي قمر »كيبلر-١٦٢٥ بي- آي«، بالتعاون 
مع زمالئه؛ إذ حلَّل الفريق بيانات تلسكوب 
كيبلر الفضائي ألحداث العبور الفلكي الخاصة 
بسبعين من العمالقة الباردة، تلك الكواكب 
العمالقة الغازية مثل المشتري وزحل، التي 
تدور بعيًدا نسبيًّا عن نجومها، وتبلغ مدة السنة 
عليها أكثر من ٤٠٠ يوم من أيام كوكب األرض، 
وَبَحث الفريق خالل تحليالته عن عالماٍت قد 

تدل على عبور أقمارٍ  خارجية تدور حول هذه 
العواِلم، من خالل مالحظة ما إن كان سطوع 
الضوء الصادر عنها قد انخفض أكثر بفعل أي 
أقمار ُمراِفقة تلقي بظاللها عليها، ثم قضى 
الباحثون السنوات القليلة التالية وُهم يفنِّدون 
اكتشافاتهم العزيزة بأيديهم؛ إذ راحوا يتفحصون 
األجسام التي ُيحتمل أن تكون أقماًرا خارجيًة 
واحًدا تلو اآلخر، ويستنتجون أنَّ كالًّ منها له 
تفسيراٌت أفضل تستند إلى  ظواهر أخرى، 
ما عدا قمٍر واحٍد فقط، وهو »كيبلر-١٧٠8 
بي- آي«، ويقول كيبنج عن ذلك: »إنَّه قمٌر 
ُمحَتمل ال نستطيع استبعاده، حاولنا على مرِّ 
أربع سنوات إثبات أنَّه اكتشاٌف زائف، لكنَّه 

اجتاز كل اختباٍر ُيمكننا تخيُّله«.
فما رصده الباحثون من انخفاٍض إضافي في 
سطوع الضوء الصادر عن أحد هذه العوالم 
-والذي كان مقداره أصغر من االنخفاض الناتج 
عن عبور هذا العالم أمام نجمه، وبدا مرتبًطا 
باحتمالية وجود مثل هذه األقمار الخارجية- 
أشار إلى وجود قمٍر حجمه يساوي حجم كوكب 
األرض حوالي ٢.٦ مرة، وصحيٌح أنَّ طبيعة 
طريقة العبور الفلكي تعني أنَّ ما ُيمكن استنتاجه 
العوالم فقط،  مباشرًة منها هو نصف قطر 
وليس كتلتها، إالَّ أنَّ حجم هذا الجسم يشير 
إلى أنَّه عمالٌق غازي من نوٍع ما، ويقول كيبنج 
عنه: »من المرجح أنَّه ينتمي إلى فئة األجسام 
األصغر من نبتون«، مشيًرا بذلك إلى نوعيٍة من 
العوالم ال توجد في مجموعتنا الشمسية، لكنَّها 
موجودة بكثرة حول نجوٍم أخرى، والكوكب 
الذي يدور حوله هذا القمر الُمفَترض األصغر 
ى »كيبلر-١٧٠8 بي«،  من نبتون -والذي ُيسمَّ
ويبلغ حجمه حجم المشتري- ُيكمل دورًة 
حول نجمه كل ٧٣٧ يوًما، ويبُعد عنه مسافًة 
تساوي المسافة بين األرض والشمس ١.٦ مرة، 
ا، فهو يدور  وبافتراض أنَّ هذا الجسم قمٌر حقًّ
حول الكوكب مرًة كل ٤.٦ أيام من أيام كوكب 
األرض، على مسافٍة تزيد على ٧٤٠ ألف كيلومتر، 
أي حوالي ِضعف المسافة بين قمرنا وكوكب 
األرض، وتقول كريستيانسن إنَّ حقيقة أنَّ هذا 
هو القمر الُمحتمل الوحيد الذي اسُتنتج وجوده 
من تحليل بيانات ٧٠ عمالًقا بارًدا ربما تشير 
إلى أنَّ األقمار الغازية الكبيرة »ليست منتشرًة 

بكثرة« في الكون.
يبدو  الذي  الخارجي  القمر  هذا  وحجم 
لكيبنج حين  بالنسبة  »مفاجًئا«  ُيعد  كبيًرا، 
ُيقاَرن بكوكبه المضيف، لكنَّه ليس خارج نطاق 
التوقعات تماًما؛ فكوكب »كيبلر-١٦٢٥ بي«، 
الذي ُيزَعم أنَّ القمر الخارجي الُمحَتمل السابق 
يبدو  حوله،  يدور  آي«  بي-  »كيبلر-١٦٢٥ 
أنَّ لديه تكويًنا مشابًها، وإن كان أكبر قلياًل، 
ا، فهذا  وإذا كان هذان القمران موجوَدين حقًّ
ا عن التشكيالت  قد يخبرنا بشيٍء مشوٍق جدًّ
المحتملة التي تتخذها الكواكب واألقمار في 
المجرة، أال وهو أنَّ العوالم الضخمة ُيمكن أن 
تستضيف أقماًرا تساويها في ضخامتها، وهذا 
في حد ذاته يثير تساؤالٍت حول نشأة مثل 
هذه العوالم؛ فمن المستبعد أن تتكوَّن األقمار 
الضخمة مثل هذه مباشرًة في المدارات حول 
الكواكب، ألنَّ الكواكب على األرجح ستجِرف 
أي مادٍة من الممكن أن ُتنشئ ِجرًما سماويًّا 
يدور حولها ، ما يشير إلى أنَّ نشأة هذه األقمار 

لها قصٌة أخرى في األغلب.
»أحد  ذلك:  عن  كريستيانسن  وتقول 

السيناريوهات المحتملة أنَّ الكوكب استحوذ 
على هذا القمر في أثناء تكوُّن النظام الكوكبي، 
فاألنظمة الكوكبية في بداياتها تكون مواقع 
واالضطرابات  الفوضوية  كبيٌر من  قدٌر  فيها 
العنيفة، وهذا االستحواذ نالحظ له أمثلًة في 
مجموعتنا الشمسية: منها مثاًل قمر تريتون، 
أحد أقمار كوكب نبتون، إذ نعتقد أنَّ الكوكب 
قد استحوذ عليه، لذا نعلم أنَّ هذا يمكن أن 
يحدث، كل ما في األمر أنَّنا لم نتصور أنَّ كوكًبا 
بحجم المشتري يمكنه أن يستحوذ على قمٍر 

بحجم كوكب نبتون«.
ومع ذلك، فالبعض ليس مقتنًعا باحتمالية 
وجود هذا القمر؛ إذ يقول رينيه هيلر، من 
معهد ماكس بالنك ألبحاث المجموعة الشمسية 
في مدينة جوتنجن بألمانيا، إنَّه ليس »مقتنًعا« 
بأنَّ إشارة العبور الفلكي التي الحظها الفريق 
ناجمٌة عن وجود قمر، وطرح تفسيًرا بدياًل 
مفاده أنَّ االنخفاض في سطوع الضوء يمكن 
أن يكون ناتًجا ببساطة عن تقلباٍت طبيعية 
على النجم -مثل البقع الشمسية التي نالحظها 
تنتقل عبر سطحه في  على شمسنا- كانت 
وقت العبور الفلكي للكوكب نفسه، غير أنَّ 
كيبنج وفريقه ذكروا أنَّهم استبعدوا مثل هذا 
االحتمال، ألن االنخفاض الذي يفترضون أنَّه 
ناتٌج عن القمر بدأ قبل أن يشرع الكوكب في 

المرور أمام النجم.
هذا، وتقول لورا كريدبرج، من معهد ماكس 
بالنك لعلم الفلك في مدينة هايدلبرج بألمانيا، 
إنَّها »لن تجزم بعد بصحة هذا االكتشاف«، 
لكنَّ النتيجة في رأيها »بكل تأكيد تستحق 
المتابعة«، لمحاولة رصد عبوٍر فلكي آخر لهذا 
القمر المزعوم، غير أنَّنا لن نستطيع تحقيق 
ذلك في الوقت الحالي؛ إذ يقول كيبنج إنَّه 
بسبب طول مدار الكوكب، فال هو وال القمر 
النجم مجدًدا حتى  أمام  الُمحَتَمل سيعبران 
عام ٢٠٢٣، ما يعني أنَّنا سنضطر إلى االنتظار 
القمر مرًة  لمحاولة رصد  الحين  حتى ذلك 
أخرى، وإذا كان موجوًدا بالفعل، فإنَّ تلسكوب 
جيمس ويب الفضائي )JWST(، الذي ُأطِلَق 
مؤخًرا، سيستطيع تأكيد وجوده أو دحضه على 
الفور تقريًبا، وُيعلق كيبنج على ذلك قائاًل: 
ا بالنسبة للتلسكوب؛  »ستكون مهمًة سهلًة جدًّ
فقد يمكنه العثور على أقماٍر أصغر من يوروبا 
حول كوكب المشتري، إنَّه تلسكوب قوي إلى 

حدٍّ ال ُيصدَّق«. 
وهذا في حد ذاته يطرح فكرًة مثيرة، 
هي إمكانية استخدام تلسكوب جيمس ويب 
الفضائي إلجراء مسٍح من نوٍع ما، بحًثا عن 
األقمار الخارجية، وعلى المنوال الذي حقق 
به َسَلفه تلسكوب هابل الفضائي خطواٍت 
كبيرًة في جهود رصد الكواكب الخارجية، 
قد ُيعَرف تلسكوب جيمس ويب الفضائي 
بإسهامه في اكتشاف األقمار الخارجية، إذ 
يقول كيبنج: »يخطط فريقي اآلن كيف 
ُيمكن لتسلكوب جيمس ويب أن ُيجري 
عملية مسٍح بحًثا عن األقمار الخارجية؛ فهذه 
ستكون المرة األولى في تاريخ البشرية التي 
ا  يصبح فيها ذلك ممكًنا، أنا متحمس حقًّ

بشأن المستقبل«.
واألسباب الدافعة إلى تحقيق ذلك متعددة 
الجوانب؛ فحالما نشرع في العثور على األقمار 
الخارجية بكثرة، سنبدأ في فهم قابليتها للتباُين 
وأهميتها فهًما حقيقيًّا، فعلى سبيل المثال، 

ربما تكون ظواهر المد والجزر الناتجة عن 
قمرنا قد أدت دوًرا في صالحية كوكب األرض 
ِبَرك  الحياة في  للحياة، ما أسفر عن تطوُّر 
المد والجزر، كما أنَّ دراسة األقمار الخارجية 
قد تخبرنا بمزيٍد من المعلومات عن عملية 
تكوُّن الكواكب، وتقول كريدبرج عن ذلك: »إذا 
أردنا أن نفهم آلية تكوُّن الكواكب فهًما شاماًل، 
فسنحتاج إلى فهم األقمار«، وهناك سبٌب آخر 
لدراستها في رأي كريدبرج، وهو سبٌب أكثر 

تبسيًطا للمسألة، وهو أنَّ »األقمار رائعة«.
هذه األقمار الخارجية أيًضا قد ُتمثِّل أهداًفا 
ممتازًة في مساعي البحث عن الحياة؛ فنظًرا 
إلى أنَّ حجمها يتراوح على ما يبدو بين األحجام 
الصغيرة وحجم األرض واألحجام األكبر من 
ذلك، من المنطقي أن نفترض أنَّ بعض األقمار 
الخارجية الصخرية ربما كانت تدور حول كواكب 
غازية عمالقة ِضمن النطاق الصالح للحياة في 
مدارات نجومها، حيث يمكن أن توجد مياٌه 
سائلة، وتقول كريستيانسن عن ذلك: »هذه 
واحدة من الحاالت التي ربما يسبق فيها الخيال 
فيلم  العلمية، فلديك مثاًل  الحقائق  العلمي 
ن قمًرا صالًحا  »أفاتار« Avatar، الذي تضمَّ
للحياة يدور حول عمالٍق غازي، وفي أفالم 
»ستار وورز« Star Wars لديك أقمار صالحة 
للحياة تدور حول كواكب عمالقة غازية، فمن 
الناحية النظرية، يمكنك إنشاء صخرة حول 
عمالٍق غازي تتعرض للقدر المتوسط من أشعة 
الشمس، بحيث يتسنَّى لها أن تحمل ماًء سائاًل 

على سطحها«.
لكنَّ األمر محفوٌف ببعض التعقيدات؛ فأي 
قمٍر حول كوكٍب عمالق سيتعرض لقدٍر كبير 
من الجذب والشد بفعل قوى الجاذبية الناتجة 
عن هذا العالم األكبر، وهذا، في الظروف بالغة 
الشدة، كظروف قمر »آي أو« الذي يدور حول 
المشتري، ُيمكن أن يؤدي إلى نشاٍط بركاني 
مكثف، وكذلك فاإلشعاع الناجم عن الكواكب 
العمالقة الغازية ككوكب المشتري ُيمكن أن 
يكون مميًتا، ومثل هذه األنظمة ُيمكن أن تتسم 
بسماٍت خاصة غريبة، إذ تقول كريستيانسن: 
ا في الوضع الصحيح، فسيكون  »إذا كنت ُمصطفًّ
لديك نهاٌر وليل نتيجة دورانك، لكن ستصبح 
لديك دورٌة إضافية من تعاقب النهار والليل 
أنَّه  الكوكب، وصحيح  وراء  االنتقال  بسبب 
من شبه المؤكد وجود صخور بدرجة الحرارة 
المناسبة حول كواكب عمالقة غازية، لكن كونها 
صالحًة للسكن أم ال هو سؤاٌل ما زال بال إجابة، 

والكثيرون متحمسون بشأنه«.
وقمر »كيبلر-١٧٠8 بي- آي« ليس عاَلًما 
كهذا، لكنَّه متصدٌر مثيٌر آخر في بدايِة سباٍق 
ربما يؤول في نهاية المطاف إلى حقبٍة من 
دراسات الكواكب الخارجية، وفي هذا الصدد 
يقول كيبنج: »نعمل على تحقيق هذا الهدف 
بعيد المدى، المتمثل في محاولة اكتشاف مدى 
شيوع األقمار الواقعة خارج المجموعة الشمسية 
في الكون، وطبيعة هذه األقمار، المستقبل 

ا«.عن »ساينتافيك أميريكان« مشرق جدًّ

دعوة ماكرون بشأن »أوروبا القوية« تصطدم بـ »روسيا بوتين«

علماء الفلك يعثرون على قمٍر آخر محتمل خارج مجموعتنا الشمسية

أسئلة هجوم »داعش« على الحسكة السورية

»إكسبو 2020 دبي« مرآة وطن

يومية سياسية مستقلة

قمر »كيبلر-1٧08 بي- آي« متصدٌر 
في بدايِة سباٍق ربما يؤول إلى حقبة 
من دراسات الكواكب الخارجية

يجب أن يرّكز ماكرون على 
توضيح أن فرنسا ستفي بالتزامات 
الناتو لطمأنة الحلفاء الشرقيين

التهاون مع اإلرهاب سواء أكان 
إرهاب »داعش« أم مليشيات منتشرة 
ببعض البلدان لهو أخطر من اإلرهاب

ليونيل لوران

جوناثان أوكاالجان

كاتب في بلومبيرغ

صحفي مختص بشؤون الفلك والفيزياء

خورشيد دلي
خبير سياسي
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ــر  ــة غي بلغــت قيمــة التجــارة الخارجي
النفطيــة عبــر منافــذ أبوظبــي خــالل األحد 
عشــر شــهرا من العام ٢٠٢١ نحــو ١٩٠.٢٠ 
مليــار درهــم بنمــو ٢.٩% مقارنــة بالفتــرة 
ذاتها من العام ٢٠٢٠ والتي حققت خاللها 
١8٤.٩٣ مليــار درهــم وفقــا لتقريــر حركة 
ــارة  ــة إلم ــر النفطي ــلعية غي ــارة الس التج
أبوظبــي الصــادر عــن مركــز اإلحصــاء 

أبوظبي.
وتوزعــت تجــارة أبوظبــي غيــر النفطية 
إلــى واردات بقيمــة 8٣.٦٣ مليــار درهــم 
وصــادرات غيــر نفطيــة بقيميــة أكثــر مــن 
ــة  ــار درهــم بنمــو ٥.٤% مقارن ٧١.١٧ ملي
مــع الفتــرة ذاتهــا والتــي حققــت خاللهــا 
٦٧.٥٢ مليــار درهــم ونحــو ٣٥.٣٩ مليــار 
درهــم قيمــة إعــادة التصديــر بنمــو ١٠% 
مقارنــة مــع ٣٢.١٦ خــالل الفتــرة نفســها 

مــن العــام ٢٠٢٠.
وبلغــت قيمــة التجــارة الخارجيــة عبــر 
منافــذ إمــارة أبوظبــي خــالل شــهر نوفمبر 
٢٠٢١ أكثر من ٢٠.٣٥ مليار درهم مقارنة 
مــع ١٦.8٣ مليــار درهم خالل الفترة ذاتها 
مــن العــام ٢٠٢٠ فيمــا توزعــت التجــارة 
خــالل الشــهر نفســه إلــى واردات بقيمــة 
8.٣٧ مليــار درهــم لتســتحوذ علــى ٤١.١% 
مــن إجمالــي التجــارة وإلــى صــادرات غير 
نفطيــة بقيمة ٧.٧٩ مليار درهم لتســتحوذ 
علــى ما نســبته ٣8.٣% وإلــى إعادة تصدير 
بقيمــة ٤.١8 مليــار درهــم لتســتحوذ على 

٢٠.٦% مــن إجمالــي حركــة التجارة.
ــة الســعودية  وجــاءت المملكــة العربي
على رأس أهم الشــركاء التجاريين للتجارة 
الخارجيــة الســلعية غيــر النفطيــة إلمــارة 
أبوظبــي خــالل شــهر نوفمبــر ٢٠٢١ بقيمة 
ــن بقيمــة  ــا الصي ــار درهــم تلته ٤.8٧ ملي

١.١٥ مليــار درهــم تلتها الواليات المتحدة 
االمريكيــة بقيمــة ١.٤٦ مليــار درهم تلتها 

عمــان بقيمــة ١.١٤٤ مليــار درهــم .
وتوزعــت قيمة حركة التجارة الســلعية 
غيــر النفطيــة حســب المنافــذ الجمركيــة 
خالل نوفمبر ٢٠٢١ إلى ٧.٢١ مليار درهم 
ــو ٥.٩8  ــى نح ــة وإل ــذ البحري ــر المناف عب
مليــار درهــم عبــر المنفــذ الجويــة وإلــى 

٧.١٤ مليــار درهــم عبــر المنفــذ البريــة.
وتوزعــت قيمــة التجــارة الســلعية غيــر 
النفطية حسب الفئات االقتصادية الواسعة 
خــالل شــهر نوفمبر مــن العــام ٢٠٢١ على 
النحــو التالي لــوازم صناعيــة بقيمة ١١.٥٦ 
ــدا  ــة ع ــلع إنتاجي ــا س ــم تلته ــار دره ملي
معــدات النقــل بقيمــة ٢.٧١ مليــار درهــم 

تلتهــا معــدات النقل وأجزاؤهــا وملحقاتها 
بقيمــة ٢.٤٩ مليــار درهــم تلتهــا األغذيــة 
ــار درهــم  والمشــروبات بقيمــة ١.٥١ ملي
تلتهــا ســلع اســتهالكية بقيمــة ١.٩٦ مليــار 
درهم تلتها وقود وزيوت التشــحيم بقيمة 
ــرى  ــلع أخ ــا س ــم تلته ــون دره 88.8 ملي

بقيمــة ١٢.٥ مليــون درهــم.
ــلعية  ــارة الس ــر أن التج ــر بالذك الجدي
غيــر النفطيــة إلمــارة أبوظبــي تقتصر على 
الســلع التــي دخلــت فقــط مــن المنافــذ 
البريــة والبحريــة والجويــة إلمــارة ابوظبي 
أو خرجــت منهــا، وهــو مــا يعنــي أنهــا ال 
ــة  ــر النفطي ــي غي ــل كل تجــارة أبوظب تمث

مــع العالــم.وام

التقــى ســعادة يونــس حاجــي الخــوري 
ســعادة  أمــس   الماليــة  وزارة  وكيــل 
كريســتوفر بايــن رئيــس مجلــس األعمــال 
األســترالي اإلماراتــي والوفــد المرافــق 
ــه، وذلــك فــي مقــر وزارة الماليــة فــي  ل
دبي.وناقــش اللقــاء ســبل تنميــة العالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة بين دولــة اإلمارات 
ــة المتحــدة وأســتراليا بمــا يحقــق  العربي
ــاق  ــن آف ــزز م ــة ويع ــا المتبادل مصالحهم

ــاون والشــراكة المســتقبلية. التع
اللقــاء مــن جانــب وزارة المالية عبداهلل 
ــات  ــر إدارة العالق ــي مدي ــد العبيدل أحم
والمنظمــات المالية الدوليــة، وماجد علي 
عمران مستشــار بالوزارة، ويوســف محمد 
ــات  ــر إدارة العالق ــب مدي ــر نائ ــن حج ب
والمنظمــات الماليــة الدوليــة، وعــدد مــن 

المســؤولين فــي الــوزارة.

وخــالل اللقــاء، أكــد ســعادة يونــس 
حاجــي الخــوري أهميــة العالقــة الثنائيــة 
التــي تجمع بيــن دولة اإلمارات وأســتراليا 
خاصــة فــي ظــل مــا تشــهده مــن تطــور 
ملحوظ فــي مختلف المجاالت االقتصادية 
واالستثمارية والتجارية، مشيرًا إلى ضرورة 
تشجيع القطاع الخاص ورجال األعمال في 
البلديــن للعــب دور محــوري فــي توطيــد 

أواصــر الشــراكة بيــن البلديــن.
وقال ســعادته: »تحــرص دولة اإلمارات 
على مواصلة الحوار االستراتيجي اإلماراتي 
- األسترالي لتعزيز العالقات الثنائية، خاصة 
فــي ظــل مــا يربــط البلديــن الصديقين من 
روابط صداقة متميزة ومصالح اســتراتيجية 
الســتكمال  قدمــًا  ..ونتطلــع  مشــتركة 
المحادثــات وإيجــاد حلــول للتحديات التي 
تعرقــل توقيــع اتفاقيــات تجنــب االزدواج 

الضريبــي علــى الدخــل وحمايــة وتشــجيع 
االســتثمار، والتــي ســيكون لهــا دور كبيــر 
فــي زيــادة حجــم االســتثمارات واالرتقــاء 
ــاق  ــة واآلف ــات االقتصادي بمســتوى العالق

المســتقبلية بيــن البلديــن الصديقيــن”.
وأكــد الجانبــان أهميــة عقــد لجــان 
مشتركة بين البلدين بشكل دوري، ومتابعة 
االتفاقيــات الصــادرة عنهــا لتعزيــز العمــل 
ــة  ــات االقتصادي ــل االتفاقي ــي وتفعي الثنائ
الموقعة وتشــجيع المؤسســات االقتصادية 
فــي البلديــن علــى عقــد المزيــد مــن 
الحوارات واللقاءات المتخصصة لفتح آفاق 
جديــدة للتعــاون فــي مختلــف المجــاالت 
االقتصاديــة واالســتثمارية والتجاريــة وبما 
ــا  ــات الســياحة والتكنولوجي يغطــي قطاع
والعقــارات والصناعــة واالتصاالت والطاقة 

المتجــددة وغيرهــا.وام

بنمو ٢.٩%.% مقارنة بالفترة ذاتها من ٢0٢0
190.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خالل 11 شهرًا

وكيل وزارة المالية يبحث التعاون والشراكة مع مجلس األعمال األسترالي اإلماراتي

اعتمد قطاع خدمات األسواق 
ــس  ــع لمجل ــتهلكين التاب والمس
والمطابقــة  للجــودة  أبوظبــي 
انضمــام ٧ منشــآت جديــدة مــن 
مؤسســات القطــاع الخاص ضمن 
برنامــج شــريك الجــودة وذلــك 
تقديــرًا لدورهــم ومســاهماتهم 
أبوظبــي  إمــارة  أســواق  فــي 
وتعزيز أنشــطة مراقبة األســواق 

وتحقيــق العدالــة التجاريــة.
وزار فريــق عمــل مــن القطــاع برئاســة ســيف علــي الحوســني 
مديــر إدارة مراقبــة األســواق بزيــارة الشــركاء الجــدد خالل شــهر 
ــي برنامــج  ــة ف ــم شــهادات العضوي ــر الجــاري ٢٠٢٢ ومنحه يناي
شــريك الجــودة وتســليمهم األدرع فــي مقراتهــم وقــد تضمنــت 
قائمــة األعضــاء الجــدد لهــذا العــام كٍل مــن »محــالت تويــز آر 
أص التابــع لمجموعــة الفطيــم ومركــز التعليــم المبكــر ومصانــع 
معتــوق ومجوهــرات الجزيرة ومجوهرات بني يــاس ومجوهرات 
ــي  ــك العــدد اإلجمال ــح بذل العوضــي ومجوهــرات ســامر« ليصب

للشــركاء فــي البرنامــج ٦٩ شــريكًا.
وأكــد ســيف علــي الحوســني مديــر ادارة مراقبــة االســواق أن 
ــادة الشــركاء يأتــي فــي إطــار جهــود المجلــس الراميــة إلــى  زي
تفعيــل عمــل هــذه المبادرة التــي تقوم على مبدأ الثقــة والتعاون 
ــى  ــة باإلضافــة إل ــة والتجاري والشــراكة مــع المنشــآت االقتصادي
المســؤولية المتبادلــة بيــن األطــراف المعنيــة لتحقيــق األهــداف 
المشــتركة نحــو أســواق أكثــر عدالــة وأمانة تســاهم في اســتدامة 

نمــو اقتصــاد إمــارة أبوظبــي.
أن  الحوســني  وأضــاف 
إدارة مراقبــة األســواق الــذراع 
تلعــب  للمجلــس  الميدانيــة 
ــة كل  ــي حماي ــيًا ف دورًا رئيس
مــن التجــار والمســتهلكين من 
خالل عمليات التفتيش والرقابة 
اليوميــة التي يقوم بها مفتشــو 
المجلــس فــي األســواق كافــة 
للتأكــد مــن  تهــدف  والتــي 
االلتــزام بتطبيــق القوانيــن واللوائــح الفنيــة والمعاييــر المعتمــدة 
فــي إمــارة ابوظبي والدولــة باإلضافة إلى تطبيــق أحكام وقرارات 
مجلــس الــوزراء فيمــا يخــص عمليــات التحقــق المترولوجــي مــن 
أدوات القيــاس القانونيــة والعبــوات المعبــأة مســبقا والمنتجــات 
المقيــدة واالتفاقيــات الموقعــة بيــن المجلــس والجهــات المعنية.

وأشــار الحوســني إلــى أن برنامــج شــريك الجــودة يهــدف إلــى 
ضمــان حــق كٍل مــن التجــار والمســتهلكين فــي توافــر أســواق 
أكثــر عدالــة تدعــم اقتصــاد اإلمــارة واســتمرارية تنســيق الجهــود 
المبذولــة لحمايــة المجتمــع مــن المخاطــر المحتملــة بمــا يخــص 
المنتجــات الخاضعــة للرقابــة وأدوات القياس القانونيــة والعبوات 
المعبــأة مســبقًا ضمــن إطــار مؤسســي كمــا يعمــل البرنامــج على 
تحقيــق التعاون المشــترك بيــن المجلس والقطــاع الخاص لضمان 
ســالمة المســتهلكين وتعزيز حماية األســواق باإلضافة إلى تطبيق 
ــزام الطوعــي باألنظمــة والتشــريعات  اإلجــراءات المناســبة لاللت

ومعاييــر األمــان الدولية.وام

يحتفــي ســوق أبوظبــي العالمــي باليوم 
العالمــي لحمايــة البيانات الــذي يوافق ٢8 
ينايــر مــن كل عــام، ويصــادف هــذا العــام 
الذكــرى الســنوية الـــ ٤١ لتوقيــع االتفاقية 
رقــم ١٠8 لمجلــس أوروبــا، المعاهــدة 

الدوليــة الوحيــدة لحمايــة البيانــات.
ويشارك ســوق أبوظبي العالمي بنشاط 
في أنشــطة هــذا اليــوم باعتبــاره المراقب 
الوحيد مــن دول مجلس التعاون الخليجي 

التفاقيــة مجلس أوروبا ١٠8.
وتنفــذ هيئــات حماية البيانــات الوطنية 
ــي  ــوم الدول ــي الي والقطاعــات األخــرى ف
ــات كل عــام أنشــطة لرفــع  ــة البيان لحماي
مســتوى الوعــي بحقــوق حمايــة البيانــات 
الشــخصية والخصوصية، وقد أصدر ســوق 
أبوظبــي العالمــي فــي العــام ٢٠٢١ لوائــح 
ــام ٢٠٢١.  ــات لع ــة البيان ــة لحماي تنظيمي
وقــد تــم مقارنــة هــذه اللوائــح التنظيمية 
بالمعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك االتفاقية 

رقــم ١٠8.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس 
ــوق  ــي س ــجيل ف ــلطة التس ــذي لس التنفي
ــة  ــي العالمــي.. » ال تعــد خصوصي أبوظب
البيانــات الشــخصية وحمايتهــا مجرد ميزة 
إضافيــة، فهــي فــي الواقــع حــق أساســي 
لــكل شــخص تنــص عليــه معاييــر اللوائــح 
التنظيميــة. تعتبــر عمليــة بنــاء الثقــة بيــن 
الشــركات واألفــراد أمــرًا غيــر ممكن دون 
ــة خصوصيتهــم، ممــا  ــى حماي ــد عل التأكي
ســيحول دون تحقيــق التقــدم االقتصــادي. 
نحــن ملتزمــون بزيــادة الوعــي حــول 
هــذه المشــكلة بشــكل يومــي، ويأتــي 

اليــوم العالمــي لحمايــة البيانــات ليســمح 
ــا بالتفكيــر فــي التقــدم الــذي حققنــاه  لن
واالحتفــال بإنجازاتنا. يؤكــد االحتفال بهذا 
اليــوم علــى االلتــزام الكبير من قبل ســوق 
أبوظبي العالمــي بحماية المصالح الفردية 
ومواصلــة الســعي لتحقيــق ذلــك. أود أن 
أغتنــم هذه الفرصة ألشــكر كل فرد داخل 
دولــة اإلمــارات وفــي جميــع أنحــاء العالم 
ممــن ســاعدوا فــي إيصــال مجتمــع حماية 

البيانــات إلــى مــا هــو عليــه اليــوم”.
مــن جانبــه، قال ســامي محمــد، مفوض 
حمايــة البيانــات فــي الســوق » يســعدنا 
أن نشــارك فــي فعاليــات االحتفــال باليــوم 
العالمــي لحماية البيانــات. يوفر هذا اليوم 
فرصــة مهمــة إلعــادة التأكيد علــى ضرورة 

وجود قوانين لحماية البيانات والخصوصية، 
والتــي يتــم ســنها لضمــان حصــول األفــراد 
ــم وتســهيل  ــة معلوماته ــى حــق حماي عل
ــات  ــي للبيان ــادل واألخالق ــتخدام الع االس
مــن قبــل الشــركات. يتبنى ســوق أبوظبي 
العالمي والواليات القضائية األخرى بشكل 
ــة  ــة متقدم واضــح وبســرعة أدوات رقمي
ــة  ــى التنمي ــار واســعة النطــاق عل ذات آث
االجتماعية واالقتصادية، وتكتســب حماية 
ــر نتيجــة لعيشــنا  ــة أكب ــة أهمي الخصوصي
فــي العصر الرقمــي. يلعب مكتــب حماية 
البيانــات دورًا رئيســيًا فــي الســوق وعلــى 
المســتوى اإلقليمــي فيمــا يتعلــق بمعالجة 
البيانات الشخصية ودعم حقوق الخصوصية 

لألفراد”.وام

»أبوظبي للجودة« يعتمد 7 منشآت جديدة ضمن برنامج شريك الجودة
سوق أبوظبي العالمي يحتفي باليوم العالمي لحماية البيانات

ــددة -  ــي للســلع المتع ــز دب ــن مرك أعل
المنطقــة الحرة العاملة على مســتوى العالم 
والســلطة التابعــة لحكومــة دبــي المختصــة 
بتجــارة الســلع والمشــاريع.. عــن القائمــة 
الكاملــة للمتحدثيــن المشــاركين فــي مؤتمر 
دبــي للمــاس الذي ســيرحب بخبــراء صناعة 
الماس يوم ٢١ فبراير المقبل بفندق أتالنتس 

النخلــة فــي دبي.
ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى الجهــود 
الوطنيــة الشــاملة بما فيها حمــالت التطعيم 
الناجحة واإلجراءات االحترازية المتبعة التي 
عــززت مكانــة اإلمــارات كواحــدة مــن أكثــر 
الوجهــات الدوليــة اآلمنــة إلقامــة الفعاليات 
واســتقبال الــزّوار مــن جميــع أنحــاء العالم.

وتنطلــق فعاليــات النســخة الخامســة من 
مؤتمــر دبــي للماس تحت شــعار »مســتقبل 
المــاس« حيث يشــارك كل مــن بروس كليفر 
الرئيــس التنفيذي لدى »دي بيرز« وِســرجي 
إفانــوف الرئيــس التنفيــذي لــدى »آلروســا« 

بكلمــة أمــام الحضــور فــي دبي.
ويناقــش الحــدث الســنوي وفقــا ألجنــدة 
أعمــال المؤتمــر التي تم اإلعالن عنها مؤخرا 
الفــرص والتحديات الراهنة فــي القطاع كما 
ســيتطرق إلى دور شــركات الماس في رســم 
مالمــح مســتقبل نمــو القطــاع وبالتزامن مع 
ــة مــن المؤتمــر  انطــالق النســخة الحضوري
ســيتم بّث الفعاليات عبــر المنصات الرقمية 
كــي يتمكــن الجمهــور الدولــي مــن متابعــة 

كافة األحداث والجلســات.
وقــال أحمــد بن ســليم الرئيــس التنفيذي 

األول والمديــر التنفيــذي لمركز دبي للســلع 
المتعددة.. إن دبي باتت حاليا مركز الماس 
األســرع نمــوا فــي العالــم وقطعــت اإلمــارة 
شــوطا كبيرا في تجــارة الماس التي انطلقت 
في دبي منذ ٢٠ عاما فقط ورسخت مكانتها 
لتصبــح خــالل أقــل مــن عقدين مركــزًا مهما 
لتجــارة المــاس حــول العالــم ...متطلعــا إلى 
المشــاركة فــي نقاشــات هادفــة مــع خبــراء 
ــي  ــم ف ــة حــول العال ــاس العامل ــز الم مراك
دبــي والعمــل معــا لضمــان مســتقبل هــذه 
الصناعــة وســيكون مؤتمــر دبــي للمــاس بــال 
شــك أحــد أهــم الفعاليــات وأكثرهــا تأثيــرا 
فــي صناعة المــاس خالل الســنوات األخيرة.

وتعقــد سلســلة مــن الجلســات الحواريــة 

والفعاليــات المتخصصــة بالقطــاع على مدار 
أســبوع كامل في دبي وتبدأ بانعقاد اجتماع 
مجلس الماس العالمي في ٢٠ فبراير ٢٠٢٢.

وســيقام حفــل لتوزيــع جوائــز عالــم 
المجوهــرات بالتعــاون مــع شــركة إنفورمــا 
ماركتــس وتكريم المســاهمات المتميزة في 
تطويــر قطــاع الماس والمجوهــرات العالمي 
وسيعقد معرض دبي للمجوهرات واألحجار 
الكريمة والتكنولوجيا في نســخته االفتتاحية 
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي بين ٢٢-

ــرج  ــا يســتضيف ب ــل بينم ــر المقب ٢٤ فبراي
المــاس اجتماعــات رؤســاء االتحــاد العالمــي 
لبورصــات الماس واالتحــاد الدولي لمصنعي 

المــاس يومــي ٢٤ و٢٥ فبرايــر المقبــل.وام

ــرة  ــة فــي دائ بلغــت التصرفــات العقاري
االراضــي واالمــالك فــي دبــي أكثر مــن ٧٩٣ 
مليــون درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمس 
تســجيل ٢٢٧ مبايعــة بقيمــة ٥8٩.8٥ مليون 
درهــم، منهــا ١٤ مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
١٠٣.٢٧ مليون درهم و٢١٣ مبايعة للشــقق 

والفلــل بقيمــة ٤8٦.٥8 مليــون درهــم. 
وقــد جاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة 
٥٠ مليــون درهــم في منطقة الثنيــه الرابعة 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ١١ مليــون درهــم فــي 
منطقــة الحبيــه الرابعــة تليها مبايعــة بقيمة 
١١ مليــون درهــم في منطقة حدائق الشــيخ 

محمــد بن راشــد. 
وقــد تصدرت منطقــة اليفــره ٢ المناطق 
ــات إذ ســجلت ٦  ــث عــدد المبايع مــن حي
مبايعــة بقيمة ٦ مليون درهم وتلتها منطقة 
الحبيه الرابعة بتسجيلها ٤ مبايعة بقيمة ٣٣ 
مليــون درهم وثالثة في اليفره ٣ بتســجيلها 

٢ مبايعــة بقيمــة ٣ مليون درهم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعات الشــقق 
والفلــل فقد جــاءت مبايعة بقيمة ٣٣ مليون 

درهم بمنطقة معيصم األول كأهم المبايعات 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة ١٥ مليــون درهــم فــي 
منطقــة نخلــة جميــرا وأخيــرا مبايعــة بقيمة 

١٤ مليــون درهــم في منطقــة جزيرة ٢. 
وقــد تصــدرت منطقــة الخليــج التجــارى 
المناطــق مــن حيــث عــدد مبايعات الشــقق 
ــة ٤٧  ــة بقيم ــجلت ٣٦ مبايع ــل إذ س والفل
مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة مرســى دبــي 
بتسجيلها ٢٣ مبايعة بقيمة ٧٣ مليون درهم 

وثالثــة فــي الخيــران األولــى بتســجيلها ٢١ 
مبايعــة بقيمــة ٦٤ مليــون درهــم. 

وســجلت الرهونات قيمة قدرها ١٧٧.٢8 
ــات أراضــي  ــا ١٠ رهون ــون درهــم منه ملي
بقيمــة ٤٩.٥٤ مليــون درهــم و٥٩ رهونــات 
فلــل وشــقق بقيمــة ١٢٧.٧٤ مليــون درهم، 
وكان أهمهــا بمنطقــة بــرج خليفة بقيمة ٤٢ 
مليــون درهــم وأخــري فــي منطقــة الثنيــه 

الخامســة بقيمــة ١٦ مليــون درهــم. 

 أظهــر العــام الماضــي ٢٠٢١ أداًء اســتثنائيًا 
لســوق دبي العقاري، مدعومًا بالنتائج واألرقام 
التي حققها شــهر ديســمبر الفائت، ســواًء على 
صعيــد المبايعــات العقاريــة، أو أرقام المؤشــر 
الشــهري، إذ شــهد ديســمبر تســجيل مبايعــات 
عقارية وصلت إلى ٥.٦٠١ مبايعة بقيمة ١٥.٦8 
مليــار درهــم، األمــر الــذي ســاهم فــي ارتفــاع 
ــر  ــى أكث ــة خــالل ٢٠٢١ إل ــات العقاري التصرف
مــن 8٤.١٩٦ تصرفــًا بقيمــة ٣٠٠ مليــار درهم، 
وهــي القيمــة الســنوية األعلــى علــى اإلطالق، 
فــي تاريــخ اإلمــارة، فيمــا شــهد ديســمبر أيضــًا 
ــي لـــ ١.١٥٦ نقطــة  تســجيل المؤشــر اإلجمال
بســعر ١.١١٥،٩٣٧ درهــم، مــا يجعلــه األعلــى 
منــذ فبرايــر ٢٠١٩ مــن حيــث أرقــام المؤشــر، 
واألعلى من حيث القيمة منذ أغسطس ٢٠١8. 
وذلك حســب بيانات النسخة الثانية والعشرين 
مــن المؤشــر الرســمي ألســعار البيع فــي دبي، 
الــذي أطلقتــه »أراضــي دبــي« بالتعــاون مــع 

ــي فايندر”.  »بروبرت
ــات المؤشــر الــذي يّتخــذ مــن  وتؤكــد بيان
العــام ٢٠١٢ ســنة األســاس، ومــن ينايــر ٢٠١٢ 
شــهر األســاس، ومــن الربــع األول ٢٠١٢ ربــع 
األســاس، أّن عــام ٢٠٢١ أنهــى نتائجــه بأرقــام 
قياســية، مــن شــأنها أن تنعكــس ايجابــًا علــى 
العــام ٢٠٢٢، الــذي يعّد العــام األول في رحلتنا 
نحــو الخمســين عامــًا المقبلــة، والتــي تســعى 
خاللهــا دبــي واإلمــارات إلى بنــاء أفضل اقتصاد 

علــى مســتوى العالــم.
ــي  ــي، ف ــهري اإلجمال ــر الش ــّجل المؤش س
ديســمبر الفائــت أرقامــًا بلغــت ١.١٥٦ نقطــة، 
بســعر ١.١١٥.٩٣٧ درهــم، وذلــك بعــد أن 
ســّجل المؤشــر الشــهري للشــقق ١.١8٢ نقطــة 
بســعر ١.٠٠٠.٢٥٣ درهم، فيما ســّجل المؤشــر 
الشــهري للفلــل / تــاون هــاوس ١.١٦٧ نقطــة 

بســعر ١.٩٩٠.٤٩٦ درهــم. 
ــي  ــدوره ســّجل المؤشــر الربعــي اإلجمال ب
للربــع الرابــع مــن العــام الماضــي ١.١8١ نقطة 
بســعر ١.١١8.٢١8 درهم، بعد تسجيل المؤشر 
الربعي للشقق ١.١8٤ نقطة بسعر ١.٠٠٠.٠٥٤ 
درهم، وتســجيل المؤشــر الربعي للفلل / تاون 
هاوس ١.٢٠٤ نقطة بســعر ٢.٠٦٠.8٦٣ درهم.

وعلى صعيد العام ٢٠٢١ ككل، سّجل المؤشر 
السنوي اإلجمالي ١.١٩٣ نقطة بسعر ١.١٣٣.٧٧٦ 
درهــم، فــي أعقاب تســجيل المؤشــر الســنوي 
للشقق ١.٢٠١ نقطة بسعر ١.٠٤١.٦٧٩ درهم، 
وتســجيل مؤشــر الفلــل / تــاون هــاوس ١.١٩8 

نقطة بسعر ١.٩٦١.٦٧٩ درهم.
شــهد ســوق دبي العقاري تســجيل أكثر من 
8٤.١٩٦ تصرفــًا فــي ٢٠٢١، بقيمــة ٣٠٠ مليــار 

درهــم، وهــي القيمــة األعلــى علــى اإلطــالق 
لقطــاع العقــارات فــي تاريــخ دبي، وقد ســّجل 
ــث عــدد  ــواً بنســبة ٦٦.٣% مــن حي ــك نم بذل
التصرفــات و٧٢% مــن حيــث قيمتهــا، مقارنــة 

بالعــام ٢٠٢٠.
كمــا حّطــم ٢٠٢١ بذلــك رقمــًا قياســيًا لمدة 
١٢ عامــًا مــن حيــث قيمــة مبيعــات العقــارات 
مــع بيع عقــارات بقيمة ١٥١.٠٧ مليــار درهم، 
فيمــا كان إجمالــي عــدد المبايعــات العقاريــة 
خــالل ٢٠٢١ هــي األعلى أيًضا منذ عــام ٢٠١٣، 

بعــد تســجيل ٦١.٢٤١ مبايعة.
مــن جهــة أخرى اســتحوذ الســوق الثانوي / 
الوحــدات الجاهــزة في عــام ٢٠٢١ على ٥٩.٦% 
ــي المبايعــات، فــي حيــن شــّكلت  مــن إجمال
المبايعــات على الخارطــة ٤٠.٤%. وفيما يتعلق 
بحجم المعامالت فقد تعاملت المبايعات على 
الخارطــة مــع ٢٤.٧٦١ عقــاًرا، بقيمــة إجماليــة 
قدرهــا ٤٥.٥ مليــار درهــم، فــي حيــن تــم بيع 
ــوي، بقيمــة  ــي الســوق الثان ــاًرا ف ٣٦.٤8٠ عق
ــا  ــار درهــم، وهــي أيًض ــة ١٠٥.٥٦ ملي إجمالي
ــذ  ــوي من ــى قيمــة لمبيعــات الســوق الثان أعل

عــام ٢٠٠8.
وقــد حقق عــام ٢٠٢١ نمواً بنســبة ٧٤.٧٧% 
فــي حجم المبيعــات، ونمــواً بنســبة ١١٠.١٩% 
ــة  ــة بعــام ٢٠٢٠. ولمقارن ــا، مقارن فــي قيمته
النتائــج بشــكل مهنــي أكثــر، وتحديــداً مــا قبل 

تفشــي كوفيــد-١٩، نجد أن العــام ٢٠٢١ حقق 
ــي حجــم  ــى ٥٥.٤٧% ف ــواً بنســبة تصــل إل نم
معامــالت المبيعــات، و٩٠.١% فــي القيمــة، 

مقارنــة بالعــام ٢٠١٩.
شهد الربع الرابع من عام ٢٠٢١ ما مجموعه 
١٧.٩٤٢ مبايعــة، بقيمــة ٤٦.٧٥ مليــار درهــم، 
ــد عــدد المبايعــات  ــى صعي ــى عل وهــي األعل

وقيمتهــا منــذ الربــع الرابــع من عــام ٢٠١٣.
وقــد اســتحوذ الســوق الثانــوي / الوحــدات 
الجاهــزة علــى ٥٥.٩% من إجمالــي المبايعات، 
خــالل الربــع الرابــع ٢٠٢١، و٤٤.١% للمبايعات 
علــى الخارطة. وفيمــا يتعلق بحجم المعامالت 
فقــد تعاملــت المبايعــات علــى الخارطــة مــع 
ــة قدرهــا ١٦.٩٢  ــاًرا بقيمــة إجمالي ٧.٩١٣ عق
مليــار درهــم، فــي حيــن تــم تــداول ١٠.٠٢٩ 
عقــاًرا فــي الســوق الثانــوي، بقيمــة إجماليــة 

قدرهــا ٢٩.8٢ مليــار درهــم.
كمــا أظهر الربع الرابــع ٢٠٢١ مقارنة بالربع 
الرابع ٢٠٢٠؛ زيادة في حجم المبيعات بنســبة 
٦٤.١٢%، وزيــادة في القيمة بنســبة ١١٤.٧٤%. 
فــي حين بلغت الزيــادة ٤٧.٥٣% و٩٧.٥٩% من 
حيــث الحجــم والقيمــة علــى التوالــي، مقارنــة 

بالعام ٢٠١٩.
وعنــد المقارنــة بيــن الربــع الرابــع والربــع 
الثالــث من عام ٢٠٢١، نجد أّن حجم المبيعات 
علــى الخارطــة نمــا بنســبة ١٤.٥٣%، فــي حين 
زادت مبيعــات العقــارات الثانويــة / الجاهــزة 
بنســبة ١١.٢٢%. كمــا ارتفعــت قيمــة معامالت 
المبيعــات علــى الخارطــة بنســبة ٢٥.٣8%، 
وارتفعــت قيمــة معامــالت المبيعــات للســوق 
الثانــوي بنســبة ٣.٣٦%. وقد ســاهم هــذا النمو 
خــالل الربــع الرابــع ٢٠٢١ فــي تحقيقــه ألكبــر 
ــالت  ــواء، لمعام ــّد س ــى ح ــة عل ــم وقيم حج
المبيعــات علــى الخارطــة فــي ربــع واحــد منذ 

الربــع األول مــن عــام ٢٠١٠.

مؤتمر دبي للماس يجمع خبراء صناعة القطاع 21 فبراير

793 ملـيـون درهـم تصـرفـات العـقـارات في دبـي

أداء قياسي بتسجيل أعلى قيمة سنوية للمبايعات في تاريخ دبي
»أراضي دبي«: نتائج استثنائية في 2021  بتمكين القطاع العقاري نحو الخمسين عامًا المقبلة
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13العدد )٣٦٥٥( السبت-األحد ٢٦-٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٩-٣٠ يناير ٢٠٢٢م

انطلقــت أمــس األول  بمالعــب نــادي 
غنتوت لســباق الخيــل والبولو بطولة كأس 
ســلطان بــن زايد للبولو الســنوية والمقامة 
بتوجيهــات ورعايــة ســمو الشــيخ فالح بن 
زايــد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لســباق 
الخيــل والبولــو والتــي تســتمر منافســاتها 
حتــى الرابــع من فبرايــر المقبل بمشــاركة 
٦ فــرق ، وقــد أســفرت مباريــات الجولــة 
األولــى التي شــهدت مشــاركة كافــه الفرق 
المشــاركة عــن فــوز فريــق بــن دري بولــو 
علــي انكــورا بولو )حامــل اللقــب( بنتيجة 
٣/٧.٥، ليتصــدر بفــارق األهــداف بقيــادة 
محمــد بن دري الذي ســجل هدفين كحال 
راشــد بــن دري وكريســتوبول وخالــد بــن 
دري هدفــا، وســجل النكــورا الالعب ريان 

وريكاردو.
وفــي المبــاراة الثانية فــاز فريق غنتوت 
ــو ٦/٧.٥  ــو علــى فريــق )را نــون( بول بول
وسجل لغنتوت أوسكار ٣ أهداف ويوسف 
بن دســمال هدفين وهدفا لكل من ســعود 
ــا أهــداف  الخــوري وناصــر لشامســي ،أم
فريــق را نون فســجلها تيــم وارد ٥ أهدف 
ليتصــدر قائمــة هدافي البطولــة حتى االن 
وهدفا لراشد العبار .. وفي المباراة الثالثة 
واألخيــرة فقــد فــاز فريــق أبــو ظبــي على 
فريــق ساريســا بانســالي بولــو ٦.٥/٧ بعــد 
ــق  ــة، وســجل لفري ــرة متكافئ ــاراة مثي مب
ــا  ــور وراج ــارق الحبت ــو ط ــي بول ــو ظب أب
وامــادوري )هدفيــن( لــكل منهــم وهدفــا 
راشــد اليبهوني، ولفريق ساريســا بانســالي 
راشــي ٤ أهــداف وغواالنــد وادار مباريات 
الجولــة االفتتاحيــة طاقــم الحــكام الدولــي 

المكــون مــن بيتر ودكســين وســانتياغو.

وتســتأنف مباريــات الجولــة الثانيــة من 
تصفيــات الــدور التمهيــدي اليــوم الســبت 
ــو  ــد للبول ــن زاي ــلطان ب ١/٢٩ بملعــب س
بمواجهــات فريــق ابوظبي بولــو مع فريق 
)را نون( وفي الثانية يلتقي فريق ساريســا 

بانســالي مــع انكــورا بولــو )حامــل اللقب( 
للتعويــض ، وفــي المبــاراة الثالثــة يكــون 
اللقــاء المرتقــب بيــن بــن دري  وغنتــوت 
،حيــث تحــدد مواجهات اليوم شــكل ختام 

مباريــات الــدور التمهيدي.

برعايــة كريمة من صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة .. شهد الشيخ 
ســالم بــن عبــد الرحمــن القاســمي، رئيــس 
مكتب ســمو الحاكم، انطالق المرحلة األولى 
لطــواف الشــارقة الدولــي الســابع للدارجات 
وذلــك فــي منطقــة الممــزر بالشــارقة، تحت 
شــعار »٥٠ عامــًا فــي حــب ســلطان«، تفاعاًل 
مــع اليوبيــل الذهبــي لتولــي صاحب الســمو 
حاكــم الشــارقة مقاليــد الحكــم فــي إمــارة 

الشارقة.
وتبلغ مســافة الســباق ٤٣8.8 كلم موزعة 
علــى أربع مراحل، ويســتمر حتــى األول من 
فبرايــر المقبل بمشــاركة ١٤٤ دراجًا يمثلون 
٢٤ فريقــًا ومنتخبــًا مــن ١٦ دولــة، وبلغــت 
مســافة المرحلــة األولــى 8.8 كلــم وانطلقت 
من أمام مصرف الشــارقة اإلسالمي بالممزر، 

وانتهــت فــي ذات نقطــة البداية.
الدولــي  الشــارقة  طــواف  ويتضمــن 
للشــباب  المحلــي  الطــواف  للدراجــات، 
تحــت ١٦ و١٧ و١8 ســنة للفــردي والفــرق، 
ومســافته اإلجماليــة ٢٣8 كلــم موزعــة علــى 
أربــع مراحــل، كمــا تضمــن الطــواف ســباقًا 
خاصًا للمعاقين شــارك فيــه ١٥ العبًا وانطلق 

ــم. لمســافة 8.8 كل
ــي  ــي طــواف الشــارقة الدول ويشــارك ف
للدراجات في نسخته السابعة، والذي يعاود 
االنطالق بعد توقف اضطراري بسبب جائحة 
كوفيــد-١٩، عــدد مــن الفــرق والمنتخبــات 
ــاًل  ــارات ممث ــب اإلم ــي منتخ ــة، وه الوطني
للدولــة، إلــى جانــب فريــق النصــر، وفريــق 
ــي  ــو ظب ــادي أب ــق ن ــي، وفري ــباب األهل ش
ــق  ــي، وفري ــق شــرطة دب للدراجــات، وفري
الشــعفار جميــرا، وفريق تريــك ام ٧، وفريق 

تــورك، وفريــق يــاس.
وعلى مستوى المشاركة العربية والعالمية 
يشــارك فــي الطــواف المنتخــب الســعودي، 
عمــان،  ومنتخــب  الكويتــي،  والمنتخــب 
والمنتخــب المصــري، والمنتخــب الســوري، 
والمنتخــب المغربي، والمنتخــب الجزائري.

ــة  ــق األكاديمي ومــن الفــرق يشــارك فري
ــق  ــن، وفري ــة البحري ــن مملك ــي م البحرين
ترينجانــو مــن ماليزيــا، وفريــق طشــقند مــن 
أوزبكســتان، وفريــق التنميــة مــن منغوليــا، 
وفريق دوكال من ســلوفاكيا، وفريق ســاكاريا 
ــي  ــي س ــو س ــق ماي ــا، وفري ــن تركي ــرو م ب

مــن تايــوان، وفريــق روجاي من اندونيســيا.
وتتوزع مســارات ومراحل طواف الشارقة 
ــي  ــن ف ــدة أماك ــى ع ــة عل ــي المتنوع الدول
إمــارة الشــارقة خــالل األيــام المقبلــة، حيث 
تنطلــق المرحلة الثانيــة »المدينة الجامعية« 
يــوم الســبت ٢٩ يناير الســاعة ١١:٠٠ صباحا 
لمســافة ٩٦ كلــم، وتبــدأ مــن أمــام المدينــة 
الجامعيــة وتنتهــي في نــادي مليحــة الثقافي 

الرياضي.
أمــا المرحلة الثالثة »اســتراحة الســحب« 
تنطلــق يــوم األحــد ٣٠ ينايــر الســاعة ١١:٠٠ 
صباحــا لمســافة ١٠8كلــم، وتبــدأ مــن نــادي 
اتحــاد كلبــاء الثقافــي الرياضــي وتنتهــي فــي 

اســتراحة الســحب بخورفــكان.
وتنطلــق المرحلة الرابعة »واحة البداير« 
يــوم االثنيــن ٣١ ينايــر الســاعة ١٠:٠٠ صباحا 
لمســافة ١٢٣ كلــم، مــن أمــام منتجــع واحــة 
البداير وتنتهي في نادي سيدات وادي الحلو.

ويختتم الطواف بالمرحلة الخامســة »سد 
الرفيصــة« التــي تنطلق يوم الثالثــاء ١ فبراير 
الســاعة ١:٠٠ ظهرا لمســافة ١٠٣ كلم، وتبدأ 
مــن ســد الرفيصــة بخورفــكان وتنتهــي فــي 

منتزه الشــارقة الوطني.
ويقام الطواف المحلي للشباب المصاحب 
للطــواف الدولــي مــن أربع مراحل، بمســافة 
إجمالية ٢٤٣.8 كلم، ويشــارك فيه ٣٦ دراجًا 
ــة هــي:  ــة الدول ــن أندي ــرق م ــون ٦ ف يمثل
الشــارقة، شــباب األهلــي، النصــر، أبوظبــي 

للدراجــات، خورفــكان، وفريــق الحمرية.
وفــي مراحل ومســارات الطــواف المحلي 
للشــباب، تنطلــق المرحلــة الثانيــة »المدينة 
ــر الســاعة  ــوم الســبت ٢٩ يناي ــة« ي الجامعي
١١:٠٠ صباحــا لمســافة ٧١ كلــم وتبــدأ مــن 
أمــام »شــموس« العقاريــة - طريــق نــزوى 
وتنتهــي فــي نــادي مليحة الثقافــي الرياضي، 
وتنطلق المرحلة الثالثة »اســتراحة السحب« 
يــوم األحــد ٣٠ ينايــر الســاعة ٩:٠٠ صباحــا 
ــادي اتحــاد  ــن ن ــدأ م ــم وتب لمســافة ٧٣ كل
كلبــاء الثقافي الرياضي وتنتهي في اســتراحة 
الســحب بخورفــكان، بينمــا تنطلــق المرحلة 
الرابعة »حديقة شيص« يوم الثالثاء ١ فبراير 
الســاعة ١١:٠٠ صباحــا لمســافة ٩١ كلــم من 
أمــام حديقــة شــيص بخورفــكان وتنتهــي في 

منتــزه الشــارقة الوطني.
وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لتكريم 
الفائزيــن بمشــاركة عدد من الرعاة، وســيتم 

توزيع قمصان التميز لكل فائز في الســباقات 
المختلفــة، حيــث ســيحظى الفائــز بالمركــز 
األول بأفضل زمن في قطع مســافة المرحلة 
بالقميــص »األصفــر« برعايــة هيئــة اإلنمــاء 
التجــاري والســياحي بالشــارقة، أمــا صاحــب 
المركز األول في صعود المرتفعات فســيفوز 
بالقميــص »األحمــر« برعايــة غرفــة تجــارة 
وصناعة الشــارقة، بينمــا القميص »األخضر« 
برعايــة مدينــة الشــارقة لإلعــالم »شــمس« 
ســيحصل عليــه صاحــب أفضل نقــاط لمعدل 
ــة  ــض« برعاي ــص »األبي ــا القمي الســرعة، أم
المكتب اإلعالمي لحكومة الشــارقة فسيكون 
مــن نصيــب صاحــب المركــز األول للشــباب 
تحــت ٢٣ ســنة، وقميــص »علــم اإلمــارات« 
برعايــة مجلــس الشــارقة الرياضــي للــدراج 
اإلماراتــي الــذي ســيحقق أفضــل زمــن فــي 
قطع مســافة المرحلة، وفي الطواف المحلي 
للشــباب فســتوزع نفــس القمصــان بألوانهــا 
المذكورة، وسيمنح القميص األبيض لصاحب 

أفضــل زمــن فــي فئــة ١٦ ســنة.
ويحظى طواف الشارقة الدولي للدراجات 
والســباقات المصاحبة لــه بدعم كبير ورعاية 
ــب اإلعالمــي لحكومــة  مــن كل مــن: المكت
الشــارقة، والقيادة العامة لشــرطة الشــارقة، 
واتحاد اإلمارات للدراجات، ومصرف الشارقة 
اإلســالمي، وهيئة اإلنماء التجاري والسياحي 
بالشــارقة، وغرفــة تجــارة وصناعة الشــارقة، 
ومدينــة الشــارقة لإلعــالم »شــمس«، وقريــة 
ــارقة  ــة الش ــارقة، هيئ ــة الش الشــعب، بلدي
لالستثمار والتطوير »شروق«، وقناة الشارقة 
الرياضيــة، وقناة دبي الرياضية، وهيئة مطار 
الشــارقة الدولــي، ومعهــد الشــارقة للتــراث 
وغيرهــا من المؤسســات والجهــات الداعمة.

حضــر انطــالق الطــواف كل مــن: اللــواء 
ســيف الــزري الشامســي قائــد عــام شــرطة 
ــس  ــس مجل ــالل رئي ــى ه ــارقة، وعيس الش
الشــارقة الرياضــي، واســامة الشــعفار نائــب 
رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد اآلسيوي 
للدراجــات، ومنصور بو عصيبــه رئيس اتحاد 
االمــارات للدراجــات، والدكتــور وجيــه عزام 
نائــب رئيــس االتحادييــن الدولــي والعربــي 
ورئيــس االتحادييــن االفريقــي والمصــري 
للدراجــات، وعبدالملــك جانــي رئيس اللجنة 
المنظمة للطواف، وياسر عمر الدوخي مدير 
طــواف الشــارقة، وعدد من المســؤولين في 

ــاع الرياضة.وام قط

برعاية سلطان القاسمي

سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد انطالق طواف الشارقة الدولي السابع للدراجات
3 مباريات حاسمة اليوم

انطالقة قوية لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في غنتوت

ســاهمت جائحــة »كوفيــد ١٩« فــي 
فــي  الغولــف  رياضــة  شــعبية  زيــادة 
جميــع أنحــاء الشــرق األوســط ممــا أدى 
إلــى فــرض ضغــوط إضافيــة علــى سالســل 
ــات  ــض التحدي ــه بع ــي تواج ــد الت التوري
حاليــًا لمواكبــة الطلــب فــي ظــل اســتمرار 
تأثــر قطاعــات الرياضة والتجزئــة والترفيه 
اإلنتــاج. مســتويات  انخفــاض   بســبب 

ومــن المتوقــع أن تتجــاوز تجــارة مالبــس 
الغولــف فــي الشــرق األوســط ٤٥ مليــون 
دوالر بحلول عام ٢٠٢٦ إال أن االنخفاض في 
مستويات اإلنتاج مدفوعا بنقص اإلمدادات 
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى واردات ١٧% مــن 
الشركات التي شملتها الدراسة التي أجرتها 
 Economist - ”إيكونوميســت إمباكــت«
Impact -  بتكليــف مــن »دي بي ورلد«.

لت الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف  وتوصَّ
ــى الشــرق  ــواردات إل النقــل يحــد مــن ال
 األوســط بالنســبة لـــ ٤١% مــن الشــركات.

وقال عبد اهلل بن دميثان الرئيس التنفيذي 
والمديــر العــام لـــ«دي بــي ورلــد - إقليــم 
اإلمــارات وجافــزا« فــي حديثه عــن التزام 
بصناعــة الرياضة أن الغولف رياضة عالمية 
تعتمــد علــى التجــارة الدوليــة التــي تمتــد 
المضــارب  كعــوب  شــحن  مــن  بدايــة 
المصنوعــة مــن الجرافيــت وحتــى شــحن 
الرمليــة  للمنخفضــات  الكوارتــز  رمــال 
»البانكــر« فــي مالعــب الغولف..الفتًا الى 
إدراكهــم أن اضطرابــات سلســلة التوريــد 
الناجمــة عــن الجائحــة ال تــزال تؤثــر علــى 
اســتيراد المعدات الرياضية والترفيهية إلى 
منطقة الشــرق األوسط لذلك، تعمل »دي 
بي ورلد« على توســيع حلولها اللوجســتية 
الذكية واالســتثمار في التكنولوجيا الرائدة 
من أجل ربط االستهالك اإلقليمي بدورات 

ــاج العالمية. اإلنت

ونظــرا لمــدى تأثيــر تحديــات سلســلة 
التوريــد التــي تســببها الجائحة علــى توافر 
معــدات الغولــف تســعى »دي بــي ورلد« 
ــع  ــية م ــراكتها الرئيس ــن ش ــتفادة م لالس
»جولة دي بي ورلد« لجمع كرات الغولف 
ــي  المســتعملة طــوال موســم ٢٠٢٢، والت
ســيتم إعادة توزيعها بعد ذلك للمســاهمة 
عالمًيــا. الرياضــة  انتشــار  زيــادة   فــي 

ويمكــن للحاويــة المصنوعــة مــن حاويــة 
شحن بحري معاد استخدامها أن تستوعب 
ــف. ــرة غول ــف ك ــى ٢٠٠ أل ــل إل ــا يص  م

منطقــة  األولــى  محطتهــا  وســتكون 
ــزرت  ــي دي ــة »دب ــي بطول المشــجعين ف
إحــدى   Slync.io برعايــة  كالســيك« 
ــوالت  ــلة بط ــة لسلس ــات األيقوني الفعالي
ــد  ــي ورل ــة »دي ب ــن جول ــس ضم رولك
٢٠٢٢« والتــي تقــام فــي نــادي اإلمــارات 

 للغولــف فــي الفترة مــن ٢٧ إلى ٣٠ يناير.
وســتقوم »دي بــي ورلــد« بتزويــد حاويــة 
الغولــف بتقنية تتبــع الحاويات في الوقت 
الفعلي مما يسمح لعشاق الرياضة بمتابعة 
رحلتها بين البطوالت ســواء كانت مسافرة 

بالســكك الحديدية أو عبر البر أو البحر.
ــس  ــب الرئي ــز نائ ــاي كينينج ــال ج وق
التنفيذي للجولة األوروبية » تزداد شعبية 
الغولــف في المنطقة مــع إقامة ٩٦٦.٣88 
جولــة يتــم لعبهــا ســنوًيا فــي ١٢٤ ملعبــا 
وتحقــق لعبــة الغولــف فــي دبــي مبيعات 
ســنوية تبلــغ ٩٧٥ مليــون درهــم . وُيعــد 
دعــم هــذا الطلــب بسلســلة إمداد سلســة 
أمــًرا ضرورًيــا لتلبية النمو المســتمر للعبة 
ــد«  ــي ورل ونحــن محظوظــون أن »دي ب
لديهــا مثــل هــذه الشــبكة والبنيــة التحتية 

المتميــزة لتخفيــف هــذا الضغــط«. وام

رابطــة  إدارة  مجلــس  اســتعرض 
اجتماعــه  فــي  اإلماراتيــة  المحترفيــن 
اليــوم عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي.. 
محــاور تطويــر الــدوري اإلماراتــي التــي 
ســيتم عرضها فــي المنتــدى الدولي الذي 
ــذا الغــرض بعــد غــد األحــد  ســيعقد له
بفندق ريكســوس بريميوم بدبي، ويشهد 
مناقشــة مختلف جوانب التطوير الخاصة 
بالكرة اإلماراتية، ومســابقات المحترفين 
بمشــاركة ممثلــي األنديــة، ونخبــة مــن 

ــراء العالمييــن. الخب
واســتعرض المجلــس كذلــك تفاصيــل 

ومستجدات كافة المبادرات التي ستطرح 
للنقــاش خــالل المنتــدى، وجهــود فــرق 

العمــل على مدار الشــهور األربع األخيرة 
للوصول للمقترحات واألفكار التي ســيتم 

تناولهــا خالل فعاليــات المنتدى.
تــرأس االجتمــاع ســعادة عبــداهلل ناصر 
الجنيبــي رئيــس مجلــس اإلدارة، وحضره 
جمــال حامــد المــري نائــب الرئيــس، 
ومحمــد عبيــد اليماحــي، وحســن طالــب 
المــري، وطــارق علــي الشــبيبي، وســعيد 
عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، ووليد الحوســني 
المديــر التنفيذي ود. خالد محمد عبداهلل 

مستشــار تطويــر األعمال. وام

يتطلــع فريــق بيــراي التاهيتــي، لتدشــين حضــوره 
ــا يقــص  ــة، عندم ــم لألندي ــات كأس العال ــي نهائي األول ف
 شــريط االفتتــاح بمواجهــة الجزيــرة يوم ٣ فبرايــر المقبل.

ــق القــادم مــن خلــف المحيطــات،  ــراي الفري ــر بي وُيعتب
ــادئ  ــط اله ــف المحي ــي منتص ــي ف ــع تاهيت ــم موق بحك
تقريبــًا، والــذي ســيقضي أكثــر مــن ٣٦ ســاعة ســفر فــي 
رحلتــه إلــى أبوظبــي مــن الفــرق المجتهــدة والراغبــة في 
تحقيــق نقلــة نوعيــة دولية مهمــة في مســيرته التاريخية.

ــي  ــى تأسيســه ف ــًا عل ــراي بمــرور ٩٢ عام ويحتفــل بي
ــي ١٠ مــرات،  ــدوري المحل ــوج بلقــب ال عــام ١٩٢٩، وت
منهــا آخــر موســمين علــى التوالــي، وإن كانــت انطالقتــه 
متراجعــة بعــض الشــيء فــي هــذا الموســم حيــث يحتــل 
المركــز الثالــث بعــد مــرور 8 جــوالت، فيمــا تعــد أفضــل 

ــًا  ــول وصيف ــي الحل ــاري ه ــد الق ــى الصعي ــه عل إنجازات
ألوكالنــد ســيتي بطــل أوقيانوســيا الــذي حالــت ظــروف 
االغــالق فــي نيوزيلنــدا مــن حضــوره، فحــل محلــه فريــق 

بيــراي التاهيتــي.
ويعــد إف ســي بيــراي، مــن أنجــح الفــرق فــي تاريــخ 
تاهيتــي التــي تعــد جــزءًا مــن بولينيزيــا الفرنســية، وهــو 
الــذي اتخــذ اســمه مــن البلديــة التــي يقــع بهــا، كمــا توج 
بلقب كأس تاهيتي ٩ مرات، آخرها موســم ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
ــوج بلقــب كأس المحيــط الهــادئ مرتيــن عامــي  فيمــا ت

٢٠٠١ و٢٠٠٧.
وبحســب المعلومــات المتوفرة عــن الفريق، فإن جميع 
العبيه محليين من تاهيتي، باســتثناء العب واحد فرنســي 

الجنســية، ويدربــه مدرب تاهيتــي هو نيا بينيت. وام

تزايد شعبية الغولف في الشرق األوسط تشكل ضغوطًا على سالسل التوريد العالمية

»رابطة المحترفين« تستعرض محاور تطوير الدوري اإلماراتي

 »بيراي« يبحث عن المجد العالمي في مونديال األندية »اإلمارات 2021«

ــرس  ــي كونغ ــي أبوظب ــس ف ــد أم عق
القتاليــة  للفنــون  الدولــي  اإلتحــاد 
ــوم الروضــة،  المختلطــة، بفنــدق ميليني
بحضــور ســعادة محمــد بــن دلمــوك 
الظاهــري عضــو مجلــس إدارة إتحــاد 
اإلمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون 
القتاليــة المختلطــة، ممثال عن اإلمارات، 
والبريطانــي كريث بــروان رئيس اإلتحاد 
الدولي للفنون المختلطة، ومحمد جاسم 
الحوســني أميــن لجنــة الفنــون القتاليــة 
المختلطــة، فــؤاد درويــش عضــو لجنــة 
الفنــون المختلطــة المديــر التنفيــذي 

لشــركة بالمــز الرياضيــة.
ــس  ــو رئي ــو ميالن ــر دونات ــا حض وكم
ــن  ــة، دنزي ــة العالمي االتحــادات الرياضي
وايــت الرئيس التنفيــذي لالتحاد الدولي  
المختلــط، وأعضــاء  القتاليــة  للفنــون 
االتحــادات  مــن  العموميــة  الجمعيــة 

ــة. الوطني
ووافق اإلتحاد الدولي للفنون القتالية 
المختلطــة علــى منح اإلمــارات العضوية 
الكاملــة في االتحاد، بعــد موافقة جميع 
األعضــاء خــالل الجمعيــة العموميــة، 
ويشــكل حصــول الدولــة علــى العضويــة 

الكاملــة إنجــاز ألن إنشــاء لجنــة الفنــون 
القتاليــة لــم يتجــاوز العــام، كمــا يمهــد 
الطريق إلى انتشــار وتطور اللعبة محليا. 
وتوجــه األعضاء بالشــكر إلى العاصمة 
النجــاح  عناصــر  لتوفيــر كل  أبوظبــي 
ــة  ــة لبطول واإلبهــار فــي النســخة الحالي
العالــم التــي تقــام خــالل الفتــرة من ٢٤ 
حتى ٢٩ يناير الحالي بصالة »جوجيتســو 

أرينــا« فــي مدينــة زايــد الرياضيــة. 
ــة  ــرس العضوي ــد الكونغ ــا أعتم وكم
الكاملــة لعــدد مــن الــدول فــي مقدمتها 
اإلمــارات والكويت، وقــرارات االجتماع 
االستثنائي الذي إنعقد في فبراير ٢٠٢١، 

ــر المالية.  و التقاري
مــن جانبــه قــال ســعادة محمــد بــن 
دلمــوك الظاهــري الــذي القــى كلمة في 
ــا  ــن خالله ــل م ــة نق ــة العمومي الجميع
ــمي  ــم الهاش ــعادة عبدالمنع ــات س تحي
رئيــس  إتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو و

mma، ورحب فيها بالفوز المشــاركة أن 
منــح اإلمــارات العضويــة الكاملة لالتحاد 
الدولــي يدعــو للفخر، ومن شــانه تعزيز 
مكانــة الدولــة والعاصمــة أبوظبــي علــى 
ــا  ــة، كم ــون القتالي ــة الفن ــرح رياض مس
ُيعتبــر ذلك خطوة مميــزة للغاية للتأكيد 
علــى مكانــة العاصمــة أبوظبــي كعاصمة 

جديــدة للعبــة واالســتمرار فــي نشــرها 
وتطويرهــا محليــا وعالميــا«. 

وبــدوره قــال دنزيــن وايــت الرئيــس 
التنفيــذي لالتحاد الدولي :«  كل الشــكر 
لدولــة اإلمــارات وأبوظبــي، كل الشــكر 
لكافــة االتحــادات الوطنية التي شــاركت 
فــي الجمعيــة العموميــة علــى جهودهــا 
فــي دعــم وتطويــر اللعبــة فــي بلدانهــم 
ــدد  ــن الج ــن الالعبي ــداد م ــام اع بانضم

والمواهــب ».  
ــة  ــاح الجمعي ــى نج ــت ال ــار واي وأش
ــا  ــع أجندته ــاز جمي ــي إنج ــة ف العمومي
فــي مقدمتهــا المصادقــة علــى عضويــة 
أعضــاء جــدد و علــى قــرارات االجتمــاع 
اإلســتثنائي الــذي عقد فــي فبراير ٢٠٢١ 
والــذي أقــر الهيــكل الجديــد لالتحــاد. 

وأضــاف: إعتمــد الكونغــرس التقاريــر 
الماليــة العامين الماضيين ٢٠١٩، ٢٠٢٠، 
وتقاريــر المراجعيــن وميزانيــة العــام 

القــادم. 
وكمــا شــهدت أبوظبــي مســاء أمــس 
األول علــى هامش بطولــة العالم للفنون 
المختلطــة حفــل جوائز األفضــل بحضور 
رئيــس اإلتحاد الدولي وأعضــاء الجمعية 
والمقاتــالت  والمقاتليــن  العموميــة 

الفائزيــن بالجوائــز.    

الجمعية العمومية تشكر أبوظبي وتشيد بدعمها للعبة  

اإلمارات تحصل على العضوية الكاملة في التحاد الدولي الفنون القتالية المختلطة 

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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لقفز  الدولية  الشراع  بطولة  منافسات  تواصلت 
الحواجز في نسختها الخامسة، على ميدان منتجع 
منافسات  انطالقة  ومع  الدولي،  الرياضي  الفرسان 
الفترة المسائية في أول أيام البطولة، بلغ مستوى 
التنظيم سقفًا جديدًا، مع إكتمال زينة المكان وجمال 
التنظيم والحضور، وأبان إلى أي مدى يمكن للتميز 
والتطوير أن يطال بطوالت دولية في رياضة القفز، 
الشراع،  بطولة  ترقب جديد  المألوف  من  وأصبح 
متابعي  المنظمة  اللجنة  به  تفاجئ  أن  يمكن  وما 
وجمهور البطولة، وكشفها عن المزيد من االهتمام 
بأدق التفاصيل لضمان إخراج الحدث بمستوى مشبع 
بالرقي والذوق العالي في رياضة ال يكتمل جمال 
صورتها إال بمستوى رفيع من التنظيم، وهو ما درجت 
عليه بطوالت الشراع منذ انطالقتها األولى في العام 
٢٠١٧، وعن جانبها الفني يقول حسام زميت، مدير 
للفروسية  اإلمارات  اتحاد  في  الحواجز  قفز  إدارة 
والسباق، أن المستوى الفني للبطولة إجتذب هذا 
العام الكثير من أمهر فرسان القفز حول العالم، مما 
جعل الفوز بالتأهل للمشاركة في منافسة الجائزة 
الكبرى لبطولة الشراع أصبح حصرًا على المتميزين 
الكثيرين  أن  الصدر  يثلج  ومما  القفز،  رياضة  في 
من فرسان اإلمارات لقفز الحواجز نالوا حق التأهل 
لخوض تحديات منافسة الجائزة الكبرى، وما نتمناه 

أن يكون الفوز من نصيب فرساننا.
عزف الفارس اإليطالي إيمانويل غوديانو مع الجواد 
اليوم  منافسات  ختام  لحن  ميوسك”  دو  “بيكوالج 
االول لبطولة الشراع الدولية، وجاء الختام بالمنافسة 
التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة من فئة األربع 
نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز )١٤٥( 
سم، برعاية )الشراع أريبيانز دايموند تور(، وشارك 
فيها 8١ فارسًا وفارسة مما يظهر حجم إقبال فرسان 
المستوى االول على المشاركة فيها، ونجح ٢٥ فارسًا 
وفارسة في إكمال الجولة دون خطأ، وحاز الصدارة 
الجولة مع  في  الرابع  المشارك  إيمانويل  اإليطالي 
جواده “بيكوالج”، وأكملها في زمن سريع بقياسات 
القفز حيث بلغ )٥٧.١٥( ثانية، وحاز المركز الثاني 
فارسنا محمد الهاجري مع الجواد “جي اس فابيان” 
 )٥٩.٩٠( في  الجولة  وأكمل   ،)٥٣ رقم  )المشارك 
ثانية، وأزاح به الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع 
الفرس “زد سفن كارتينا” )المشارك رقم ٢8( والتي 
كانت تحتل به المركز الثاني المؤقت قبل مشاركة 
الهاجري، لتستقر في المركزز الثالث وتتّوج بجائزته.

وحاز الفارس كريستابس نيرتنكس من التفيا على 
البطولة  منافسات  أولى  في  األول  المركز  جائزة 

من فئة األربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، 
برعاية ميدو كورت، وصمم مسارها بحواجز بلغ 
ارتفاعها )١٤٠( سم، وشارك فيها ٢١ فارسًا وفارسة، 
نجح منهم ٤ فرسان فقط في إكمال الجولة نظيفة 
دون خطأ، وتصدرهم الفارس كريستابس )المشارك 
المهمة  معه  وأنجز  “إيسامنك”،  بالجواد   )٧ رقم 
ثانية،  بلغ )٢٥.٥8(  أن  األفضل بعد  في زمن هو 
والفارس اإليرلندي ديفيد سيمسون )المشارك رقم 
الجولة في زمن  أكمل  “الميرا ميل”  بالفرس   )١٧
منافس بقوة على الصدارة، إال أن ساعة التوقيت 
عند خط النهاية لم تتوقف إال بعد )٥8.٤٥( ثانية، 
الثاني، على حساب مواطنه  وتّوج بجائزة المركز 
أنهى  الذي   )٩ رقم  )المشارك  برين  الفارس شين 
الجولة بالجواد “فيستوجراند” في زمن بلغ )8٦.٦٢( 

ثانية، وأفضل نتيجة لفرساننا المشاركين في افتتاحية 
فهد  فارسنا  السابع وأحرزه  المركز  كان  ٤ نجوم، 

إبراهيم الهرمودي بالجواد “كاسكول”. 

أول تمايز لفئة النجمتين
أولى منافسات الفترة المسائية في أول أيام البطولة 
جاءت بمنافسة دولية من فئة النجمتين، بمواصفات 
مجلس  برعاية  للتمايز،  جولة  مع  الواحدة  الجولة 
أبوظبي الرياضي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 
)١٤٠( سم، وتنافس فيها ٣٩ فارسًا وفارسة، نجح 
منهم ١١ فارسًا في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، 
وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، التي أكملها 
التوقيت تّوج بكأس  ٩ فرسان دون خطأ، وبفارق 
الصدارة الفارس المصري ُمودة زيادة بالفرس “كاتيا”، 

ثانية،  بلغ )٣٤.٠٠(  التمايز في زمن سريع  وأنهى 
وإثنان من فرسان القفز من هولندا تّوجا بالمركزين 
غور  الفارس  وناله  الثاني  المركز  والثالث،  الثاني 
ريلنغ مع الفرس “غريفين فان دو هافنك”، بزمن 
التمايز )٣٧.٠٥( ثانية، والمركز الثالث ناله مواطنه  
الفارس المتألق بارت بليس بالجواد “غرينوبل دي 
ان”، وبزمن التمايز )٣٧.٤٥( ثانية، وثالثة من فرسان 
السابع،  إلى  الخامس  من  المراكز  حازوا  اإلمارات 
وهم على التوالي، عبد اهلل حميد، محمد الكميتي 

ومحمد العويس.

تفوق إماراتي
سيطر فرسان اإلمارات على المراكز الثالثة األولى 
الشباب  فئة  من  للفرسان  الدولية  المنافسة  في 

الواحدة،  الجولة  بمواصفات  سنة،   ٢٥ من  أقل 
وبرعاية تشارلز أون، وصمم مسارها بحواجز بلغ 
ارتفاعها )١٣٥( سم، وقبل تحديات المشاركة فيها 
١٩ فارسًا وفارسة، وأكمل الجولة نظيفة دون خطأ، 
٧ فرسان، واصطف على منصة التتويج أوال ثالثة 
حمد  محمد  الفارس  االول  الشباب،  فرساننا  من 
الكربي، بالجواد “ديمفيس”، ووأنهى الجولة في 
تّوج  بعده  ومن  ثانية،   )٥٣.٧١( بلغ  سريع  زمن 
المهيري  اهلل  عبد  حميد  الفارس  الثاني  بالمركز 
بالفرس “شالينا ٩”، والزمن )٥٦.٩٥( ثانية، وتّوج 
بالمركز الثالث الفارس سعيد محمد المازمي مع 
الجواد “الكوماندوز” وأنهى الجولة في زمن بلغ 

)٥8.٢٣( ثانية.
خالل الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة، فاز 
أحمد  األردني  الفارس  بقيادة  بي”  “التور  الجواد 
منصور في منافسة دولية من فئة النجمة الواحدة 
جولة  من  سنوات،   ٦ عمر  الصغيرة  القفز  لخيول 
واحدة، وعلى حواجز )١٣٠( سم، برعاية كفالور، 
 ٦ خطأ  دون  الجولة  وأكملت  خياًل،   ١٩ ومشاركة 
المركز  جائزة  أو”  “لوكاردو  الجواد  وحاز  خيول، 
والفارس  الكربي،  علي  فارسنا حمد  بقيادة  الثاني 
عمر عبد العزيز المرزوقي قاد الفرس “غالمور دو 

فيا” إلى الفوز بالمركز الثالث.
وفي منافسة كالسيك الخيول الصغيرة عمر ٧ 
 )١٣٥( على حواجز  واحدة،  سنوات، من جولة 
سم، تنافست ١٧ خياًل، ونجحت منها ١٠ خيول في 
إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وحازت الصدارة 
الفرس “فاميلي دو بارك” بقيادة الفارس السوري 
فراس حمامة، ونالت جائزة المركز الثاني الفرس 
“فالمينغ هارت دو فيا” بقيادة فارسنا حميد عبد 
اهلل المهيري، وتّوجت بجائزة المركز الثالث الفرس 
األردنية  الفارسة  بقيادة  اتش”  اس  ايه  “كاسال 

سارة حسين األرموطي.
االول  المركزين  على  اإلمارات  فرسان  حاز 
فئة  من  الخاصة  المرحلتين  منافسة  في  والثاني 
مسارها  وصمم  إنفنتي،  براند  برعاية  النجمتين، 
بحواجز بلغ ارتفاعها )١٣٠( سم، وشارك فيها ٤١ 
 ١٧ دون خطأ  المرحلتين  وأكمل  وفارسة،  فارسًا 
منهم، وحاز مركز الصدارة فارسنا الناشىء سيف 
عويضة الكربي بالفرس “شانتال”، وانهى المرحلة 
المركز  بجائزة  وتّوج  ثانية،   )٢٣.٩٢( في  الثانية 
الكربي  حمد  محمد  الناشىء  فارسنا  أيضًا  الثاني 
مع الجواد “كاتش ذا ويند ١١” وبالزمن )٢٥.٢٢( 
السورية  الفارسة  الثالث  بالمركز  وفازت  ثانية، 
آية حمشو بالفرس “دايفن دو ال برايس”، وأنهت 

المرحلة الثانية في )٢8.٩٣( ثانية.

سيطرة إماراتية على مراكز الشباب

منافسات مثيرة بين الفرسان في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز

تتجــه انظــار عشــاق الرياضــات البحرية 
اليــوم الســبت الــى شــاطئ الشــروق فــي 
جميــرا والــذي يحتضن بداية من العاشــرة 
ــي  ــي الدول ــباق دب ــات س ــا منافس صباح
للدراجــات المائيــة -الجولــة األولــى مــن 
ــه  ــذي ينظم ــارات ٢٠٢٢- وال ــة االم بطول
ــة  ــي للرياضــات البحري ــي الدول ــادي دب ن
ضمــن روزنامة الموســم الرياضــي البحري 

.٢٠٢١-٢٠٢٢
ويعــد ســباق دبــي الدولــي للدراجــات 
المائيــة اليــوم أول فعاليات النادي في عام 
٢٠٢٢ ومــع أجمــل شــتاء فــي العالم حيث 
تجتــذب شــواطئ دبــي االف الباحثيــن عن 
المتعــة ودف الرمــال الســاحرة ، كما يجئ 
كفاتحــة أنشــطة روزنامــة اإلتحــاد الدولي 
ــذي  ــو آي أم-  ال ــة -ي ــباقات البحري للس
يحتفل هذه السنة بالمئوية )١٩٢٢-٢٠٢٢( .

ــى 8٠  ــل ال ــا يص ــباق  م ــع  الس ويجم
متســابقا مــن ١٣ دولــة يتقدمهــم نجومنــا 
ــابقين  ــى المتس ــة ال ــة إضاف ــال الدول ابط
مــن الكويــت والبحريــن وقطر وفلســطين 
والمغــرب وجنــوب افريقيــا وبريطانيــا 
وروســيا وفرنســا والمجر والدنمارك حيث 
ســتنافس المشــاركين مــن أجل نيل شــرف 
الفــوز والتتويــج في ١٢ فئــة مختلفة االمر 
الــذي يجعــل الحدث األقــوى واألكثر اثارة 
بيــن جميــع الرياضــات البحريــة الحديثــة.

وأكمــل نــادي دبــي الدولــي للرياضــات 
البحرية كافة التجهيزات اللوجستية والفنية 
إلنطالقــة المنافســات مــن خــالل المراحل 
المختلفــة التــي بــدأت مــع اعــالن موعــد 
الســباق وفتــح بــاب التســجيل المبدئي ثم 
انعقــاد االجتمــاع التنويــري يــوم أول مــن 
أمــس -الخميــس- ثــم إســتكمال إجراءات 
التســجيل والفحــص الفني علــى الدراجات 
المشــاركة يــوم أمــس -الجمعــة- في مقر 
النــادي تمهيدا للتحول اليوم إلى المســطح 
المائــي الجميــل فــي شــاطئ الشــروق من 

أجل المنافســة.

وحرصت اللجنة المنظمة للسباق اليوم 
علــى توجيــه جميع المشــاركين والجمهور 
الكريــم بضرورة االلتــزام بكافة اإلجراءات 
االحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتقيد 
بالتباعــد الجســدي ولبــس الكمامــة خــارج 
كورس ومســار الســباق كما طالبت اللجنة 
المنظمــة خــالل االجتمــاع التنويــري مــن 
المتسابقين التعاون التام مع لجان السباق 

وااللتزام بالشــروط والتعليمات الخاصة.
وترتفع أصــوات المحركات مبكرا اليوم 
مع التجارب الرســمية في الثامنة والنصف 
صباحــا ثــم تبــدأ المنافســات علــى فترتين 
صباحيــة ومســائية بفئــة واقف جــي بي ١ 
ثــم جالــس جــي بــي ٣ وواقــف جــي بــي 
٢ وجالــس جــي بــي ٢ وواقــف مخضرمين 
جــي بــي ٢ وواقــف ناشــئين جــي بــي ٣.٣ 
ــف  ــي ٣.٢ وواق ــي ب ــئين ج ــف ناش وواق
ناشــئين جــي بــي ٣.١ وجالــس جــي بــي 

٤ وجالــس جــي بــي ١.
ويشــهد ســباق دبــي الدولــي للدراجات 
المائيــة إقامــة منافســات األلــواح المائيــة 
الطائــرة هايدرو-فــالي فــي فتــرة الظهيرة 
بمشــاركة ابطــال الدولــة حيــث يمنــح كل 
مشــاركة دقيقتيــن، بينمــا يترقــب الجميع 
منافســات اإلســتعراضات الحــرة )فــري 
ســتايل( والتــي تجمــع نخبــة مــن األبطــال 
حيــث ســتتاح لــكل متســابق دقيقتيــن 
ــور  ــد الجمه ــرة تش ــروض مثي ــم ع لتقدي

الحاضــر والمتابــع.
وتضــم قائمــة المشــاركين فــي الســباق 

ــة  ــي فئ ــا ف ــف األول عالمي ــوم المصن الي
جالــس جــي بــي ١ الدنماركــي ماركــوس 
ــك ١٤٩٩ نقطــة  ــذي يمل جورجنســين وال
ويســعى لالبتعــاد فــي الصــدارة العالميــة 
بعدمــا اثبــت علو كعبــه في بطولــة العالم 
-يــو آي ام- وأيضــا كاس ملــك تايالنــد 
التــي حصــل علــى بطولتهــا مؤخــرا أيضــا.

لقــب  علــى  جورجنســين  وينافــس 
المحترفيــن جالــس جــي بــي ١ المصنــف 
التاســع عالميا الكويتي يوســف عبدالرزاق 
بطل جائزة الكويت ووصيف بطولة العالم 
ــة هــذا  ــة قوي ــع لبداي ــذي يتطل ٢٠٢١ وال
العــام مــن دبي فيما يشــهد الســباق عودة 
البطــل العالمي المجــري كازا جورجي من 
ــى  ــد بعــد طــول انقطــاع متطلعــا ال جدي

عــودة موفقــة الــى منصــات التتويــج.
ويخــوض الســباق اليــوم ابطالنــا راشــد 
الطايــر المصنــف ٤8 عالميــا برصيــد ١٩٠ 
نقطــة وخليفــة خالد بالســالح بطل الجولة 
الختامية في ابوظبي ٢٠٢١ وسلمان يونس 
العوضــي الــذي يخــوض منافســات جالــس 
المحترفين أيضا والمخضرم محمد محسن 

علي وســالم محســن.
ــد منافســات واقــف جــي  ــى صعي وعل
بــي ١ ســيكون المصنــف ١8 عالميا برصيد 
٤٩٠ نقطــة بطلنــا ســلمان يونــس العوضي 
حاضرا في مواجهة   ابطالنا سلطان عيسى 
الحمــادي بطــل العالــم فــي التــاج الثالثــي 
فــي فئــة بــرو ام ســكي )بلجيــكا وامريــكا 
وتايالنــد( وعمــر عبــداهلل راشــد  وعبــداهلل 
الحويطــات وخليفة خالد بالســالح ومعهم 
الفرنســي رافائيــل موريــن صاحــب المركز 
الثالــث فــي كأس ملــك تايالنــد واليابانــي  

شــينجي كوازاكي.
ويشــارك في باقي المنافســات ، ابطالنا 
العائــدون بإنجازات عالميــة العام الماضي 
وابرزهم بطل العالم في فئة االستعراضات 
ــاج  ــال ت ــال وابط ــد الم ــا راش ــرة بطلن الح
الثالثــي الترتيب العام في جوالت )بلجيكا 
وامريــكا وتايالنــد( الثنائــي خالــد المازمي 

وعامــر حوير.

أقيمت الجولة الثامنة من بطولة »دبي 
أو-باليت« في عطلة نهاية األسبوع الماضي 
في مضمار »دبي كارتدروم« للكارتينغ، ضمن 
جدول مزدحم، تضمنت فئات »روتاكس 
ماكس« مع أكثر من ١٥٠ سائقًا، باإلضافة 
إلى السائقين الصغار والكبار والمحترفين 
العالميةفي  سودي  سلسلة  تصنيف  وفق 

منافسات يومي السبت واألحد.
وتصدرت فئة »جونيور ماكس« القائمة 
اإلمارات  من  الكارتينغ  سائقي  أفضل  مع 
مجموعة  إلى  باإلضافة  المتحدة،  العربية 
سائقين عالميين ، على مدار اليومين، بما 
في ذلك التصفيات المؤهلة  و ٣ سباقات 
تمهيدية يوم السبت، تليها مرحلة ما قبل 
النهائي والنهائي الكبير يوم األحد، لكل فئة. 
نجوم  أحد  روبنسون،،  الكالن  وتصدر 
الكارتينج الذين نشؤوا في مشهد الكارتينج 
اإلماراتي والذي احتل المرتبة الخامسة في 
نهائيات كأس العالم في البحرين في ديسمبر 
من العام الماضي، مجريات المنافسة وكان 
السائق الذي يتوجب الفوز عليه. وقد طارده 
سائقون من أمثال ثيو كيكاتي وكمال أغا 
وجاك  إنجالند  ولويس  ماديش  وروهان 
سباق  في   األوائل  المنافسون  سكوالر، 

رائع شارك فيه ١٦ سائقًا.
إثارة   األكثر  المسابقة  اعتبرت  وقد 
ارتقاء  ومع  التوقعات.  كل  إلى  استنادًا 
نجح  فقد  التوقعات،  مستوى  إلى  الكالن 
السائقين  وبينبقية  بينه  مسافة  وضع  في 
خالل التصفيات التأهيلية ولكن مع فارق 
ضئيل بين المراكز الثالثة األولى التي تضم 

كيكاتي وآغا.
كان  الكالن بعيد المنال خالل السباقات 
التمهيدية، حيث كان يتحكم في المسافة 
مع بقية السائقين بينما كان على آغا خلفه، 
الذي يكافح إليجاد أفضل مسار، أن يشق 
طريقه إلى األمام، وحافظ كيكاتي على آمال 
المنافسة عبر مواصلة الضغط على السائقين 
في الصدارة. وانتفض آغا ليتحدى بقوة في 

فترات السباقات النهائية.
وفي اليوم التالي، نجح الكالن وآغا باالبتعاد 
عن المنافسين اآلخرين خالل مرحلة ما قبل 
النهائي. وأظهر السائقان مهاراٍت استثنائية 
وتصدرا ُمعظم فترات السباق وسط أجواء 

حافلة باإلثارة، إال أنَّ كيكاتي نجح في انتزاع 
الفوز بعد تعثر السائقين المتصدرّين.

من  سيبدأ  أنه  يعني  الفوز  هذا  وكان 
المركز األول في النهائي الكبير الذي كان 
تقريبًا تكرارًا للسباق السابق حيث تمكن 
آغا والكالن من تخطي كيكاتي، كما فعل 

ماديش في المراحل المبكرة للسباق.
وفي اللفة األخيرة، تباطأ الكالن وآغا بما 
يكفي للسماح لكيكاتي وماديش، هذه المرة، 
بدخول المنافسة مجددًا. وتعثر المتصدرون 
مرة أخرى، حيث استغل كيكاتي األفضلية 
من  الخارجي  الجزء  حول  جريئة  بحركة 
ليحتل  بسرعة  واندفع  الثالث  المنعطف 
الثاني،  المركز  في  ماديش  أمام  الصدارة 
ثم الثنائي المتنافس روبنسون الثالث وآغا 

الرابع.
لكن ماديش تعرض لعقوبة بسبب مخالفة 
في ممتص الصدمات السفلي لسيارته، وبالتالي 
من بينالسائقين في المراكز الثالثة األولى، 
أعلى  إلى  الذي وصل  الكبير  النهائي  بعد 
مستويات اإلثارة، أحرزكيكاتي فوزًا مستحقًا 

متقدمًا على روبنسون وآغا.
نجح  األوائل،  الثالثة  السائقين  وخلف 
الرابع  المركز  احتالل  في  إنجالند  لويس 
بعد صموده أمام جاك سكوالر في المركز 
الخامس مع تأخر ماديش إلى المركز السادس. 
واحتل أوسكار فورتز، ابن سائق الفورموال 
١، المركز السابع، ثم أليكس ويرينج ثامنًا 
وكولوم مارشال تاسعًا ونيجل توماس عاشرًا.

وتنافست مجموعة سائقين مؤلفة  من ٢٦ 
سائقًا على مراكز الصدارة في فئة »ماكس 
الرفاعي  فيديريكو  وضع  حيث  جونيور«، 
نفسه كالمنافس األول الذي يتوجب الفوز 
عليه لينطلق من المركز األول بعد لفة مثيرة 

لإلعجاب في الفترة التأهيلية.
على  يقهر  ال  سائق  أنه  بالفعل  وأثبت 
قبل  من  المتضافرة  الجهود  من  الرغم 
العديد من السائقين الحريصين على الفوز 
بالجائزة األولى، ومنهم داني شيلدز، فيليبو 
بارميجياني، ماتيو كوينتاريلي، ماكسميليان 
ديكستر، سلطان كردلي، رافاييل خيسوس، 

حمزة الفايز وإيليا باباسينا.
من  سائق  أي  يستطع  لم  ذلك،  ومع 
تجاوزالرفاعي المتألق خالل سباقات التصفية 
الثالثة ليحقق انتصارات كبيرة بينما كانت 
تدور خلفه معارك شرسة، حيث شق العديد 

من السائقين طريقهم عبر الحلبة بعد مراحل 
تأهيلية سيئة.

وتراجعت هيمنة الرفاعيفي النهائي الكبير 
حيث تجاوزه عدد كبير من السائقين، ما 
جعله يتعرض لضغط حقيقي ألول مرة خالل 
دار حوله خالل  كبير  لغط  يومين، وسط 
السباق المحموم حيث نجح بارميجياني في 
استخالص أفضل أداء خالل النهائي الكبير.

لكن الرفاعي فعل ما يكفي ليحافظ على 
انتصاره فيما احتل بارميجياني المركز الثاني 
متقدمًا على كوينتاريلي في المركز الثالث 
بعد فوزه على دكستر الذي احتل المركز 
الرابع، ثم شيلدز في المركز السادس، وباباسينا 
سابعًا، وخيسوس ثامنًا، وجيمس سويندلز 

تاسعًا  وجورج نصر عاشرًا.
كان كايل كوماران، الذي حل في المركز 
الثاني في نهائيات بطولة روتاكس الدولية 
في البحرين ، في مستوى آخر حيث سيطر 
على التجارب التأهيلية، وسباقات التصفية ، 
وكال النهائيين. تصدر كل لفة، ليفوز بالنهائي 
الكبير بفارق أكثر من أربع ثواٍن عن خالد 
بثانيتين  متقدمًا  كان  الذي  الثاني،  صعب 
عن كاين شيريان صاحب المركز الثالث ثم 

نديم خنيصر في المركز الرابع.
وذهب المركز الخامس بشكل عام إلى 
المخضرم توني هوغ، ما جعله الفائز في فئة 
»دي دي ٢« ماسترز، والتي تزامنت منافساتها 
مع »أو- باليت« في عطلة نهاية األسبوع. 
واحتل المركز الثاني محمد المطر )السادس 
في الترتيب اإلجمالي( مع خايرو خيسوس 

الثالث )السابع في الترتيب اإلجمالي(.
أثبت ليونيداس بيروتزي أنه أفضل سائق 
بالنهائي  بفوزه  فئة »مايكرو ماكس«  في 
الكبير بفارق ٣.٢ ثانية عن الثاني وتسجيله 
أسرع لفة، فيما احتل شونال كونيمال المركز 
الثالث على  المركز  أبو ديوان  بيار  الثاني 

منصة التتويج.
وفي فئة »ميني ماكس«، سجل كايدن 
هيغنز فوزًا مريحًا، كما سجل أسرع لفة في 
النهائي الكبير وهو في طريقه إلى الصدارة. 
وجاء زين الحمصاني في المرتبة الثانية تاله 

شيفالي سينها.
األصغر  الشقيق  بيروتزي،  أرشيل  وفاز 
لبيروتزي الحائز على لقب فئة »المايكرو 
محرك  وجائزة  »بامبينو«  بفئة  ماكس«، 
»ماكس« في عامه األول ضمن فئة الصغار.

إيمانويل يعزف لحن ختام اليوم االول مع »بيكوالج دو ميوسك« ويتصدر المتأهلين

أبوظبي - الوطن

80 متسابقاً يتنافسون على 1٢ فئة في أجمل شتاء بالعالم

سباق دبي الدولي للدراجات المائية في شاطئ الشروق اليوم
المصنف العالمي 
األول الدنماركي 
جورجنسين يتقدم 

المشاركين

دبي - الوطن

ثيو كيكاتي يتحدى التوقعات في بطولة »دبي أو-باليت«على مضمار »دبي كارتدروم«

دبي - الوطن
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عرض مركز المتحف والتاريخ العسكري 
بــوزارة الدفــاع بعضــًا مــن مقتنياتــه فــي 
متحــف الفجيــرة حيــث انطلقــت الفعالية 
فــي الرابــع والعشــرين مــن هــذا الشــهر 
وتســتمر حتــي الســابع مــن شــهر فبرايــر 

القادم.
ــق  ــن منطل ــاركة م ــذه المش ــي ه وتأت
التعاون والتبادل مع المؤسسات الحكومية 
التاريخــي  اإلرث  إبــراز  علــى  وحرصــا 
العســكري للدولة وضمن مبادرات المركز 

لعــام الخمســين.
وتســلط المعروضات الضوء على كفاءة 
وتطــور القوات المســلحة لدولــة االمارات 
منــذ الســبعينيات من القــرن الماضي وإلى 
مــا وصلــت اليــه فــي هــذه الفتــرة حيــث 
واكبــت القــوات المســلحة مســيرة تطــور 
الدولــة منذ اإلعالن عــن االتحاد في الثاني 

من ديســمبر ١٩٧١ وحتى اآلن.
ــكري  ــخ العس ــرض التاري ــاول المع وتن
منــذ توحيــد القــوات المســلحة وتم عرض 

ــات المســتخدمة  ــات واآللي بعــض المقتني
فــي فتــرة الســتينيات والســبعينيات مثــل 
آليــات الندروفــر ومدرعة الفــرت والدوج 
وبعض أجهزة االتصال والمالبس العسكرية 
ــعارات  ــض الش ــة وبع ــعافات األولي واإلس

والميداليات.
ويبــرز هــذا التعــاون دور المتاحف في 
الحفــاظ على الموروث العســكري وتعزيز 
مفهــوم حفــظ التــراث واهميتــه فــي دعم 

المشــاركة المجتمعية واستدامتها. وام

نظم األرشــيف والمكتبــة الوطنية لقاء 
ــرض  ــش مع ــى هام ــن عل ــع اإلعالميي م
ــث  ــاب ٢٠٢٢؛ حي ــي للكت القاهــرة الدول
أطلعهــم على جوانب من مســيرة التنمية 
المســتدامة فــي اإلمــارات والتــي أبهــرت 
العالم، وعلى أهداف األرشــيف والمكتبة 
الوطنيــة من المشــاركة بالمعــرض، وعلى 
القانــون االتحــادي رقــم ١٣ الــذي أصدره 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
ــه اهلل«  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي
ــل اســم »األرشــيف  ــم تعدي ــه ت وبموجب
والمكتبــة  »األرشــيف  إلــى  الوطنــي« 
ــون  ــواد القان ــددت م ــد ح ــة« وق الوطني
المذكــور أهــداف األرشــيف والمكتبــة 

الوطنيــة واختصاصاتــه الجديدة. 
مــن  كبيــر  عــدد  اللقــاء  حضــر 
وســائل  مختلــف  مــن  اإلعالمييــن 
العربيــة. مصــر  بجمهوريــة   اإلعــالم 

وأكد ســعادة عبد اهلل ماجد آل علي مدير 
عام األرشيف والمكتبة الوطنية أهمية هذا 
اللقاء بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي 
للكتــاب بوصفــه تظاهــرة ثقافيــة كبــرى، 
وحرص األرشــيف والمكتبــة الوطنية على 
التعــاون البنــاء والمثمر مع األقــالم الحرة 
 والنزيهــة، واألصوات الصادقــة والمبدعة.

وقــدم ســعادته لمحــة موجــزة عــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، موضحــا أن 
ــة  ــام مرحل ــل بخت ــارات تحتف ــة اإلم دول
التأســيس التــي حققــت إنجــازات عظيمــة 

فــي زمن قياســي؛ إذ انطلقــت مع اإلعالن 
عــن قيــام الدولة فــي ٢ ديســمبر ١٩٧١م، 
وأنهــا اليــوم وفــي ظــل قيادتهــا الرشــيدة 
تنطلق نحو مرحلة جديدة تمتد لخمســين 
عامــًا مقبلــة تطمــح خاللهــا إلــى تحقيــق 
مستقبل واعد وآفاق من التقدم والتطور، 
وهــي تســير بخطــى واثقــة نحــو مئويتهــا 
األولــى في ٢٠٧١م وتتطلع لتكون األفضل 

بيــن دول العالــم.
وعــن مشــاركة األرشــيف والمكتبــة 
ــي  ــرض القاهــرة الدول ــي مع ــة ف الوطني
للكتــاب، قــال » حرصنــا علــى أن توثــق 
منصتنــا بالصور التاريخيــة عمق العالقات 
ــرواد  ــدم ل ــة، وأن تق ــة المصري اإلماراتي
المعــرض عناوين وإصدارات مميزًة توثق 
تاريخنا المجيد وتراثنا العريق، وتستعرض 
ســير القــادة العظــام الذيــن أسســوا دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســير قــادة 
اإلمــارات المعاصريــن المخلصيــن الذيــن 
 نفخــر بإنجازاتهــم التــي أبهــرت العالــم”.

وأشــار إلــى أهميــة األجنــدة الثقافيــة 
لألرشــيف والمكتبــة الوطنية في المرحلة 
المقبلــة التــي تبشــر بمزيــد مــن التطويــر 
وتوســيع رقعة النشــاطات؛ إذ تحفل هذه 
األجنــدة بتوثيــق النتاج الفكــري والثقافي 
لدولــة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليــج، وفيها مشــاريع ومبادرات مهمة.

ونّوه سعادته إلى أن األرشيف والمكتبة 
الوطنيــة ســوف تثــري المشــاركة بمعرض 

القاهــرة للكتاب ٢٠٢٢ أيضًا بسلســلة من 
المحاضرات االفتراضية الوطنية والثقافية، 
ــام المعــرض،  ــا مــع أي ــي يتزامــن بثه الت
وبالعديــد مــن المشــاركات الفعالــة فــي 
النشاطات الثقافية األخرى التي تقام على 
هامش المعرض، مؤكدًا أن لقاء اإلعالميين 
ــاطات. ــذه النش ــة ه ــي مقدم ــدرج ف  ين

وتحــدث ســعادته بإســهاب عــن القانــون 
االتحادي رقم ١٣ وعن مواده التي ركزت 
ــدة  ــي األهــداف واالختصاصــات الجدي ف
لألرشــيف والمكتبــة الوطنية، مشــيرًا إلى 
ــى  ــوة إل ــو دع ــن ه ــاء باإلعالميي أن اللق
ــاء  األقــالم الحــرة والنزيهــة للتعــاون البّن
مــع »األرشــيف والمكتبــة الوطنية« الذي 
يعمــل على صعيــد جمع ذاكــرة اإلمارات 
والنتاج الفكري والثقافي للدولة ولمنطقة 
الخليج وإتاحتــه، وحفظه لألجيال؛ مؤكدًا 
أن الكلمــة الحــرة والمســؤولة ســيظل لها 
صداهــا فــي بنــاء العالقــات الطيبــة بيــن 
األشــقاء وال بــد مــن أن تؤتــي ثمارها في 

شــتى المجاالت.
وتــم اللقــاء عــرض فيلــم وثائقــي عــن 
دولــة اإلمــارات فــي الماضــي والحاضــر، 
واســتعرض أهــم المحطــات والمشــاريع، 
تاريــخ  فــي  والتطــورات  والمبــادرات 
األرشــيف والمكتبــة الوطنيــة منذ نشــأته 
عام ١٩٦8 بتوجيهات القائد الخالد الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل 

ثــراه«. وام

تستعرض جوانب من مسيرة التنمية المستدامة في اإلماراتمركز المتحف والتاريخ العسكري يعرض مقتنياته في متحف الفجيرة
األرشيف والمكتبة الوطنية ينظم لقاء لإلعالميين 

على هامش معرض القاهرة للكتاب

المهرجــان  يســتضيف 
الدولي للتصوير »اكســبوجر« 
ــي  فــي نســخته السادســة الت
تقــام خــالل الفتــرة مــن ٩ 
حتــى ١٥ فبرايــر المقبــل قمة 
ــاذ  ــة تحــت شــعار »إلنق بيئي
فيهــا  يجتمــع  المحيطــات« 
الناشــطون البيئيون من صناع 
ــن والعلماء  التغيير والمصوري
ــي  والمستكشــفين للبحــث ف
شــأنها  مــن  التــي  الحلــول 
ــي  ــع الوع ــي رف أن تســهم ف

بمخاطــر تلــوث المحيطــات وأهميــة الحفــاظ عليهــا إلــى جانــب 
روايــة قصــص بصريــة وحقائــق مدهشــة عــن عالــم البحــار عبــر 

ــة. ــارض الفني ــن الحــوارات والمع سلســلة م
وتتضمــن فعاليــات القمــة التــي تنظــم بالتعــاون مــع الرابطــة 
ــر  ــن فبراي ــي ١٠ م ــة ف ــى البيئ ــاظ عل ــة لمصــوري الحف العالمي
المقبــل معــارض فنيــة وجلســات حواريــة تهــدف إلــى التوعيــة 
ــي  ــوع البيولوجــي للبحــار والمحيطــات الت ــة التن بضــرورة حماي
تشــكل ٧١ بالمائــة مــن مســاحة ســطح األرض فــي حيــن تســتهل 
القمــة فعالياتهــا بكلمة رئيســة تلقيها كاثي موران النائب الســابق 

لمديــر التصويــر فــي »ناشــيونال جيوغرافيــك«.
وفــي جلســة حواريــة تعقــد خــالل الحــدث بعنــوان »إنقــاذ 
محيطاتنــا« يشــارك المصــورون بريــان ســكيري مصــور ناشــيونال 
جيوغرافيــك وديفيــد دوبيلــي وجينيفــر هيــز وجيفــري غاريــوك 
ولــوران باليســتا الذيــن أمضــو أكثــر مــن 8٠.٠٠٠ ســاعة يوثقــون 
التغيــرات تحــت ســطح المــاء تجاربهــم فــي توثيــق جمــال عالــم 
البحــار والمخاطــر التــي تتعــرض لها البيئــة البحريــة وكيف يمكن 
لفــن التصويــر الفوتوغرافــي أن يقــوم بــدور محــوري فــي تحقيق 

تغييــر بيئــي إيجابــي ومؤثــر.
وتناقــش الجلســة اآلثــار البيئيــة لظاهــرة تغيــر المنــاخ والصيد 
الجائــر والتلــوث وأبرزهــا تدميــر الشــعاب المرجانيــة وإنقــراض 
الكائنــات الحيــة وتلــوث الميــاه بالمــواد البالســتيكية إلــى جانــب 
ــاطات  ــة ودور النش ــات البحري ــة المحمي ــة إلقام ــار اإليجابي اآلث
البســيطة اليوميــة التــي يمكننــا القيــام بهــا لحمايــة المحيطــات.

ويتحــدث المصــور بريــان ســكيري فــي جلســة بعنوان »أســرار 
الحيتــان« عــن تجربتــه التــي تمتــد إلــى مــا يقــارب أربعــة عقــود 
فــي استكشــاف محيطــات العالــم وتوثيقهــا كمــا يتنــاول موضــوع 
العــادات الثقافيــة للحيتــان ومقارنتهــا بمفهــوم الثقافــة اإلنســانية 
إلــى جانــب تقنيــات صيــد حيتــان األوركا القاتلــة وأنظمــة رعايــة 
الصغــار لــدى حيتــان العنبــر ومســابقات الغنــاء وتبــادل األلحــان 

بيــن الحيتــان الحدبــاء.
ويســتعرض المصــور ديفيــد دوبيلــي في جلســة »المحيطات 
مــن منظــور عدســة الزمــن« محطــات مــن رحالتــه إلــى الحاجز 

المرجانــي العظيــم حيــث 
التقــط صــورا تبــرز تأثيــر 
تغير المناخ بإســتخدام تقنية 
الفاصــل الزمنــي كمــا يأخــذ 
الحضــور في جولــة إلى عالم 
المحيطــات للتعــرف علــى 
المرجــان  مثلــث  منطقــة 
فــي المحيط الهنــدي وغرب 
المحيــط الهــادئ لينتقل بعد 
ذلــك إلــى منتــزه حدائــق 
الملكــة فــي كوبــا التــي تقــع 
فــي البحر الكاريبــي وتعيش 

فيهــا أعــداد كبيــرة مــن أســماك القــرش والتماســيح.
وتأخــذ المصــورة الصحفيــة وعالمــة األحيــاء المائيــة جينيفــر 
ــاء  ــا تحــت الم ــم م ــة إلستكشــاف عال ــي رحل ــور ف ــز الجمه هي
ــة  ــث تســتخدم الفيل ــا حي ــو بإفريقي ــا أوكافانغ ــة دلت ــي منطق ف
خراطيمهــا كأنبــوب للتنفــس تحــت المــاء كمــا يتعــرف الحضــور 
علــى التيــارات القويــة فــي نهــر ســانت لورنــس والتــي تتدفــق 
عبــر مواطــن تكاثــر جماعــات ســمك الحفــش التــي تظهــر لبضعــة 
أيــام فــي الســنة ثم تتالشــى إلــى األعمــاق وذلك خالل مشــاركتها 

فــي جلســة بعنــوان »تحــت ســطح المــاء«.
ويلقــي داريــل أويــن الــذي أطلــق »أكاديميــة الغــوص الحــر« 
الضــوء على المشــروع البيئــي الذي أقيم قبالة ســاحل دبا بالفجيرة 
حيــث يقــوم الغواصون ببناء شــعاب مرجانية اصطناعية باســتخدام 
أحــدث التقنيــات لدعــم البيئــة البحريــة وذلــك فــي جلســة بعنوان 
»بنــاء المــدن تحــت المــاء فــي اإلمــارات« كمــا سيكشــف أويــن 

تفاصيــل مدهشــة عــن مراحــل نمــو المســتعمرات المرجانية.
ويناقش المصور الســينمائي والوثائقي جيفري غاريوك العالقة 
المتغيــرة بيــن الحفاظ علــى البيئة والتصويــر الفوتوغرافي وكيف 
يمكــن للجهــود اليوميــة للناشــطين فــي مجــال حمايــة الطبيعــة 
واألدوات التي يســتخدمونها واألفكار التي يؤمنون بها أن تســاعد 
فــي إلهــام العالــم لدعــم قضيتهــم إلــى جانــب أهمية مــزج العلم 
ــوان  ــي جلســة بعن ــة ف ــا البيئي ــراز القضاي ــر إلب ــن التصوي ــع ف م

»عدســة الحفــاظ علــى المحيطات.
ــوان »كوكــب البحــر األبيــض  ــي تحمــل عن وفــي الجلســة الت
المتوسط ورحالت غومبيسا اإلستكشافية« يأخذ المصور الفرنسي 
لــوران باليســتا الجمهــور فــي رحلــة إســتثنائية إلــى العالــم غيــر 
المكتشــف مــن أعمــاق البحــر األبيــض المتوســط للتعــرف علــى 
ــي  ــة ف ــه الطويل ــن تجربت ــا يتحــدث ع ــا كم ــاة فيه أشــكال الحي
الغــوص العميــق والتــي كانــت أبــرز محطاتهــا مغامــرة لتوثيــق 
أســماك غومبيســا والتقــاط صــور نــادرة لألســماك األحفورية التي 
تعيــش علــى عمــق ٣٩٥ قدمــا إلــى جانــب الــدروس التــي تعلمها 
خــالل أســفاره إلستشــكاف أنــدر المخلوقــات والظواهــر البحريــة 

علــى كوكــب األرض.وام

أكــد رياضيــون أن دولــة اإلمــارات 
نجحــت بجدارة فــي التعامل مع تداعيات 
فيــروس كورونــا، ســواء مــن ناحيــة توفير 
المستشفيات أو العالج المناسب، أو اعتماد 
العديــد مــن اللقاحــات األبــرز عالميــا 
وتوفيرهــا للجميــع دون أي اســتثناء وفي 
وقــت قياســي، أو مــن خــالل الحمــالت 
التوعويــة االســتباقية إلحاطــة كل شــرائح 
 المجتمــع بما يوفر لهــم التدابير الوقائية.

وأجمــع مســؤولو الرياضــة ونجومهــا على 
أن االلتزام بتطبيــق اإلجراءات االحترازية 
مســؤولية وطنيــة، ونــوع مــن أنــواع رد 
الجميــل لدولــة اإلمــارات، ولخــط الدفاع 
األول الذي بذل كل المنتســبين له جهودا 
كبيــرة على مــدار العاميــن الماضيين، بما 
قــاد المجتمــع اإلماراتي للتعافــي تدريجيا 
ــاة فــي معظــم القطاعــات،  وعــودة الحي
وأســس لتجربة إماراتيــة نموذجية للعالم 
فــي مواجهــة التحديــات بمنتهــى الوعــي 

والثبــات والجدارة.
ــابق  ــر الس ــي المدي ــل أهل ــال خلي وق
القــدم  لكــرة  اإلمــارات  لمنتخــب 
الغاليــة كان  الشــاطئية: »فــي دولتنــا 
الجميــع مــن مواطنيــن ومقيميــن وال 
يزالــون سواســية فــي الحصــول علــى 
فيــروس  ومــن  عــام  بشــكل  الرعايــة 
كورونــا وتداعياتــه علــى وجــه الخصوص، 
وكذلــك فــي الحصــول علــى التطعيمــات 
المناســبة الحقــا بالمجان، وهــو أحد ابرز 
ــة فــي هــذه األزمــة«. ــب المضيئ  الجوان

وقــال المديــر الســابق لمنتخــب اإلمارات 
لكــرة القدم الشــاطئية: »هــذا األمر يدعو 
ــي  ــا الرشــيدة الت ــا وقيادتن للفخــر بوطنن
أكــدت مــن البدايــة أنهــا بجانبنا وســتظل 
ــى نخــرج جميعــا مــن هــذه األزمــة  حت

بســالم وأمــان، واآلن وعلــى الرغــم مــن 
انتشــار المتحــورة الجديــدة »أوميكرون« 
وزيــادة عدد الحاالت، يقابل ذلك بالمزيد 
مــن حمــالت التوعية واالهتمــام من أجل 
انهــاء األمــر ســريعا، وهــو الــذي يتطلــب 
 دور ايجابــي مــن جميع أفــراد المجتمع«.

وأضــاف خليــل أهلــي: »علينــا أن نشــكر 
خــط الدفــاع األول والذيــن يواصلــون 
عملهــم بجــد واخــالص مهمــا كانــت 
المتاعــب والمصاعــب والتحديــات، إال 
انهــم مســتمرون فــي القيــام بعملهــم 
علــى أكمــل وجــه، وبالتالــي فــإن كلمــة 

ــم«. ــة له ــت كافي ــكرا ليس ش
مــن جانبها قالت خلــود الظاهري عضو 
مجلــس إدارة اتحــاد اإلمــارات للدراجات: 
»علينــا أن نفخــر بما قدمته دولة اإلمارات 
ــل  ــن أج ــي م ــي والدول ــع المحل للمجتم
الخــروج مــن أزمــة كورونــا بســالم، منــذ 
بداية انتشار الفيروس وحتى اآلن، حيث ال 
تــزال تقــوم بدورها على أكمــل وجه، ولم 
يقتصر دعمها على المجتمع المحلي فقط، 
بــل غنهــا لــم تدخــر أي جهد في مســاعدة 

ــا أرض  ــارات ألنه ــارج اإلم ــن خ المحتاجي
 العطاء دائما وقبلة التســامح واإلنســانية«.

وأضافــت: »الــكل يعلــم كيف أثــرت هذه 
األزمــة علــى جميع دول العالم، وما قامت 
بــه فــي تغييــر الكثيــر مــن أوضــاع الــدول 
ــم  ــة ل ــا الغالي ــي دولتن ــن ف ــراد، لك واألف
نحمل أي أعباء أو هموم، قيادتنا الرشــيدة 
كانت بجانبنا ووفرت لنا كل المســتلزمات 
الظــروف”. هــذه  تجــاوز  أجــل   مــن 

وقالــت خلــود الظاهــري فــي رســالتها 
ــة  ــذ كاف ــا تنفي ــع: »علين ــراد المجتم ألف
تعليمات الجهات المعنية بشأن االجراءات 
االحترازيــة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا، 
وتطبيــق التباعــد وارتــداء الكمــام طالمــا 
أجــل  مــن  ذلــك  يتطلــب  األمــر  كان 
 الحفــاظ علــى انفســنا وعلــى مــن حولنا”.

أمــا بخيت ســعد الالعب الســابق لمنتخب 
االمــارات لكرة القدم والعب الجوجيتســو 
حاليــا فقال: »نتوجه بكلمة شــكر وعرفان 
لقيادتنــا الرشــيدة ولدولــة اإلمــارات علــى 
كل الرعايــة والدعــم الــذي توفــره ألبنائهــا 
وكل المقيميــن بهــا، ممــا كان لــه األثر في 
العــودة التدريجيــة لطبيعــة الحيــاة، وهذا 
يســتوجب منــا التفاعــل اإليجابــي مــع كل 
اإلجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات 
المختصة، حتى نمر بســالم ونســاند جهود 

دولتنــا في التعافــي التدريجي«.
وأتــم العــب منتخب اإلمارات الســابق 
لكرة القدم تصريحاته بتوجيه رســالة إلى 
ابطــال خــط الدفــاع األول قائــاًل: »شــكرا 
لكــم على مــا قدمتمــوه، جهودكم مقدرة 
منــا جميعــا، ونتشــرف باالنضمــام إليكــم 
لمساعدتكم إذا أتيحت لنا الفرصة للتطوع 
مــن أجــل خدمــة الوطــن، ســنظل أوفيــاء 

لكم ممتنيــن لتضحياتكم«. وام

»اكسبوجر 2022« يجمع قادة التغيير والناشطين مع 
كبار مصوري العالم في قمة »أنقذوا المحيطات«

رياضيون: االلتزام باإلجراءات االحترازية مسؤولية وطنية لضمان سالمة الجميع

عــروض األلعــاب الناريــة الرائعــة، التي 
تنظمها مجموعة الزرعوني، تضيء السماء 
ــي الخــالب فــي ذا بيتــش  فــوق أفــق دب
مقابــل جميــرا بيتــش ريزدنــس وبلوواترز 
خالل األســبوع األخير من النسخة السابعة 
والعشــرين لمهرجــان دبي للتســوق. وقد 
أصبحــت عروض األلعــاب الناريــة اليومية 
خالل المهرجان من أبرز سمات المهرجان 
األكبــر واألطول في العالم، وجذبت انتباه 

المواطنين والمقيمين والزوار في دبي في 
مواقــع مختلفــة، وخاصــة مناطق الســيف 
وذي بوينــت ودبــي فســتيفال ســيتي مول 

وال مير.
يعــود مهرجان دبي للتســوق لجمهوره 
ــدورة الســابعة والعشــرين خــالل  ــي ال ف
الفترة من ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ حتى ٣٠ يناير 
٢٠٢٢، ليكون الطريقة المثالية لالســتمتاع 
بفصــل الشــتاء وأجوائــه الرائعــة في دبي، 
مــن خــالل تجــارب ترضــي الجميــع، ولــم 
يســبق لهــا مثيــل. بانتظــار المقيميــن فــي 

دبــي وزّوارهــا أجــواء تســّوق مذهلــة 
ــة  ــات التجاري ــرز العالم ــم أب ــا له توّفره
المحليــة والعالمية، باإلضافة إلى العروض 
ــيقية  ــالت الموس ــة والحف ــة الحي الترفيهي
وتجــارب الطعــام واألنشــطة العائلية التي 
ُتقــام فــي جميــع أنحــاء المدينــة. وتتنــوع 
تجــارب التســّوق داخل أبــرز المراكز وفي 
األســواق الخارجية، مع فــرص ربح جوائز 
ــارب  ــر يجســد تج ــك وأكث ــة، كل ذل قّيم
فريــدة مــن نوعهــا خــالل مهرجــان دبــي 

للتسوق.

أكــد ســعادة علي ســعيد 
بن ســرود المديــر التنفيذي 
لنادي دبي لســباقات الهجن 
أن الحــدث العالمي إكســبو 
٢٠٢٠ دبــي بمــا يجمعه من 
ثقافات وحضارات من كافة 
أنحــاء العالــم يمثــل فرصــة 
فريــدة لتســليط الضوء على 

ــة  ــة الوطني ــزة للهوي ــي تشــكل ركي ــة الت ــا األصيل ــا وقيمه ثقافتن
وإلبراز ارتباط قيادة الدولة الرشــيدة وشــعبها بماضيهم وأصالتهم 
وتطلعهــم نحــو المســتقبل ليتحقق بذلك شــعار »تواصــل العقول 
وصنــع المســتقبل« كما يشــكل فرصة لتحالف وتعاون مؤسســات 
الدولــة عامــة ودبــي خاصــة فــي تنظيــم فعاليــات علــى مســتوى 
عالمــي تعكــس مــا وصلت اليــه دولتنا الحبيبة مــن رقي وحضارة.

وقــال » لــم يكــن النجــاح بغريــب علــى دولتنــا وكمــا اعلــن 
ــب  ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
ان اإلمــارات ليســت دولــة وإنمــا العالــم فــي دولــة فــإن إكســبو 
٢٠٢٠ دبــي يظــل دورة اســتثنائية للمعرض األكبــر وعالمة فارقة 
فــي تاريخــه حيــث قــدم العالــم مــن خالله أفضــل ما لديــه بينما 
قدمــت دولتنــا تجربــة اســتثنائية تضــاف إلــى ســجل التجــارب 

واإلنجازات اإلماراتية وذلك 
بمــا يتضمنــه مــن فعاليــات 
ثقافيــة وفنيــة فريدة مثلت 
شــعار  الســتلهام  فرصــة 
الحــدث »تواصــل العقــول 

وصنــع المســتقبل«.
ويأتــي مهرجــان إكســبو 
أرض  علــى  دبــي   ٢٠٢٠
المرمــوم ليؤكــد علــى اســتثنائية الحــدث بمــا يحمله مــن مضمون 
وأهــدف نابعــة مــن عمــق األصالــة والتــراث الــذي نســعى لنقلــه 

ــارات. ــراث االم ــي وت ــق بدب ــزوار إكســبو ٢٠٢٠ بشــكل يلي ل
وأعــرب نــادي دبــي لســباقات الهجــن عــن شــكره وتقديــره 
لمعالــي ريــم بنــت إبراهيــم الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون 
التعــاون الدولــي المديــر العام لمكتب إكســبو ٢٠٢٠ دبي على 
اهتمامهــا بالرياضــات التراثيــة وتوجيههــا بإقامة ســباق اكســبو 
٢٠٢٠ دبــي للهجــن علــى ارض مضمــار نــادي دبــي لســباقات 
ــا  ــف بم ــي التعري ــة ف ــن أهمي ــه م ــا يحمل ــرا لم ــن نظ الهج
تمتلكــه بالدنــا مــن مــوروث رياضــي ثقافــي وتراثــي وللقيمــة 
الكبيــرة لرياضــة ســباقات الهجــن العربيــة االصيلــة وحرصهــا 
علــى نقــل صــورة هــذه الرياضــة لــزوار إكســبو مــن جميــع 

انحــاء العالــم.وام

عروض األلعاب النارية تضيء آفاق دبي في األسبوع 
الختامي ألكبر وأطول مهرجان للتسوق بالعالم

نادي دبي لسباقات الهجن: »إكسبو 2020« يسلط 
الضوء على ثقافتنا وقيمها األصيلة

دبي - الوطن
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يعمل عامل بريطاني متفاني في عمله منذ ما 
يقرب من ٧٠ عاًما في نفس الشركة دون الحصول 

على يوم إجازة واحد.
وبدأ بريان كورلي )8٢ عامًا( العمل في مصنع 
أحذية كالركس األصلي في عام ١٩٥٣ عندما كان 
يبلغ من العمر ١٥ عامًا فقط، وعندما تم تحويل 
المبنى إلى مركز تسوق، أعيد تدريبه للعمل في 

خدمات العمالء.
وليس لدى كورلي أي نية للتقاعد قريباً ويقول »لقد 
اجتزت للتو فحًصا صحًيا وأريد المتابعة بالعمل ألطول 

فترة ممكنة، أريد أن أكون مثل ديفيد أتينبورو«.
وأضاف كورلي » لقد فقدت زوجتي منذ ثماني 
سنوات، لذا ال يوجد أحد في المنزل. أريد أن أخرج، 
أريد أن أرى الناس وأحب العمل فقط. ال أريد الجلوس 

على كرسي بذراعين طوال اليوم إنه أمر ممل. أتطلع 
دائًما إلى العمل«.

وتولى كورلي وظيفة في مصنع كالرك في ستريت، 
سومرست، لكسب بعض المال اإلضافي لعائلته في 
اإلجازات المدرسية، وأوضح »قال والدي: يا بني، 
عمرك ١٥ عاًما وهذه العطلة المدرسية، عليك الذهاب 
إلى العمل، وأردت أن أفعل ذلك. كنا فقراء للغاية 
بعد الحرب وكان أبي في الجيش. كنت أرغب في 

الذهاب إلى العمل وكسب بعض المال«.
وواصل كورلي العمل لدى كالركس حتى ثمانينيات 
القرن الماضي عندما كان في منتصف الخمسينيات 
من عمره، وتم إغالق المصنع األصلي في النهاية 
وتمت إعادة تطويره ليصبح منفذ التسوق المتميز 

Clarks Village. وكاالت

سيتم إنشاء المحطة الفضائية الروسية المستقبلية 
بواسطة قاطرات صغيرة خاصة.

الفضائية  المركبات  مصممي  كبير  ذلك  أعلن 
المأهولة في شركة »إينيرغيا« الفضائية الروسية، 
به   أدلى  حديث  في  وقال  سولوفيوف  فالديمير 
في«  تي   – »روسكوسموس  لتلفزيون«  يناير   ٢٥
باستخدام قاطرات  المحطة  بناء  الفضائي:« ننوي 
وتسيطر  فضائية  وحدات  ستنقل  صغيرة  فضائية 

على التحام بعضها مع البعض.
وحسب كبير المصممين فإن تلك العملية ستنفذ 
على غرار  التحليق الذي حققته وحدة »بريتشال« 
الفضائية التي التحمت في نوفمبر الماضي مع المحطة 

الفضائية الدولية.
وأوضح أن وحدة »بريتشال« الفضائية كانت لديها 
بنية معقدة من ناحية القيادة والتوجيه والمالحة. 
واستخدمت لمحاكاة مهام نقل الوحدات الفضائية 
أضعاف عن  بمقدار ٣  وزنها   يزيد  التي  الكبيرة 

وزن وحدة »بريتشال« نفسها.
فيما أشار إلى أن قابلية وحدة »بريتشال« للتحكم 
فيها أقل  بمقدار ١٠ – ١٥ مرة عما هو عليه لدى 
المهم هناك  الفضائية. ومن  شاحنة »بروغريس« 
على  الفعل  رد  وبطء  االستمرارية   على  التغلب 

األوامر عند تنفيذ مناورات معقدة.
يوري  الروسي،  الوزراء  رئيس  نائب  أن  يذكر 
بوريسوف كان قد أعلن في أبريل عام ٢٠٢١ أن 
الحالة التقنية للمحطة الفضائية الدولية سيئة، لذلك 
يجب على روسيا التركيز على إنشاء محطة فضائية 
روسية مستقلة. وقد أوكلت إلى شركة »إينيرغيا« 
الفضائية مهمة ضمان جاهزية أول وحدة فضائية 

للمحطة الفضائية الجديدة بحلول عام ٢٠٢٥.
جدير بالذكر أن المجلس العلمي التقني لمؤسسة 
إنشاء  مشروع  بإدراج  أوصى  كوسموس«  »روس 
المحطة الفضائية الروسية على البرنامج الفضائي 

الروسي الذي سيتحقق لغاية عام ٢٠٢٥.وكاالت

دافعت إدارة مهرجان برلين الســينمائي الدولي 
عــن قرارهــا بإقامــة المهرجــان بالحضــور الفعلــي 

كمــا هــو مخطــط له بعــد أســبوعين.
وفــي تصريحــات لصحيفــة »برلينــر تســايتونج« 
األلمانيــة الصــادرة أمــس األول  الخميــس، قالــت 
الرئيســة التنفيذيــة للمهرجــان، ماريتــه ريزنبيك:« 
ال يمكننــا أن نقيــم المهرجــان افتراضيــًا، فاألفــالم 

التــي لدينــا تــم إنتاجهــا لــدور الســينما«.
وأضافــت ريزنبيك:« هذه األفــالم تريد الحضور 
هنــا فــي برليــن ألنــه بهــذه الطريقــة فقــط يمكــن 
خلــق الدعايــة ووضوح الرؤية«، واســتطردت قائلة 
»وثانيــا« فــإن هنــاك جمهــور برليــن الــذي يرغــب 

فــي أن يشــاهد األفالم.
ومــن المنتظــر أن يقــام المهرجــان فــي الفتــرة 
ــد  ــري قواع ــل وستس ــر المقب ــن ١٠ و٢٠ فبراي بي
خاصــة للحضــور فــي الســينما، وذلك نظــرًا ألعداد 

المصابيــن بعــدوى فيــروس كورونــا.
مــن جانبــه، قال المديــر الفنــي للمهرجان كارلو 
شــاتريان فــي المقابلة مــع الصحيفة:« نفهــم تمامًا 
أن مؤسســات أخــرى فــي ألمانيــا وأماكــن أخــرى 
لهــا آراء مختلفــة واتخــذت لهــذا الســبب قــرارات 
مختلفة«، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تناقشت 

كثيــرًا جــدًا فيمــا بينهــا حــول مــا هــو ممكن.
وأضــاف شــاتريان أن نســخة العــام الحالــي 
ــه  ــال إن ــع »نســخة مخفضــة«، وق ــتكون بالطب س
لــن يكــون هنــاك مهرجــان برلينالــه كمــا كان قبــل 
ــاس  ــر الن ــه يفك ــول برلينال ــا تق الجائحــة »فعندم
فــي التجمعــات البشــرية التــي تنتظــر فــي ســاحة 
بوتســدام وصــول النجــوم، ويفكرون فــي الطوابير 
الواقفــة أمــام شــبابيك التذاكــر وفــي دار الســينما 
المملــؤة بنجــوم األفــالم، لكــن األمــر لــن يكــون 

علــى هــذا النحــو«.وكاالت

يعمل لنفس الشركة لمدة 70 عامًا دون أي إجازة

روسيا ستستخدم قاطرات صغيرة إلنشاء محطة فضائية وطنية

Glove80 لوحة مفاتيح السلكية على شكل 
قفازين تتخطى الحدود من خالل جعل لوحة 
المفاتيح الميكانيكية أكثر تركيًزا على راحة 

المستخدم.
وسميت Glove80 على اسم مستوحى من 
زوج من القفازات، وهي عبارة عن لوحة مفاتيح 
مقسمة بتصميم وتخطيط مريحين يتبعان حرفيًا 
شكل األيدي البشرية، وتم تصميمها على مدار 
6 سنوات، مع أكثر من 500 اختبار مقارنة.

الشكل العالم للوحة المفاتيح كما يوحي 
اسمها مكونة من 80 مفتاًحا موضوعة على شكل 
زوج من القفازات )مع 40 على كل جانب(، 
مع مساند راحة قابلة للتعديل للحصول على 

تجربة أكثر قابلية للتخصيص.
ويتيح تصميم لوحة المفاتيح المنقسمة 
لمعصميك وساعديك وكتفيك أن تتخذ مواقعها 
الطبيعية، وتقضي على التعب بمرور الوقت، 
ويتيح لك التصميم الفريد الكتابة دون رفع 
معصميك أو شد أصابعك، مما يمنحك تجربة 
كتابة مريحة، دون التعرض لخطر إصابة النفق 

الرسغي.
وتتميز لوحة المفاتيح أيًضا بتصميم مكون من 
6 مفاتيح أسفل كل إبهام، مما يتيح لك الوصول 
إليها بسهولة بأقل قدر من الحركة. ونتيجة 
لذلك، فإن تجربة الكتابة على لوحة المفاتيح 
أيًضا  إنها أسرع  ليست مريحة فحسب، بل 
نظًرا ألن أصابعك ال تتحرك بعيًدا أثناء الكتابة.

ومثل أي لوحة مفاتيح جيدة في السوق، 
تدعم Glove80 االستخدام الالسلكي وكذلك 
القدرة على االتصال  السلكي، مما يوفر 
بأجهزة بلوتوث متعددة )حتى 4( في وقت 

واحد.وكاالت

بالنسبة لماليين المرضى الذين فقدوا أطرافهم ألسباب 
تتراوح بين مرض السكري إلى الصدمات، فإن إمكانية 
تزال  ال  الطبيعي  التجديد  خالل  من  الوظيفة  استعادة 
بعيدة المنال، وتظل إعادة نمو الساقين والذراعين من 

اختصاص حيوان السمندر واألبطال الخارقين.
لكن في دراسة ُنشرت في مجلة »ساينس أدفانسيس«، 
اقترب باحثون من جامعتي تافتس وهارفارد بأميركا، 
خطوة من تحقيق هدف الطب التجديدي، وذلك بعد 

نجاحهم في إعادة نمو ساق ضفدع مفقودة.
والضفادع البالغة، ال تستطيع بطبيعة الحال تجديد 
أطرافها، غير أن الباحثين تمكنوا من إعادة نمو الساق 
المفقودة باستخدام مزيج من خمسة عقاقير تم وضعها 
ارتداؤه،  يمكن  السيليكون  من  حيوي  مفاعل  قبة  في 
إلغالق الجذع لمدة ٢٤ ساعة فقط بعد فقدان األطراف، 
ويبدأ هذا العالج القصير بعد فترة ١8 شهرًا في إعادة 

النمو للساق الوظيفية.
وتمتلك العديد من الكائنات القدرة على التجدد الكامل 
لبعض األطراف على األقل، بما في ذلك السمندل ونجم 
البحر وسرطان البحر والسحالي، ويمكن تقطيع الديدان 
المفلطحة إلى قطع، حيث تعيد كل قطعة بناء كائن حي 
بأكمله، والبشر قادرون على إغالق الجروح بنمو أنسجة 
الدودة  تشبه  ملحوظة  بقدرة  أكبادنا  وتتمتع  جديدة، 
الكامل بعد  الحجم  إلى  التجدد  المفلطحة تقريبًا على 

خسارة بنسبة ٥٠ في المائة.
من  والمعقدة  الكبيرة  األطراف  أحد  فقدان  لكن 
الناحية الهيكلية - الذراع أو الساق - ال يمكن تعويضه 
بأي عملية طبيعية، وفي الواقع، نحن نميل إلى تغطية 
اإلصابات الكبيرة بكتلة غير متبلورة من النسيج الندبي، 
مما يحميها من المزيد من فقدان الدم والعدوى ويمنع 

المزيد من النمو.وكاالت

الموجود  البالستيك  أن  إلى  جديدة  دراسة  أشارت 
في عبوات الشامبو والعديد من المواد التي نستخدمها 

بشكل يومي يمكن أن يتسبب بزيادة الوزن.
واكتشف العلماء ١١ مادة كيميائية يمكن أن تؤثر 
الوزن  زيادة  في  وتساهم  لدينا  الغذائي  التمثيل  على 
موجودة في المنتجات اليومية، مثل عبوات المشروبات 

وإسفنجة المطبخ ومكيفات الشعر.
وقام باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا 
بفحص ٣٤ منتًجا بالستيكًيا مختلًفا لمعرفة المواد الكيميائية 
مكون   ٥٥٠٠٠ من  أكثر  ووجدوا  عليها،  تحتوي  التي 
كيميائي مختلف في المنتجات وحددوا ٦٢٩ مادة، ١١ 
منها معروفة بأنها مواد كيميائية تعطل عملية التمثيل 

الغذائي.
الجامعة  في  المشارك  األستاذ  فاغنر،  مارتن  وقال 
النرويجية للعلوم والتكنولوجيا »ُتظهر تجاربنا أن المنتجات 
البالستيكية العادية تحتوي على مزيج من المواد التي 
يمكن أن تكون عاماًل مهًما من شأنه وراء زيادة الوزن 

والسمنة«.
ولفترة طويلة، اعتقد الخبراء أن معظم المواد الكيميائية 
البالستيكية ستبقى في هذه المنتجات اليومية، لكن فريق 
فاغنر أظهر أنها تتسرب في ظل ظروف العالم الحقيقي، 
وهذا يسمح للمواد الكيميائية بعد ذلك بدخول الجسم.

المواد  بعض  أن  أيًضا  السابقة  األبحاث  واقترحت 
البالستيكية تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى اضطراب 
الغدد الصماء، والتي ُتعرف أيًضا باسم مسببات السمنة، 
والتي قد تؤثر على تطورنا وخصوبتنا، ومع ذلك، يبدو 
اآلن أنها قد تكون مسؤولة عن زيادة الوزن أيًضا، هذا 
البالستيكية  المنتجات  ثلث  الكيميائية من  المواد  ألن 
التي تم فحصها في الدراسة الجديدة ُوجد أنها تساهم 
في تطوير الخاليا الدهنية في التجارب المعملية.وكاالت

اكتشف علماء هنود من أحمد أباد آالفا 
سطح  على  المتدحرجة  الصخور  آثار  من 

الكوكب.
وقد عثروا على أدلة  نشاط جيولوجي 
حديث على المريخ. حسبما أفادت الثالثاء 

٢٥ يناير صحيفة« إنديا توداي« الهندية.
من  العلماء  »اكتشف  الصحيفة:  قالت 
آباد  أحمد  في  الفيزيائية  البحوث  مختبر 
آالف المسارات الصخرية المتدحرجة على 
اآلثار، حسب  وتشير هذه  المريخ.  سطح 
العلماء، إلى النشاط الزلزالي الذي حدث 
منذ زمن غير بعيد على الكوكب األحمر«.

األستاذ  فيجايان،  س.  الدكتور  وصرح 
المساعد لعلوم الكواكب في مختبر أحمد آباد 
، الذي أشرف على الدراسة، أن »المريخ نشط 
حاليا من االناحية الزلزالية. وقال فيجايان: 
»غالبا ما تختفي آثار الصخور المتحركة من 
وجه الكوكب في غضون ٤-8 أعوام األمر 

الذي يؤكد أن بعضها حديث«.
وحلل العلماء الهنود في إطار الدراسة 
التي أجروها الصور الملتقطة أعوام ٢٠٠٦ - 
٢٠٢٠ بواسطة الكاميرا عالية الدقة المخصصة  
للتجارب العلمية )HiRISE( والتابعة للقمر 
الصناعي لـ”ناسا”. وقد درسوا  نحو  ٤٥٠٠ 
بطول  الكبيرة  األحجار  تدحرج  من  مسار 

إجمالي يصل حوالي ٩٠٠ كلم.
النشاط  على  دليل  أول  ليس  وهذا 
الجيولوجي على المريخ. وكان مقياس الزالزل 
 InSight  المرّكب على روفر ، SEIS الفرنسي
، الذي هبط على الكوكب األحمر عام ٢٠١8 
، قد سجل نحو ١٧٤ هزة مريخية في األشهر 

الستة األولى من عمليات الرصد.وكاالت

لوحة مفاتيح السلكية على شكل 
قفازين لراحة يديك

 نجاح إعـادة نمو ســاق ضفـدع
يمــنح أمـــاًل للبشـــر

اكتشاف 11 مادة في البالستيك 
مرتبطة بزيادة الوزن

العثور على آثار هزات مريخية 
حدثت منذ وقت غير بعيد

قــال خبيــر التغذيــة األلمانــي هنري ســيباليفس 
إن عصائــر الخضــروات أفضــل من عصائــر الفواكه 
للتخلــص مــن الــوزن، الرتفــاع الســعرات الحرارية 
ــل  ــا مث ــه بســبب الســكر فيه ــر الفواك ــي عصائ ف

التفــاح والبرتقــال والعنــب.
ــه  ــس، ألن ــر الكرف ــيباليفس بعصي ــى س وأوص

قليــل الســعرات الحراريــة ويســاعد علــى الشــعور 
بالشــبع مــدة أطول وينشــط الهضم ويســاعد على 

إنقــاص الــوزن.
وأضــاف خبيــر أن عصيــر الزنجبيل يســاعد على 
ــر  ــر الشــمندر األحم ــل عصي ــون، مث ــرق الده ح

أيضــًا.وكاالت

عصـــائـر الخضـــــروات أفضـــــل للتخلــص مـــن الـــوزن

اكتشف علماء الفلك جسمًا غامضًا يصدر شعاعًا من موجات الراديو ينبض كل ٢٠ 
دقيقة. ويعتقد الفريق الذي يقف وراء االكتشاف أن الجسم المكتشف حديثًا ربما 
ينتمي لفئة جديدة من النجوم النيوترونية التي تدور ببطء مع مجال مغناطيسي فائق 

القوة، حسب ما ذكرته صحيفة »غارديان« البريطانية.
وكان اكتشاف اإلشارات المتكررة قد حدث خالل األشهر الثالثة األولى من عام 
٢٠١8، لكنها اختفت بعد ذلك، ما يشير إلى ارتباطها بحدث دراماتيكي يحدث لمرة 
واحدة، مثل زلزال نجمي. وفي هذا الصدد، شرحت ناتاشا هيرلي ووكر، من جامعة 
كيرتن التابعة للمركز الدولي ألبحاث راديو علم الفلك، التي تولت قيادة الفريق البحثي 
صاحب االكتشاف، أنه »لقد كان الموقف مخيفًا نوعًا ما لعالم فلك، ألنه ما من شيء 
معروف في السماء يفعل ذلك«. ورغم الطبيعة غير العادية لإلشارة، يعتقد الفريق 
البحثي أن المصدر ربما يكون كائنًا دوارًا، وليس حضارة متقدمة تكنولوجيًا تمتد عبر 
الكون. وعن هذا األمر، قالت هيرلي ووكر: »إنهم بالتأكيد ليسوا كائنات فضائية«.

ما  سرعان  لكن  بالفعل،  االحتمالية  هذه  وجيزة  لفترة  درس  قد  الفريق  وكان 
استبعدها، بعد أن وجد أن اإلشارة - أحد أكثر مصادر الراديو سطوعًا في السماء 
- يمكن رصدها عبر طيف واسع من الترددات، ما يعني أن كمية هائلة من الطاقة 

كانت مطلوبة إلنتاجها.وكاالت

اكتشـاف جســم غـامـض ينبض كــل 20 دقيقـة

#هذه_أبوظبي 

قالــت شــركة والــت ديزنــي إنها ســتتخذ »نهجًا 
مختلفــًا« فــي إنتــاج النســخة الجديــدة مــن فيلــم 
الرســوم المتحركــة القــادم »ســنو وايــت واألقــزام 
السبعة«، بعد انتقادات من الممثل بيتر دينكالج.

وفــي لقــاء مع الممثــل الكوميدي مــارك مارون 
فــي أحــد البرامــج قــال دينــكالج، الــذي يعانــي 
شــكاًل من أشــكال التقــزم إن اختيــار ممثلة التينية 
ــه  ــًا«، ولكن ــاًل تقدمي ــة كان »عم ــي دور البطول ف
وصــف القصــة المبنيــة علــى أســطورة مــن القرن 

التاســع عشــر بأنهــا »قديمــة«.
وأضــاف »الأقصــد اإلهانــة علــى اإلطــالق، 
ــن  ــوا فخوري ــد كان ــاًل... لق ــت قلي ــي فوجئ ولكنن
جــدًا باختيــار ممثلــة التينيــة لــدور ســنو وايــت- 
ولكنــك مــا زلت تــروي قصة ســنو وايــت واألقزام 

الســبعة القديمــة«.
وتعتمــد النســخة الجديــدة علــى فيلــم ديزنــي 
للرســوم المتحركــة لعــام ١٩٣٧ الــذي يــروي قصة 
سبعة من عمال المناجم األقزام، الذين يستقبلون 
أميــرة بعــد نفيهــا مــن قبل زوجــة أبيها الشــريرة. 
وتقــوم راشــيل زيجلــر بدور ســنو وايــت والممثلة 
اإلســرائيلية جــال جــادوت بدور الملكة الشــريرة.

وقــال المتحــدث باســم شــركة ديزني فــي بيان 
لمجلــة هوليــوود ريبورتــر ، والــذي تــم تداولــه 
علــى نطاق واســع »لتجنب تعزيــز الصور النمطية 
الموجــودة في الفيلم األصلــي، نتخذ نهجا مختلفا 
مع هذه الشــخصيات الســبعة ونتشاور مع مجتمع 
األقــزام«. ومــن المقــرر عــرض فيلــم ســنو وايــت 

الجديد العــام القادم.وكاالت

ديزني: »نتخذ نهجًا مختلفًا« في إنتاج النسخة الجديدة من »سنو وايت« بعد االنتقادات

مهرجان برلين السينمائي يدافع عن قرار إقامته بالحضور الفعلي


