
   

خالل ات�صال مع من�صور بن زايد: 
رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي اجلزائري يدين 

ا�شتمرار االعتداءات احلوثية على دولة االمارات
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�صوؤون الرئا�صة اأم�س ات�صااًل هاتفياً من الفريق ال�صعيد �صنقريحة، رئي�س 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  يف  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  اأرك��ان 
ميلي�صيا  ال�صتمرار  ال�صديدة  اإدان��ت��ه  عن  خالله  عرب  ال�صقيقة،  ال�صعبية 
احلوثي يف اعتداءاتها االإرهابية على دولة االإمارات .. وجدد تاأكيده على 
املتحدة ورف�صها لكل ما يهدد  العربية  االإم��ارات  ت�صامن بالده مع دولة 
اأمنها وا�صتقرارها. من جانبه عرب �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
الذي  للت�صامن  وتقديره  �صنقريحه،  ال�صعيد  الفريق  ملوقف  �صكره  عن 
�صقيقتها  مع  ال�صعبية  الدميوقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  عنه  عربت 
اأن  اهلل تعاىل  داعياً   .. االإرهابية  اع��ت��داءات احلوثي  االإم���ارات يف مواجهة 

يحفظ اجلزائر و�صعبها من كل مكروه.

عبداهلل بن زايد يثمن موقف رو�شيا الداعم للإمارات 
يف جل�شة جمل�ش االأمن حول الهجوم االإرهابي احلوثي

•• اأبوظبي- وام:

اأجرى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ات�����ص��اال هاتفيا مب��ع��ايل ���ص��رج��ي الف����روف وزي���ر خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة رو�صيا 
االحتادية ال�صديقة ثمن خالله موقف رو�صيا الداعم لدولة االإمارات خالل 
االإرهابي  الهجوم  املتحدة حول  التابع لالأمم  االأم��ن  االأخ��رة ملجل�س  اجلل�صة 
مليلي�صيا احلوثي االإرهابية على مناطق ومن�صاآت مدنية على االأرا�صي االإماراتية 

والتي اأدان فيها املجل�س هذه الهجمات االإرهابية.  )التفا�صيل �س3(

مدرب بريطاين يدرب قوات اأوكرانية على ا�صتخدام اجليل التايل من االأ�صلحة امل�صادة للدبابات التي قدمتها بريطانيا  )رويرتز(

مربوك كور�صيد يك�صف ويب�صم

الرئي�س الرو�صي فالدمير بوتني ي�صتقبل امل�صت�صارة االأملانية اأجنيال مركل يف الكرملني

منح �صفرية املك�صيك و�صام ال�صتقالل من الطبقة الأوىل
خليفة بن زايد ي�شدر قانونا ب�شاأن حوكمة 

ال�شركات العائلية يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، ب�صفته حاكماً الإمارة اأبوظبي، قانوناً ب�صاأن حوكمة ال�صركات العائلية 
االقت�صادية  التنمية  يف  واإ�صهامها  الأهميتها  ت��ع��زي��زاً  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف 

واالجتماعية وت�صهياًل النتقال ملكيتها بني االأجيال املُتعاقبة.
من جهة اخرى منح �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الواليات  �صفرة  اي�صكوبار  ميند�س  اليزابيث  فران�صي�صكا  �صعادة  ال��دول��ة 
املتحدة املك�صيكية لدى الدولة و�صام اال�صتقالل من الطبقة االأوىل تقديرا 

للجهود التي بذلتها خالل فرتة عملها يف الدولة       )التفا�صيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله ملك البحرين   )وام(

بحث مع مع رئي�س حكومة اإقليم كرد�صتان العراق تطورات ال�صرق الأو�صط واأهمية دعم جهود تر�صيخ اأركان ال�صالم وال�صتقرار باملنطقة

حممد بن زايد يبحث مع ملك البحرين العلقات االأخوية والتطورات يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام:

مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��الل��ة  �صاحب  و�صل 
البحرين ال�صقيقة اإىل البالد ام�س يف زيارة اأخوية للدولة.

وكان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�صلحة يف مقدمة م�صتقبلي جاللته لدى  القائد االأعلى للقوات  نائب 

و�صوله مطار الرئا�صة يف اأبوظبي.
الودية  االأحاديث االأخوية  البحرين وتبادال  ورحب �صموه بجاللة ملك 

التي تعرب عن عمق العالقات التي جتمع دولة االإمارات ومملكة البحرين 
ال�صقيقة وخ�صو�صيتها متمنيني للبلدين دوام االأمن والتقدم والنماء.

كما ا�صتقبل �صموه .. معايل م�صرور بارزاين رئي�س حكومة اإقليم كرد�صتان 
اللقاء  خالل   �� ب��ارزاين  م�صرور  معايل  و  �صموه  وبحث  ال�صقيق.  العراق 
الذي جرى يف ق�صر البحر �� خمتلف جوانب التعاون بني دولة االإمارات 
و العراق ال�صقيق خا�صة اإقليم كرد�صتان العراق يف املجاالت االقت�صادية 
و اال�صتثمارية و التنموية واالإن�صانية التي تخدم جهود التنمية والبناء 

لدى اجلانبني.                                                      )التفا�صيل �س2(

اآلف من القوات الأمريكية املجهزة ت�صتعد لالنت�صار يف اأوروبا

رو�شيا تعّد قواتها واأمريكا جتهز 8500 جندي حول اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت:

اأمركا  اأن  ال��ك��رم��ل��ني  ت��اأك��ي��د  ب��ع��د 
حالة  يف  ج��ن��دي   8500 و���ص��ع��ت 
الثالثاء،  مو�صكو،  اأعلنت  ت��اأه��ب، 
ا�صتعداداً  ت��ف��ت��ي�����س  ع��م��ل��ي��ات  ب����دء 

للقتال على احلدود مع اأوكرانيا.
واأ�صافت وكالة االإعالم الرو�صية اأن 
عملية التفتي�س هذه بداأت للتاأكد 
القتالية يف  ق��وات��ه��ا  ج��اه��زي��ة  م��ن 
منطقتها الع�صكرية اجلنوبية على 
والتي ت�صم  اأوكرانيا،  احل��دود مع 

اأكرث من 6000 جندي رو�صي.
الرئا�صة  ت�صديد  عقب  ذل��ك  ج��اء 
ال����رو�����ص����ي����ة ع����ل����ى اأن�����ه�����ا ت����راق����ب 
الت�صريحات االأمركية التي تتجه 
نحو الت�صعيد وزيادة التوتر، وفق 

تعبرها.
االأمركية  ال���ق���وات  اأن  وك�����ص��ف��ت 
املجهزة ت�صتعد لالنت�صار يف اأوروبا 

اإذا لزم االأمر.
ت�صريحات  الكرملني  انتقد  كما 
ق��وات��ه يف حالة  و�صع  ح��ول  الناتو 
ال�صرقية  اأوروب������ا  وت��ع��زي��ز  ت���اأه���ب 
والطائرات  ال�����ص��ف��ن  م���ن  مب��زي��د 

االأطل�صي  ����ص���م���ال  دول  وك����ان����ت 
ا�صتعر�صت دعمها الأوكرانيا بطرق 
ا�صتفزازية،  م��و���ص��ك��و  اع��ت��ربت��ه��ا 
ب���ح���ري���ة يف  م�����ن�����اورات  ���ص��م��ل��ت  اإذ 
نوفمرب املا�صي )2021( بالبحر 
زوارق  من  دفعة  وت�صليم  االأ���ص��ود، 
البحرية  اإىل  االأمركية  ال��دوري��ة 

االأوكرانية.
منذ  االأوك���راين  اجلي�س  ويخو�س 
عام 2014 نزاعا �صد انف�صاليني 
على  منطقتني  يف  ملو�صكو  موالني 
احلدود، بعدما �صمت رو�صيا اإليها 

�صبه جزيرة القرم.
ف���ي���م���ا ت���ت���ه���م ك���ي���ي���ف وح���ل���ف���اوؤه���ا 
باإر�صال  مو�صكو  غالبا  الغربيون 
دعماً  احل��دود  واأ�صلحة عرب  ق��وات 
لالنف�صاليني، ما ينفيه با�صتمرار 

الكرملني.
اأن رو���ص��ي��ا رف�����ص��ت م����رارا  ي���ذك���ر 
واالأوكرانية  ال��غ��رب��ي��ة  االت��ه��ام��ات 
على  هجوم  الأي  التح�صر  ب�صاأن 
اأوك��ران��ي��ا، ون��ف��ت وج���ود مثل هذه 
الواليات  متهمة  ل��دي��ه��ا  اخل��ط��ط 
بالت�صعيد  وال������ع������رب  امل����ت����ح����دة 

الهي�صتري.

املقاتلة.
بينما قرر  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  واأت����ت 
)الناتو(  االأط��ل�����ص��ي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف 
ت��ع��زي��ز دف���اع���ات���ه ����ص���رق���اً، يف حني 
تاأجيج  ب��رغ��ب��ة يف  م��و���ص��ك��و  ن����ددت 
ه�صترية،  م��ع��ل��وم��ات  م��ع  ال��ت��وت��ر 

وفق بيانات ر�صمية.
املا�صية،  االأ�صهر  خ��الل  اأن��ه  يذكر 
حذرت الواليات املتحدة وحلفاوؤها 
يف ال����ن����ات����و م����ن حت������رك ال����ق����وات 
احلدودية،  املنطقة  اإىل  الرو�صية 
م��ل��وح��ة ب��ع��ق��وب��ات ����ص���دي���دة على 

اأي  ح�صل  اإذا  ال��رو���ص��ي  االقت�صاد 
غزو لالأرا�صي االأوكرانية.

ن����ف����ت م���و����ص���ك���و م�������رارا  يف ح�����ني 
التخطيط ملهاجمة جارتها، متهمة 
ملخططات  ب��ال��ت��ح�����ص��ر  ك���ي���ي���ف 

عدوانية.

وا�صفا املن�صف املرزوقي بال�صفيه:

كور�شيد: هذا ما قب�شته النه�شة مقابل ت�شليم البغدادي املحمودي

اجلي�س اليمني يتقدم جنوب ماأرب و�صط انهيار امليلي�صيات

التحالف يبداأ تنفيذ عملية ع�شكرية الأهداف م�شروعة يف �شنعاء

عمليات تطهري للقوات العراقية يف حمافظة ديايل 

ال�شدر: لن اأحتالف مع نوري املالكي
•• بغداد-وكاالت:

ال�صدر،  مقتدى  العراق،  يف  ال�صدري  التيار  زعيم  ح�صم 
الثالثاء، اأمره موؤكدا اأنه لن يتحالف مع رئي�س الوزراء 

االأ�صبق، نوري املالكي.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د وق���ت ق�����ص��ر م��ن رد املحكمة 
اجلل�صة  �صرعية  يف  طعنت  دع���وى  ال��ع��راق  يف  االحت��ادي��ة 
تعزز  اأن  �صاأنها  م��ن  خطوة  يف  اجل��دي��د،  للربملان  االأوىل 
اأحد  ال�صدر  الذي ميثل  الثالثي  االتفاق  اأقطاب  موقف 

عنا�صره.
برف�صي  والفيا�س  العامري  ابلغت  اأبلغت  ال�صدر:  وقال 

التحالف مع املالكي.
ويف حمافظة دياىل يف �صرق العراق، تنفذ القوات العراقية 
داع�س  تنظيم  عنا�صر  مطاردة  اإط��ار  يف  تطهر  عمليات 
االأ�صبوع  املتطرف  التنظيم  نفذها  عملية  بعد  االإره��اب��ي 

املا�صي وقتل فيها 11 جنديا.
واأطلقت القوات العراقية عملية �صعبة يف مناطق مفتوحة 
و�صالح  دي��اىل  حمافظتي  من  متتد  املتطرفني  ملالحقة 

وحتمل  عا�صمتها  تقع  التي  كركوك  اىل  و�صوال  الدين 
اال�صم ذاته على بعد 250 كيلومرتا �صمال بغداد.

اأو مدنيا  وتعترب هذه القوات كل من يرتدي زياً موحداً 
اجلي�س  يف  كبر  �صابط  وي��ق��ول  ل��ه��ا.  ه��دف��اً  يعرت�صها، 
لوكالة فران�س بر�س التي �صهدت على جزء من العملية، 
اأو  كهوف  اأو  جحر  م�صافات  يف  يختبئون  املتطرفني  اإن 

بيوت مرتوكة يف مناطق نائية.
اأعلى  ال��ع��راق��ي��ة،  االحت��ادي��ة  املحكمة  �صادقت  ذل���ك،  اإىل 
انتخاب  اإع���ادة  على  الثالثاء  ال��ب��الد،  يف  ق�صائية  �صلطة 
حممد احللبو�صي رئي�صا ملجل�س النواب، بعد طعن قدمه 
القا�صي  املحكمة  رئي�س  وق��ال  املجل�س.  ن��واب  من  اثنان 
اجلل�صة  خ��الل  مو�صع  عر�س  بعد  ع��ب��ود،  حممد  جا�صم 
با�صم  املدعي  دع��وى  رد  العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة  ق��ررت 

خ�صان واملدعي حممود داود �صلمان.
ويوؤمن هذا القرار لرئا�صة واأع�صاء الربملان العودة لعقد 
جل�صاتهم. وياأتي هذا القرار فيما ال يزال العراق يعي�س 
تداعيات االنتخابات املبكرة يف العا�صر من ت�صرين االأول 

اأكتوبر، وف�صواًل من العنف اإثر اإعالن نتائجها.

•• الفجر - تون�س:

ك�����ص��ف م����ربوك ك��ور���ص��ي��د رئي�س 
اأم�س  ال���وط���ن���ي���ة،  ال����راي����ة  ح����زب 
امل�صوؤول  ت�����ص��ل��ي��م  اأن  ال���ث���الث���اء، 
ال���ل���ي���ب���ي ال���������ص����اب����ق ال����ب����غ����دادي 
مبقابل  كان  ليبيا  اىل  املحمودي 
مبلغ مايل، متهما حركة النه�صة 
املبلغ،  هذا  بت�صّلم  منها  وقيادات 
قالوا  ال��ل��ي��ب��ي��ني  ان  اىل  م�����ص��را 
دينار.  مليون   200 دفعوا  انهم 
البغدادي  ت�����ص��ل��ي��م  اأن  واع���ت���رب 
جبني  ع��ل��ى  ع���ار  و���ص��م��ة  �صيبقى 
الرئي�س  وا����ص���ف���ا  ال��ت��ون�����ص��ي��ني، 
املرزوقي  املن�صف  اال�صبق  املوؤقت 

بال�صفيه.

•• اليمن-وكاالت:

 - االث��ن��ني  ليلة  اليمن،  ال�صرعية يف  دع��م  اأف���اد حت��ال��ف 
الثالثاء، ببدء تنفيذ عملية ع�صكرية الأهداف م�صروعة 

يف �صنعاء.
واأو�صح التحالف اأن العملية ا�صتجابة للتهديد وال�صرورة 

الع�صكرية حلماية املدنيني من الهجمات العدائية.
وكان حتالف دعم ال�صرعية يف اليمن، قد قال، االثنني، 
اأطلق  بالي�صتيا  �صاروخا  دمرت  ال�صعودية  الدفاعات  اإن 
���ص��ق��وط �صظايا  اإىل  ب��اجت��اه ظ��ه��ران اجل��ن��وب، م�����ص��راً 
اجلنوب،  بظهران  ال�صناعية  املنطقة  على  االع��رتا���س 
بع�س  م��ادي��ة يف  ب��وق��وع خ�صائر  اأويل  ت��ق��ري��ر  يف  واأف����اد 

الور�س واملركبات املدنية.
لل�صواريخ  اإط�����الق  مل��ن�����ص��ة  ت���دم���ره  ال��ت��ح��ال��ف  واأك�����د 
ال��ب��ال��ي�����ص��ت��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة اجل�����وف ال��ي��م��ن��ي��ة، ق����ال اإنها 
اإط�����الق �صواريخ  ب��ع��م��ل��ي��ة  ف��ج��ر االث���ن���ني  ا���ص��ت��خ��دم��ت 

بالي�صتية.
وب��ع��د حت��ري��ر م��دي��ن��ة ح��ري��ب ب��ال��ك��ام��ل، اأع���ل���ن املركز 
األوية  وم��ع��ه��ا  ق���وات���ه  اأن  ال��ي��م��ن��ي  للجي�س  االإع���الم���ي 
و�صط  ملعا،  ج��ب��ال  ب��اجت��اه  تقدمها  ت��وا���ص��ل  العمالقة 
املدعومة  احلوثي  ميلي�صيا  �صفوف  يف  وتخبط  انهيار 

من اإيران.
ومعه  يوا�صل  اأن��ه  اليمني  اجلي�س  اأعلن  التفا�صيل،  يف 
قوات من األوية العمالقة، التقّدم جنوب حمافظة ماأرب، 

ي�صعر بع�س الأملان اأنهم اأقرب اإىل الرو�س من الأمريكان
االأزمة االأوكرانية: العلقات اخلطرة بني اأملانيا ورو�شيا !

•• الفجر –خرية ال�صيباين

مع تزايد احتمال الغزو الرو�صي الأوكرانيا مع مرور االأيام، جتد اإحدى 
الدول �صعوبة اأكرث من غرها يف اإظهار ثباتها داخل املع�صكر الغربي: 
مثل  اأن  يناير،   18 يف  �صولتز،  اأوالف  اأق��ر  اجلميع،  ب��اع��رتاف  اأمل��ان��ي��ا. 
اإىل  اإ�صارة �صريحة  عالية، يف  تكلفة  له  �صيكون  الع�صكري  التدخل  هذا 
ال�صغط  و�صائل  اإحدى  2، وهي  نورد �صرتمي  ت�صتهدف  التي  العقوبات 
النادرة املتاحة لالأوروبيني. لكن هذه املالحظات خّففتها اإىل حد كبر 
ت�صريحات اأخرى: كرر امل�صت�صار اال�صرتاكي الدميقراطي، يف دي�صمرب، 
اأن خط اأنابيب الغاز الذي مير عرب بحر البلطيق، املدعو اىل لعب دور 
اقت�صاديا  اعتباره م�صروعا  ب��الده، يجب  الطاقة يف  اإم��دادات  حا�صم يف 

خا�صا"... �صمنًيا: ُيعفى من �صّلة العقوبات.    )التفا�صيل �س12(

وقال مربوك كور�صيد، اأن حركة 
النه�صة ت�صلمت 200 مليار من 
البغدادي  مقابل  الليبية  الدولة 

حقيبة  يف  و����ص���ل���ت  امل����ح����م����ودي 
قرطاج  تون�س  مطار  اإىل  حمراء 

ح�صب قوله.  )التفا�صيل �س15(

ال�صيطرة على جبال ومواقع ا�صرتاتيجية مطلة  معلناً 
على مديريتي حريب والعبدية جنوباً.

باجتاه  التقّدم  من  اجلنوبية  اجلبهة  على  متكنوا  كما 
خ�صائر  و�صط  والبي�صاء،  م���اأرب  ب��ني  ال��راب��ط  الطريق 

امليلي�صيات احلوثية االنقالبية.
ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا ك�صف ق��ائ��د ال��ل��واء 55 م�����ص��اة، علي 
اأيامها  اأ���ص��واأ  تعي�س  امليلي�صيات  اأن  ال�صبت،  احلميدي، 
�صتحقق  اأن��ه��ا  بدخولها  ظنت  ال��ت��ي  اجل��وب��ة  جبهات  يف 
انت�صاراً نحو م��اأرب، خ�صو�صا بعدما عجزت يف جبهات 
ال��ك�����ص��ارة وامل�����ص��ج��ح و����ص���رواح غ���رب امل��ح��اف��ظ��ة، م�صراً 
لتلك  املحرقة  مبثابة  غ��دت  اجلنوبية  اجلبهات  اأن  اإىل 

الع�صابة االإجرامية.
واأردف احلميدي قائاًل اإن املوازين على االأر�س تغرت، 
العمالقة  األ���وي���ة  اأح����رزت����ه  ال����ذي  ال��ت��ق��دم  ب��ع��د  وذل����ك 
واجلي�س اليمني يف مديريات بيحان، واإن ميلي�صيا اإيران 
قوات  قبل  من  معها  التعامل  ويجري  حما�صرة،  باتت 

اجلي�س.
كذلك �صكر حتالف دعم ال�صرعية على ال�صربات اجلوية 
اجلبهات  خمتلف  يف  ال�صاعة  م���دار  على  ينفذها  ال��ت��ي 

القتالية.
امليلي�صيات  ك��ث��ف��ت   ،2021 ف���رباي���ر  م��ن��ذ  اأن����ه  ي��ذك��ر 
هجماتها على ماأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم 
املخاطر  م��ن  واالأمم��ي��ة  الدولية  التحذيرات  كافة  م��ن 

املحدقة بحياة اآالف النازحني.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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ق�رص فر�ساي و�لعامل �أوىل معار�ص 
�للوفر �أبوظبي �لعاملية لعام 2022

�أخبار �لإمار�ت

هل �سيطرت حركة فرن�سا 
�ملتمردة على �لي�سار �لفرن�سي...؟

عربي ودويل

ر�بطة م�سجعي باملري��ص: �لإمار�ت بلد 
�لأمن و�لأمان ووجهة ر�ئعة ملونديال �لأندية

�لفجر �لريا�سي

ال�شي�شي وتبون يتفقان على 
اأهمية اإجناز االنتخابات الليبية

•• القاهرة-وكاالت:

اأكد الرئي�ُس امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي اأنه توافق مع نظره اجلزائري عبداملجيد 
تبون، على �صرورة اإجراء االنتخابات الرئا�صية والربملانية يف ليبيا، بالتزامن مع 

خروج القوات االأجنبية واملرتزقة من ليبيا.
الليبية  االنتخابات  تنظيم  اأهمية  على  تبون  مع  اتفق  اأن��ه  امل�صري  الرئي�س  وذك��ر 

الرئا�صية والنيابية بالتزامن مع خروج املرتزقة.
التو�صل التفاق  روؤانا على �صرورة  املائي وتطابقت  االأمن  واأ�صاف:تناولنا ق�صية 

�صامل ب�صاأن �صد النه�صة.
وفيما يخ�س مكافحة االإرهاب، قال ال�صي�صي اإنه اتفق مع الرئي�س اجلزائري على 
ا�صتمرار التعاون املكثف، يف جمال مكافحة االإرهاب، بكافة اأ�صكاله و�صوره و�صرورة 

تبني املجتمع الدويل ملقاربة �صاملة للت�صدي لالإرهاب مبفهومه ال�صامل.
من جانب، قال الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون، الثالثاء، اإن هناك توافقا تاما 

يف الروؤى ووجهات النظر مع م�صر ب�صاأن ق�صايا املنطقة.

اأمام �صعوبات جون�صون:
العّمايل  امل��ت��ح��دة:  اململكة 
للتناوب ي�شتعد  �شتارمر  كري 

•• الفجر -خرية ال�صيباين

العمالية  املعار�صة  زعيم  ا�صتغل 
رئي�س  �صتارمر فر�صة غرق  كر 
بوري�س  ال���ربي���ط���اين  ال���������وزراء 
الراأي،  ا�صتطالعات  جون�صون يف 

وبات يغوي خارج مع�صكره.
م����ن ي���ع���رف ك����ر ����ص���ت���ارم���ر؟ مت 
العمال  ل��رئ��ا���ص��ة ح���زب  ان��ت��خ��اب��ه 
2020 خ��الل احلجر  اأبريل  يف 

النائب  ه���ذا  ال�����ص��ام��ل،  ال�����ص��ح��ي 
وويلز،  الإجن��ل��رتا  ال�صابق  ال��ع��ام 
�صاحب اأ�صلوب غاية يف الر�صانة، 

وجد لفرتة طويلة �صعوبة لتاأكيد 
ذاته اأمام بوري�س جون�صون. 

)التفا�صيل �س10(

كر �صتارمر ي�صتثمر يف حمنة بوري�س
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ش حكومة اإقليم كرد�شتان العراق تطورات ال�شرق االأو�شط واأهمية دعم جهود تر�شيخ اأركان ال�شلم واال�شتقرار يف املنطقة 
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة .. معايل م�صرور بارزاين رئي�س حكومة 
بارزاين  م�صرور  معايل  و  �صموه  وبحث  ال�صقيق.  العراق  كرد�صتان  اإقليم 
التعاون بني  �� خمتلف جوانب  البحر  ال��ذي جرى يف ق�صر  اللقاء  �� خالل 
دولة االإمارات و العراق ال�صقيق خا�صة اإقليم كرد�صتان العراق يف املجاالت 
االقت�صادية و اال�صتثمارية و التنموية واالإن�صانية التي تخدم جهود التنمية 
والبناء لدى اجلانبني. وتبادل �صموه و معاليه وجهات النظر ب�صاأن جممل 
امل�صاعي  دع��م  اأهمية  و  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  ت�صهدها  التي  التطورات 
املنطقة وحتقيق  واال�صتقرار يف  ال�صالم  اأرك��ان  املبذولة لرت�صيخ  واجلهود 
التنمية ل�صعوبها وبناء م�صتقبل اأف�صل ي�صوده التعاون والتعاي�س. واأعرب 
للهجوم  اإدانته  .. عن  اللقاء  العراق خالل  اإقليم كرد�صتان  رئي�س حكومة 
من�صاآت مدنية يف  و  مواقع  على  احلوثي  ميلي�صيا  نفذته  ال��ذي  االإره��اب��ي 
دولة االإمارات .. موؤكدا اأنه ينتهك كل االأعراف و القوانني الدولية و ي�صكل 
اتخاذ  �صرورة  على  �صدد  و  االإقليميني.  ال�صلم  و  لالأمن  خطرا  تهديدا 
موقف دويل حازم ورادع لهذه امليلي�صيا وغرها من قوى االإرهاب و داعميه 

يف مواجهة اجلرائم التي ترتكبها بحق االآمنني.

تقدمي 26,744 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �صاعة املا�صية 

ال�شحة جتري 563,330 فح�شا ك�شفت عن 2,504 اإ�شابات جديدة بفريو�ش كورونا و965 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة    متا�صيا مع خطة 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
وعزلهم..  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفرو�س 
ال�صاعات  563،330 فح�صا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف    و�صاهم 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2،504 اإ�صابات جديدة 
حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

احلاالت امل�صجلة 830،832 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 5 حاالت م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة 
بفرو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،224 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.. 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
 واأعلنت الوزارة عن �صفاء 965 حالة جديدة مل�صابني بفرو�س كورونا 
امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع 

حاالت ال�صفاء 770،423 حالة.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي 
 24 ال���  ال�صاعات  خ��الل  "كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   26،744
ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�صية 
لكل  جرعة   236.26 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   23،366،605

�صخ�س.  100
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح كوفيد19- و�صعياً اإىل 
يف  �صت�صاعد  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول 

تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فرو�س كوفيد19-.

خليفة بن زايد ي�شدر قانونا ب�شاأن حوكمة ال�شركات العائلية يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، ب�صفته حاكماً الإمارة اأبوظبي، قانوناً ب�صاأن حوكمة ال�صركات العائلية 
االقت�صادية  التنمية  يف  واإ�صهامها  الأهميتها  تعزيزاً  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف 

واالجتماعية وت�صهياًل النتقال ملكيتها بني االأجيال املُتعاقبة.
الت�صريعية  البنية  وتعزيز  تطوير  اإىل  اجل��دي��د  الق�����ان�����ون  ويه������دف 
منوذج  على  اع��ت��م��اده��ا  و���ص��م��ان  العائلية  ال�ص��ركات  لعم�����ل  املُنظم�����ة 
اق��ت�����ص��ادي اأك���رث م��رون��ة وا���ص��ت��دام��ة وف��ق��اً الأف�����ص��ل مم��ار���ص��ات احلوكمة 
ومنو  تنويع  يف  العائلية  ال�صركات  م�صاهمة  تعزيز  خ��الل  م��ن  العاملية، 

اقت�صاد االإمارة.
حظر  �صالحية  العائلية  لل�صركة  املوؤ�ص�صني  مبنح  القانون  هذا  ويتمّيز 
بيع احل�ص�س اأو االأ�صهم الأي �صخ�س طبيعي اأو معنوي من خارج اأفراد 

م��زدوج، مع  ت�صويت  ذات  بهم  اأ�صهم خا�صة  اأو  واإ���ص��دار ح�ص�س  العائلة 
ا�صرتاط موافقة جميع ال�صركاء قبل ت�صرف اأي �صريك يف ن�صيبه اأو بيع 

اأ�صهمه لطرف خارج العائلة. 
كما ين�ّس القانون على منع رهن اأ�صول ال�صركة العائلية اأو ترتيب اأعباء 

عينية قد توؤدي اإىل نزع ملكيتها.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن اأحكام هذا القانون ال ت�صري على ال�صركات اإذا زادت 
اإجمايل  من   40% على  العائلة  خ��ارج  من  فيها  ال�صركاء  ملكية  ن�صبة 
اأو  ُمالكها  رغبة  على  بناًء  فقط  ال�صركة  على  ُيطّبق  اأن��ه  كما  راأ�صمالها، 
ُيقدم  طلٍب  خ��الل  من  عائلية  �صركة  ملكية  جتمعهم  الذين  موؤ�ص�صيها 
اإىل دائرة التنمية االقت�صادية - اأبوظبي، على اأن تقوم الدائرة باإ�صدار 
اللوائح التنظيمية واالإدارية اخلا�صة بقانون حوكمة ال�صركات العائلية 

يف اإمارة اأبوظبي اعتباراً من �صهر مار�س من العام اجلاري.
وتعليقاً على هذا القانون، قال معايل حممد علي ال�صرفاء، رئي�س دائرة 

"ُيعّد قانون حوكمة ال�صركات العائلية  التنمية االقت�صادية يف اأبوظبي: 
يف  ال�صركات  ه��ذه  به  تقوم  ال��ذي  املحوري  ال��دور  لتعزيز  اأ�صا�صية  ركيزة 
التنمية االقت�صادية ويوفر اإطاراً ت�صريعياً متكاماًل ل�صمان منو وازدهار 
هذه ال�صركات وا�صتمراريتها عرب االأجيال، ومواكبتها للتطورات يف قطاع 
خارج  من  ا�صرتاتيجيني  �صركاء  ا�صتقطاب  اإمكانية  مع  خا�صة  االأعمال، 
العائلة يف حدود %40 من اإجمايل راأ�صمال ال�صركة، االأمر الذي يتيح 

لها اإمكانيات وا�صعة للتطور والتو�صع".
واأ�صاف معاليه: "ال�صركات العائلية، التي ت�صهم بدور حيوي يف م�صرة 
موا�صلة  على  ال��ق��درة  متتلك  طويلة،  عقود  منذ  االقت�صادية  التنمية 
امل�صاهمة يف التنويع االقت�صادي واقت�صاد املعرفة، مبا لديها من خربات 
ال��ت��ط��ورات، ف�صاًل ع��ن خرباتها يف  التعامل م��ع  م��رتاك��م��ة، وم��رون��ة يف 
ال�صراكة مع اجلهات احلكومية، واال�صتثمار يف القطاعات التي ت�صتهدفها 

املبادرات اال�صرتاتيجية التي تطلقها اإمارة اأبوظبي".

لدى و�صوله البالد .. حمد بن عي�صى يدين الهجوم الإرهابي مليلي�صيا احلوثي 

حممد بن زايد يبحث مع ملك البحرين العلقات االأخوية والتطورات يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام:

و�صل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين 
ال�صقيقة اإىل البالد ام�س يف زيارة اأخوية للدولة.

وكان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب 
و�صوله  لدى  جاللته  م�صتقبلي  مقدمة  يف  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

مطار الرئا�صة يف اأبوظبي.
الودية  االأخ��وي��ة  االأح��ادي��ث  وت��ب��ادال  البحرين  ملك  بجاللة  �صموه  ورح��ب 
التي تعرب عن عمق العالقات التي جتمع دولة االإم��ارات ومملكة البحرين 

ال�صقيقة وخ�صو�صيتها متمنيني للبلدين دوام االأمن والتقدم والنماء.
�صاحب  اأخيه  مع  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  بحث  و 
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة - خالل لقاء عقد يف جمل�س ق�صر 
وال�صبل  واململكة  االإم��ارات  دول��ة  الرا�صخة بني  االأخوية  العالقات   - البحر 
التنمية  ج��ه��ود  ت��دف��ع  ال��ت��ي  امل��ج��االت  جميع  يف  وتنميتها  بدعمها  الكفيلة 
اإىل التقدم واالزده��ار وم�صاحلهما  امل�صتدامة مبا يحقق تطلعات �صعبيهما 

اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  نقل  كما  امل�صرتكة. 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  حتيات  عي�صى..  بن  حمد  امللك  جاللة 
بال�صحة  له  اأمنياته  واأط��ي��ب  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

وال�صعادة وللمملكة و�صعبها ال�صقيق دوام الرخاء والرفعة.
و ا�صتعر�س �صموه و�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى عددا من الق�صايا 
ال�صاحتني  على  امل�صتجدات  واآخ��ر  البلدين  تهم  التي  والدولية  االإقليمية 
اخلليجية والعربية خا�صة الهجوم االإرهابي الذي ا�صتهدف مواقع ومن�صاآت 
مدنية يف دولة االإمارات واالإجراءات التي اتخذتها الدولة يف اإطار حقها للرد 
على هذا االعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع االأعراف والقوانني الدولية 

والقيم االإن�صانية.
وا�صتنكارها  البحرين  اإدان��ة مملكة  امللك حمد بن عي�صى عن  وعرب جاللة 
للهجوم االإرهابي الغادر الذي قامت به ميلي�صيا احلوثي على املن�صاآت املدنية 
يف دولة االإمارات.. موؤكدا وقوف اململكة اإىل جانب �صقيقتها دولة االإمارات 
يف مواجهة كل ما يهدد �صيادتها واأمنها وا�صتقرارها، وذلك تاأكيدا الأوا�صر 
االأخوة الرا�صخة وامل�صر الواحد والروابط التاريخية الوثيقة التي جتمع 

بني البلدين و�صعبيهما ال�صقيقني.
وجدد جاللته تاأييد اململكة و م�صاندتها التامة كل ما تتخذه دولة االإمارات 
من اإجراءات للت�صدي لالعتداءات احلوثية االإرهابية واحلفاظ على �صالمة 
واال�صتقرار  االأم��ن  ترابط  على  م�صددا  اأر�صها..  على  واملقيمني  مواطنيها 
اعتداء على  االإم��ارات يعد  اعتداء على دولة  اأي  واأن  ال�صقيقني  البلدين  يف 
اللذين  والتاأييد  بالدعم  البحرين  ملك  جاللة  ن��وه  و  البحرين.  مملكة 
عربت عنهما العديد من دول العامل لدولة االإمارات العربية املتحدة جتاه 
االعتداء احلوثي االإرهابي مما يج�صد املكانة الرفيعة التي تتبواأها الدولة 
قادتها  ال��ت��ي  املوفقة  اجل��ه��ود  على  جاللته  مثنيا  ال����دويل..  امل�صتوى  على 
الدبلوما�صية االإماراتية بكل كفاءة واقتدار، واأ�صهمت يف �صدور قرار جمل�س 
باإدانة الهجوم احلوثي االإرهابي وتاأكيد حق دولة  االأمن الدويل باالإجماع 
االإمارات القانوين يف الدفاع عن �صيادتها واملحافظة على اأمنها وا�صتقرارها 
وم�صاحلها، واعتبار هذا االعتداء ت�صعيدا خطرا يهدد ال�صلم واالأم��ن يف 
املنطقة. كما اأعرب جاللة ملك البحرين عن متنياته لدولة االإمارات دوام 
االأمن واالأمان واال�صتقرار .. واأن ينعم اهلل تعاىل على �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

ال�صيخ  ال�صمو  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب  خليفة بن زايد 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  رع��اه اهلل و�صاحب  دب��ي 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة بدوام ال�صحة وال�صعادة والعمر 
املديد .. �صائال املوىل عز وجل اأن يحفظ الدولة و �صعبها ال�صقيق من كل 
التقدم  م��ن  مزيد  لتحقيق  احلكيمة  قيادتها  جهود  ويكلل  وم��ك��روه،  �صوء 
بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  البحر..  ق�صر  جمل�س  ح�صر  واالزده���ار.  والنماء 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و �صمو ال�صيخ طحنون بن  زايد 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان لالأعمال  اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  واالإن�صانية  اخلرية 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو ال�صيخ ذياب بن زايد اآل نهيان 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل  ال�صيخ عبداهلل بن زايد  و �صمو 
لدى  ال��دول��ة  �صفر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  بن  �صلطان  ال�صيخ  و�صعادة 

مملكة البحرين.  

رئي�ش الدولة مينح �شفرية املك�شيك و�شام اال�شتقلل من الطبقة االأوىل
•• اأبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
فران�صي�صكا  ���ص��ع��ادة  اهلل  حفظه 
اي�صكوبار  م��ي��ن��د���س  ال���ي���زاب���ي���ث 
�����ص����ف����رة ال��������والي��������ات امل����ت����ح����دة 
و�صام  ال���دول���ة  ل����دى  امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ة 

االأوىل  الطبقة  م��ن  اال���ص��ت��ق��الل 
بذلتها  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��را 
ما  الدولة  خالل فرتة عملها يف 
اأ�صهم يف تطوير وتعزيز العالقات 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�������ص���دي���ق���ني يف 

العديد من املجاالت.
وق��ل��د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 

والتعاون الدويل ال�صفرة الو�صام 
خالل ا�صتقباله لها يف ديوان عام 

الوزارة باأبوظبي.
واأعرب �صموه عن متنياته ل�صعادة 
ميند�س  ال��ي��زاب��ي��ث  فران�صي�صكا 
اي�����ص��ك��وب��ار ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف 
عملها مثنيا على دورها يف تعزيز 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول���ة 

املجاالت  يف  واملك�صيك  االإم����ارات 
كافة.

�صعادة  اأع������رب������ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
ميند�س  ال��ي��زاب��ي��ث  فران�صي�صكا 
تقديرها  ب���ال���غ  ع���ن  اي�����ص��ك��وب��ار 
رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  و�صكرها 

الدولة "حفظه اهلل" .
احلكيمة  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م�����ص��ي��دة   .

ل�صموه والدور البارز الذي يلعبه 
اإقليميا ودوليا.

ب��ال�����ص��ك��ر جلميع  ت���وج���ه���ت  ك���م���ا 
الدولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��������ات 
ع��ل��ى م���ا وج���دت���ه م���ن ت���ع���اون ما 
االإيجابي يف جناح  االأث��ر  له  ك��ان 
بني  العالقات  تعزيز  يف  مهمتها 

البلدين.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ش قيادات ال�شرطة يناق�ش منهجية اإدارة خماطر اجلرمية

•• دبي -وام:

واالأمن  ال�صرطة  نائب  متيم،  خلفان  �صاحي  الفريق  معايل  تراأ�س 
العام بدبي، رئي�س جمل�س قيادات ال�صرطة بالدولة، االجتماع االأول 
ملجل�س قيادات ال�صرطة على م�صتوى الدولة للعام اجلاري 2022م، 
الذي عقد عن بعد بح�صور قادة ال�صرطة وكبار ال�صباط وامل�صوؤولني 
بوزارة الداخلية، وناق�س املجل�س عدداً من املوا�صيع الهامة املطروحة 

على جدول اأعماله متخذا القرارات اخلا�صة ب�صاأنها.
املجل�س منهجية تقييم املخاطر، والتدابر واالجراءات  وا�صتعر�س 
معدل  خف�س  يف  �صاهمت  ال��ت��ي  ال�صرطة  ق��ي��ادات  قبل  م��ن  املتخذة 

التغلب  ارتكاب اجلرائم املقلقة، واأهم التحديات التي واجهتها ومت 
الناجتة عن احلوادث  الوفيات  اإىل معدالت  التطرق  عليها، كما مت 

املرورية على الطرق.
لتحليل  واآليات  درا�صات  بو�صع  املج�������ل�س  رئي�������س  مع������ايل  ووج������ه 
مثل  اجل��رائ��م  بع�س  �صحايا  على  املرتتبة  واملعنوية  امل��ادي��ة  االآث���ار 
خماطر  "اإدارة  ���ص��م��ن  واإدراج����ه����ا  وغ���ره���ا،  واالح���ت���ي���ال  ال�����ص��رق��ة 

اجلرمية.
م�صرا معاليه اإىل اأن معرفة تلك االآثار ور�صدها وحتليلها، يفيد يف 
و�صع ت�صور وا�صح ملا �صيقع من جرائم م�صتقبلية واآثارها، باالإ�صافة 
النا�س  به  الذي ي�صعر  االأم��ان  اأنه يعطي موؤ�صرات عن م�صتوى  اإىل 

اأداء رج��ال االأم��ن، واالإج���راءات املتخذة يف ح��ال وقوع  ور�صاهم عن 
جرمية معينة.

يف  اجلنائية  احل��االت  عن  اال�صتعالم  خدمة  املجل�س  ا�صتعر�س  كما 
الق�صايا املالية، واأهم الو�صائل امل�صتخدمة فيها، ومتت املوافقة على 
موعد الإطالق هذه اخلدمة الذي �صيتم من خالل حملة اإعالمية 

للت�صويق لها يف اأقرب وقت ممكن، لتكون متاحة للجمهور.
وناق�س املجل�س عددا من الظواهر ال�صلبية املرتكبة من قبل بع�س 
م�صرتكة  اجتماعات  بعقد  املجل�س  رئي�س  معايل  ووج��ه  اجلاليات، 
اإج��راءات كفيلة  اآليات حمددة من خالل  ال��وزارة لو�صع  مع �صركاء 

بخف�س معدل تلك الظواهر ال�صلبية واحلد منها.

�شيف بن زايد يلتقي قائد اأكادميية �شاندهري�شت الع�شكرية امللكية الربيطانية

�شرطة دبي تبحث �شبل التعاون امل�شرتك مع القن�شلية ال�شويدية يف دبي

•• دبي -وام: 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  ال��ف��ري��ق  التقى 
اإك�صبو  يف  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
اأكادميية  قائد  كاب�س  دنكان  اجلرنال  مع  دبي   2020
�صاندهر�صت الع�صكرية امللكية الربيطانية. ومت خالل 

بتعزيز  العالقة  ذات  املو�صوعات  تناول عدد من  اللقاء 
العالقات القائمة بني املوؤ�ص�صات ال�صرطية يف االإمارات 
واخلربات  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل  هر�صت  �صانت  كلية  وب��ني 

بينهما.
 كما تطرق احلديث اإىل احلدث العاملي اإك�صبو ودوره يف 

تعزيز احلوار وااللتقاء بني �صعوب العامل.

•• دبي -وام:

بحثت االإدارة العامة للمرور يف �صرطة دبي مع القن�صلية 
بينهما  امل�����ص��رتك  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  �صبل  ال�صويدية 
امل�صرتك  االه��ت��م��ام  ذات  املوا�صيع  املوا�صيع  يف  خا�صة 
مدير  ك��رم  علي  حممد  العقيد  ا�صتقبال  خ��الل  وذل��ك 
اإدارة التقنيات املرورية باالإدارة العامة للمرور ب�صرطة 
ال�صويدية  القن�صلية  اآندي هيدبريج ممثل  �صعادة  دبي 
الفرعية  االإدارات  مديري  بح�صور  له  املرافق  والوفد 
يف ���ص��رط��ة دب����ي. وق����دم ال��ع��ق��ي��د حم��م��د ك���رم مل��ح��ة عن 
للمرور  العامة  االإدارة  بها  تقوم  التي  والواجبات  املهام 

اأع��داد احلوادث  يف احلفاظ على اأمن الطريق وخف�س 
الدور  اإىل  باالإ�صافة  القانون  وفر�س  الطريق  ووفيات 
الذي تلعبه �صرطة دبي يف احلفاظ على االأمن والنظام 
وما يتوفر لديها من اإمكانيات ب�صرية موؤهلة ذات كفاءة 

عالية وجتهيزات وتقنيات حديثة.
ون����درج ال���زي���ارة حت��ت اإط����ار ت��وط��ي��د ع��الق��ات التعاون 
العامة  القيادة  حتر�س  ال��ذي  ال�صراكة  م��ب��داأ  وتفعيل 
ل�صرطة دبي على تعزيزه مع خمتلف �صرائح وقطاعات 

املجتمع والهيئات احلكومية واخلا�صة.
واأع����رب ال��وف��د ع��ن اإع��ج��اب��ه ال�����ص��دي��د مب��ا ���ص��اه��ده من 

م�صتوى متطور يف االإدارة العامة للمرور.

موريتانيا تدين ا�شتمرار هجمات احلوثيني 
�شد االأرا�شي االإماراتية وال�شعودية

•• نواك�صوط-وام:

وا�صتنكارها  اإدانتها  بالغ  عن  املوريتانية  االإ�صالمية  اجلمهورية  اأع��رب��ت 
ملوا�صلة ميلي�صيا احلوثي لهجماتها االإرهابية �صوب اأرا�صي دولة االإمارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة واململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة .
و�صددت يف بيان �صادر عن وزارة ال�صوؤون اخلارجية والتعاون واملوريتانيني 
اجلبانة  الهجمات  ه��ذه  يف  احلوثي  ميلي�صيا  ا�صتمرار  اأن  على  اخل��ارج  يف 

يعترب ا�صتفزازا للمجتمع الدويل، وتهديدا الأمن وا�صتقرار املنطقة .

�شيف بن زايد ي�شهد تخريج مبادرة متكني قادة امل�شتقبل ودبلوم اأقدر للقيادات املجتمعية 2021 باإك�شبو 2020 دبي
•• دبي - وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  �صهد 
الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج 150 منت�صًبا من مبادرة متكني قادة 
امل�صتقبل بالتعاون مع كلية �صاند هر�صت امللكية و50 منت�صًبا من برنامج 
ال�صارقة  جامعة  مع  بالتعاون  الثانية  بدورته  املجتمعية  للقيادات  الدبلوم 
ال�صباب  لتمكني  الهادفة  "اأقدر"  للتمكني  خليفة  برنامج  مبادرات  �صمن 

ودعم العمل املجتمعي حتقيًقا لروؤية القيادة الر�صيدة للدولة.
الذي  وعطاءهم  عملهم  لهم  وب��ارك  اخلريجني  جهود  على  �صموه  واأث��ن��ى 
الغد  وبناء  امل�صتدامة  التنمية  يف  االإم��ارات��ي  ال�صباب  دور  اإظ��ه��ار  يف  ي�صهم 

امل�صرق.
جاء ذلك يف احلفل الذي اأقيم يف اإك�صبو 2020 دبي بح�صور ال�صيخ زايد 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف  ب��ن  وال�صيخ خليفة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف  ب��ن 

وال�صيخ اأحمد بن �صيف بن زايد اآل نهيان.
كما ح�صر احلفل اللواء ركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية، 
الربيطانية،  امللكية  �صاندهر�صت  اأكادميية  قائد  كاب�س  دونكان  واجل��رنال 
واللواء الدكتور غيث غامن ال�صويدي مدير اأكادميية �صرطة دبي، والعميد 
وليد ال�صام�صي قائد كلية ال�صرطة والعميد الدكتور حممد العثمني مدير 
جمول  حميد  الدكتور  و�صعادة  بال�صارقة  ال�صرطية  العلوم  اأكادميية  ع��ام 

الدبل  اإبراهيم  الدكتور  امل�صت�صار  و�صعادة  ال�صارقة،  جامعة  مدير  النعيمي 
الدكتور را�صي  اأقدر، و�صعادة  التنفيذي لربنامج خليفة للتمكني  الرئي�س 
ال�صارقة،  بجامعة  املهني  والتطوير  امل�صتمر  التعليم  الزبيدي مدير مركز 
بالدولة وعدد من �صباط  ال�صرطية  واالأكادمييات  واملعاهد  الكليات  وقادة 

وزارة الداخلية.
لربنامج  التنفيذي  الرئي�س  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  امل�صت�صار  �صعادة  واأكد 
خليفة للتمكني "اأقدر" اأن املبادرات متوا�صلة والعمل مت�صل بهدف حتقيق 
روؤية القيادة الر�صيدة يف تعزيز متكني ال�صباب االإماراتي والتحليق بقدراته 
بعقول  الريادية  التنمية  ت�صهم يف م�صرة  اأعلى  اإىل م�صتويات  وطموحاته 

وقدرات اإماراتية خال�صة.
وقال " ياأتي دورنا �صمن منظومة عمل وجهود وطنية متكاملة تتوزع فيها 
االأدوار ل�صمان خمرجات عالية اجلودة ت�صهم ب�صكل فاعل يف تاأهيل �صبابنا 
ومواردنا الب�صرية، واليوم ن�صهد تخريج كوكبة من مبادرتني تاأتيان �صمن 
واملبادرات  الربامج  ه��ذه  تطوير  يف  ما�صون  ونحن  الوطنية  اجلهود  ه��ذه 
ب�صورة  العامل  ي�صهدها  التي  احلديثة  والتغيرات  امل�صتجدات  يواكب  مبا 

مت�صارعة".
م��دي��ر جامعة  النعيمي  ال��دك��ت��ور جم���ول حميد  ���ص��ع��ادة  ع��رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ال�صارقة عن �صعادته بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم املهني يف القيادة 
املجتمعية، بالتعاون بني جامعة ال�صارقة وبرنامج خليفة للتمكني "اأقدر" 

م�صراً  باجلامعة،  املهني  والتطوير  امل�صتمر  التعليم  مركز  ينظمه  وال��ذي 
باأن الربنامج يهدف اإىل اإعداد جمموعات من ال�صباب وال�صابات واالأمهات 
لي�صبحوا  وتاأهيلهم  تدريبهم  خالل  من  وذلك  االجتماعيني،  واملخت�صني 
امل�صكالت  م��ن  ل��ع��دد  ال��ت��وع��ي��ة  وي��ت�����ص��دروا عملية  ق����ادة يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م، 

املجتمعية.
وقال اإن الربنامج ركز على حماور عديدة منها، الهوية االإماراتية وقيمها 
درا�صتها،  ومناهج  املتغرة  املجتمعات  يف  االجتماعية  الظواهر  االأخالقية، 
يف  القانونية  والت�صريعات  وال��ك��وارث،  االأزم��ات  جمال  يف  القيادية  املهارات 
االإمارات. من جانبه قال املقدم �صلطان حارب الكتبي املن�صق العام لربنامج 
خليفة للتمكني "اأقدر" اإن مبادرة متكني قادة امل�صتقبل التي تنفذ بالتعاون 
بني كلية �صاند هر�صت امللكية ال�صرح االأكادميي العاملي العريق من املبادرات 
القيادية  العاملي وتطوير مهاراتهم  ال�صباب  تعزيز تالقي  اإىل  التي تهدف 

وبناء اأجيال تتبنى العلم وتطوير الذات ليكونوا رواد قيادات امل�صتقبل.
ومن  واالإن���اث  ال��ذك��ور  فئتي  اإىل  املع�صكر  يف  امل�صاركون  " ينق�صم  واأ���ص��اف 
مر�صحي الكليات ال�صرطية ليتلقوا درو�صاً نظرية وعملية من بينها تطوير 
ومهارات  والعمل اجلماعي  والقيادة  الذاتي  والتطوير  ال�صخ�صية  املهارات 
اأقدر  اأكادميية  افرتا�صية من خالل  درو���س  اإىل جانب  االإبداعي،  التفكر 

الذكية وح�ص�س اللياقة البدنية والتدريب الع�صكري".
برنامج  من  مبادرة  يعد  املجمتعية  القيادات  دبلوم  برنامج  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

خليفة للتمكني "اأقدر" بالتعاون مع مركز التعليم امل�صتمر والتطوير املهني 
ا يف  بجامعة ال�صارقة حيث جرى تنفيذه عن بعد افرتا�صياً لعدد 50 �صخ�صً
الدورة الثانية من تخ�ص�صات خمتلفة مت تدريبهم وتاأهيلهم ليكونوا قادة 

يف مواجهة حتديات امل�صتقبل واأن يت�صدروا عملية التوعية املجتمعية.
با�صتخدام  تدريبية،  �صاعات   110 بواقع  �صهرين  مل��دة  الربنامج  وا�صتمر 
املحاور  من  متنوعة  جمموعة  وي�صم  التعليمية،  االفرتا�صية  التطبيقات 
واملو�صوعات العلمية ومنها التكوين ال�صكاين ملجتمع االإمارات، ومناذج من 
الت�صريعات القانونية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، واملهارات القيادية 
يف جمال االأزمات والكوارث -كوفيد -19 منوذجاً، والظواهر االجتماعية 
وكيًفا،  كًما  االجتماعية  الظواهر  درا���ص��ة  ومناهج  متغرة،  جمتمعات  يف 
االجتماعي،  ال��وق��ائ��ي  كم�صروع  ال��ربن��ام��ج  و�صمات  خل�صائ�س  ب��االإ���ص��اف��ة 

مهارات العر�س والتقدمي.
" اإننا نوا�صل   2071 وقالت �صم�صة احلامدي مدير مركز قادة امل�صتقبل 
ال��ع��م��ل وف���ق ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة االإم�����ارات يف ت��ق��دمي م���ب���ادرات جمتمعية 

ت�صتهدف تعزيز متكني ال�صباب ودورهم يف م�صرة التنمية".
من  االإم��ارات��ي  ال�صباب  مهارات  تعزيز  اإىل  تهدفان  املبادرتني  اأن  واأ�صافت 
جتاربهم  و�صقل  متنوعة  ثقافية  اأمن���اط  على  والتعرف  التوا�صل  خ��الل 
وتفعيل  العامل  اأنحاء  �صتى  يف  االآخرين  مع  املعريف  بالتوا�صل  واإبداعاتهم 

اأدوارهم االإيجابية يف جمتمع االإمارات.

•• اأبوظبي- وام:

اأجرى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
رو�صيا  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  الف���روف  �صرجي  مب��ع��ايل  هاتفيا  ات�����ص��اال 
االحتادية ال�صديقة ثمن خالله موقف رو�صيا الداعم لدولة االإمارات خالل 
التابع لالأمم املتحدة حول الهجوم االإرهابي  اجلل�صة االأخرة ملجل�س االأمن 
االأرا�صي  ع��ل��ى  م��دن��ي��ة  وم��ن�����ص��اآت  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  االإره��اب��ي��ة  مليلي�صيا احل��وث��ي 
اأكد �صموه  االإرهابية. كما  الهجمات  املجل�س هذه  اأدان فيها  االإماراتية والتي 
بني  جتمع  التي  الرا�صخة  اال�صرتاتيجية  وال�صراكة  ال�صداقة  عالقات  على 
دولة االإمارات وجمهورية رو�صيا االحتادية وحر�س البلدين ال�صديقني على 
تعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة. من جانبه اأ�صاد معايل �صرجي الفروف 
الذي  البارز  والدور  الرا�صخة  اال�صرتاتيجية  الرو�صية  االإماراتية  بالعالقات 
تقوم به دولة االإمارات من اأجل حتقيق ال�صالم واالأمن واال�صتقرار يف املنطقة 

وحر�صها الدائم على دعم جهود املجتمع الدويل يف هذا ال�صدد.

عبداهلل بن زايد يثمن موقف رو�شيا الداعم للإمارات يف جل�شة جمل�ش االأمن حول الهجوم االإرهابي احلوثي

ق�شر فر�شاي والعامل اأوىل معار�ش اللوفر اأبوظبي العاملية لعام 2022
•• اأبوظبي-وام: 

افتتح معايل حممد خليفة املبارك 
يف  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�س 
فر�صاي  "ق�صر  م��ع��ر���س  اأب��وظ��ب��ي 
متحف  م��ع��ار���س  اأوىل  والعامل" 
 2022 ل��ل��ع��ام  اأب���وظ���ب���ي  ال���ل���وف���ر 
ابتداًء  جمهوره  �صي�صتقبل  وال���ذي 
م����ن ال����ي����وم 26 ي���ن���اي���ر وح���ت���ى 4 
اللوفر  وُي���ن���ظ���م   .2022 ي��ون��ي��و 
اأب���وظ���ب���ي امل���ع���ر����س ب���ال���ت���ع���اون مع 
فر�صاي  لق�صري  ال��وط��ن��ي  املتحف 
فرن�صية  وم���ت���اح���ف  وت�����ري�����ان�����ون، 
اأخ�������رى، ل�����روي ت���اري���خ ال���دي���وان 
وُيتيح  فر�صاي،  يف  الفرن�صي  امللكي 
ثروات  الكت�صاف  ل��ل��زوار  الفر�صة 
ق�صر فر�صاي وثقافاته العاملية من 
خ���الل اال���ص��ت��م��ت��اع مب�����ص��اه��دة اأكرث 
100 ع��م��ل ف��ن��ي م��ت��م��ي��ز من  م���ن 
الفّنية،  اأبوظبي  اللوفر  جمموعة 
موؤ�ص�صة  م���ن  امل��ل��ك��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ة 
"رويال كوليك�صن تر�صت" يف اململكة 
اأعمال  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  امل���ت���ح���دة، 
ُم�صتعارة من 16 موؤ�ص�صة فرن�صية 
من بينها املتحف الوطني لق�صري 
ف����ر�����ص����اي وت�����ري�����ان�����ون. وي����رتاف����ق 
امل��ع��ر���س م���ع ب��رن��ام��ج ث��ق��ايف غني 
الرتكيز  خ���الل  م���ن  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات. 
على كيفية ا�صتقبال البالط امللكي 

معار�س  الإق���ام���ة  ط��ي��ب��ة  �صمعة  ل��ه 
ت�صلط ال�صوء على اأهمية التبادالت 
ر�صالة  م��ع  ين�صجم  مب��ا  الثقافية، 
املتمثلة  ن��ط��اق��اً  االأو����ص���ع  اأب��وظ��ب��ي 
بني  وال��ت��ف��اه��م  الت�صامح  تعزيز  يف 
جهته  وم���ن  املختلفة."  ال��ث��ق��اف��ات 
متحف  مدير  راباتيه،  مانويل  قال 
اللوفر اأبوظبي : "ت�صرنا ا�صت�صافة 
املعر�س العاملي االأول للعام 2022 
والعامل"  ف��ر���ص��اي  "ق�صر  ب��ع��ن��وان 
الذي يتيح للزوار فر�صة ا�صتك�صاف 
املت�صابكة،  الدبلوما�صية  العالقات 
الدولية،  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ع���الق���ات 
الق�صر  عنه  اأثمر  ما  اإىل  والتعرف 
م���ن ل���ق���اءات ح�����ص��اري��ة واإب���داع���ات 
يف  فرن�صا  تاأثر  تعزيز  يف  �صاهمت 
الوقت  يف  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف 
التطلعات  املعر�س  يخاطب  نف�صه، 
رحلة  يف  احل����ال����ي����ة  ال���ف���رن�������ص���ي���ة 
االإن�صان  ب�صعي  حتتفي  ا�صتك�صافية 
ال�صراكات،  ت��وط��ي��د  ن��ح��و  امل�صتمر 
ال��ت��ع��اون، وتعزيز  اأوا����ص���ر  وت��ع��زي��ز 
يوؤكد  الذي  االأمر  االإبداعي،  النتاج 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  متحف  دور  ع��ل��ى 
من  اأ���ص��خ��ا���ص��اً  ت�صتقطب  ك��وج��ه��ة 
وكمن�صة  متباينة،  ثقافية  خلفيات 
ُت�صهم يف حتقيق الطموحات الفنية 
للمبدعني  وال���ع���امل���ي���ة  وال���ف���ك���ري���ة 
بالذكر  ج��دي��ر  املنطقة".  ه���ذه  يف 

لثقافات اأجنبية متعددة وجت�صيدها 
اأروق���ت���ه يف ظ���ّل ع�صٍر  يف خم��ت��ل��ف 
العلمية،  املحاكاة  ممار�صات  ت�صوده 
اأ�صبح  كيف  اأي�����ص��اً  امل��ع��ر���س  ي���روي 
ق�صر فر�صاي ملتقى فكرياً ومركزاً 
للتبادل الثقايف بني احلا�صية امللكية 
الفرن�صية، وعنا�صر البالط امللكي، 
وال�صفراء والدبلوما�صيني االأجانب، 
فرن�صيني  م���ل���وك  ث���الث���ة  ع��ه��د  يف 
ه��م ل��وي�����س ال���راب���ع ع�����ص��ر، ولوي�س 
ال�صاد�س  ول��وي�����س  ع�����ص��ر،  اخل��ام�����س 
ع�صر. تظهر املعرو�صات الدور الذي 
ملتقى  بو�صفه  فر�صاي  ق�صر  اأداه 
دولياً، ومن�صة لالإنتاج الفني الغني 
الذي ا�صتمد اإلهامه من عامل وا�صع 
وم�صاحة  خمتلفة،  بح�صارات  يعّج 
الذوق  تعك�س  فنية  اأع��م��ال  لعر�س 
احلياة  واأ�صلوب  الرفيع،  الفرن�صي 

الفرن�صية الراقي.
وقال معايل حممد خليفة املبارك، 
وال�صياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
بانطالق  "فخورون  اأب���وظ���ب���ي:   -
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة احل��ي��وي��ة يف 
افتتاح  م���ع  ال���ع���ام  ل���ه���ذا  اأب���وظ���ب���ي 
ه���ذا امل��ع��ر���س امل��ت��م��ي��ز ال����ذي يقدم 
امللكي  ال��دي��وان  ح��ول  ف��ري��دة  روؤى 
يف ف��ر���ص��اي، وت���اأث���ره ال��ق��وي على 
العامل عرب القرون.اكت�صب متحف 
ال�صريكة  واملتاحف  اأبوظبي  اللوفر 

هيلني  ت��ن�����ص��ي��ق  م����ن  امل���ع���ر����س  اأن 
اأم��ي��ن��ة م��ت��ح��ف يف ق�صم  دوالل��ك�����س 
الزخرفية،  وال��ف��ن��ون  امل��ف��رو���ص��ات 
وب��رت��ران رون��دو رئي�س اأم��ن��اء ق�صم 
يف  الزخرفية،  والفنون  املفرو�صات 
فر�صاي  لق�صري  ال��وط��ن��ي  املتحف 
الدكتورة  م��ن  وب��دع��م  وت��ري��ان��ون، 
املقتنيات  اإدارة  مديرة  جنيم،  ثريا 
والبحث  امل��ت��ح��ف  واأم����ن����اء  ال��ف��ن��ي��ة 
العلمي فى متحف اللوفر اأبوظبي.

هيلني  م��ن  ك��ل  جانبهما،قال  وم��ن 
"نحن  رون���دو:  وب��رت��ران  دواللك�س 
م�صروران لروؤية هذا املعر�س يرى 
ال�����ص��اب��ع ع�صر  ال��ق��رن��ني  ال���ن���ور. يف 
ق�صر  نطاق  اأ�صبح  ع�صر،  والثامن 
عن  م�صغر  من��وذج  مبثابة  فر�صاي 
ت�صاميمه  خالل  من  �صواء  العامل، 
ث��ق��اف��ات خمتلفة،  م���ن  امل�����ص��ت��وح��اة 
نباتية  ف�صائل  جمع  خ��الل  م��ن  اأو 
وح��ي��وان��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال���ق���ارات 
ودرا���ص��ت��ه��ا. ال��ر���ص��ال��ة االأه�����م التي 
ن��وج��ه��ه��ا ل����ل����زوار ه����ي ال���ت���اأم���ل يف 
على  وجمتمعاتها  ف��ر���ص��اي  ان��ف��ت��اح 
م�صبوق  غ����ر  ن���ح���و  ع���ل���ى  ال����ع����امل 
طوياًل  ال�صفر  ك���ان  ح��ي��ث  زم���ن  يف 
الزوار  ندعو  باملخاطر.  وحمفوفاً 
ال��ق�����ص��ة من  ا���ص��ت��ك�����ص��اف ه���ذه  اإىل 
الرائعة  ال��ف��ن��ي��ة  االأع����م����ال  خ����الل 
وتلهمهم.  ����ص���ت���ده�������ص���ه���م  ال�����ت�����ي 

ع��ل��ى عدة  ال�����ص��وء  امل��ع��ر���س  ي�صلط 
�صيا�صية وفنية  مو�صوعات وق�صايا 
وعلمية ال تزال ذات اأهمية يف عاملنا 
اليوم. من املثر لالهتمام اأن ق�صر 
امللك  فر�صاي مل يكن مقراً الإقامة 
ك����ان ملتقى  ب���ل  وامل��ح��ك��م��ة ف���ق���ط، 
م���رك���زي���اً يف اأوروب��������ا وغ���ره���ا من 
الق�صر  ف��ت��ح  ال���ع���امل.  يف  امل��ن��اط��ق 
والرتب  ال��ط��ب��ق��ات  ملختلف  اأب���واب���ه 
وا�صتوعب  مت���ي���ي���ز،  اأي  دون  م����ن 
بينها،  ودم����ج  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ث��ق��اف��ات 
االأمر الذي كان تاأثره وا�صحاً على 
الذوق العام يف فرن�صا. يتوافق هذا 
اللوفر  م��ع ه��دف متحف  االن��ف��ت��اح 
الزوار  ال�صتقبال  و�صعيه  اأب��وظ��ب��ي 
الثقافية."  اخللفيات  خمتلف  من 
ثريا  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  وم��ن 
املعر�س،  ه��ذا  خ��الل  "من   : جنيم 
يدعو متحف اللوفر اأبوظبي زواره 
اإىل اكت�صاف حكايات دارت يف اأروقة 
ق�����ص��ر ف��ر���ص��اي وت���اأّم���ل ت��اأث��ر هذا 
مم  �صُ وق��د  ككل.  العامل  يف  الق�صر 
الزوار،  خمتلف  لي�صتقبل  املعر�س 
الفنون  ك���ان���ت  ك���ي���ف  ُي���ظ���ه���ر  ف���ه���و 
م�����ص��ت��وح��اة م��ن ال��ب��ل��دان االأخ����رى، 
الفرن�صي  ال��ب��الط  انبهار  ويعك�س 
ُيج�صد  كما  البعيدة،  ال���دول  بتلك 
البالط  ب��ني  املتناق�صة  ال��ع��الق��ات 

وبني الثقافات املختلفة".
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اأخبـار الإمـارات

مربى ال�شارقة للأحياء املائية و متحف ال�شارقة البحري ي�شتقبلن الزوار طيلة اأيام االأ�شبوع
•• ال�صارقة-وام:

ا�صتقبل " مربى ال�صارقة لالأحياء 
ال�صارقة  م��ت��ح��ف  و"  املائية" 
خالل  ال�������زوار  اآالف  البحري" 
العطلة االأ�صبوعية بعد قرار هيئة 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��م��ت��اح��ف ف��ت��ح اأب����واب 
االأ�صبوع،  اأي����ام  طيلة  ال��وج��ه��ت��ني 
ل��ت��ع��دي��ل نظام  ا���ص��ت��ج��اب��ة م��ن��ه��ا 
اأقرته  ال����ذي  االأ���ص��ب��وع��ي  ال��ع��م��ل 
اإم��ارة ال�صارقة، معززة بذلك من 

مكانتها كوجهة �صياحية هامة.
وبح�صب قرار الهيئة الذي �صدر 
من  ك���ل  ي�صتقبل  ي��ن��اي��ر،  م��ط��ل��ع 
م��رب��ى ال�����ص��ارق��ة ل��الأح��ي��اء املائية 
زواره  البحري  ال�صارقة  ومتحف 
اخل��م��ي�����س من  اإىل  ال�����ص��ب��ت  م���ن 
وحتى  ���ص��ب��اح��اً   8:00 ال�����ص��اع��ة 
ويوم  م�����ص��اء،   8:00 ال���  ال�صاعة 
ع�صراً   4:00 ال����  م���ن  اجل��م��ع��ة 

حتى ال� 8:00 م�صاء.
البحري  ال�صارقة  متحف  و�صهد 
اإق����ب����ااًل الف���ت���اً يف اأع�������داد ال�����زوار 
م����ن خمتلف  ت�����واف�����دوا  ال����ذي����ن 
ا�صتقبل ما  الدولة، حيث  مناطق 
يزيد عن 2000 زائر خالل اأول 
العام  م��ن  اأ���ص��ب��وع��ي��ت��ني  عطلتني 
اجلديد، بينما كان مربى ال�صارقة 
املائية وجهة الأكرث من  لالأحياء 
يف  ال��راغ��ب��ني  م��ن  زائ���ٍر   3000
ا�صتك�صاف اأ�صرار البحار يف املربى، 
واالأ�صر التي تف�صل عي�س جتربة 
م�صلية وتعليمية الأطفالهم خالل 

عطلة االأيام الثالث.
وع���������رّب ع�������دد م�����ن ال������������زوار عن 
تزامن  ال���ذي  ب��ال��ق��رار  ترحيبهم 
ال�صارقة حتديد  اإمارة  اإعالن  مع 

ال�صارقة  م���رب���ى  ل������زوار  ومي���ك���ن 
عملية  م�صاهدة  املائية  لالأحياء 
اإطعام االأ�صماك يومياً يف ال�صاعة 
العا�صرة �صباحاً، فيما يتم اإطعام 
ال��ق��ر���س ي��وم��ي االثنني  اأ���ص��م��اك 
بعد   1:30 ال�����ص��اع��ة  واخل��م��ي�����س 

الظهر.
ال�صارقة  م���رب���ى  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
عام  افتتح  ال��ذي  املائية  لالأحياء 
من  ال���زوار  وي�صتقطب   2008
واجلن�صيات،  االأع����م����ار  خم��ت��ل��ف 
تعليمي  م���رك���ز  واأك������رب  اأول  ه���و 
ح��ك��وم��ي ل��ل��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
ي�صتعر�س  حيث  االإم����ارات،  دول��ة 
100 نوع من االأحياء  اأك��رث من 
البحرية، تت�صمن اأ�صماك املهرج، 
وقر�س  الرقيقة،  البحر  واأفرا�س 
كما  وغ��ره��ا،  املرجانية  ال�صعاب 
ا  حو�صً و21  طابقني  من  يتكون 
مائًيا ب�صعة 1.8 مليون لرت من 

اأيام،  بثالثة  االأ�صبوعية  العطلة 
تقوية  يف  اأهميته  اىل  م�صرين 
ال�صياحة الداخلية، وحتفيز اأفراد 
ال�صروح  زيارة هذه  املجتمع على 
ت���ع���د اىل ج����ان����ب دوره������ا  ال����ت����ي 
عاماًل  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
ال�صعوب  تقريب  يف  ي�صهم  مهماً 

والثقافات.
ون������ّوه ال���ع���دي���د م���ن ال�������زوار اإىل 
فر�صة  ل���ه���م  ي��ت��ي��ح  ال����ق����رار  اأن 
ال�صرحني  ه��ذي��ن  ل��زي��ارة  اأو���ص��ع 
ب�صحبة عائالتهم، لق�صاء اأوقات 
ت��رف��ي��ه��ي��ة ت�����ص��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة حب 
اال�صتك�صاف واملعرفة خا�صة لدى 
حول  وعيهم  من  وترفع  الطلبة، 
باعتبارها  البحرية  البيئة  اأهمية 
الدولة  ح�صارة  م��ن  مهماً  ج���زءاً 
بالتنظيم  م�صيدين  وت��اري��خ��ه��ا، 
االحرتازية  واالإج�������راءات  امل��م��ي��ز 

املتبعة يف كال املوقعني.

املاء.
ال�صارقة  م��ت��ح��ف  ت���اري���خ  وي���ع���ود 
مت  حيث   ،2003 لعام  البحري 
افتتاحه للمرة االأوىل يف منطقة 
�صل�صلة  ب��ع��ده��ا  ���ص��ه��د  امل���ري���ج���ة، 
ينتقل  اأن  قبل  ال��ت��ح��دي��ث��ات،  م��ن 
 ،2009 ع��ام  اخل��ان  اإىل منطقة 
معامل  اأ�صهر  من  واح���داً  لي�صبح 
ملا  ن��ظ��راً  االإم������ارات،  يف  ال�صياحة 
ترفيهية  جت������ارب  م����ن  ُي���ق���ّدم���ه 
ال�صوء  ت�صلط  مُمتعة،  وتثقيفية 

على احلياة البحرية يف املدينة.
املجتمع  ب���اأف���راد  الهيئة  واأه���اب���ت 
�����ص����رورة االل����ت����زام ب����االإج����راءات 
الوقائية  وال��ت��داب��ر  االح��رتازي��ة 
التابعة  امل���ت���اح���ف  زي������ارة  خ����الل 
التعليمات  ك��اف��ة  وت��ط��ب��ي��ق  ل��ه��ا، 
الوقاية  ب�صاأن  ال�صادرة  الر�صمية 
 "19 "كوفيد-  ف����رو�����س  م����ن 

حفاًظا على ال�صالمة العامة.

حاكم عجمان : ما قدمه حاكم ال�شارقة خلل ن�شف قرن من مواقف م�شهودة وعطاء كبري �شيظل خالدا يف ذاكرة الوطن
•• عجمان - وام: 

النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى  ال�صيخ حميد بن را�صد  ال�صمو  تقدم �صاحب 
ال�صمو  �صاحب  اأخيه  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�صمى  عجمان  حاكم 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ال�صارقة مبنا�صبة ذكرى مرور خم�صني عاما على تويل �صموه مقاليد احلكم 

يف اإمارة ال�صارقة .
. متمنيا ل�صموه دوام ال�صحة والعافية والتوفيق وال�صداد .

وقال �صموه يف كلمة له بهذه املنا�صبة : " اإنه ملن ح�صن الطالع اأن تقرتن هذه 
املنا�صبة بالذكرى اخلم�صني لقيام دولة االإحتاد املباركة بقيادة املوؤ�ص�س املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " ومعه اإخوانه الكرام 

اأعمالهم مبيزان االحرتام  بالتقدير وتزن  اأ�صماءهم  االأجيال  الذين تتذكر 
والتعظيم وما قدمه حاكم ال�صارقة خالل ن�صف قرن من ت�صحيات عظيمة 
ومواقف م�صهودة وعطاء كبر �صيظل خالدا يف قلوب النا�س وذاكرة الوطن 
وميثل ال�صند والع�صد ال�صتمرار م�صرتنا واإعالء رايتنا ورفع �صاأننا وحفظ 

منجزاتنا و�صون مكت�صباتنا وا�صت�صراف امل�صتقبل امل�صرق الواعد".
واأكد �صاحب ال�صمو حاكم عجمان : " اأننا يف هذه املنا�صبة ن�صتذكر م�صرة 
ن�صف قرن حافلة باالإجنازات اال�صتثنائية واملواقف الوطنية اخلالدة والعطاء 
والتفاين والعمل يف �صبيل الوطن ونه�صة دولتنا وو�صعها على طريق التقدم 

واالزدهار وتدعيم اأركان االإحتاد والتم�صك بنهج واإرث االآباء املوؤ�ص�صني".
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صجل  اأن  �صموه  واأو�صح 
العناية  على  ال�صديد  حر�صه  يف  تتمثل  رائ��ع��ة  ب��اإجن��ازات  يحفل  القا�صمي 

واالهتمام ب�صوؤون املواطنني والعمل املخل�س واجلاد لتوفر اال�صتقرار لهم 
لكل  الل�صيقة  امليدانية  واملتابعة  وتطلعاتهم  رغباتهم  وحتقيق  والأ�صرهم 

كبرة و�صغرة واالنحياز باإيجابية ل�صالح االإن�صان يف كل مكان.
اإم��ارة ال�صارقة يف ظل قيادة �صموه ويعد فخر لنا جميعا  واأ�صاد مبا حققته 
ون�صتذكر يف هذا اليوم النه�صة االقت�صادية والعلمية والعمرانية وال�صياحية 
واالجتماعية التي و�صعت ال�صارقة يف مكانة ال تقل اأبدا عن املدن والعوا�صم 

املتح�صرة واملتقدمة.
املنا�صبة  ه��ذه  ال�صارقة  حاكم  ل�صمو  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأب���ارك 
يهبنا  اأن  الكرمي  اهلل  واأ���ص��األ  وال�صداد  التوفيق  دوام  له  متمنني   .. اخلالدة 
التوفيق يف جميع اأمرنا واأن يدمي على االإمارات نعمة االأمن واالزدهار حتت 

القيادة احلكيمة لدولتنا.

حمد ال�شرقي : ال�شارقة حتولت بحكمة �شلطان 
القا�شمي اإىل مركز للتنوير وقبلة للثقافة

عمار النعيمي : �شلطان القا�شمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري

�شوؤون البلديات والزراعة: حاكم ال�شارقة �شخ�شية ا�شتثنائية ذات ح�ش اإن�شاين ووعي ثقايف كبري

•• الفجرية- وام:

ال�صرقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رف��ع 
اآيات  اأ���ص��م��ى  ال��ف��ج��رة  امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م  ع�صو 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  اإىل  والتربيكات  التهاين 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور 
ذكرى مرور خم�صني  ال�صارقة مبنا�صبة  االأعلى حاكم 
ع���ام���ا ع��ل��ى ت����ويل ���ص��م��وه م��ق��ال��ي��د احل���ك���م يف اإم�����ارة 

ال�صارقة.
اأب��ارك الأخي   : املنا�صبة  وق��ال �صموه يف كلمة له بهذه 
الذكرى  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
اخل��م�����ص��ني ل���ت���ويل ���ص��م��وه احل���ك���م يف ال�����ص��ارق��ة التي 
للتنوير  مركز  اىل  وقيادته  وحكمته  بروؤيته  حتولت 
وقبلة للثقافة ووجهة لال�صتثمار؛ واليوم نهنئ اإمارة 
ل�صموه  اآملني من اهلل  الغالية  املنا�صبة  بهذه  ال�صارقة 

العمر املديد وخدمة الوطن واملواطن .

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�صيخ  �صمو  رف��ع 
ال�صمو  اإىل �صاحب  اأ�صمى التهاين والتربيكات  عجمان 
ع�صو  القا�صمي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
ال�صارقة مبنا�صبة مرور خم�صني  االأعلى حاكم  املجل�س 
عاما على تويل �صموه مقاليد حكم االإمارة البا�صمة يف 
اخلام�س والع�صرين من يناير واإطالقه م�صرة النه�صة 
الفكر  ظل  يف  االإن�صان  وبناء  االأر����س  واإع��م��ار  ال�صاملة 
النر واحلكمة الر�صيدة واحللم ال�صديد واالإخال�س يف 

االإجناز وحتقيق التطلعات والطموحات.
وقال �صموه - يف كلمة له بهذه املنا�صبة - : "خم�صة عقود 
املجاالت ت�صيء  التنمية واالزده��ار يف �صتى  م�صت من 
وامل�صتقبل  البهيج  واحلا�صر  املجيد  التاريخ  �صفحات 
ر�صيد  حاكم  ق��ي��ادة  ظ��ل  حت��ت  ال�صارقة  الإم���ارة  الباهر 
وفكر �صديد وروؤية وا�صحة تدرك اأهدافها بدقة وتر�صم 
خطواتها نحو نه�صة ح�صارية وتقدم �صامل يف جميع 
قطاعات احلياة بكل ثقة وحمبة ووفاء وتقوم على اأ�ص�س 
االإخال�س للدين والوطن واملبادئ العربية االأ�صيلة". 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأن  واأك���د 
الوطن  تاريخ  ر�صم  جليل  وطني  رمز  القا�صمي  حممد 
مع القادة الكرام وم�صى على نهج املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" متم�صكا مببادئ 
الدين والعروبة والقيم االإماراتية العزيزة وا�صعا ن�صب 
طيبة  بحياة  واإك��رام��ه��م  ال�صعب  �صعادة  حتقيق  عينيه 
يعي�صونها على اأر�س االأمن واالأمان والثقافة والعمران 
وتوفر بيئة ت�صاهم يف بناء االإن�صان فكريا وعقليا حيث 
باملعرفة  واهتم  واجلامعات  امل��دار���س  اأرق��ى  �صموه  �صيد 
والبحث العلمي ودعم العلماء والطلبة ومل يتوانى عن 
بذل اأي جهد يف �صبيل تي�صر العلم وحت�صيله واالرتقاء 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  فكان  والقلوب  بالعقول 
ال�صارقة  اأ�صبحت  حتى  الكبر  الفكري  للعطاء  عنوانا 
عا�صمة للثقافة العربية وبوؤرة ت�صتقطب اأرقى العقول 
بالعلم  الب�صرية  اإث��راء  �صبيل  االأر���س يف  من �صتى بقاع 

النافع واملعرفة ال�صاملة.
تعاىل  اهلل  م��ن  " لقد   : عحمان  عهد  ويل  �صمو  وق���ال 
على دولة االإمارات بقادة اأبرار متم�صكني براية االحتاد 
اأ�ص�صه  ، حاكم ال�صارقة عمود لهذا االحتاد واأ�صا�س من 
ال�صبعة �صارك يف ر�صم تاريخ الوطن منذ وحدته وحتى 
نعرب  اأن  الطيبة  املنا�صبة  ه��ذه  يف  وي�صرنا  ه��ذا  يومنا 
املحبة  م�صاعر  ع��ن  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ال�صمو  ل�صاحب 
والتقدير وال�صكر واالمتنان على كل ما بذله من جهود 
بها  تفخر  �صاملة  ح�صارية  م�صرة  تكوين  يف  مباركة 

االإن�صانية وتنتفع بها االأجيال على مر الزمان" .

•• ال�صارقة-وام:

هناأ �صعادة خليفة م�صبح الطنيجي 
البلديات  �����ص����وؤون  دائ�������رة  رئ���ي�������س 
احليوانية  وال���������رثوة  وال������زراع������ة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ب��ال�����ص��ارق��ة ���ص��اح��ب 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة 
مبنا�صبة مرور 50 عاماً على توليه 

مقاليد احلكم يف اإمارة ال�صارقة.
ن�صتذكر  امل��ن��ا���ص��ب��ة  "بهذه  وق�����ال 
وم�صرة  والتميز  االإجن��از  حمطات 
والثقافية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����ت����ط����ورات 
واالقت�صادية واالجتماعية يف اإمارة 
�صطورها  خ���ط  م�����ص��رة  ال�����ص��ارق��ة 
امل�صتنر  احل���اك���م  ب��ح��ك��م��ة  ���ص��م��وه 
ح�س  ذات  ا�صتثنائية  وب�صخ�صية 

اإن�������ص���اين ووع�����ي ث���ق���ايف ك���ب���ر، فما 
حت��ق��ق م���ن ت���ط���ورات م��ت��الح��ق��ة يف 
العمل  وق���ط���اع���ات  امل���ج���االت  ك��اف��ة 
واالإنتاج واحلياة مل يكن لرى النور 

لوال دعم �صموه الالحمدود".
والع�صرين  اخلام�س  يف   " واأ���ص��اف 

م���ن ي��ن��اي��ر م���ن ك���ل ع����ام ت���ع���ود بنا 
�صاحب  ت����ويل  ي����وم  اإىل  ال����ذاك����رة 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي م��ق��ال��ي��د احلكم 
 1972 العام  ال�صارقة يف  اإم��ارة  يف 
املنا�صبة  ب���ه���ذه  ج��م��ي��ع��اً  ون��ح��ت��ف��ل 
اإىل  ال�صارقة  نقلت  التي  العظيمة 
مكانة مرموقة على م�صتوى العامل 
وتوجيهات  وروؤى  ج��ه��ود  ب��ف�����ص��ل 
رفاهية  تعزيز  اإىل  الرامية  �صموه 
الكرمية  وت��وف��ر احل��ي��اة  امل���واط���ن 
يحتلون  ال���ذي���ن  ال�����ص��ارق��ة  الأب���ن���اء 
اإدخال  اأجل  اأولوية لدى �صموه من 
ومتكينهم  نفو�صهم  اإىل  ال�����ص��ع��ادة 
جمتمعهم  تنمية  يف  االإ���ص��ه��ام  م��ن 
الإمارتهم  االإجن��������ازات  وم��وا���ص��ل��ة 

ووطنهم". 

عمار النعيمي يرتاأ�ش اجلل�شة االأوىل للمجل�ش التنفيذي للعام 2022
•• عجمان-وام: 

تراأّ�س �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل�س  جل�صة  التنفيذي  املجل�س 
 2022 ل��ع��ام  االأوىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتي عقدت عن بعد وركزت على 
احلكومية  اخلدمات  ج��ودة  تعزيز 

يف االإمارة .
بتهنئة  اجل��ل�����ص��ة  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��ه��ل 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
االإم����ارات  ال�صمو ح��ك��ام  وا���ص��ح��اب 
 2022 اجل��دي��د  امل��ي��الدي  بالعام 
مب�صرا  ع��ام��ا  اأن��ي��ك��ون  اهلل  داع���ي���اً 
باخلرات والنجاحات واالإجنازات 
و�صعوب  و�صعبها  االإم���ارات  لدولة 
دولة  واأن يحفظ اهلل  كافة  العامل 
واأن  و�صعبا  وقيادة  اأر�صا  االإم��ارات 
واالأمان  االأم��ن  نعمة  ي��دمي عليها 
. واأك����د ���ص��م��وه اأن دول���ة االإم����ارات 
متكاملة  اأم��ن��ي��ة  منظومة  متتلك 
واالإمكانيات  ال���ك���ف���اءات  ب��اأف�����ص��ل 
وجاهزية عالية قادرة على حماية 
واملحافظة  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه  ال���وط���ن 
اأم��ن��ه وا���ص��ت��ق��راره مب��ا ير�صخ  على 
مكانة دولة االإمارات عامليا كاأف�صل 

الدول اأمنا وثقة وجذبا.
واطلع �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي خ�����الل اجل���ل�������ص���ة على 
درا�صة تتبع االأع��م��ال يف االإم���ارة و 
ال�صاملة  التجربة  م�صروع  تقرير 
وال��ت��ي ت��اأت��ي حت��ت م��ظ��ل��ة الهدف 
اخلدمات  تعزيز   " اال�صرتاتيجي 
التقارير  م��ن  وع���ددا  احلكومية" 
اجلائحة  ح������ول  وامل���������ص����ت����ج����دات 
العمل  ف��ري��ق  ج��ه��ود  �صموه  مثمنا 
ومتفائال  وت��ف��ان��ي��ه��م  احل��ك��وم��ي 

بالقادم باإذن اهلل.
املجل�س  واع�����ص��اء  �صموه  واأ���ص��ت��م��ع 

ال������دول������ة وي�����ه�����دف اإىلت����ط����وي����ر 
لتواكب  احل���ك���وم���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
واإ�صعاد  والعاملية  املحلية  املتغرات 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني يف اإم������ارة 
م��ن خ��الل تقدمي  عجمان وذل���ك 
املتعامل  و  للموظف  مثلى  جتربة 
القنوات  امل�صتخدم عرب خمتلف  و 
مالئمة  متعامل  واج��ه��ة  وت��ق��دمي 
وجودة ودقة و�صمان ر�صد وحتليل 
اال�صتخدام االأمثل للمرئيات واآراء 

املتعاملني عن اخلدمات.
حكومة  ح���ر����س  امل��ج��ل�����س  واأك�������د 
امل�صتجدات  مواكبة  على  عجمان 
منظومة  يف  وال���ت���ط���ور  ال��رق��م��ي��ة 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات واأه��م��ي��ة العمل 
العملية  احل����ل����ول  اإي�����ج�����اد  ع���ل���ى 
النتائج  اأف�����ص��ل  لتحقيق  املبتكرة 
الرقمية  اخل���دم���ات  م��وؤ���ص��رات  يف 

على  املجل�س  واط��ل��ع  االإم������ارة.  يف 
ال�صادرة  االحت����ادي����ة  ال�����ق�����رارات 
اإعادة  ب�����ص��اأن  ال����وزراء  ع��ن جمل�س 
حت��دي��د ال��غ��رام��ات االإداري�����ة التي 
القوانني  خم��ال��ف��ة  ع��ل��ى  ف��ر���ص��ت 
يونيو   28 تاريخ  قبل  ال�صريبية 
وحت���دي���د  ال�����دول�����ة  يف   2021
املتعلقة  واالإج�������راءات  ال�����ص��واب��ط 
والرد  واالإعفاء  التق�صيط  بطلبات 
االإدارية  للغرامات  جزئيا  اأو  كليا 
�صخ�س  اأي  ع���ل���ى  ت���ف���ر����س  ال���ت���ي 
االإجراءات  قانون  اأحكام  ملخالفته 
ال�صريبية  القوانني  اأو  ال�صريبية 
اأثر  املجل�س  اأع�����ص��اء  ناق�س  حيث 
الغرامات  على  ال�صادرة  القرارات 
االإداري��ة يف االإمارة . واأكد املجل�س 
ال�صركات  ت�صجيع  ����ص���رورة  ع��ل��ى 
ب�صداد  االإ�������ص������راع  يف  وامل���ن�������ص���اآت 

على نتائج "درا�صة تتبع االأعمال" 
لع�دد  امل�صتثمر  لرحل�ة  عجمان  يف 
م�ن االأن�صطة االقت�صادية وتطوير 
لعام  التناف�صية  احت�صاب  م��وؤ���ص��ر 
حتقيق  اإىل  ت�صعى  التي   2021
تهيئة  يف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف 
لال�صتثمار  ج��اذب��ة  تناف�صية  بيئة 
يف  االقت�صادية  التناف�صية  لتعزيز 
االإم����ارة م��ن خ��الل درا���ص��ة كيفية 
للقطاعات  االأع�����م�����ال  مم���ار����ص���ة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال����وق����وف على 
امل���وؤث���رة وال��ت��ي تت�صمن  ال��ع��وام��ل 
واملقارنات  وال��ر���ص��وم  االإج������راءات 
املعيارية لتحديد فر�س التح�صني 
االأعمال  تناف�صية  والتطوير ورفع 

يف االإمارة على م�صتوى الدولة.
واعتمد املجل�س حزمة من تو�صيات 
ن�صبة  رفع  ت�صمنت  التي  الدرا�صة 
الرقمية  للخدمات  امل�صتخدمني 
ال�صتكمال  اخلدمة  نقاط  وتقليل 
االج��������������راءات وت���ن���ف���ي���ذ اخل���دم���ة 
باالإ�صافة  املتعامل  م��ن  املطلوبة 
امل����ب����ادرات  م����ن  ع�����دد  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
موؤ�صرات  حت�صني  يف  ت�صاهم  التي 
التناف�صية يف االإم��ارة ب�صكل عملي 
وملحوظ وتقليل الوقت امل�صتغرق 
الإجن����از اخل���دم���ات خ���الل الفرتة 
اجلل�صة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  ال���ق���ادم���ة. 
م�صروع  �صر  نتائج  كذلك  االأوىل 
الذي  ال�صامل"  املوظف  "جتربة 
يعد االأول من نوعه على م�صتوى 

املرتتبة  وال���غ���رام���ات  امل��خ��ال��ف��ات 
الفر�س  م���ن  واال���ص��ت��ف��ادة  ع��ل��ي��ه��ا 
احلكومة  تقدمها  التي  والقرارات 
ل��رج��ال االأعمال  االحت��ادي��ة دع��م��ا 
وال�صركات. وناق�س اأع�صاء املجل�س 
ن��ظ��ام ال��ع��م��ل االأ���ص��ب��وع��ي اجلديد 
�صاعات  ع��دد  وزي��ادة  يف احلكومات 
من  ���ص��اع��ات   8 ل���  اليومية  العمل 
وم����دى  اخل���م���ي�������س  اإىل  االث����ن����ني 
املوظفني  اإن��ت��اج��ي��ة  على  ت��اأث��ره��ا 
درا�صات  باإعداد  املجل�س  واأو�صى   .
اجلديد  العمل  لنظام  متخ�ص�صة 
لتحديد  املرتتبة  النتائج  ور���ص��د 
واملتعاملني  املوظفني  احتياجات 
ونوعا  ك��م��ا  االإن���ت���اج���ي���ة  ق��ي��ا���س  و 
اآليات  ودرا�صة مدى اأهمية تقدمي 
وا���ص��ح��ة وحم�����ددة ت�صمن  ع��م��ل 
على  وحت��اف��ظ  العمل  ا�صتمرارية 
االإنتاجية العالية و�صعادة املتعامل 
املجل�س  اأع�صاء  واطلع  وامل��وظ��ف. 
وم�صتجدات  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  اي�����ص��ا 
االإم�����������ارة  ك�������ورون�������ا يف  ج����ائ����ح����ة 
املتخذة  واالإج�����راءات االح��رتازي��ة 
ل��ل��ت�����ص��دي ل���الن���ت�������ص���ار واح����ت����واء 
امل��ج��ل�����س بهذا  ت��اأث��رات��ه . و���ص��دد 
كافة  ال��ت��زام  ���ص��رورة  على  ال�صدد 
باالإجراءات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ه��ات 
املتبعة وت�صجيع اأفراد املجتمع على 
الداعمة  اجل��رع��ات  تلقي  ���ص��رورة 
ال�صحة  على  للحفاظ  اللقاح  من 

وال�صالمة العامة.

نادي ال�شارقة 
لل�شيارات القدمية: 
حاكم ال�شارقة رمز 

للحكمة
•• ال�صارقة -وام:

ق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اأحمد 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�����زود  اأب����و 
القدمية  لل�صيارات  ال�صارقة  نادي 
مبنا�صبة مرور 50 عاماً على تويل 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
عقود  خم�صة   " احل��ك��م..  مقاليد 
اأيقونة  ال�صارقة  اإم��ارة  من  جعلت 
عاملية  وع���ا����ص���م���ة  ال���ن���ر  ل��ل��ف��ك��ر 
و�صاهدة  ال�صديد  والفكر  للثقافة 
املجاالت  �صتى  يف  االإجن����ازات  على 
�صاحب  وت��ط��ل��ع��ات  روؤى  ب��ف�����ص��ل 
احلكيمة  القيادة  وبف�صل  ال�صمو 

ل�صموه".
حاكم  ال�صمو  �صاحب  اأن  واأ���ص��اف 
ال�صارقة قائد ملهم وداعم اأ�صحى 
للفكر  ا�صتثنائًيا  من��وذج��اً  بفكره 
اال���ص��ت�����ص��رايف وف���ق روؤي����ة طموحة 
مكانة  ذات  ال�صارقة  اإم���ارة  جعلت 
املجاالت  ك���اف���ة  يف  رائ������دة  ع��امل��ي��ة 
الكاملة  ال����ع����الم����ة  و�����ص����اح����ب����ة 

والفارقة يف جميع املحافل.
ا�صتطاعت  ال�صارقة  اإمارة  اأن  واأكد 
 " ع����ام����اً   50 " م�������ص���رة  خ������الل 
ل�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة من 
ب�صمات م�صيئة هي مبثابة  و�صع 
احلافز والدافع لتحمل امل�صوؤولية 
ال��ع��م��ل لرتجمة  ُم��وا���ص��ل��ة  ن��ح��و 
ملمو�س  واق����ع  اإىل  ال��ن��ر  ال��ف��ك��ر 
نعي�س حا�صره واإىل م�صتقبل واعد 

م�صرق باالإجنازات.
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اأخبـار الإمـارات

عونك يا وطن يوقع مذكرة تفاهم مع مركز بداية للتدريب والتاأهيلع�شو هيئة تدري�ش بجامعة االإمارات تفوز  بجائزة  ابن بطوطة الأدب الرحلت
•• العني- الفجر 

ا�صتقبل معايل زكي  ن�صيبة، امل�صت�صار 
رئي�س  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  ال���ث���ق���ايف 
جلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س   -  الدولة 
اأم�س  ال��ع��رب��ي��ة  املتحدة  االإم��������ارات 
ال���دك���ت���ورة ن��ع��ي��م��ة احل��و���ص��ن��ي ع�صو 
هيئة  التدري�س يف اجلامعة لتهنئتها 
ب���ج���ائ���زة  اب����ن بطوطة  ع��ل��ى ف���وزه���ا 
اجلغرافية  "الرحلة  الرحالت  الأدب 
الع�صرين.  ب��ن�����ص��خ��ت��ه��ا   املرتجمة" 
االأ�صتاذة  ال��دك��ت��ورة  نعيمة،  وك��ان��ت 
اجلغرافيا  ق�صم  ورئي�صة  املُ�����ص��اع��دة، 
ُمنحت  ق��د  احل�����ص��ري،   والتخطيط 
"خرائط  لرتجمتها  كتاب  اجل��ائ��زة 
اإفريقيا  اأع��م��اق  يف  ال�صفر  ورح���الت: 
اللغة  اإىل   "1797  -  1795  
اأ����ص���دره  اجلغرايف  ال����ذي  ال��ع��رب��ي��ة، 
موجنو.  اال���ص��ك��ت��ل��ن��دي  وامل�صتك�صف 
ع�صر.  التا�صع  القرن  اأوائ���ل  ب��ارك  يف 
للجائزة،  اجل��ه��ة  املنظمة  و�صت�صدر 
امل���رك���ز ال���ع���رب���ي ل������الأدب  اجل���غ���رايف، 

•• العني-الفجر:

وق��������ع ف�����ري�����ق ع�����ون�����ك ي������ا وط����ن 
التطوعي مذكرة تفاهم مع مركز 
لتقدمي  والتاأهيل  للتدريب  بداية 
التاأهيلية  واخل�����دم�����ات  ال����دع����م 
واالجتماعية واالإن�صانية الأ�صحاب 
التعاون  وذل��ك من منطلق  الهمم 
وجت�������ص���ي���د ال�����ع�����الق�����ات امل���ث���م���رة 
العمل  ن���ط���اق  يف  ال���ط���رف���ني  ب���ني 
الوعي،  ون�صر  امل�صرتك  االإن�صاين 
احلكومة  ب���ت���وج���ي���ه���ات  وال���ع���م���ل 
ت�صجيع  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال��ر���ص��ي��دة 
واالإن�صاين  االج���ت���م���اع���ي  ال��ع��م��ل 
وال��وط��ن��ي وت��ف��ع��ي��ل ال�����ص��راك��ة بني 
الرامية  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اإىل تعزيز ومتكني اأ�صحاب الهمم 
على دجممهم  والعمل  املجتمع  يف 
بني اأفراده ، وقع االتفاقية ال�صيخ 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن م�����ص��ل��م بن 
عونك  فريق  رئي�س  العامري  حم 
ي���ا وط����ن ، ال���دك���ت���ور اأح���م���د علي 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلعيدي 

بداية للتدريب والتاأهيل.
ال���ت���ف���اه���م اإىل  وت����ه����دف م����ذك����رة 
املجال  يف  امل�صرتك  التعاون  تعزيز 
االإن�صاين والثقايف والعلمي، وتبادل 
االإمكانيات  وت��وظ��ي��ف  اخل�����ربات، 
لديهما  املتاحة  والب�صرية  امل��ادي��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االإجن��������ازات واالأه������داف 
للتعاون  اإط�����ار  وخ��ل��ق  امل��ن�����ص��ودة، 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
�صمن  واملحلية،  احلكومية  و�صبه 
ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ط��رف��ني واالأوج�����ه 

املتاحة .
وق������ال ال�������ص���ي���خ ال����دك����ت����ور حممد 
اأ����ص���ح���اب الهمم  ب���ن ح����م: مي��ث��ل 

الكتب اجلغرافية.  ترجمة  عملها يف 
االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  وق����ال:   "حتر�س 
الدعم  على  تقدمي  املتحدة  العربية 
الأع�صاء  ال��الزم��ة  التحتية  والبنية 
بحثية  اأعمال  الإنتاج  هيئة  التدري�س 
تناف�صية.  ذات م�صتوى دويل  ومكانة 
قد  ن��ع��ي��م��ة  ال���دك���ت���ورة  اأن  ي�����ص��رف��ن��ا 
واع����رتاًف����ا  ع���ال���ي���ة  م���ع���اي���ر   حققت 
مبا  بعملها  البحثي،  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع 
يف ذل��ك ه��ذه اجل��ائ��زة احل��ال��ي��ة. اإنه 
اأن جتمع بني عملها  الأم��ر  ا�صتثنائي 
الطالب  والتفاين يف  خدمة  البحثي 

واملجتمع ."  
الدكتورة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
يف  احل���و����ص���ن���ي،  متخ�ص�صة  ن��ع��ي��م��ة 
ر����ص���م اخل�����رائ�����ط، وخ����ب����رة يف علم 
اأكملت  اجل��غ��راف��ي��ة.  نظم  املعلومات 
املاج�صتر  نعيمة  درجتي  ال��دك��ت��ورة 
كن�صا�س  ج��ام��ع��ة  م���ن  وال����دك����ت����وراة 
 ب�����ال�����والي�����ات امل����ت����ح����دة االأم���ري���ك���ي���ة 
ج���ام���ع���ة  االإم��������ارات  اإىل  وان�������ص���م���ت 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ع��د ذل����ك بوقت 
قامت  احل����ني،  ذل���ك  ق�����ص��ر.  ومنذ 
بدور بارز ومهم داخل  اجلامعة، عرب 
واخلدمة  والتدري�س  العلمي  البحث 

الكتاب يف طبعة جديدة بالتعاون مع 
 دار املتو�صط للن�صر يف ميالنو . 

واأع������رب م��ع��ايل زك���ي ن�����ص��ي��ب��ة خالل 
للدكتورة  اأطيب  متنياته  عن  اللقاء 
ن��ع��ي��م��ة ب������دوام ال���ن���ج���اح واالزده��������ار، 
البيئة  م����ن  ا���ص��ت��ف��ادت��ه��ا   وتثمينه 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة  خالل 

 واالرتقاء اإىل املنا�صب االإدارية العليا 
يف ق�صمها  داخل الكلية وعلى م�صتوى 

اجلامعة . 
اأبحاثاً  ن��ع��ي��م��ة  ال���دك���ت���ورة  اأن���ت���ج���ت 
و�صاركت  رفيعة  امل�صتوى،  ومن�صورات 
يف ت����ق����دمي ع�����رو������س ت���ق���دمي���ي���ة يف 
واالإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة   امل�����وؤمت�����رات 
من  العديد  ح�صلت  على  والدولية. 
املنح واالأو�صمة املرموقة ومت  تكرميها 
من قبل نائب مدير اجلامعة لل�صوؤون 

 االأكادميية لنتائجها البحثية . 
الرتبوي  باأ�صلوبها  كمعلمة  وت�صتهر 
الطالب  على  ال��ذي  يركز  التفاعلي 
القائمة  ل��الأ���ص��ال��ي��ب  وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
الدكتورة  و�صفت  اال�صتف�صار.   على 
ن���ع���ي���م���ة دوره���������ا يف  ال���ف�������ص���ل ب���اأن���ه 
�صعبة  مغامرة  يف  ومر�صدة  "مي�صرة 
واخلطاب  التعاون  لتعزيز   م�صممة 
دوًرا  ل���ع���ب���ت  واالكت�صاف"،  وق������د 
املناهج  الدرا�صية  تطوير  حمورًيا يف 
يف جامعة االإمارات العربية املتحدة. 
االإمارات   ح�صلت على جائزة جامعة 
التدري�س  للتميز يف  العربية  املتحدة 
للتميز  وجائزة  خليفة   2017 لعام 

يف التدري�س . 

واأطلقت  وال��ت�����ص��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني 
املبادرات وال�صيا�صات التي تقاطعت 
والدمج  الرعاية  �صبل  توفر  م��ع 
. ومن جانبه قال  والتمكني عاملياً 
الدكتور اأحمد اجلعيدي " اإن هذه 
التعاون  تعزيز  يف  �صت�صهم  املذكرة 
بني فريق عونك ياوطن التطوعي 
والتاأهيل  للتدريب  بداية  مركز  و 
من خالل االنفتاح على املوؤ�ص�صات، 
التاأهيلية  اخل����دم����ات  وت����ق����دمي 
خلدمة  واالإن�صانية  واالجتماعية 

التنمية  ركائز  من  اأ�صا�صية  ركيزة 
���ص��م��ن جم��ت��م��ع دول�����ة االإم�������ارات، 
يف  م�صاهماً  ي�صكلون عن�صراً  حيث 
يتمتعون  مبا  القطاعات،  خمتلف 
اإرادة �صلبة وق��درات فائقة  به من 

ونوعية .
وت�����اب�����ع ب�����ن ح�������م: وت������اأت������ي ه����ذه 
االتفاقية يف �صبيل تر�صيخ اجلهود 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال��ت��ي اأول�����ت اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م كل 
اأجلهم  من  و�صّنت  واهتمام،  عناية 

ال��ت��ي توليها  و  ال��ه��م��م   اأ���ص��ح��اب 
يف  االهتمام لدجمهم  ك��ل  ال��دول��ة 
اجلدير   . منتج  متكافل  جمتمع 
التاأهيل  بداية  مركز  ب��اأن  بالذكر 
والتدريب ومقره يف مدينة العني 
واجتماعية  تربوية  موؤ�ص�صة  يعد 
ت�صعى اإىل تدريب وتاأهيل اأ�صحاب 
الهمم وبناء االجتاهات املجتمعية 
خالل  من  الفئة  لهذه  االإيجابية 
والرعاية  التعليم  خدمات  تقدمي 

ال�صاملة.

�شرطة اأبوظبي تكرم 312 متميًزا يف حافز
•• اأبوظبي-الفجر

كرمت اإدارة اأداء العاملني بقطاع املوارد الب�صرية ب�صرطة اأبوظبي ، نخبة متميزة من الفائزين 
الذي  ومنت�صبة،  312 منت�صباً  والبالغ عددهم   2019 لعام  االأوىل  بن�صخته  بربنامج حافز 
اأطلقته �صرطة اأبوظبي  لتحفيز ملنت�صبيها،و بهدف اإيجاد بيئة �صحية وتناف�صية عرب منظومة 

متكاملة تركز على اإظهار التقدير ملنجزات العاملني.
 واأعرب مدراء القطاعات عن �صعادتهم باالإقبال الذي �صهدته الن�صخة االأوىل من الربنامج، 
�صاكرين املكرمني على جهودهم يف حتقيق اأهداف  �صرطة اأبوظبي واأولوياتها، وح�صولهم على 
نتائج متقدمة، مهنئني ومتنوا لهم مزيًدا من التاألق والنجاح، واأن يكونوا قدوة يحتذى بها 

بني زمالئهم .
 ح�صر احلفل مديرو القطاعات واالإدارات ونوابهم و�صباط ومنت�صبو �صرطة اأبوظبي.

عرو�ش االألعاب النارية واالأ�شواء والليزر بهجة اأم�شيات اأجمل �شتاء يف العامل يف مهرجان ال�شيخ زايد
•• اأبوظبي-وام: 

�صتاء  "اأجمل  حملة  ب�صعار  اأبوظبي  زايد" �صماء  ال�صيخ  "مهرجان  يزّين 
والرتفيهية  ال�صياحية  االإم���ارات  معامل  باأجمل  حتتفي  العامل" التي  يف 
اأنحاء  خمتلف  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�صياحة  وتن�صط  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والطبيعية 
ب�صتاء  لال�صتمتاع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�صياح  وجت��ذب  االإم����ارات 
املعتدل  املناخ  يف  الدولة  توفرها  التي  املقومات  وبكل  الربيعي  االإم���ارات 

ل�صتائها، وممار�صة االأن�صطة يف الهواء الطلق، و�صناعة اأجمل الذكريات.
مهرجان  يف  ال�صوئية  ال��درون  وعرو�س  النارية  االألعاب  عرو�س  وت�صكل 
االأف���راد  ت�صتقطب  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان  اأم�صيات  بهجة  بالوثبة  زاي���د  ال�صيخ 
ال��زوار وال�صياح من  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  اأبوظبي ومناطق  والعائالت من 

خمتلف اجلن�صيات والفئات العمرية.
نظمها  النارية  لالألعاب  م�صبوقة  غر  بعرو�س  العام  ه��ذا  �صتاء  ومتّيز 
مهرجان ال�صيخ زايد يف �صماء اأبوظبي، احتفااًل باليوم الوطني اخلم�صني 

واليوبيل الذهبي لقيام احتاد دولة االإمارات، كما �صهد زواره عر�صاً مبهراً 
لالألعاب النارية يف ليلة راأ�س ال�صنة امليالدية اأ�صاء �صماء اأبوظبي و�صّكل 

واحداً من اأجمل عرو�س االألعاب النارية حملياً وعاملياً.
زايد" اأ�صخم  ال�صيخ  "مهرجان  2022، حقق  العام اجلديد  ومع حلول 
اأرقام  ثالثة  م�صجاًل  متوا�صلة،  دقيقة   40 ملدة  النارية  لالألعاب  عر�س 
غر م�صبوقة يف مو�صوعة »غيني�س« العاملية لالأرقام القيا�صية؛ من حيث 
كمية االألعاب النارية، واملدة الزمنية لعرو�صها، وم�صتوى التنوع الأ�صكالها 
وتكويناتها. ومت بث احلدث مبا�صرة على �صا�صة التلفاز واملن�صات الرقمية 
التوا�صل االجتماعي، ومت تداول مقاطع م�صورة منه على نحو  ومواقع 
بالتزامن  ا�صتثنائياً  حدثاً  و�صكل  الفوري.  الرتا�صل  تطبيقات  عرب  وا�صع 
دي�صمرب  �صهر  منت�صف  انطلقت  التي  ال��ع��امل  يف  �صتاء  اأج��م��ل  حملة  م��ع 

.2021
وت��زام��ن��اً م��ع ال�صاعة االأوىل م��ن ال��ع��ام امل��ي��الدي اجل��دي��د، ق��دم مهرجان 
ال�صيخ زايد اأي�صاً لزواره ومتابعي فعالياته عرب البث احلي املبا�صر عر�س 

الدرون ال�صخم الذي اأ�صاء �صماء اأبوظبي بعبارة ا�صتقبال العام اجلديد 
»WELCOME 2022«، وذلك با�صتخدام 2022 طائرة درون، يف 
�صابقة هي االأول من نوعها، اأدخلت البهجة والفرح والتفاوؤل على اجلميع 

مبنا�صبة العام اجلديد.
زاي��د فرت�صم  ال�صيخ  ال��درون ال�صوئية االأخ��رى يف مهرجان  اأم��ا عرو�س 
واالأعياد  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ات  ف��ن��ي��ة حت��ت��ف��ي  ل��وح��ات  ���ص��م��ائ��ه  يف  ب��ن��ق��اط م�صيئة 
والفعاليات الوطنية، كما يف لوحات "ق�صة وطن" التي حتتفي برموز دولة 

االإمارات وقيمها، وفعاليات عام اخلم�صني، واليوم الوطني، وغرها.
كل  ت�صتمتع  حيث  حديقة،  زايد"  ال�صيخ  "مهرجان  يف  اأي�صاً  ولالأ�صواء 
فئات الزوار وخا�صة االأطفال، باالأنوار امللونة على اإيقاعات م�صائية هادئة 
الذهني  وال�صفاء  الغامرة  ال�صعادة  من  جتربة  املهرجان  جلمهور  تقدم 
مب�صابيحها املنرة واألوانها الزاهية. وحتظى "حديقة االأ�صواء" باإقبال 
خلفياتها  مع  التذكارية  ال�صور  التقاط  على  واالأ���ص��ر  االأف���راد  من  وا�صع 

امل�صرقة وت�صاميمها االإبداعية.

ويف قلب املهرجان تنت�صب نافورة االإمارات االأوىل من نوعها على م�صتوى 
الزوايا  ك��ل  امل��ه��رج��ان م��ن  ي���راه زوار  ال���ذي  ال��ف��ري��د  ال��دول��ة، بت�صميمها 
45 دقيقة، و�صا�صاتها العمالقة  واالجتاهات، وعرو�صها التي تنطلق كل 
التي تتاألق بعرو�س الليزر اليومية، وعرو�س الهولوجرام ثالثية االأبعاد، 
واالإبداعات  ل��الأ���ص��واء  مهرجان  يف  م�صبوقة  غ��ر  جتربة  ل��ل��زوار  لتقدم 

اللونية والفنية وت�صكيالت الليزر.
مهرجان  يف  واالإيقاعات  واالأل���وان  االأ���ص��واء  �صيمفونية  عنا�صر  وتتكامل 
ال�صيخ زايد لتقدم معاً لوحة جامعة جتذب مئات اآالف الزوار و�صط اأجواء 
عائلية �صعيدة، وحتتفي بقيم جمتمع االإمارات واملنا�صبات املحلية والعاملية 
التي يتفاعل معها اجلمهور، وجتعل من املهرجان ملتقى ترفيهياً مفتوحاً 
للجميع، فيما يقدم 650 عر�صا وفعالية جماهرية كربى طوال فرتة 
املهرجان، ويتكامل بعرو�صه املبهرة مع الفعاليات املختلفة حلملة "اأجمل 
املوحدة  ال�صياحية  للهوية  م�صرقة  �صورة  تر�صم  التي  العامل"  يف  �صتاء 

لدولة االإمارات.

واء يف الأماكن املخ�ص�صة وال�صواطئ, واحلدائق, ونظافة املرافق العامة �صملت ال�صِّ

بلدية مدينة اأبوظبي توعي املجتمع للمحافظة على املرافق العامة والرتفيهية  
••  اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
�صاملة  توعوية  افرتا�صية  حملة 
ا���ص��ت��ه��دف��ت رف���ع م�����ص��ت��وى الوعي 
امل�صوؤولية  وت���ع���زي���ز  امل��ج��ت��م��ع��ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�����ص��اأن احل���ف���اظ على 
امل�����راف�����ق ال���رتف���ي���ه���ي���ة وال���ع���ام���ة 
وامل��ظ��ه��ر ال���ع���ام، واإ�����ص����راك اأف����راد 

)فريجنا(،  تطبيق  على  ت��وع��وي��ة 
من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ودع��ت 
اأف��راد املجتمع  خالل هذه احلملة 
للم�صاهمة يف احلفاظ على املظهر 
اجلميلة  اأبوظبي  ل�صواطئ  ال��ع��ام 
، وح��دائ��ق��ه��ا ال��غ��ّن��اء، ودع���م جهود 
البلدية يف تعزيز ال�صمة اجلمالية 
واحل�����ص��اري��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي تتمتع 
بها اأبوظبي و�صواحيها كونها من 

اأرقى واأجمل مدن العامل.

من خالل اإبراز دورهم يف املحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا. ومت���ح���ورت احل��م��ل��ة حول 
العديد من امل�صتهدفات ومنها حث 
ال�صواء يف  م��رت��ادي احل��دائ��ق على 
الغر�س  لهذا  املخ�ص�صة  االأم��اك��ن 
البلدية،  االأ�صول  على  واملحافظة 
العديد  وف��رت  البلدية  اأن  منوهة 
االأ�صمنتية  ال�����ص��واء  م��ن�����ص��ات  م��ن 
يف احل���دائ���ق وال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل����رواد 
احل�����دائ�����ق ال���ت���م���ت���ع ب���ال�������ص���واء يف 

املجتمع يف حماية هذه املرافق التي 
اأن�صئت من اأجل اإ�صعادهم. و�صملت 
احل���م���ل���ة ج��م��ي��ع امل���ن���اط���ق وامل�����دن 
اجلغرايف  النطاق  �صمن  ال��واق��ع��ة 
مدينة  ب���ل���دي���ة  الخ���ت�������ص���ا����ص���ات 
ف��ي��ه��ا مراكز  و����ص���ارك���ت  اأب���وظ���ب���ي 
وا�صتهدفت  ال��ف��رع��ي��ة.  ال��ب��ل��دي��ة 
االإيجابية،  القيم  تر�صيخ  احلملة 
وت����ع����زي����ز م�������ص���ت���وى امل�������ص���وؤول���ي���ة 
املجتمعية لدى زوار املرافق العامة 

ك��م��ا وف����رت حاويات  اآم���ن���ة،  ب��ي��ئ��ة 
نفايات  م��ن  للتخل�س  خم�ص�صة 
ال�صواء وبقايا الرماد دون االإ�صرار 
واالأ�صجار.  اخل�صراء  بامل�صطحات 
من�صورات  ن�صر  احلملة  وت�صمنت 
التوا�صل  م��ن�����ص��ات  ع��ل��ى  ت��وع��وي��ة 
– ان�صتغرام  " تويرت  االجتماعي 
ر�صائل  واإر�����ص����ال  في�صبوك"،   –
ن�صية توعوية SMS للمحافظة 
ومن�صورات  ال��ع��ام��ة،  امل��راف��ق  على 

�صعيد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ك���ن���دا     ، حم����م����د  دع������ال������ه 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AD255927( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0509556389

فقدان جواز �شفر
����ص���م���ر   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ب��ول��ون��ت��وت��ى حم��م��د حممد 
الهند     ، ع��ب��داهلل  بولونتوتى 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )1361486R( رق��م 
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0525184422    

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / زبر علي �صبر 
باك�صتان   ، ���ص��ب��ر  حم���م���د 
�صفره  ج������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)DN5138821(  رقم 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0507315654

فقدان جواز �شفر

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
Notification to defendant by publication

At the Office of case department, Federal Court Sharjah, 
Federal Civil First Instance Court,

In case No. SHCFICIPOR2021/0007529/ COMMERCIAL/PARTIAL
To defendant: Rabia Asaf Awan Asaf Munawar Ahwan
Place of residence unknown: 0000
In two languages (Arabic and English)
You are ordered to attend in the hearing on 01/02/2022 in front of the 
Office of case department, Federal Court Sharjah, Federal Civil First 
Instance Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or 
through an attorney, and submit a replay memo to the case, accompanied 
by all documents, within a period not exceeding Ten days from the date 
of the publication in order to consider the case mentioned above - in your 
capacity as a defendant.
Office of Case services
Nof Amr al Dookhee

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

الب�صرية  امل���������وارد  دائ��������رة  اأط���ل���ق���ت 
ب��ال�����ص��ارق��ة اآل��ي��ت��ه��ا اجل��دي��دة حلزمة 
ت�صتهدف  التي  التاأ�صي�صية  ال��ربام��ج 
بالتزامن  ال�صارقة  حكومة  موظفي 
2022م .  ال���ع���ام اجل���دي���د  ب���دء  م���ع 
7 جماالت رئي�صية هي  والتي ت�صمل 
: املالية ، وامل��وارد الب�صرية ، وخدمة 
 ، واالع���الم   ، وال�صكرتاية   ، العمالء 
وتقنية   ، اال�صرتاتيجي  والتخطيط 

املعلومات . 
وتت�صمن اخلطة التدريبية اجلديدة 
تنفيذ 11 م�صتوى ممتد حتى نهاية 
ك���ل م�صتوى  ي��ح��وي  ب��ح��ي��ث   . ال���ع���ام 
حماور خا�صة متوافقة مع جمريات 
املجال  احل��ك��وم��ي يف  امل���وظ���ف  ع��م��ل 
املعني وت�صل�صل احتياجاته الوظيفية 
ل��ك��ل ���ص��ه��ر م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام وحتى 

نهايته. 
وقد �صممت هذه املنظومة التدريبية 
يف  للعاملني  الفعلي  االح��ت��ي��اج  وف���ق 
املحددة،  الرئي�صية  املجاالت  وظائف 
ح���ي���ث مت����ت درا������ص�����ة االح���ت���ي���اج���ات 

االإدارات  م��ن  ع��ي��ن��ات  اإىل  ب��ال��رج��وع 
املعنية يف اجلهات احلكومية وحتديد 
املوظفون  مي��ار���ص��ه��ا  ال��ت��ي  االأع���م���ال 
واالنتقايل  التدريجي  الت�صل�صل  وفق 

للمهام خالل اأ�صهر ال�صنة.
حتديد  يف  اجل��دي��دة  االآل��ي��ة  وت�صهم 
، وم�صتوى  ب��دق��ة  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ع��ائ��د 
اال�صتفادة ، حيث تعتزم الدائرة اإعداد 
للمنظومة  راج���ع���ة  ت��غ��ذي��ة  ت��ق��اري��ر 
الربامج  خ��ت��ام  ت��ع��م��م يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
على كافة املنت�صبني . كما �صيتم قيا�س 
امل�صاركني  للموظفني  ال��ت��دري��ب  اأث��ر 

دوري  ب�صكل  م�صوؤوليهم  قبلهم  م��ن 
ومتابعة  الوظيفي  التطور  ملالحظة 

تطور االأداء. 
وقد بداأت اخلطة التدريبية اجلديدة 
املوظفني  م�صتهدفة  امل���ايل  ب��امل��ج��ال 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه م���ن خم��ت��ل��ف جهات 

ودوائر حكومة ال�صارقة. 
ح���ي���ث ت�����ص��م��ل م���وا����ص���ي���ع وحم������اور 
العام  االإط��������ار   : امل���ال���ي���ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
املحا�صبية  وال��������دورة   ، ل��ل��م��ح��ا���ص��ب��ة 
 ، املحا�صبية"  احل��ل��ول  واإدارة  "اأمن 
اجلدوى  ودرا����ص���ات  امل�����ص��اري��ع  واإدارة 

امل�����وازن�����ات،  واإدارة  االق���ت�������ص���ادي���ة، 
اإعداد  واأ�صاليب  ال�صريبي،  والوكيل 
اإدارة املمتلكات  البيانات املالية، واآلية 
احل����ك����وم����ي����ة، وم����ن���������ص����ات ال���������ص����داد 
الرقمي، واالأخ�صائي املعتمد يف اإدارة 
امل�صرتيات، والت�صوية اجلردية واإعداد 
املعاير   IFS و  امل���ال���ي���ة،  ال���ق���وائ���م 

الدولية الإعداد التقارير املالية.
تعزيز  يف  املنظومة  برامج  و�صت�صهم 
املالية  ب���������اإدارات  ال��وظ��ي��ف��ي  االأداء 
كافة  امل��ع��رف��ة يف  اأ���ص�����س  وت��ر���ص��ي��خ   ،
وظائفها. و رفد امل�صاركني باخلربات 
وظائفهم  ����ص���وؤون  الإدارة  ال���الزم���ة 

املالية بكفاءة عالية. 
وب������دوره������ا حت����ر�����س دائ��������رة امل�������وارد 
تطوير  على  م�صتمر  ب�صكل  الب�صرية 
التدريبية  ب����راجم����ه����ا  وحت�����دي�����ث 
متطلبات  وم���واك���ب���ة  وال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة 
وموظفيهم  وال����دوائ����ر  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
القطاع  اح��ت��ي��اج��ات  ك���اف���ة  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
تدريبية  برامج  وت�صميم  احلكومي. 
ت�����ص��ه��م ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ت��ن��م��ي��ة ال����رثوة 
الب�صرية واالرتقاء بالعمل احلكومي 

يف اإمارة ال�صارقة.

•• اأبوظبي - وام:

وقع جمل�س االأمن ال�صيرباين حلكومة دولة االمارات مذكرتي تفاهم مع 
"Cyber Arrow" و"Immersive Labs" لتطوير  �صركتي 
الت�صدي  يف  وامل��رون��ة  اال�صتجابة  �صرعة  وت��ع��زي��ز  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ه��ارات 

للهجمات ال�صيربانية.
وتهدف مذكرة التعاون مع �صركة Cyber Arrow اإىل تعزيز عمليات 
ت�صمل  الدولة من خالل خطة متكاملة  ال�صيرباين على م�صتوى  االأم��ن 
اإطالق  ع��رب  الوطنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  املعنية  والعمليات  التكنولوجيا 

جمموعة من املبادرات التي تلبي االحتياجات احلالية وامل�صتقبلية.
حلول  " اأح����دث   Cyber Arrow" ���ص��رك��ة  تنفذ  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
اال�صتجابة يف الت�صدي  يعزز  مبا  احلكومية  اجلهات  عدد  يف   "SaaS"

للهجمات ال�صيربانية املتوقعة.
اإىل   "Immersive Labs" �صركة  مع  التفاهم  مذكرة  تهدف  كما 
رئي�صية  جم��االت  اأربعة  يف  ال�صيرباين  االأم��ن  جمل�س  مع  التعاون  تعزيز 
ال�صيرباين وقدرة  االأمن  �صمن برنامج وطني ي�صتهدف حت�صني مهارات 
التحتية  البنية  العاملني يف  االأف��راد  لتزويد  التعلم  االإم��ارات يف م�صارات 
يف  االأ�صا�صية  وامل��ه��ارات  باملعرفة  احلكومية  والهيئات  احليوية  الوطنية 

جمال االأمن ال�صيرباين.
مهارات  لقيا�س  االأزم���ات  حماكاة  �صيناريوهات  التعاون  جم��االت  وت�صمل 
االإلكرتونية.  واختبار مرونتها  املحلية  والهيئات احلكومية  القرار  اتخاذ 
ال�صيرباين  باالأمن  احلالية  باملعرفة  و�صقلهم  االأف��راد  تقييم  اإىل  اإ�صافة 
الفر�س  ت��وف��ر  ع��ن  ف�صال  امل��ه��ن��ي.  اأو  اجلامعية  امل��رح��ل��ة  م�صتوى  على 
التكنولوجيا مبجال االأمن  الذين لي�س لديهم خلفية �صابقة يف  لالأفراد 

ال�صيرباين وتطوير مهارات م�صتقبلية جديدة.
الدكتور  "Cyber Arrow" �صعادة  �صركة  مع  التعاون  اتفاقية  وّق��ع 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�صيرباين  االأم��ن  رئي�س  الكويتي  حمد  حممد 
 Cyber" وعلي حممد العمادي املدير التنفيذي واأحد موؤ�ص�صي �صركة 

 "Immersive Labs" Arrow" فيما وقع االتفاقية من �صركة 
االأو�صط  اأوروبا وال�صرق  التنفيذي ملنطقة  الرئي�س  جيم�س نيل�صون نائب 

واأفريقيا.
خالل  من  يعمل  املجل�س  اأن  الكويتي  حمد  حممد  الدكتور  �صعادة  واأّك���د 
منهجية موحدة للت�صدي للتهديدات ال�صيربانية املحتملة والتي تكت�صب 
مكانة  يعزز  مب��ا  ال�صيربانية  اجل��رائ��م  مواجهة  عند  ال��ي��وم  بالغة  اأهمية 
االإمارات دولة رائدة عامليا يف جمال االأمن ال�صيرباين من خالل االعتماد 
على ممكنات االبتكار واالإبداعي املعريف والذكاء اال�صطناعي وغرها من 

التقنيات فائقة التطور.
ال�صركات  ك��ربي��ات  االإم����ارات يف  و���ص��اب��ات  �صباب  ت��دري��ب  اإن  �صعادته  وق��ال 
املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا والتقنيات املتقدمة ياأتي يف اإطار توجيهات 
وم�صاريعها  املقبلة  عاما  للخم�صني  ال��دول��ة  وتوجهات  الر�صيدة  القيادة 
اال�صرتاتيجية للم�صتقبل والتي ت�صع االإن�صاين االإماراتي يف قلب م�صرة 
التنمية احل�صارية بهدف خلق جيل جديد من الكفاءات الوطنية م�صلح 
مبهارات امل�صتقبل وقادر على العمل يف القطاعات اال�صرتاتيجية مبا يعزز 

اجلهود احلكومية وي�صهم يف توطني هذا القطاع املهم.
العاملية ي�صهم يف  ال�صركات  ال�صراكات مع كربى  اأن تو�صيع نطاق  واأ�صاف 
تعزيز مكانة الدولة الرائدة عامليا يف جمال االأمن ال�صيرباين من خالل 
متكني الكفاءات الوطنية ليكونوا جزًءا من اقت�صاد اإلكرتوين ورقمي اأكرث 

حيوية وتناف�صية واأماًنا.
من جانبه قال علي حممد العمادي " نهدف من خالل تعاوننا مع جمل�س 
لتقدمي  ومعرفتنا  خربتنا  �صنوات  من  اال�صتفادة  اإىل  ال�صيرباين  االأم��ن 
حلول مبتكرة م�صممة ملواجهة التهديدات ال�صيربانية واحلفاظ على اأمن 

الف�صاء االإلكرتوين".
�صركة  موؤ�ص�صي  واأح���د  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  با�صيك  اأم���ر  وق���ال 
اأو�صع  لقطاع  اأك���رب  قيمة  ت��ق��دمي  اإىل  ن��ه��دف   "  Cyber Arrow
م��ن ال�����ص��وق م��ن خ���الل ال�����ص��راك��ة م��ع جمل�س االأم����ن ال�����ص��ي��رباين لدولة 

االإمارات".

•• دبي- وام:

الب�صرية يف  وامل��وارد  وال�صكان  والعمل  ال�صوؤون االجتماعية  عقدت جلنة 
املجل�س الوطني االحتادي اجتماعا عن بعد اأم�س، برئا�صة �صعادة ناعمة 
عبدالرحمن املن�صوري رئي�صة اللجنة، ملناق�صة م�صروع قانون احتادي يف 

�صاأن تنظيم دور العبادة.
�صارك يف االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: الدكتورة موزة حمرور 
وعائ�صة  العبار،  علي  وحميد  االجتماع،  لهذا  اللجنة  مقررة  العامري 
اأع�صاء  ثنيه،  ب��ن  ماجد  م��رمي  و  الك�صف،  عي�صى  وحممد  امل��ال،  حممد 

املجل�س الوطني االحتادي.
الذي  القانون  اللجنة خالل اجتماعها عددا من مواد م�صروع  وناق�صت 

العبادة يف  وغ��رف  دور  تنظيم  اإىل  يهدف  وال��ذي  م��ادة،   35 يتكون من 
الدولة وتر�صيخ قيم الت�صامح والتعاي�س، وقررت اللجنة متابعة مناق�صته 

مع ممثلي احلكومة يف اجتماعات قادمة.
وتتناول مواد م�صروع القانون االأحكام املتعلقة بحظر اإن�صاء اأو تخ�صي�س 
دار اأو غرفة عبادة اإال وفق اأحكام القانون والئحته وقراراته التنفيذية، 
امل�صلمني،  لغر  العبادة  ل��دور  اال�صت�صارية  اللجنة  اإن�صاء  اإىل  باالإ�صافة 
ال��ع��ب��ادة يف  وغ���رف  دور  لقيد  املخت�صة،  اجل��ه��ات  ل��دى  واإن�����ص��اء �صجالت 
االأ�صا�صي،  وال��ن��ظ��ام  ال��ع��ب��ادة  دور  ترخي�س  و���ص��روط  و���ص��واب��ط  ال��دول��ة، 
على  وامل�����ص��رف  ال�صنوية،  واالج��ت��م��اع��ات  وامل��ح��ظ��ورات  االإدارة  وجمل�س 
امل�صرفية  واحل�صابات  العبادة  دور  واأم���وال  املالية  وامل���وارد  العبادة،  دار 

وال�صجالت، والتزامات دار العبادة واملحظورات واالإ�صراف.

•• ال�صارقة - وام: 

ثمن املجل�س التنفيذي الإمارة ال�صارقة 
يف  حتققت  ال��ت��ي  النوعية  االإجن����ازات 
ال�صمو  ق���ي���ادة ورع���اي���ة ���ص��اح��ب  ظ���ل 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
اأ�صهمت  ع��ام  خم�صني  خ��الل  ال�صارقة 
العمل  وت���ط���وي���ر  االإم���������ارة  رف���ع���ة  يف 
احل��ك��وم��ي يف ���ص��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات، مما 
وم�صتوى  االإم��ارة  مكانة  على  انعك�س 

احلياة الكرمية ملواطني ال�صارقة.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س الذي 
تراأ�صه �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 

العهد  ويل  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
ال�صيخ  ���ص��م��و  وب��ح�����ص��ور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
�صلطان بن اأحمد بن �صلطان القا�صمي 
ال�صارقة، وذلك يف مكتب  نائب حاكم 

�صمو احلاكم.
واأو�صح املجل�س اأن اخلام�س والع�صرين 
ذك��رى عزيزة وهامة  يناير ميثل  من 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  تويل  يف  تتمثل 
ال�صارقة مقاليد احلكم والتي انطلقت 
لل�صارقة  احل��دي��ث��ة  ال��ن��ه�����ص��ة  ب��ع��ده��ا 
ومتابعة  ثاقبة  ونظرة  حكيمة  بروؤية 
اأعلى  اإىل  االإم��������ارة  اأو����ص���ل���ت  دائ���م���ة 
بها  يفاخر  التي  واالإجن����ازات  امل��رات��ب 

االأ�صا�س  املجل�س  ال�صارقة، مثمناً  اأهل 
للنه�صة  امل��م��ه��دة  امل��ت��ني واالإجن������ازات 
احلديثة التي و�صعها املغفور له باإذن 
اهلل ال�صيخ خالد بن حممد القا�صمي 

رحمه اهلل.
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر  املجل�س  ورف���ع 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
رعايته  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الدائمة وتوجيهاته امل�صتمرة وحر�صه 
االأبوي على اأبنائه من خالل مبادراته 
الذين  املخل�صني  كافة  واإىل  الرائدة، 
احلديثة  النه�صة  حتقيق  يف  �صاهموا 

طوال اخلم�صني عام.
اجتماعه  خ�����الل  امل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 

املدرجة  امل��و���ص��وع��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
بتطوير  واملعنية  اأعماله،  جدول  على 
تنفيذ  ومتابعة  احلكومية  اخل��دم��ات 

خمتلف ال�صيا�صات العامة لالإمارة.
واع���ت���م���د امل��ج��ل�����س اإع����ف����اء ع�����دد من 
امل�����ص��اري��ع ال��ري��ادي��ة امل��دع��م��ة م��ن قبل 
امل�صاريع  ل��دع��م  ال�����ص��ارق��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
اخلدمات  ر�صوم  "رواد" من  الريادية 
اجلديدة  الدفعة  وت�صم  احلكومية، 
جمموع  لي�صل  رائ���داً  م�صروعاً   48

امل�صاريع املعفاة 195 م�صروعاً.
للم�صاريع  امل��ج��ل�����س  اإع����ف����اء  وي����اأت����ي 
ال��دائ��م لرواد  ال��ري��ادي��ة �صمن دع��م��ه 
ل���دخ���ول �صوق  امل���واط���ن���ني  االأع����م����ال 

االقت�صادي  بال�صوق  واالرتقاء  العمل 
مب�صاركة ال�صباب املواطن.

خطط  من  جمموعة  املجل�س  وناق�س 
ت���ط���وي���ر اآل�����ي�����ات ال���ع���م���ل يف ب����واب����ات 

وتطوير  لل�صاحنات  املرورية  التعرفة 
ب�صكل  ينعك�س  مبا  الت�صريعية  البنية 

املتنامي  ال��ن��ق��ل  اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى ق��ط��اع 
ب�صكل ملحوظ يف االإمارة.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

االأمن ال�شيرباين يتعاون مع Cyber Arrow وImmersive Labs موارد ال�شارقة تطلق اآليتها اجلديدة يف برامج تاأ�شي�ش موظفي احلكومة بدءًا باملجال املايل
لتطوير املهارات االإلكرتونية وتعزيز اال�شتجابة

جلنة املجل�ش الوطني االحتادي تناق�ش 
م�شروع قانون تنظيم دور العبادة

•• دبي -وام:

ت�صتعر�س هيئة ال�صحة بدبي خالل م�صاركتها يف فعاليات معر�س ال�صحة 
بداأت  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  ال��ذك��ي��ة  واحل��ل��ول  التقنيات  اأح����دث   2022 ال��ع��رب��ي 
خالل  من  املزمنة  االآالم  وع��الج  لت�صكني  را�صد  م�صت�صفى  يف  با�صتخدامها 

الرتدد احلراري.
وت�صاهم التقنية اجلديدة التي تعد االأوىل من نوعها على م�صتوى منطقة 
ال�صرق االأو�صط يف اختفاء االأمل خالل فرتة ق�صرة وجتنب تناول امل�صكنات 
التي قد يكون لها اآثارا جانبية وخماطر �صحية عند ا�صتخدامها على املدى 

الطويل.
كما ت�صاهم يف عالج العديد من احلاالت املر�صية مبا يف ذلك االآالم املزمنة 
يف الرقبة والظهر والعمود الفقري وعالج حاالت التهاب املفا�صل يف العمود 

االأع�صاب  ج��ذور  اآالم  وع��الج  والركبة  والكتف  اخللفي  احلو�س  اأو  الفقري 
املركزية واآالم االأع�صاب الطرفية.

وتتيح التقنية اجلديدة لالأطباء اإمكانية الو�صول الدقيق اإىل مكان االإ�صابة 
اأو االأمل واإمكانية عالج عدة مناطق يف وقت واحد والتحكم الدقيق يف درجة 
اإج���راء اختبار  ذل��ك م��ن خ��الل  ال��ع��الج حيث يتم  امل�صتخدمة عند  احل���رارة 
ت�صخي�صي للع�صب املراد عالجه عرب حتفيز االألياف امل�صوؤولة عن االإح�صا�س 

واحلركة كل على حده.
على  را�صد  الطبية مب�صت�صفى  ال�صوؤون  نظري مدير  الدكتور من�صور  واأك��د 
وم�صت�صفى  ع��ام  ب�صكل  ب��دب��ي  ال�صحة  هيئة  توليه  ال���ذي  ال��ب��ال��غ  االه��ت��م��ام 
املت�صارعة يف املجال  العاملية  التقنيات والتطورات  را�صد ب�صكل خا�س ملواكبة 
واملمار�صات  املر�صى وفقا الأف�صل الربوتوكوالت  الطبي وت�صخرها خلدمة 
العالجية املعتمدة عامليا ومبا ي�صاهم يف تعزيز القدرة التناف�صية للمنظومة 

ال�صحية بدبي وتر�صيخ مكانتها على ال�صاحة العاملية كوجهة مثالية للعالج 
واال�صت�صفاء. وا�صتعر�س الفوائد املتعددة ال�صتخدام هذه التقنية التي ت�صاهم 
اأو  وخف�س  املر�صية  للحالة  ال�صلبية  امل�صاعفات  من  احل��د  يف  كبر  ب�صكل 
اختفاء ن�صبة االأمل عند املري�س وتقليل فرتة اإقامة املري�س داخل امل�صت�صفى 
وهو االأمر الذي ي�صاهم يف تقليل الكلفة املالية على املري�س وامل�صت�صفى ب�صكل 

عام م�صرا اإىل ا�صتفادة اأكرث من 100 حالة من هذه التقنية حتى االآن.
من جهته ذكر الدكتور هاين فوزي رئي�س ق�صم التخدير مب�صت�صفى را�صد اأن 
التقنية اجلديدة التي يتم ا�صتخدامها حتت التخدير املو�صعي وبا�صتخدام 
العملية  ت��اأخ��ر  اأو  جتنب  على  الطبيب  ت�صاعد  التداخلية  االأ���ص��ع��ة  ج��ه��از 
اجلراحية التي قد حتمل العديد من املخاطر وتتطلب فرتة طويلة للتعايف 
مدة  ت���رتاوح  حيث  املتميزة  ونتائجها  التقنية  ه��ذه  م��اأم��ون��ي��ة  اإىل  م�صرا 
اجلل�صة العالجية بني خم�س دقائق اإىل ن�صف �صاعة ح�صب احلالة املر�صية 

االأكرث  على  �صاعتني  اأو  ب�صاعة  بعدها  امل�صت�صفى  مغادرة  املري�س  وي�صتطيع 
والعودة ال�صريعة اإىل العمل وممار�صة االأن�صطة الطبيعية االأخرى.

االآالم  وط��ب  التخدير  ا�صت�صاري  العلي  �صالح  الدكتور  اأو���ص��ح  جانبه  م��ن 
مب�صت�صفى را�صد اأن التقنية اجلديدة تقوم بتوليد ذبذبات كهرومغناطي�صية 
على  تعمل  ل��الأمل  امل�صببة  املتهيجة  االأع�����ص��اب  ح��ول  ح��راري��ة  طاقة  لتوليد 
الرتدد  م��وج��ات  تقوم  حيث  تدريجيا  تختفي  اأن  اإىل  االأمل  اإ���ص��ارات  تهدئة 
اأو  تارة  امل�صاب  الع�صب  وتثبيت جدار  بتهدئة  املر�صلة من اجلهاز  احل��راري 
كي الع�صب امل�صبب لالأمل وتعطيله تارة اأخرى م�صرا اإىل اأن حتديد مكان 
يتم  وبعدها  املج�س  خالل  من  متناهية  بدقة  يتم  ا�صتهدافه  امل��راد  الع�صب 
 4 عمل املعاجلة للع�صب و�صمن منطقة �صغرة ترتاوح م�صاحتها بني -2 
مم حيث يتم حتديد مكان االإ�صابة بدقة عن طريق ا�صتخدام جهاز االأ�صعة 

املرئية ال�صينية اأو جهاز ال�صونار.

�شحة دبي ت�شتعر�ش اأحدث التقنيات واحللول الذكية لعلج وت�شكني االأمل خلل اآراب هيلث

هيئة النقل بعجمان تطلق اأول رحلت 
النقل الربية الدولية باجتاه ال�شعودية

•• عجمان-وام: 

اأطلقت هيئة النقل بعجمان اأم�س اأوىل رحالت النقل الربي ب�صكل ر�صمي من 
املحطة الرئي�صية بعجمان اإىل اململكة العربية ال�صعودية وذلك من اأجل تعزيز 
اخلطط امل�صتمرة الرامية اإىل تطوير منظومة النقل الفعالة وامل�صتدامة ورفد 
منظومة النقل و املوا�صالت العامة و حت�صينها مبا يهدف اإىل التطوير ال�صامل 

لقطاع النقل يف اإمارة عجمان.
املدير  اجل��الف  علي  �صامي  املهند�س  ق��ال  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريح  ويف 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صالت العامة والرتاخي�س اإن الهيئة ت�صعى اإىل تطوير 
خدمات النقل يف عجمان ب�صكل دوؤوب و االنطالق بخطى واثقة باجتاه متكني 
النقل الدويل يف االإمارة و ذلك من خالل توفر بنية حتتية منا�صبة، و خدمات 
ذات جودة عالية لتنا�صب كافة رغبات امل�صافرين عرب حافالت النقل العام مبيناً 
باأن ت�صير هيئة النقل الأوىل رحالت النقل الربي الدويل بالتعاقد مع عدد 
ذلك  و  بالدولة  املتواجدة  باحلافالت  الركاب  بنقل  املتخ�ص�صة  ال�صركات  من 
ال�صعيد  على  ب��االإم��ارة  النقل  ل�صبكة  الفعال  التحديث  و  امل�صتندام  للتطوير 

املحلي والدويل.
ال�صاعة  يف  راك��ب   600 من  اأك��رث  ت�صتوعب  الرئي�صية  املحطة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
600 درهم وذلك ح�صب اختيار  250 اىل  اأ�صعار الرحالت من  فيما ترتاوح 
الركاب ونوعية اخلدمات املقدمة والتي حتر�س الهيئة با�صتمرار على تقدمي 
اأف�صل اأ�صاليب األراحة للعمالء بينما ت�صتغرق الرحلة من عجمان اإىل مدينتي 
الدمام و الريا�س 12 �صاعة يف حني �صتكون مدة الرحلة 24 �صاعة للو�صول 
اإىل مدينتي مكة و جدة ، كما �صيتاح للم�صافرين على منت رحالت النقل الربي 
للم�صافر  غ��رام  كيلو  خم�صون  اأق�صى  بحد  ال�صخ�صية  اأمتعتهم  نقل  ال��دويل 
االحرتازية  االإج������راءات  ب��ك��اف��ة  ملتزمة  الهيئة  اأن  اجل���الف  وذك���ر  ال���واح���د. 
ال�صحية والتي تن�س على ح�صول امل�صافر على جرعتني من اللقاحات املعتمدة 
 24 يتعدى مدة  pcr بحيث ال  اإىل �صرورة عمل فح�س  باالإ�صافة  بالدولة 
�صاعة باالإ�صافة اإىل �صرورة االلتزام بالتباعد االجتماعي ولب�س الكمام طوال 

مدة الرحلة.

امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية  ال�صادة  الأ�صماك  دعوة  ل�صيادي  التعاونية  اإدارة جمعية احلمرية  ي�صر جمل�س 
العمومية العادية  للعام املايل 2021 يف متام ال�صاعة) الرابعة و الن�صف ع�صرًا (يوم اخلمي�س املوافق 2022/03/10 
مبقر اجلمعية ويكون انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحًا بح�صور اغلبية الأع�صاء امل�صاهمني فاذا مل يكتمل 
متام  يف  الأول  الجتماع  من   ) �صاعة  ن�صف  بعد)  الثاين  الجتماع  عقد  �صيتم  فاإنه  الأول  الجتماع  يف  الن�صاب  هذا 
ال�صاعة )اخلام�صة ع�صرًا ( ويعترب الجتماع الثاين �صحيحا بح�صور ع�صر عدد الأع�صاء امل�صاهمني اأو خم�صة ع�صر 

ع�صوًا م�صاهما علي القل وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل : 
. عليه  الت�صديق  و   2020 املايل  العام  عن  ال�صابق  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�صر  على   – الطالع   1

عليه. والت�صديق   2021/12/31 يف   املنتهي  املايل  العام  عن  اجلمعية  ن�صاط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  على  – الطالع   2
عليه. والت�صديق   2021/12/31 يف  املنتهي  املايل  العام  عن  احل�صابات  مدقق  تقرير  على  – الطالع   3

. عليها  والت�صديق   2021/12/31 يف  املنتهي  املايل  العام  عن  واخل�صائر  الأرباح  وح�صاب  اجلمعية  ميزانية  مناق�صة   -  4
2021/12/31 املنتهي  املايل  العام  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ذمة  اإبراء   -  5

2021/12/31 املنتهي  املايل  العام  عن  احل�صابات  مدققي  ذمة  اإبراء   -  6
. اأتعابهم  حتديد  و   2022 لعام  احل�صابات  مدققي  تعيني   -  7

. مالية  �صنوات  ثالث  ومدتها  اجلديدة  للدورة  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  انتخاب    -  8
مالحظات هامة :

1- �صوف يتم فتح باب الرت�صح لع�صوية جمل�س الإدارة ابتداء من تاريخ 2022/02/01 وحتي تاريخ 2022/02/23 
الهوية  اليها مرفقا به �صورة من  امل�صار  املدة  املعد لذلك مبقر اجلمعية خالل  النموذج  وملن يرغب يف الرت�صح تعبئة 

الإماراتية �صارية ونبذة تعريفية عن مقدمه .
2- عدد الأع�صاء املطلوب انتخابهم ملجل�س الإدارة هم ) 9 (

3- �صوف يتم توفري وثائق الجتماع واحل�صابات اخلتامية مبقر اجلمعية قبل موعد الجتماع باأ�صبوعني ملن يرغب من 
ال�صادة الأع�صاء يف احل�صول علي ن�صخة منها .

4- وفقا للقرار الوزاري رقم ) 50-1 ( ل�صنة 2021 يجوز ملن له حق ح�صور اجلمعية العمومية اأن ينيب عنه ع�صوا 
اأخر من اأع�صاء اجلمعية العمومية من دون اأع�صاء جمل�س الإدارة او العاملني باجلمعية وذلك مبقت�صي توكيل خا�س 
ثابت بالكتابة ين�س �صراحة علي حق الوكيل يف ح�صور اجتماعات اجلمعية العمومية والت�صويت علي قرارتها وميثل 
ناق�صي الهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعني ان يكون توقيع الع�صو الوارد يف الوكالة امل�صار اليها هو التوقيع 
املعتمد من كاتب العدل اأو بنك بالدولة �صريطة اأن يكون للموكل ح�صاب لديه ويكون اأخر موعد لت�صليم التوكيالت 

لإدارة اجلمعية هو 2022/03/06
. اللقاح  علي  احلا�صلني  لالع�صاء  احل�صور  يكون  واأن  الحرتازية  بالتدابري  اللتزام  الجتماع  حل�صور  ي�صرتط   -  5

) للتوا�صل وال�صتف�صارات : 065253339 (

جمعية احلمرية التعاونية ل�شيادي االأ�شماك
دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية للعام املايل 2021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/969(

رقم املحرر 2021/1/237845 
املنذر : بنك دبي التجاري )�س م ع( - املنذر اإليه : ح�صن خان - بريطاين اجلن�صية

1- املنذر بنك دبي التجاري �صركة م�صاهمة عامة �صادر له الرخ�صة التجارية من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي   بن�صاط 
٠-١٧٦٢٨٧٣-١٩٦٨-٧٨٤ 3 - حت�صل   / رقم  الهوية  بطاقة  يحمل  اجلن�صية  بريطاين  اليه  املنذر  مع م�صرف جتارى. 2- 
بتاريح  البنك  رهن  وقد مت حترير عقد   . عبارة عن قر�س عقاري  ت�صهيالت م�صرفية  علي  املنذر  البنك  اليه من  املنذر 
 190 1806 ورقم االر���س /  برج خليفه رقم  منطقة  يف  الكائنة  ال�صكنيه  الوحدة  برهن  قام  حيث   .2021/4/28
بتاريخ  دائ��رة االرا���ص��ي واالم��الك  �صهادة ملكية عقارية من  رق���م/٢.  وق��د �صدر بذلك  باملبني  البلدية/ ٨٢٥-٢٤٥  ورق��م 
2018/2/5 تفيد ان العقار مرهون ل�صالح البنك املنذر والواقع مبنطقة برج خليفه برقم االر�س / 190 ورقم البلدية 
BD 29 BLVD بالطابق رقم / 18.   4- تخلف املنذر  / ٨٢٥-٣٤٥ وا�صم املبني/ ب د 29 بوليفارد مبني رقم / 2    
اليه عن �صداد املديونية املرت�صدة بذمته البالغة مبلغ / ٢،٢٥٥،٢٣٣،٤٦ مليون درهم )مليونان ومائتان وخم�صة وخم�صون 
مل  اأن��ه  اال  بال�صداد  عليه  التنبيه  ورغ��م   .2021/10/31 ا�صتحقاق  فل�صا(  و46  درهما  وثالثون  وثالثة  ومائتان  الفا 
التي تن�س  اإمارة دبي  التاأميني يف  الرهن  ب�صاأن   2008 ل�صنة  ي�صتجب. 5- واإعماال لن�س املادة / ٢٥ من القانون رقم 14 
علي اأن " للدائن املرتهن رهنا تاأمينيا اأو خللفه العام اأو خللفه اخلا�س ان يبا�صر اجراءات نزع مليكة العقار املرهون وبيعه 
اذا مل يوؤد الدين يف ميعاده اأو اذا حتقق �صرط يق�صي بحلول االجل قبل انق�صاء ذلك امليعاد. �صريطة انذار املدين اأو حائز 
علي املنذر  املنذر  البنك  ينبه  لذلك  العقار اأو الوحدة العقارية املرهونة بوا�صطة الكاتب العدل ملدة ال جتاوز 30 يوم.  6- 
اليه ب�صداد املديونية امل�صتحقة البالغة مبلغ / 2٫255،233.46 مليون درهم )مليونان ومائتان وخم�صة وخم�صون الفا 
ومائتان وثالثة وثالثون درهما و46 فل�صا( ا�صتحقاق 2021/10/31.  7- واإال جلاأ البنك املنذر اإيل اإ�صتكمال باقي 
االإجراءات املن�صو�س عليها يف القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي وما ورد بقانون املعامالت 
املدنية وقانون االجراءات املدنية. عليه،  فاإن املنذر مبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اإليه ب�صداد الدين املرت�صد بذمته 
وقدره مبلغ  / 2٫255،233.46 مليون درهم )مليونان ومائتان وخم�صة وخم�صون الفا ومائتان وثالثة وثالثون درهما 
و46 فل�صا( ا�صتحقاق 2021/10/31 وامل�صمون بعقد الرهن املوؤرخ ٢٨/٤/٢٠٢١ حتت طائلة نزع ملكية العقار املرهون 
وبيعه باملزاد العلني وفقا الأحكام قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي. متهيدا لطلب احلكم بتذييل 
عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية. وا�صدار االمر والقرار بتوقيع احلجز التنفيذي علي العقار املرهون وذلك متهيدا لبيعه 
باملزاد العلني عمال بن�س املادتني ٢٥و٢٦ من القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني بامارة دبي وذلك نظر 

املديونية املرت�صدة يف ذمة املنذر اليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

للرعاية  "مبادلة  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  م�صاركتها  خ��الل   - " ال�صحية 
معر�س وموؤمتر ال�صحة العربي " 
" املقام حاليا   2022 هيلث  اآراب 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  يف 
التو�صع  - ع��ن ع���دد م��ن م�����ص��اري��ع 
واال�صتثمار يف دبي خالل ال�صنوات 
ب���دع���م م���ن وزارة  امل��ق��ب��ل��ة وذل�����ك 
امل��ج��ت��م��ع وهيئة  ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة 

ال�صحة بدبي.
بافتتاح  امل�����ص��اري��ع  ه����ذه  و���ص��ت��ب��داأ 
ت�صمل  م��ت��ق��دم��ة  ط��ب��ي��ة  م���ن�������ص���اأة 
ج��راح��ات ال��ي��وم ال��واح��د وخدمات 
تد�صينها  واملقرر  تخ�ص�صية  طبية 
يف �صبتمرب من العام اجلاري وذلك 
يف خطوة لتو�صيع خدمات الرعاية 
ال�صحية وتلبية احتياجات املر�صى 
ال�صمالية حيث  دب��ي واالإم���ارات  يف 
ي���اأت���ي اف���ت���ت���اح امل���ن�������ص���اأة اجل���دي���دة 
االإ�صرتاتيجي  التعاون  مع  متا�صياً 
القائم  امل��ث��م��ر  وال��ت��ع��اون  ال�����ص��ام��ل 
و"مبادلة  بدبي  ال�صحة  بني هيئة 

للرعاية ال�صحية".
زي��������ارة معايل  ج�����اء ذل�����ك خ�����الل 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
املجتمع  ووق����اي����ة  ال�����ص��ح��ة  وزي�����ر 
و�صعادة عو�س �صغر الكتبي مدير 
.. ام�س  دب��ي  ع��ام هيئة ال�صحة يف 
ال�صحية"  للرعاية  "مبادلة  جناح 
العربي  "ال�صحة  م���ع���ر����س  يف 
التجاري  دب��ي  مب��رك��ز   "  2022
ا�صتقبالهما  يف  ك��ان  حيث  ال��ع��امل��ي 
الرئي�س  ال��ن��وي�����س  ج��ا���ص��م  ح�����ص��ن 
للرعاية  مبادلة  ل�صركة  التنفيذي 

وزارة  امل�����ص��وؤول��ني  وع���دد  ال�صحية 
والهيئة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 

و"مبادلة للرعاية ال�صحية " .
الرحمن  ع���ب���د  م����ع����ايل  واأع����������رب 
ال���ع���وي�������س ع����ن ث���ق���ت���ه ب�������اأن خطة 
ال�صحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة  �صركة 
م�صاريعها  مظلة  لتو�صيع  الرامية 
رعاية  ���ص��ب��ك��ة  وت����وف����ر  ال�����رائ�����دة 
الطراز  وع��امل��ي��ة  متكاملة  �صحية 
لتحقيق  ت�صّكل دعماً  الدولة  داخل 
امل�صرتكة  ال���وط���ن���ي���ة  االأه�����������داف 
القطاع  ك��ف��اءة  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال�صحي يف دولة االإمارات مبا يعزز 
مكانتها  وتر�صيخ  الدولة  تناف�صية 
الرعاية  رائ����دة يف جم���ال  ك��وج��ه��ة 
ال�صحية املبتكرة وحتقق متطلبات 

التنمية امل�صتدامة.
املتميز  للتعاون  ال��وزارة  واأك��د دعم 
روؤية  �صمن  ال�صحية  اجلهات  بني 
توجيهات  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د  م�����ص��رتك��ة 

القيادة احلكيمة يف الدولة بتوفر 
االحتياجات  تلبي  متطورة  حلول 
للرعاية  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل���ال���ي���ة 
نهج  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  وال��ت��ي  ال�صحية 
اخلربات  يجمع  وري����ادي  تكاملي 
والكفاءات و�صجل االإجنازات الذي 
ال�صحية  املنظومة  اإمكانات  يوؤكد 
جمتمع  حياة  ج��ودة  تعزيز  بهدف 
وثيقة  ت��ط��ل��ع��ات  وف����ق  االإم���������ارات 

مبادئ اخلم�صني.
ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ع��وي�����س على 
ال��ت��ي ت�صارك  امل�����ص��اري��ع وامل���ب���ادرات 
للرعاية  "مبادلة  ���ص��رك��ة  ف��ي��ه��ا 
ال�صحة  م��ع��ر���س  يف  ال�صحية" 
ال�صركة يف  .. وثّمن جهود  العربي 
االإرتقاء بخدمات الرعاية ال�صحية 
احللول  وتبّني  للمر�صى  املقدمة 
املبتكرة وتعزيز التعاون يف القطاع 
عاملية  ����ص���راك���ات  وب���ن���اء  ال�����ص��ح��ي 
اخلدمات  م�صتوى  رف���ع  اأج���ل  م��ن 

عناية  اأف�صل  وت��ق��دمي  ال�صريرية 
�صحية.

اإن  الكتبي  ع��و���س  ق��ال  م��ن جانبه 
دبي  ال��ت��ي حتتلها  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ك��ان��ة 
متتلكها  التي  الهائلة  واالإمكانيات 
هو  فيها  املميز  االإ�صتثمار  وم��ن��اخ 
وجعلها  الفر�س  مدينة  جعلها  ما 
للم�صتثمرين  امل��ف�����ص��ل��ة  ال��وج��ه��ة 
الذي  ال�صحي  القطاع  يف  وخا�صة 
رائ���دة  جم��م��وع��ة  ال���ي���وم  يحت�صن 
الطبية  وامل��راك��ز  امل�صت�صفيات  م��ن 

والعيادات احلكومية واخلا�صة .
على  دائ��م��اً  تعمل  الهيئة  اأن  واأك���د 
يف  ال�صحية  الرعاية  �صبكة  تعزيز 
اإمارة دبي من خالل تعاونها املثمر 
ال�صحي  للقطاع  املتوا�صل  ودعمها 
لها يف  �صريكاً  تعده  ال��ذي  اخلا�س 
ك���ل م���ا ت�����ص��ه��ده دب���ي م���ن حتوالت 
نوعية وا�صتثنائية ت�صتهدف توفر 
من����وذج ���ص��ح��ي ع��امل��ي م��ن الطراز 

االأول.
ي�صهده  ال��ذي  التكامل  اأن  واأ���ص��اف 
دب������ي بني  ال�������ص���ح���ي يف  ال����ق����ط����اع 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������س ه����و ال����ذي 
اأوجد املناخ االإيجابي للتناف�س بني 
امل��ن�����ص��اآت ال��ط��ب��ي��ة وم���ن ث��م توفر 
متعددة  عالجية  وف��ر���س  خ��ي��ارات 
وخدمات عالية اجلودة للمتعاملني 

ال�صيما املر�صى منهم.
�صركة  اإع������الن  اأن  ال��ك��ت��ب��ي  وذك�����ر 
م���ب���ادل���ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة عن 
من�صاآتها  يف  امل�صتقبلية  تو�صعاتها 
مهمة  اإ�����ص����اف����ة  مي���ث���ل  ال���ط���ب���ي���ة 
مل��ن��ظ��وم��ة ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 
ال�صركة  �صعادته  هناأ  فيما   .. دب��ي 
وق��ي��ادت��ه��ا وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني فيها 
.. معرباً عن  املهمة  بهذه اخلطوة 
لتوفر  بدبي  ال�صحة  هيئة  تطلع 
توقعات  ت����ف����وق  ط���ب���ي���ة  خ����دم����ات 

املتعاملني.

ب�������دوره ق�����ال ح�����ص��ن ال���ن���وي�������س اإن 
�صتطلقها  ال��ت��ي  التو�صع  م�صاريع 
م���ب���ادل���ة ل���ل���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 
ال�صركة  خ��ط��ط  �صمن  ت��اأت��ي  دب���ي 
الهادفة اإىل تاأ�صي�س من�صاآت رعاية 
�صحية متخ�ص�صة وعاملية امل�صتوى 
ت�صتهدف تقدمي خدمات طبية ذات 
جودة عاملية لدعم القطاع ال�صحي 
مبادلة  اأن  اإىل  الفتاً   .. ال��دول��ة  يف 
بتجهيز  �صتقوم  ال�صحية  للرعاية 
اجلديد  باملركز  ب��دءاً  املن�صاآت  هذه 
دبي  ال��ع��ام يف  ه��ذا  افتتاحه  امل��ق��رر 
والتمري�صية  ال��ط��ب��ي��ة  ب���ال���ك���وادر 
جميع  م�����ن  امل���ت���م���ي���زة  وال���ف���ن���ي���ة 
التابعة لها مثل م�صت�صفى  املن�صاآت 
ومركز  اأبوظبي  كلينك  كليفالند 
ل��ن��دن لل�صكري  ك��ول��ي��دج  اإم��ربي��ال 
واملخترب  بوينت  هليث  وم�صت�صفى 

املرجعي الوطني وغرها.
القيادة  ت��وج��ه��ات  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

ت�صتهدف  االإم������ارات  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
املقبلة  ����ص���ن���ة  اخل���م�������ص���ني  خ������الل 
تر�صيخ اجلانب الوقائي وتخفي�س 
بنمط  املتعلقة  االأم��را���س  معدالت 
احلياة كال�صكري والقلب وال�صمنة 
حياة  لتحقيق  ال�صرطان  واأمرا�س 
جاهزية  وت��ع��زي��ز  �صليمة  �صحية 
ال���ن���ظ���ام ال�������ص���ح���ي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
االأوبئة واملخاطر ال�صحية ونهدف 
الأن نلعب دوراً حيوياً حلفظ مكانة 
االإم��ارات يف م�صاف ال��دول االأوىل 
وجعل  ال�صحية  الرعاية  ج��ودة  يف 

جمتمعنا ب�صحة اأف�صل.
واأكد النوي�س اأن من بني االأهداف 
للرعاية  مبادلة  ل�صبكة  الرئي�صية 
ال�����ص��ح��ي��ة ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى اإت���اح���ة 
فائقة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
امل����ر�����ص����ى على  اجل���������ودة جل���م���ي���ع 
واملنطقة  االإم����ارات  دول��ة  م�صتوى 
ودعم ال�صياحة العالجية باإمكانات 

وت�صريع  ومبتكرة  جديدة  وبرامج 
الرعاية  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر  ت��ن��م��ي��ة 
ال�������ص���ح���ي���ة وج�����������ودة اخل�����دم�����ات 
املقدمة تلبيًة للطلب املتزايد على 
اخلدمات ال�صحية املبتكرة وتقليل 
���ص��ف��ر امل���ر����ص���ى ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���الج يف 

اخلارج.
يذكر اأن م�صاريع "مبادلة للرعاية 
بافتتاح  �صتبداأ  دب��ي  يف  ال�صحية" 
ج���دي���دة يف موقع  ط��ب��ي��ة  م��ن�����ص��اأة 
جمرا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي 
و�صيتم من خاللها توفر جمموعة 
املطلوبة  التخ�ص�صات  من  وا�صعة 
اأط���ب���اء وخ�����رباء عامليني  ع��ل��ى ي���د 
"مبادلة  وم�صت�صفيات  مراكز  من 
للرعاية ال�صحية" االأخرى مبا يف 
اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  ذل��ك 
لندن  ك��ول��ي��دج  اإم���ربي���ال  و"مركز 
هيلث  و"م�صت�صفى  لل�صكري" 
بوينت" و"اأمانة للرعاية ال�صحية" 

وغرها.
و���ص��ت�����ص��م��ل اخل�����دم�����ات اأم����را�����س 
النوم  وط�����ب  ال��ه�����ص��م��ي  اجل����ه����از 
واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  وجراحة 
للبالغني واالأطفال واإعادة التاأهيل 
وط��ب االأع�����ص��اب وج��راح��ة العظام 
التنف�صي  اجل���ه���از  ط���ب  وخ���دم���ات 
والعديد من اخلدمات التخ�ص�صية 
االأخرى. ومن املقرر افتتاح املن�صاأة 
من  الثالث  الربع  خ��الل  اجلديدة 
العام اجلاري حيث �صيتم جتهيزها 
والتقنيات  الطبية  املعدات  باأحدث 
اأن  املتوقع  واملبتكرة ومن  املتقدمة 
واالإمارات  دبي  من  املر�صى  تخدم 
ال�صمالية وكذلك مر�صى ال�صياحة 
العالجية من جميع اأنحاء العامل.

•• دبي-وام:

جمموعة  مع  تعاون  اإتفاقية  ال�صحية  للخدمات  االإم��ارات  موؤ�ص�صة  وقعت 
هام�س  ع��ل��ى  وذل����ك   "IDCQ" ب��ر���ص��ل��ون��ة  ك��رون�����ص��ال��ود  م�صت�صفيات 
" وذلك  م�صاركتها يف معر�س وموؤمتر ال�صحة العربي " اآراب هيلث 2022 
توقيع  ح�صر  امل�صرتك  التعاون  �صبل  تعزيز  اإىل  الرامية  م�صاعيها  �صمن 
االإمارات  موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  ال�صركال  يو�صف  الدكتور  �صعادة  االإتفاقية 
يف  االأعمال  تطوير  مدير  �صيجوي  كارلو�س  ووقعها  ال�صحية..  للخدمات 
جمموعة م�صت�صفيات" كرون�صالود" والدكتور ع�صام الزرعوين مدير اإدارة 

امل�صت�صفيات يف موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية .
وتهدف االإتفاقية اإىل رفد ر�صيد اجلانبني مبزيد من اخلربات والتجارب 
الناجحة ويعزز من فر�س  النماذج  ا�صتعرا�س  اإىل  عرب تعاون مثمر يقود 
تبادل زيارات الكفاءات الطبية بني اجلانبني لالطالع على اآخر امل�صتجدات 

البحوث  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
الطبية.

وتقوم كل من املوؤ�ص�صة واملجموعة وفقاً لبنود االتفاقية باإيفاد ا�صت�صاريني 
اجلراحية  للعمليات  وال��ع��الج  الت�صخي�س  خطة  لتقييم  زائ��ري��ن  واأط��ب��اء 
جميع  يف  ال�صحية  للخدمات  االإم����ارات  ملوؤ�ص�صة  التابعة  امل�صت�صفيات  يف 
وجراحة  واخل�����ص��وب��ة  ال��ق��ل��ب  ج��راح��ة  ت�صمل  ال��ت��ي  الطبية  التخ�ص�صات 

االأع�صاب وطب العيون واأمرا�س اجلهاز اله�صمي غرها.
كما تق�صي االإتفاقية مبراجعة وتقييم ال�صيا�صات والربوتوكوالت العالجية 
التقنيات اجلديدة  واإدخ���ال  االبتكار والبحوث  ال��ق��درات يف جم��االت  ودع��م 
اأف�صل  لتحقيق  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية  االأن�����ص��ط��ة  يف  وامل�����ص��ارك��ة  ل��ل��ع��الج 

املمار�صات واأرقى معاير اجلودة والتميز.
املذكرة  عليها  تنطوي  التي  االأهمية  اإن  ال��زرع��وين  ع�صام  الدكتور  وق��ال 
املوؤ�ص�صات  اأب��رز  "كاإحدى  "كرون�صالود  جمموعة  اأهمية  واق��ع  من  تنبثق 

االأمر  الطبي  الطابع  ذات  العلمية  واالإبتكارات  للبحوث  الداعمة  العاملية 
الذي يتقاطع مع اأهداف وا�صرتاتيجيات املوؤ�ص�صة بو�صفها اإحدى املوؤ�ص�صات 

املعنية بتعزيز البحث العلمي وتر�صيخ ثقافة االإبتكار .
االإ�صتفادة  اإىل  ت�صعى  ال�صحية  للخدمات  االإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأن  واأ���ص��اف 
"تقوم حالياً بتطوير  "كرون�صالود  اأن  الق�صوى من هذه املذكرة ال �صيما 
جمموعة من امل�صاريع البحثية يف عدد من مراكزها املنت�صرة حول العامل 
وتنفذ اأعمااًل متطورة يف هذا املجال كجهة رائدة يف تخ�ص�صات مثل االأورام 

واأمرا�س القلب والغدد ال�صماء واأمرا�س الن�صاء واالأع�صاب.
من جهته قال كارلو�س �صيجوي اإن توقيع االتفاقية مع موؤ�ص�صة االإمارات 
جمموعة  بتو�صيع  يتعلق  فيما  ج��دي��داً  اإجن����ازاً  يعد  ال�صحية  للخدمات 
املتخ�ص�صة  خمتلف اجلهات  مع  االإ�صرتاتيجية  عالقاتها  "كرون�صالود" 
يف تقدمي اخلدمات ال�صحية حيث �صيتم من خالل االإتفاقية تعزيز تبادل 
املوؤ�ص�صتني  بني  العالقات  تعزيز  خ��الل  من  البلدين  اأطباء  بني  اخل��ربات 

اللتني تديران نحو 80 م�صت�صفى وتوفر فر�س التدريب وتعزيز القدرات 
واملهارات ومبا ي�صمن تقدمي اأرقى اخلدمات التي ي�صتحقها املر�صى الذين 

نحر�س على تقدمي االأف�صل لهم .
و�صاركت موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية يف "معر�س وموؤمتر ال�صحة 
من  حزمة  خاللها  من  ا�صتعر�صت  خا�صة  من�صة  "عرب   2022 العربي 
واملن�صجمة  الراهن  الع�صر  لتطورات  املواكبة  النوعية  وامل�صاريع  اخلطط 
عاماً  للخم�صني  واملبتكرة  الذكية  ال�صحية  الرعاية  من  جديدة  حقبة  مع 

املقبلة.
يف  ال��رائ��دة  امل�صت�صفيات  من  جمموعة  ت�صم  "كرون�صالود"  اأن  اإىل  ي�صار 
اأوروبا واأمريكا الالتينية وتوظف اأكرث من 40.000 متخ�ص�س يف اأكرث 
من 125 مركًزا للرعاية ال�صحية مبا يف ذلك 54 م�صت�صفى بها ما يقرب 
من 8000 �صرير م�صت�صفى. ومتتلك اأحدث التقنيات التي يقودها نخبة 

من املتخ�ص�صني امل�صهورين عاملًيا.

•• دبي - وام: 

ال�صاد�صة  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ط��ل��ق 
الدويل  االإم����ارات  مل��وؤمت��ر  والع�صرين 
لطب االأ�صنان ومعر�س طب االأ�صنان 
العربي "اإيدك دبي 2022"، املعر�س 
واملوؤمتر االأك��رب يف العامل يف خمتلف 
االأ�صنان،  طب  وجتهيزات  تخ�ص�صات 
ومل���دة  امل��ق��ب��ل  ف���رباي���ر  م���ن  االأول  يف 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  اأي����ام يف  ث��الث��ة 
العاملي، مب�صاركة نحو 3600 �صركة 
املعر�س  خ����الل  م���ن  ���ص��ت��ق��دم  ع��امل��ي��ة 
م��ا ي��ق��ارب 4800 ُم��ن��َت��ج ُم��ب��ت��َك��ر يف 
جمال احللول الطبية املتعلقة ب�صحة 
ال��ف��م واالأ���ص��ن��ان. وي��ع��ت��رب اإي����دك دبي 
امل��ن�����ص��ة امل��ث��ال��ي��ة ل��الأط��ب��اء واخل����رباء 
االأ�صنان  واملتخ�ص�صني يف جمال طب 
والعامل،  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
فر�صة  م�����ن  احل��������دث  مي���ن���ح���ه  مب�����ا 
وا�صعة لالطالع على اآخر امل�صتجدات 
بينما من  املجال،  واالبتكارات يف هذا 
االأهم  احل���دث  ي�صتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع 
م���ن ن��وع��ه يف ال���ع���امل اأك����رث م���ن 66 
األف م�صارك من 155 دولة. وي�صمل 
اأبرز  ت�صم  دولياً  جناحاً   22 املعر�س 
طب  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركات 
االأ����ص���ن���ان وم��ن��ه��ا اإي��ط��ال��ي��ا وال���ت���ي مت 

اخ��ت��ي��اره��ا ل��ت��ك��ون ���ص��ي��ف ال�����ص��رف يف 
اإىل  باالإ�صافة  العام،  لهذا  دبي  اإي��دك 
جمال  يف  مكانتها  لها  دول  م�صاركة 
املتحدة  الواليات  مثل:  االأ�صنان  طب 
االأم���ري���ك���ي���ة، واأمل����ان����ي����ا، وال�����ربازي�����ل، 
وكوريا  واإ�صبانيا،  وفرن�صا،  وال�صني، 
دبي  اإي���دك  ت�صارك يف معر�س  وال��ت��ي 
ب���وف���ود دول���ي���ة م��ن��ذ �صنوات  م��ت��م��ث��ل��ة 
ع����دي����دة. وت��ت�����ص��م��ن اأج����ن����دة ال�����دورة 
جل�صة   208 دب���ي  اإي����دك  م��ن  ال26 
تدريبية  ع��م��ل  ور����ص���ة  و14  ع��ل��م��ي��ة 
االأ���ص��ن��ان على  اأط��ب��اء  وال��ت��ي �صت�صاعد 
التي  املبتكرة  التقنيات  على  التعرف 
اأدخلت حديثاً يف هذا املجال ومب�صاركة 
نخبة من اخلرباء العامليني، باالإ�صافة 
اإىل م�صابقة للطلبة لعر�س املل�صقات 
مل�صقاً   192 �صت�صم  والتي  الطبية 

ع��ل��م��ي��اً م��ن ط��ل��ب��ة ق��ادم��ني م��ن كافة 
اجلامعات يف الدولة وخارجها.

ثقة متنامية..
كاأحد   "2022 دب���ي  "اإيدك  وي��اأت��ي 
اأه�����م ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة على 
ال��ع��امل��ي��ة الكربى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج���ن���دة 
ال���ت���ي ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا اإم������ارة دب����ي على 
ال��ع��ام وال��ت��ي حت��ظ��ى مب�صاركة  م���دار 
وامل�صاركني  ال��ع��ار���ص��ني  م���ن  االآالف 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات امل��ع��ن��ي��ة م��ن خمتلف 
�صوء  وال����ع����امل، يف  امل��ن��ط��ق��ة  اأن����ح����اء 
يف  ل��الإم��ارة  واحل��اف��ل  الطويل  االإرث 
تنظيم وا�صت�صافة الفعاليات الكربى، 
واأهمها على االإطالق "اإك�صبو 2020 
دبي"، وما كونته من خربة متميزة يف 
�صنوات طويلة،  املجال على مدار  هذا 

وم����ا اأث��ب��ت��ت��ه م���ن ق�����درة ك���ب���رة على 
توفر اأعلى درجات االأمان وال�صالمة 
مواجهة  يف  والعار�صني،  للم�صاركني 
ي�صهدها  التي  اال�صتثنائية  االأو���ص��اع 
كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ج����راء  ال���ع���امل 
لت�صبح دبي يف �صدارة اجلهات القليلة 
اللقاء  ف��ر���ص��ة  تتيح  ال��ت��ي  ال��ع��امل  يف 
التي  بالتخ�ص�صات  للمعنني  املبا�صر 
وامل���وؤمت���رات،  امل��ع��ار���س  ت��ل��ك  ت�صملها 
دب����ي يف ك�صب  ب��ف�����ص��ل جن����اح  وذل�����ك 
الدويل  ال�صعيد  على  متنامية  ثقة 
ال�صت�صافة  واآم���ن���ة  مف�صلة  ك��وج��ه��ة 
ال���ت���ي ت�صكل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  م��ث��ل 
ذات  للقطاعات  اأ�صا�صية  دف��ع  ق��اط��رة 
ب��ه��ذا النهج  ال�����ص��ل��ة ب��ه��ا. وال���ت���زام���اً 
ال�صالمة،  درج�����ات  اأع���ل���ى  ���ص��م��ان  يف 
اأن  دبي"  "اإيدك  على  القائمون  اأك��د 

اأع��ل��ى املعاير يف هذا  احل��دث ي��راع��ي 
اخل�����ص��و���س، وي��ح��ر���س ع��ل��ى تطبيق 
ال��ت��داب��ر االح���رتازي���ة ب�صورة  ك��اف��ة 
امل�صاركني من  �صالمة  ل�صمان  دقيقة 
بيئة مميزة  العامل وخلق  اأنحاء  كافة 
املنا�صبة،  ه��ذه  ويف  ال�����ص��راك��ات.  لبناء 
ق����ال ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�����ص��الم امل����دين، 
العلمي  ل��الحت��اد  التنفيذي  الرئي�س 
دبي"  و"اإيدك  االأ�صنان  لطب  العاملي 
ي�صعدنا   " القاب�صة..  اإندك�س  رئي�س 
اأعظم  جل��م��ع  ج���ه���ودن���ا  ن���وا����ص���ل  اأن 
العلمي  االب��ت��ك��ار  جم���االت  يف  العقول 
دب���ي. ت�صعى  االأ���ص��ن��ان يف  لقطاع ط��ب 
للموؤمتر  والع�صرون  ال�صاد�صة  الدورة 
حول  الطبية  التحالفات  تعزيز  على 
اإىل  وال��و���ص��ول  ���ص��وي��اً  للعمل  ال��ع��امل 
���ص��ب��ل ج����دي����دة ل��ل��ت�����ص��خ��ي�����س وع����الج 

طبية  رع��اي��ة  اأف�صل  وت��وف��ر  املر�صى 
مم��ك��ن��ة ل��ه��م، ف�����ص��ال ع��ن دع���م قطاع 
ط���ب االأ����ص���ن���ان وف���ت���ح جم����ال اأرح����ب 
ال�صراكات  خ��الل  م��ن  العمل  لفر�س 
ال��ت��ي تعقد م��ن خ��الل��ه وال��ت��ي بلغت 
العام  دورة  يف  االإج���م���ال���ي���ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
دوالر  مليارات   3.8 نحو  اإىل  املا�صي 
االإمارات  موؤمتر  ويحظى  اأمريكي". 
االأ�صنان ومعر�س طب  ال��دويل لطب 
االأ�صنان العربي "اإيدك دبي 2022" 
بدبي،  ال�صحة  هيئة  من  كبر  بدعم 
ال����ع����امل����ي لطب  ال���ع���ل���م���ي  واالحت����������اد 
االأ�����ص����ن����ان، واالحت�������اد ال���ع���رب���ي لطب 
ملجل�س  التنفيذي  وامل��ك��ت��ب  االأ���ص��ن��ان، 
التعاون  جمل�س  ل��دول  ال�صحة  وزراء 
الهيئات  م���ن  وال���ع���دي���د  اخل��ل��ي��ج��ي، 

واملنظمات املحلية والعاملية.

الرئي�س  خ��وري،  الدكتور طارق  وقال 
دبي  اإي��دك  ومعر�س  ملوؤمتر  الفخري 
" يوا�صل احلدث العاملي ت�صجيل منو 
مطرد، اإذ بات اليوم اأكرب من�صة دولية 
واأحدث  اجلديدة  االبتكارات  ملناق�صة 
االأبحاث يف جمال طب االأ�صنان، ملبياً 
اآف���اق  زي����ادة  يتمثل يف  م��ه��م��اً  م��ط��ل��ب��اً 
املعرفة لدى امل�صاركني وتعزيز فر�س 
ال��ن��م��و ل��ل��ع��ار���ص��ني ك���ون امل���وؤمت���ر يعد 
بوابة رئي�صية الأكرب ال�صركات العاملية 
واالأ�صنان  ال��ف��م  ط��ب  يف  املتخ�ص�صة 
واحللول  االب��ت��ك��ارات  اأح���دث  لتقدمي 

الذكية ذات الفاعلية العالية".
جمهورية  اخ���ت���ي���ار  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
اإيطاليا �صيف �صرف للدورة ال�صاد�صة 
قال  دبي"،  "اإيدك  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن 
جمهورية  �صفر  ليرن،  نيكوال  �صعادة 

اأن  " ي�صعدنا  ال��دول��ة  ل���دى  اإي��ط��ال��ي��ا 
ن��ك��ون ���ص��ي��ف ال�����ص��رف ل��ه��ذه ال����دورة 
م��ن اإي���دك دب��ي ومب�����ص��ارك��ة اأك���رث من 
كان  لطاملا  متخ�ص�صة.  �صركة   45
مرجعية  نقطة  الطبي  ال�����ص��رح  ه��ذا 
الأ���ص�����س ط��ب االأ���ص��ن��ان ع��ل��ى امل�صتوى 
طب  ق���ط���اع  ب��ن��م��و  م��ن��وه��اً  العاملي"، 
4.5? يف  بن�صبة  االإي��ط��ايل  االأ���ص��ن��ان 
 1.026 اإىل  لي�صل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ق��د 
العاملية  التوجهات  ب�صبب  ي��ورو  مليار 
ال�صحي  ال���وع���ي  وم��ن��ه��ا  اجل����دي����دة، 
الفم  �صحة  وباأهمية  عموماً  املتزايد 

والوقاية ب�صفة خا�صة".
موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ان���ط���الق  وي�����ص��ب��ق 
من  ع�����دد  دبي"  "اإيدك  وم���ع���ر����س 
والتي  املتخ�ص�صة  العلمية  اجلل�صات 
اأي������ام، وت�صمل   3 م����دار  ع��ل��ى  ���ص��ت��ق��ام 
االأ�صنان"  لطب  العاملي  دبي  "ملتقى 
وموؤمتر "اإيدك العاملي جلراحة الفم 

والوجه والفكني".
"اإيدك  وم��ع��ر���س  م���وؤمت���ر  اأن  ُي���ذك���ر 
ِقَبل  م��ن  ���ص��ن��وي��اً  تنظيمه  ي��ت��م  دبي" 
موؤ�ص�صة "اإندك�س" لتنظيم املوؤمترات 
"اإندك�س  يف  ال���ع�������ص���و  وامل�����ع�����ار������س، 
برنامج  باعتماد  ويحظى  القاب�صة" 
طب  جلمعية  التابع  امل�صتمر  التعليم 

االأ�صنان االأمريكية.

مبادلة للرعاية ال�شحية تعلن عن تو�شع ا�شتثماراتها يف قطاع ال�شحة بدبي خلل اآراب هيلث 

الأكرب عامليًا لطب الأ�صنان.. واإيطاليا �صيف ال�صرف لهذا العام

انطلق معر�ش وموؤمتر اإيدك دبي 2022 يف دورته ال�26 االأول من فرباير املقبل

•• دبي-وام:

جمموعة  مع  �صراكة  اتفاقية  اأم�س  الطبية  دب��ي  مدينة  �صلطة  وقعت 
القلب  الأم��را���س  ب��رامي  م�صت�صفى  الن�صاء  ال�صحية  للرعاية  "برامي 
 495 تبلغ  بتكلفة  الطبية  دب��ي  مدينة  يف  الثانية  املرحلة   - والرئتني 

مليون درهم.
معر�س  يف  الطبية  دب��ي  مدينة  م�صاركة  هام�س  على   - االتفاقية  وق��ع 
املدير  ع��ب��دال�����ص��الم  2022" ج��م��ال  ه��ي��ل��ث  "اآراب  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ح��ة 
موؤ�ص�س  اأحمد  جميل  والدكتور  الطبية  دبي  مدينة  ل�صلطة  التنفيذي 

ورئي�س جمل�س اإدارة "جمموعة برامي للرعاية ال�صحية ".
وي�صكل م�صت�صفى برامي الأمرا�س القلب والرئتني املقرر تنفيذه خالل 

توفرها  التي  التخ�ص�صية  الطبية  للخدمات  مهمة  اإ�صافة  �صنوات   3
مدينة دبي الطبية للمر�صى يف دبي واالإم��ارات واملنطقة وهو اخلطوة 
االأحدث يف جهود املدينة لتعزيز ح�صورها على م�صتوى قطاع الرعاية 

ال�صحية اإقليمياً.
البيئة  الطبية  دب��ي  مدينة  وف���رت  "لطاملا  عبدال�صالم:  ج��م��ال  وق���ال 
املمكنة والداعمة لنجاح االإ�صتثمارات يف قلب دبي م�صتفيدين من موقع 
دبي املثايل على تقاطع الطرق العاملية ما يجعل منطقتنا احلرة وجهة 
اأرقى  خمتارة ملزودي خدمات الرعاية ال�صحية واملر�صى الباحثني عن 
اخلدمات يف القطاع ..وي�صكل توقيع االتفاقية اليوم مع جمموعة برامي 
للرعاية ال�صحية اإجنازاً جديداً يرتكز على البنية التحتية املتطّورة التي 
الأمرا�س  ب��رامي  م�صت�صفى  افتتاح  ب��اأن  االأعمال..ونثق  ل�صركاء  نوفرها 

ملا  دب��ي  يف  ال�صحي  القطاع  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ًة  �صيمّثل  والرئتني  القلب 
�صيوفره للمر�صى من خدمات رعاية �صحية تخ�ص�صية" .

م�صت�صفى  ب��اإط��الق  الفخر  ع��ن  اأح��م��د  جميل  الدكتور  ع��رب  جانبه  م��ن 
ما  الطبية  دب��ي  مدينة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  وال��رئ��ة  للقلب  ب���رامي 
القادم  اجليل  ح��دود  ويو�صع  الطبي  للتميز  كوجهة  دب��ي  مكانة  يعزز 
امل�صتوى يف دولة  افتتاح من�صاأة طبية عاملية  الرعاية ال�صحية عرب  من 

االإمارات واملنطقة.
جديدة  م�����ص��ارات  ر�صم  يف  برامي" تتمثل  "جمموعة  روؤي���ة  اأن  واأو���ص��ح 
الطب  يف  والتكنولوجي  الرقمي  والتحول  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف 

لتمكني غد اأكرث �صعادة للب�صرية.
و�صي�صم م�صت�صفى برامي للقلب والرئة ثالثة مراكز للتميز خم�ص�صة 

لرعاية  التميز  مركز  �صيقدم  حيث  واالأورام  وال��رئ��ة  القلب  الأم��را���س 
وغر  التداخلية  الت�صخي�صية  االإج���راءات  من  وا�صعة  جمموعة  القلب 
التداخلية  ال��ت��اج��ي��ة  ال��ع��الج��ات  ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ت��داخ��ل��ي��ة 
انتظام  وع��دم  الهيكلية  القلب  وا�صطرابات  ال�صمامات  وا�صطرابات 

�صربات القلب.
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ق��ل��ب  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  خ��دم��ات  امل�صت�صفى  �صيقدم  ك��م��ا 
القلبية  وال��ت��دخ��الت  ال��ق��ل��ب  وف�صيولوجيا  الكهربية  الفيزيولوجيا 
خدمات  الرئتني  مر�صى  لرعاية  التميز  مركز  �صيوفر  فيما  املعقدة.. 
ت�صخي�س وعالج االلتهابات الرئوية ال�صعبة ت�صخي�س وعالج التهابات 
على  احلفاظ  وع��ي��ادة  للبالغني  الكي�صي  التليف  ومركز  املعقدة  الرئة 

الرئة واملناعة التنف�صية وغرها من اخلدمات الطبية .

دبي الطبية وبرامي تتعاونان الإن�شاء م�شت�شفى برامي الأمرا�ش القلب والرئة بتكلفة 495 مليون درهم

الأ�صنان  طب  جمال  يف  ُمبتَكر  ُمنَتج   4800 يقارب  ما  ويقدم  عاملية  �صركة   3600 نحو  ي�صم  •  احلدث 
• اأكرث من 66 األف م�صارك من 155 دولة ي�صتعر�صون يف دبي على مدار ثالثة اأيام اأحدث تقنيات وحلول العالج والعناية ب�صحة الفم والأ�صنان

• دبي تت�صدر جهات قليلة يف العامل تتيح اللقاء املبا�صر لتعزيز ال�صراكات والفر�س �صمن قطاعات حيوية تغطيها معار�صها وموؤمتراتها الدولية الكربى
• الدكتور عبدال�صالم املدين: نعمل على تعزيز التحالفات الطبية عامليًا انطالقًا من دبي للتو�صل اإىل �صبل جديدة للت�صخي�س والعالج واأف�صل رعاية طبية للمر�صى

االإمارات للخدمات ال�شحية توقع اإتفاقية تعاون مع كريون�شالود بر�شلونة خلل اآراب هيلث



األربعاء   26  يناير    2022  م   -    العـدد   13452  
Wednesday  26  January   2022   -  Issue No   13452

08

اأخبـار الإمـارات
املوؤمتر الدويل العا�شر لطلبة طب االأ�شنان ينطلق 7 فرباير بجامعة ال�شارقة

•• ال�صارقة-الفجر:

نائب  القا�صمي  �صلطان  بن  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
"املوؤمتر  ال�صارقة  جامعة  تطلق  ال�صارقة،  جامعة  رئي�س  ال�صارقة  حاكم 
العام حتت �صعار  ياأتي هذا  االأ�صنان" والذي  العا�صر لطلبة طب  الدويل 
طب  طلبة  رابطة  االأ�صنان" وتنظمه  طب  جمال  يف  االإلهام  من  "عقد 
االأ�صنان يف جامعة ال�صارقة، مبقر الكليات الطبية يف اجلامعة ومب�صاركة 
على  فعالياته  وت�صتمر  الدولة،  وخ��ارج  داخ��ل  من  االأ�صنان  واأطباء  طلبة 
مدار يومني 7 و8 من ال�صهر القادم فرباير 2022، و�صيكون ح�صوريا 

للطلبة واالأطباء من داخل الدولة وافرتا�صيا للح�صور الدوليني.
وي���ه���دف امل���وؤمت���ر اإىل خ��ل��ق م��ن�����ص��ة ح���واري���ة ت�����ص��م ن��خ��ب��ة م���ن االأطباء 
تو�صلت  ما  اأح��دث  عن  للتحدث  االأ�صنان،  طب  جم��ال  يف  واملتخ�ص�صني 

اإىل  باالإ�صافة  ب��ه،  يتعلق  وم��ا  املجال  ه��ذا  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اإلية 
امل�صت�صفى  يف  وامل�صتخدمة  املعتمدة  التكنولوجيا  على  ال�صوء  ت�صليط 
اجلامعي لطب االأ�صنان يف جامعة ال�صارقة، ويت�صمن املوؤمتر هذا العام 
11 حما�صرة  م��دار يومني من خ��الل  ي�صتمر على  ث��ري  برنامج علمي 
11 ج��ام��ع��ة م��ن ج��ام��ع��ات خمتلفة  مل��ت��ح��دث��ني دول��ي��ني مي��ث��ل��ون  علمية 
واأي�صا   ، واأكادمييني  ملتخ�ص�صني  ور�صة عمل   11 بجانب   ، العامل  حول 
عر�س ومناق�صة 13 بحث للطلبة مت انتقائهم من قبل اللجنة العلمية 
لبحوث  ال�صفوية  العرو�س  م�صابقة  املوؤمتر   �صيت�صمن  كما   للموؤمتر،  
الطلبة، ومعر�س وم�صابقة للمل�صقات العلمية، وجل�صات نقا�صية يديرها 
اأوملبياد االأ�صنان بكلية طب االأ�صنان  اأطباء متخ�ص�صون، بجانب م�صابقة 
يف جامعة ال�صارقة، وم�صابقة املعرفة للح�صور واملتابعني لربنامج املوؤمتر 

من خارج الدولة.

•• دبي-الفجر:

تفاهم  م��ذك��رة  واالأط���ف���ال  الن�صاء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�ص�صة  وق��ع��ت 
اخلدمات  تقدمي  بهدف  ال�صحية"،  للرعاية  اإم  دي  "اأ�صرت  مع 
ال�صحية لرعايا املوؤ�ص�صة باأ�صعار خمف�صة، وجرى توقيع املذكرة 
االأ�صتاذة  م��ن  ك��ل  قبل  م��ن  الق�صي�س،  ف��رع  ا���ص��رت  م�صت�صفى  يف 
 ، املوؤ�ص�صة  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ح��ري،  غنيمة 
للرعاية  اإم  دي  الأ�صرت  التنفيذي  املدير  بيت�صو،  �صرباز  والدكتور 

ال�صحية.
اإدارة  ال��ب��ح��ري، م��دي��ر  ويف ه��ذا االإط����ار ق��ال��ت االأ���ص��ت��اذة غنيمة 
واالأطفال:  الن�صاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ص�صة  يف  والتاأهيل  الرعاية 
امل�صتدامة والتي ن�صت على تعزيز  التنمية  اأهداف  مع  "متا�صيا 

من  وان��ط��الق��اً  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ص��راك��ات  وتن�صيط  التنفيذ  و���ص��ائ��ل 
واآمنة جلميع  بيئة �صحية  املتمثلة يف خلق  املجتمعية  امل�صوؤولية 
اأفراد املجتمع من مواطن ومقيم على حد �صواء، حر�صت موؤ�ص�صة 
دبي لرعاية الن�صاء واالأطفال على تفعيل �صراكتها مع "اأ�صرت دي 
اإم للرعاية ال�صحية" اإحدى ال�صركات الرائدة يف جمال الرعاية 

ال�صحية اخلا�صة". 
واأكدت: "مبوجب االتفاقية �صتوفر اأ�صرت دي اإم للرعاية ال�صحية 
خ�صومات على جميع الك�صوفات اال�صت�صارية واخلدمات الطبية 
العيادة  خدمة  توفر  اإىل  باالإ�صافة  املوؤ�ص�صة،  لرعايا  املقدمة 
دبي  موؤ�ص�صة  ملوظفي  اأ�صرت  �صتقدم  كما  جم��اين،  ب�صكل  املتنقلة 
التوعوية  املحا�صرات  م��ن  جمموعة  واالأط��ف��ال  الن�صاء  لرعاية 
ال�صكري  م��ر���س  م��ن��ه��ا،  االأم���را����س  م��ن  ل��ع��دد  �صتتطرق  وال��ت��ي 

وال�صغط، ومن جهة اأخرى �صتقوم املوؤ�ص�صة بتوفر فر�س عمل 
يف  ال�صحية”   للرعاية  اإم  دي  “اأ�صرت  ملوظفي  خا�صة  تطوعية 
والقوانني  بال�صيا�صات  االلتزام  على  احلر�س  مع  املوؤ�ص�صة  حرم 
و�صيعمل  ه��ذا  ال��رع��اي��ا،  خ�صو�صية  على  للحفاظ  تطبق  ال��ت��ي 
الطرفان على تنفيذ وتقدمي جمموعة من احلمالت والربامج 
التوعوية املوجهة للمجتمع على نطاق اأو�صع، اإىل جانب امل�صاركة 
يف الفعاليات واملعار�س املحلية والدولية املعنية باملراأة والطفل". 
واأ�صافت: "ن�صكر “اأ�صرت دي اإم للرعاية ال�صحية”  على جهودهم 
خالل  من  نقدم  اأن  متمنني  املوؤ�ص�صة،  خدمات  دع��م  يف  الفعالة  
هذا التعاون خدمات طويلة االأجل وم�صتدامة، ملبيًة الحتياجات 
جمال  يف  وامل�صتقبلية  العاملية  للتوجهات  وم��واك��ب��ًة  املتعاملني  

حماية ورعاية الن�صاء واالطفال". 

•• اأبوظبي-الفجر:

�صخبوط  ال�����ص��ي��خ  م���دي���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
م�صت�صفيات  اأك����رب  اإح����دى  ال��ط��ب��ي��ة، 
دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
للحاالت احلرجة واملعقدة، وامل�صروع 
امل���������ص����رتك ب�����ني �����ص����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
"�صحة" و"مايو  للخدمات ال�صحية 
التوعية  �صهر  اإط���الق  ع��ن  كلينك"، 
من  يناير،  يف  ال��رح��م  عنق  ب�صرطان 
تثقيف  اإىل  ت���ه���دف  ح��م��ل��ة  خ�����الل 
امل���ر����س و�صبل  امل��ج��ت��م��ع ح����ول ه����ذا 
"قرارك  الوقاية منه. وتطمح حملة 
بيدك، اخ�صعي للتطعيم والفح�س" 
املبادرة  ع��ل��ى  ال��ن�����ص��اء  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل 
فرو�س  ���ص��د  وال��ف��ح�����س  بالتطعيم 

ال��ب�����ص��ري، وتثقيف  ال����ورم احل��ل��ي��م��ي 
امل��ج��ت��م��ع ح���ول اأه��م��ي��ة ال��وق��اي��ة من 

املر�س.
وخالل هذا ال�صهر، ت�صت�صيف مدينة 
اأن�صطة  ال��ط��ب��ي��ة  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ 
ا�صتخدام  ت�صمل  والتثقيف  للتوعية 
يف  االج��ت��م��اع��ي  للتوا�صل  من�صاتها 
االإجراءات  واقرتاح  الن�صائح  تقدمي 
املنا�صبة ل�صمان �صالمة �صحة املراأة. 
املحا�صرات  م��ن  �صل�صلة  ت��ع��ق��د  ك��م��ا 
االفرتا�صية عرب االإنرتنت بال�صراكة 
م���ع االحت�����اد ال��ن�����ص��ائ��ي ال���ع���ام، تتيح 
اأطباء  للقاء  فر�صة  اجل��م��ه��ور  اأم���ام 
الطبية،  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة 
وخماوفهم  ا�صتف�صاراتهم  ومناق�صة 
ال��رح��م، ومعرفة  �صرطان عنق  ح��ول 
املزيد عن عوامل اخلطر واالأعرا�س 

امل�صاحبة والعالجات املتاحة.
�صعود،  ال��دي��ن  حميي  الدكتور  وق��ال 
ا���ص��ت�����ص��اري ورئ��ي�����س ق�����ص��م اأم���را����س 
ال�صيخ  ال��ن�����ص��اء وال��ت��ول��ي��د يف م��دي��ن��ة 
�صرطان  "يعترب  الطبية:  �صخبوط 
للوفاة بني  رئي�صياً  عنق الرحم �صبباً 
االأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  الن�صاء 
اأ�صباب  وراب�������ع  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����ص���م���ال 
ال��وف��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��رط��ان على 
زيادة  املتوقع  وم��ن  ال��ع��امل،  م�صتوى 
خالل  اأك��رب  ب�صكل  الوفيات  معدالت 
هناك  ذل��ك،  وم��ع  القادمة.  ال�صنوات 
مالحظتها،  ي��ج��ب  م��ه��م��ة  ح��ق��ي��ق��ة 
النوع  الوقاية من هذا  اإمكانية  وهي 
م���ن ال�����ص��رط��ان. ول���ه���ذا، ي��ع��د �صهر 
التوعية ب�صرطان عنق الرحم فر�صة 
�صرورة  على  ال�صوء  لت�صليط  هامة 

التطعيم �صد فرو�س الورم احلليمي 
الدوري، وغرها  والفح�س  الب�صري 

من اال�صرتاتيجيات الوقائية".
وتنجم االإ�صابة ب�صرطان عنق الرحم 
عن وجود عدوى طويلة االأمد باأنواع 
ال���ورم احلليمي  ف��رو���س  م��ن  معينة 
ذلك  وي�صمل  اجل�صم،  يف   )HPV(
ال�صائعة  ال��ف��رو���ص��ات  م��ن  جمموعة 
150 نوعاً  اأكرث من  للغاية، فهناك 
من فرو�س الورم احلليمي الب�صري، 
فقط  منها  ن��وع��اً  ع�صر  ثالثة  اأن  اإال 
االأعرا�س  وت�صمل  ال�صرطان.  ت�صبب 
امل���ب���ك���رة ل���الإ����ص���اب���ة ب�����ص��رط��ان عنق 
اأو  اأمل���اً  اأو  غ��ر طبيعي  نزيفاً  ال��رح��م 

�صعوراً باالنزعاج يف منطقة البطن.
وب�����دوره�����ا، ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة راوي����ة 
االأمرا�س  ع��ل��م  ا���ص��ت�����ص��اري��ة  م��ب��ارك، 

الت�صريحي يف مدينة ال�صيخ �صخبوط 
الطبية: "يتميز �صرطان عنق الرحم 
بتاأثره ال�صخ�صي العميق على املراأة، 
منه  ال��وق��اي��ة  ميكن  بالتاأكيد  ول��ك��ن 
م���ن خ����الل ال��ف��ح�����س امل��ن��ا���ص��ب. ويف 
مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية نوفر  
متقدماً  وع���الج���اً  ���ص��ام��اًل  ت��ق��ي��ي��م��اً 
الن�صاء  ل��دى  ال��رح��م  عنق  ل�صرطان 
والفتيات. كما ن�صجع الن�صاء، وخا�صة 
يف امل��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة ب��ني 25 و65 
عاماً، على اإجراء فح�س عنق الرحم 
املنتظم كل ثالث اإىل خم�س �صنوات، 
الورم  فرو�س  اختبار  اإىل  باالإ�صافة 
احل�صول  ح��ال  يف  الب�صري  احلليمي 
عنق  مل�صحة  طبيعية  غر  نتائج  على 

الرحم".
ومن جهة اأخرى، ت�صجع حملة مدينة 

ال�صيخ �صخبوط الطبية جميع الن�صاء 
وال��ف��ت��ي��ات يف امل��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة بني 
بلقاح  التطعيم  على  عاماً  و26   13
الب�صري  احل��ل��ي��م��ي  ال�����ورم  ف���رو����س 
بال�صرطان  االإ����ص���اب���ة  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
الفرو�س،  بهذا  العدوى  الناجم عن 
ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  من  واحل��ّد 
ال�صرطاين.  وال���ن���م���و  ال���رح���م  ع��ن��ق 
ال�صحة  منظمة  الإر�����ص����ادات  ووف���ق���اً 
العاملية، تعمل لقاحات فرو�س الورم 
عند  اأف�صل  ب�صكل  الب�صري  احلليمي 
بعدوى  االإ���ص��اب��ة  قبل  بها  التطعيم 

فرو�س الورم احلليمي الب�صري.
"نتبنى  ���ص��ع��ود:  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����اف 
الطبية  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة 
التخ�ص�صات  متعدد  ت��ع��اون��ي��اً  نهجاً 
يف رع���اي���ة م��ر���ص��ى ال�������ص���رط���ان، مبا 

الرحم.  عنق  ���ص��رط��ان  اأي�����ص��اً  ي�صمل 
التخ�ص�صات  م��ت��ع��ددة  ف���رق  ول��دي��ن��ا 
وعلم  االأورام  ع��ل��م  يف  االأط���ب���اء  م��ن 
االأم���را����س واأم���را����س ال��ن�����ص��اء، ذوي 
ت�صخي�س وعالج  املتميزة يف  اخل��ربة 
ويتمتعون  ال����رح����م،  ع��ن��ق  ����ص���رط���ان 
مبهارات عالية يف الفح�س والتطعيم 
�صد فرو�س الورم احلليمي الب�صري 

والعالج  املتقدمة  اجلراحة  وتقنيات 
ع���الج �صرطان  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي. ومي��ك��ن 
عنق الرحم عند اكت�صافه وت�صخي�صه 
مبعاجلته  وال��ب��دء  مبكرة  مرحلة  يف 
اتخاذ  اأهمية  الفور، وهنا تكمن  على 
التدابر الوقائية على حممل اجلد، 
املبكر  الفح�س  اإىل  امل����راأة  وم���ب���ادرة 

ل�صمان �صحتها و�صالمتها".

•• اأبوظبي-وام: 

اأظهرت درا�صة حديثة اأن التطعيمات 
�صد فرو�س الورم احلليمي الب�صري 
ف��ع��ال يف خف�س معدالت  ت��اأث��ر  لها 
لدى  الرحم  عنق  ب�صرطان  االإ�صابة 
ال�صنوية  الفحو�صات  لكن  ال�صابات 
تقليل  يف  ح���ي���وًي���ا  ع���ن�������ص���ًرا  ت����ظ����ّل 
املخاطر بح�صب خبرة يف امل�صت�صفى 
التي  كلينك،  كليفالند  االأم��ري��ك��ي 
�صهر  مبنا�صبة  الدرا�صة  على  عّلقت 

التوعية ب�صرطان عنق الرحم.
باأنواع  االأم��د  ال��ع��دوى طويلة  وُت��ع��ّد 
ال���ورم احلليمي  معينة م��ن ف��رو���س 
لالإ�صابة  الرئي�س  ال�صبب  الب�صري 
ب�صرطان عنق الرحم وهو رابع اأكرث 
اأنواع ال�صرطانات �صيوًعا بني الن�صاء 

ملنظمة  وفًقا  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
حّددت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العاملية  ال�صحة 
�صهر يناير من كل عام �صهًرا للتوعية 

ب�صرطان عنق الرحم.
امراأة   570،000 ح��وايل  وُت�صاب 
ب�صرطان عنق الرحم كل عام وُيتوّفى 
ب�صبب  ���ص��ن��وًي��ا  ام����راأة   311،000
��ا ميكن  امل���ر����س ال����ذي ي��ب��ق��ى م��ر���صً
ال���وق���اي���ة م���ن���ه ك���م���ا مي���ك���ن عالجه 
وفًقا  م��ب��ك��ًرا  اك��ُت�����ص��ف  اإذا  ���ص��ي��م��ا  ال 
اأم����ارن����اث طبيبة  ����ص���ودا  ل��ل��دك��ت��ورة 
كليفالند  يف  باالإ�صعاع  االأورام  عالج 

كلينك.
اأنواع  اإن  اأم��ارن��اث  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
فرو�س الورم احلليمي الب�صري التي 
ُت�صمى  ال��رح��م  عنق  �صرطان  ت�صبب 
موؤّكدة  اخلطورة"  عالية  "االأنواع 

احلليمي  ال��ورم  فرو�س  لقاحات  اأن 
ال��ب�����ص��ري حت��م��ي م���ن اأك����رث االأن�����واع 
عالية اخلطورة �صيوًعا باالإ�صافة اإىل 
اخلطورة  منخف�صة  االأن����واع  بع�س 
التي ت�صبب م�صكالت �صحية اأخرى.

درا�صة  اإىل  الطبية  واأ�صارت اخلبرة 
ُن�������ص���رت يف جملة  ر����ص���دي���ة ح��دي��ث��ة 
 2021 ال��ع��ام  نهاية  الن�صت"  "ذا 
الذي  التلقيح  برنامج  اآث��ار  ور�صدت 
العام  يف  اإجن��ل��رتا  يف  للفتيات  اأق��ي��م 
الباحثون  اأفاد  عام  وب�صكل   2008
االإ�صابة  يف  كبر  انخفا�س  بحدوث 
ما  واخل��الي��ا  ال��رح��م  عنق  ب�صرطان 
قبل ال�صرطانية ال �صيما يف الفتيات 
 12 ب��ني �صن  ال��ل��ق��اح  ال��الت��ي تلقني 

و13 عاًما.
واعتربت الدكتورة اأمارناث التي مل 

النتائج  ه��ذه  اأن  الدرا�صة  يف  ت�صارك 
�صّددت  ولكنها  للغاية"  "اإيجابية 
على اأهمية اإجراء مزيد من االأبحاث 
املنتظمة  ال���ف���ح���و����س  اأن  م�����وؤّك�����دة 
تزال مهمة  الرحم ال  ل�صرطان عنق 
برامج  لديها  التي  البلدان  يف  حتى 

تلقيح.
واأ�صارت اإىل وجود تباين يف اال�صتفادة 
ال��ل��ق��اح م��ن �صخ�س الآخ����ر عدا  م��ن 
اإج���راء فحو�س  اإىل  اأن احل��اج��ة  ع��ن 
م��ن��ت��ظ��م��ة ت���ظ���ّل ق���ائ���م���ة ل�����دى من 
االأ�صا�س  يف  التطعيم  ع��دم  يختارون 
من  اال�صتفادة  معدل  اأن  اإىل  الفتة 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  ال���ل���ق���اح  ه����ذا 
املئة لدى  50 و70 يف  ي��رتاوح بني 

املراهقني.
اللقاحات  اأن  ال��دك��ت��ورة  واأو���ص��ح��ت 

وقد  فقط  للن�صاء  خم�ص�صة  لي�صت 
ثبتت فعاليتها بالقدر نف�صه للرجال 
م�صرة  وا�صعة  ع�صوائية  جت��ارب  يف 
كونهم  على  ع���الوة  ال��رج��ال  اأن  اإىل 
ن��اق��ل��ني ل��ل��م��ر���س م��ع��ّر���ص��ون خلطر 
اأخرى  �صحية  مب�صكالت  االإ���ص��اب��ة 
ت�����ص��ب��ب��ه��ا �����ص����الالت ف����رو�����س ال�����ورم 
�صرطان  م��ث��ل  ال��ب�����ص��ري  احل��ل��ي��م��ي 

الراأ�س والرقبة.
وميكن اأن يتطور �صرطان عنق الرحم 
����ص���ن���وات عديدة  ب���ب���طء ع��ل��ى م����دى 
ت���ت���ح���ّول خ��الل��ه��ا اخل���الي���ا م���ا قبل 
هو  وه��ذا  �صرطانية  اإىل  ال�صرطانية 
�صبب اأهمية الفح�س وفًقا للدكتورة 
اأمارناث، التي اأ�صافت اأن على الن�صاء 
البدء  اع��ت��ي��ادي  امل��ع��ّر���ص��ات خل��ط��ر 
من  املنتظمة  ال��ف��ح��و���س  اإج�����راء  يف 

وفًقا   65 �صن  وحتى  عاًما   21 �صن 
اخلدمات  ع��م��ل  ف���رق���ة  ل��ت��و���ص��ي��ات 

الوقائية بالواليات املتحدة.
وقالت " ُتعّد م�صحة عنق الرحم اأكرث 
م�صح  وتت�صمن  ���ص��ي��وًع��ا  ال��ف��ح��و���س 
عنق الرحم جلمع اخلاليا وحتليلها 
اأن��واع عالية اخلطورة من  بحًثا عن 
الب�صري  احل��ل��ي��م��ي  ال�����ورم  ف���رو����س 
فيها وعن اأية تغرات يف اخلاليا ما 

قبل ال�صرطانية".
وت��و���ص��ى ال��ن�����ص��اء ال���ل���وات���ي ت����رتاوح 
اأعمارهن بني 21 و29 عاًما باإجراء 
ك��ل ثالث  م��رة  ال��رح��م  م�صحة عنق 
����ص���ن���وات ب��ي��ن��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ن�����ص��اء من 
�صن 30 اإىل 65 اإج��راء اإم��ا فح�س 
م�صحة عنق الرحم كل ثالث �صنوات 
ال���ورم احلليمي  ف��رو���س  اخ��ت��ب��ار  اأو 

ع���ايل اخل���ط���ورة ك��ل خ��م�����س �صنوات 
ال��ف��ح�����ص��ني م��ًع��ا م���رة ك��ل خم�س  اأو 

�صنوات.
واأ�����ص����اف����ت " وف����ًق����ا ل��ل��ت��و���ص��ي��ات ال 
65 عاًما  حت��ت��اج ال��ن�����ص��اء ف���وق ���ص��ن 
الرحم  ع��ن��ق  ف��ح��و���ص��ات  اإج����راء  اإىل 
ال��روت��ي��ن��ي��ة الأن اخل��ط��ر ي��ك��ون اأق���ّل 
م�صحة  اإج������راء  ل��ه��ّن  ي�����ص��ب��ق  مل  اإذا 
ع��ن��ق ال���رح���م غ���ر االع��ت��ي��ادي��ة لكن 
عمر  اأي  يف  الن�صاء  ت�صاب  اأن  ميكن 
ب�صرطان عنق الرحم لذلك من املهم 
الن�صائية  االأمرا�س  طبيب  مراجعة 
متعلقة  اأع����را�����س  اأي�����ة  ظ���ه���رت  اإذا 
الدكتورة  وقالت  االأمرا�س".  بهذه 
االأوىل  امل����راح����ل  يف  اإن������ه  اأرم�����ان�����اث 
ال�صرطانية  االأن�����ص��ج��ة  اإزال����ة  مي��ك��ن 
جراحًيا اأو بالعالج االإ�صعاعي وت�صر 

للرعاية  كلينك  كليفالند  منظومة 
على  البقاء  معدل  اأن  اإىل  ال�صحية 
يزيد  �صنوات  ملدة خم�س  احلياة  قيد 
على 90 يف املئة من حاالت االإ�صابة 
وميكن  االأوىل  املرحلة  يف  املكت�صفة 
املراحل  العالج يف  ت�صمل خيارات  اأن 
الالحقة اجلراحة واالإ�صعاع والعالج 

الكيميائي.

•• اأبوظبي -وام:

– اأبوظبي  ال�����ص��ح��ة  دائ����رة  م��ن��ح��ت 
مل�صت�صفيات  التابع  غياثي  م�صت�صفى 
�صركة  م���ن�������ص���اآت  اإح��������دى  ال���ظ���ف���رة 
اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" 
بعد  وذل��ك  ال��ط��وارئ  ترخي�س ق�صم 
الالزمة  املتطلبات  كافة  ا�صتوفى  اأن 
الرعاية  م�����ص��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ل��ت��ق��دمي 
ل���ل���م���ر����ص���ى يف ح�����االت  ال�������ص���ح���ي���ة 

الطوارئ.
اإىل  غياثي  م�صت�صفى  ين�صم  وبذلك 
كاأق�صام  املعتمدة  امل�صت�صفيات  قائمة 
اأنحاء  خمتلف  يف  واملتوزعة  ط��وارئ 

اإمارة اأبوظبي والتي ت�صم عدداً من 
ومنها  "�صحة"  �صركة  م�صت�صفيات 
الطبية  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة 
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ  وم���دي���ن���ة 
مدينة  وم�صت�صفى  ت��وام  وم�صت�صفى 

زايد وم�صت�صفى العني.
قد  اأبوظبي   - ال�صحة  دائ��رة  وكانت 
اأقرت معياراً الأق�صام الطوارئ يف عام 
2018 والذي مت مبوجبه ت�صنيف 
امل�صت�صفيات  يف  ال����ط����وارئ  اأق�������ص���ام 
ال���ع���ام���ة احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة يف 
فئة  اإىل ق�صمني هما  اأبوظبي  اإم��ارة 
الرعاية  وفئة مركز  الطوارئ،  ق�صم 
املعيار متطلبات  العاجلة حيث حدد 

اأق�صام الطوارئ  وموا�صفات خدمات 
الرعاية  مقدمي  على  يتوجب  التي 
ال�صحية احلكومية واخلا�صة االلتزام 
الرتاخي�س  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ص��ول  ب���ه���ا 
اخلدمات،  ه����ذه  ل��ت��ق��دمي  ال���الزم���ة 
واأكرث  متقدمة  خ��دم��ات  تعد  وال��ت��ي 
تخ�ص�صية من اخلدمات املقدمة من 
واأكد  العاجلة.  الرعاية  مراكز  قبل 
اأياد ظريف ا�صت�صاري  الدكتور عادل 
غياثى  م�صت�صفى  يف  ال��ط��وارئ  ط��ب 
امل�صت�صفى  يف  ال����ط����وارئ  ق�����ص��م  اأن 
املن�صو�س  املتطلبات  كافة  ا�صتوفى 
اأطباء  ت�صم  ح��ي��ث  امل��ع��ي��ار  يف  عليها 
م��وؤه��ل��ني يف جم��ال رع��اي��ة الطوارئ 

ي�������ص���ان���ده���م ف����ري����ق م���ت���ك���ام���ل من 
واجلراحة  ل��الإن��ع��ا���س  االأخ�����ص��ائ��ي��ني 
والرعاية احلثيثة طيلة اأيام االأ�صبوع 
وع��ل��ى م���دار ال�����ص��اع��ة ول���دى الق�صم 
الالزمة  الرعاية  لتقدم  االإمكانيات 
حاالت  م��ن  يعانون  ال���ذي  للمر�صى 
حياتهم.  على  خطراً  وت�صكل  حرجة 
و�صتقوم م�صت�صفى غياثي بدور كبر 
ال�صحية  الرعاية  توفر  خ��الل  من 
لوقوع  ن��ظ��راً  للمراجعني  ال��الزم��ة 
مقرها على الطريق الدويل الرابط 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني 
وعدم  ال�صعودية،  العربية  واململكة 
وج��ود مراكز ط��وارئ اأخ��رى قريبة، 

الطريق  ه����ذا  خل���دم���ة  ب���االإ����ص���اف���ة 
ومناطق  م������دن  جل���م���ي���ع  احل����ي����وي 
م�صت�صفى  جت��ه��ي��ز  مت  اإذ  ال���ظ���ف���رة، 
غ��ي��اث��ي ل��ي��وؤدي خ��دم��ات��ه ع��ل��ى مدار 
جميع  ح�صول  ي�صمن  ومبا  ال�صاعة 
�صكان املنطقة على خدمات الطوارئ 
املنا�صبني  واملكان  الوقت  يف  الالزمة 
ال���ت���ي تت�صم  امل���ع���اي���ر  اأع���ل���ى  ووف�����ق 

باجلودة وال�صالمة العاملية.
التطوير  على  امل�صت�صفى  وحت��ر���س 
امل�صتمر لالرتقاء باخلدمات املقدمة 
العاملية،  امل��ع��اي��ر  م��ع  يتنا�صب  مب��ا 
ق�صم  اأط��ف��ال يف  ع��ي��ادة  اإ�صافة  اإذ مت 
ال����ط����وارئ ح��ي��ث ي��ت��م ع����الج حاالت 

االأط���ف���ال ال��ط��ارئ��ة م��ن ق��ب��ل اأطباء 
رعاية  جم��ال  يف  موؤهلني  خمت�صني 
االأجهزة  ل��دي��ه��م  وت��ت��وف��ر  االأط���ف���ال 

وكذلك  ال��الزم��ة،  واالأدوات  الطبية 
اجلهاز  ت��ن��ظ��ر  وح�����دة  اإ����ص���اف���ة  مت 
امل�صت�صفى  يف  وي����وج����د  ال��ه�����ص��م��ي 

غ��رف عمليات جمهزة الإج��راء كافة 
التقليدية  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

وجراحة املنظار.

•• دبي -وام:

ناق�س فعالية حمادثات التحول للرعاية ال�صحية �صمن فعاليات معر�س 
وموؤمتر ال�صحة العربي يف "اآراب هيلث 2022" املقام حاليا يف مركز دبي 
التجاري العاملي نق�س اال�صتثمار يف التكنولوجيا الن�صائية املعروفة باإ�صم 

املراأة. �صحة  "كوفيد19-"على  جلائحة  ال�صلبي  "فيمتيك" والتاأثر 
�صوليفان"  اآن���د  "فرو�صت  موؤ�ص�صة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  االأب��ح��اث  الآخ���ر  ووف��ًق��ا 
هيلث  "اآراب  خ���الل  عنها  الك�صف  مت  وال��ت��ي   - واال���ص��ت�����ص��ارات  ل��الأب��ح��اث 
" ت�صببت بتعميق الفجوات املوجودة  فاإن جائحة" كوفيد19-   2022-"
م�صبًقا بني اجلن�صني فعلى �صبيل املثال يف عام 2020 خ�صرت الن�صاء 64 
مليون وظيفة وواجهن جمموعة من التحديات االأخرى التي مل يتم حلها 
اأو معاجلتها بعد مبا يف ذلك ال�صحة العقلية غر املراقبة ونق�س الرعاية 
العمل  مكان  يف  والتحديات  لالأطفال  العقلية  وال�صحة  ال�صن  لكبرات 

وغرها.
وقالت رينيتا دا�س نائبة الرئي�س االأول وال�صريك لدى موؤ�ص�صة "فرو�صت 
 " اآند �صوليفان" خالل م�صاركتها يف حمادثات حتول الرعاية ال�صحية.. 
ال  مع توقع و�صول عدد الن�صاء يف العامل اإىل 4.2 مليار يف عام 2030 
حيث  امل���راأة  �صحة  تكنولوجيا  يف  اال�صتثمار  يف  وا���ص��ح  نق�س  هناك  ي��زال 
دوالر  مليار   29 م��ن  دوالر  مليار   1.7 "اأو   ?5.8 فقط  الن�صاء  تتلقى 
2021 وال تزال هناك العديد من  م�صتثمرة يف ال�صحة الرقمية يف عام 
العوائق والتحديات التي حتول دون حتقيق االإمكانات الكاملة لالإ�صتثمار 
املال  راأ����س  الن�صاء يف  ع��دم وج��ود  ذل��ك  امل���راأة مب��ا يف  يف تكنولوجيا �صحة 
التي  االأن��ث��وي��ة  ال�صحة  تكنولوجيا  وتطبيقات  وامل�����ص��رع��ات  اال�صتثماري 

اأ�ص�صها الرجال".
لكٍل  اجلن�س  ح�صب  والعافية  ال�صحة  قطاع  م�صتقبل  �صيكون   " واأ�صافت 
من الن�صاء والرجال لذا فاإننا نحتاج اإىل التوقف عن النظر اإىل الرعاية 

ال�صحية كمنتج ويجب اأن يتغر تعريفنا للرعاية ال�صحية فال�صحة هي 
اأكرث من جمرد ابتعادنا عن االإ�صابة باالأمرا�س بل اإنها تتعلق ببناء جزء 
النظام وال��ذي �صيكون ج��زًءا ال يتجزاأ من جناح  الوقاية والتنبوؤ من  من 
اخلدمات  ومقدمي  ال�صركات  وت�صخر  الطويل  امل��دى  على  جمتمعاتنا 

الطبية واحلكومات واملنظمات غر الربحية للعمل �صوياً ب�صكل وثيق".
ومن اجلل�صات االأخرى البارزة يف حمادثات التحول يف الرعاية ال�صحية 
"كيف يعيد الذكاء اال�صطناعي ت�صكيل الرعاية ال�صحية"  جل�صة بعنوان 
قدمتها الدكتورة متارا �صنبل املديرة الطبية للمعلوماتية ال�صريرية لدى 
مركز "جونز هوبكنز- اأرامكو للرعاية ال�صحية" يف الظهران بال�صعودية 
"قيادة الطب من خالل ال�صحة الرقمية" قدمها  اأخرى بعنوان  وجل�صة 
ميثودي�صت"  "هيو�صنت  لدى  اال�صت�صارية  اخلدمات  مدير  كيلوج  ب��راديل 
خلدمات الرعاية ال�صحية العاملية يف دبي وجل�صة بعنوان "ت�صليط ال�صوء 
على البيانات ال�صحية" قدمها جيمي اآيرالند رئي�س ق�صم الرعاية ال�صحية 

يف �صركة اأمازون ويب �صرفي�صز االإمارات العربية املتحدة.
املنظمة  ماركت�س" –  "اإنفورما  جمموعة  مديرة  �صينجر  �صولني  وقالت 
اأ�صحاب  يلتقي  اأن  هيلث  اآراب  " ي�صر  العربي..  ال�صحة  وموؤمتر  ملعر�س 
ال�صحية  التقنيات  تطور  كيفية  الإ�صتك�صاف  التكنولوجيا  ورواد  ال���روؤى 
اأهمية  على  ال�صوء  اجلائحة  ت�صليط  مع  بالتزامن  م�صبوقة  غر  بوترة 
قابلية الت�صغيل البيني يف جمال الرعاية ال�صحية و�صرورة قيام مقدمي 
لتقدمي  ال�صحيحة  الرقمية  االأ�ص�س  بو�صع  ال�صحية  الرعاية  خ��دم��ات 
حت�صينات ملمو�صة يف رعاية املر�صى". ويعد "اآراب هيلث" الذي يقام هذا 
االأو�صط"  ال�صرق  "ميدالب  وم��وؤمت��ر  معر�س  مع  م�صرتك  كحدث  العام 
اأكرب معر�س وموؤمتر للرعاية ال�صحية يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
ال�صحية  الرعاية  يف  املتخ�ص�صني  احل��دث  ه��ذا  ي�صتقطب  حيث  اإفريقيا 
ال�صناعة  واإحاطات  العلمية  املحا�صرات  من  مبجموعة  ويتميز  العامليني 

وعرو�س املنتجات وفر�س التوا�صل.

اآراب هيلث 2022 يناق�ش التاأثري ال�شلبي جلائحة كوفيد- 19 على �شحة املراأة

موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء توقع مذكرة تفاهم مع )اأ�شرت دي اإم للرعاية ال�شحية(

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تطلق حملة للتوعية ب�شرطان عنق الرحم

لقاحات الورم احلليمي الب�شري تقلل من خطر االإ�شابة ب�شرطان عنق الرحم

�شحة اأبوظبي متنح م�شت�شفى غياثي ترخي�ش ق�شم الطوارئ

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س 
2020 دبي يف ق�صره �صعادة املعز بن عبد ال�صتار  املفو�س العام الإك�صبو 

بنميم �صفر اجلمهورية التون�صية لدى الدولة.
تون�س وتبادال وجهات  �صفر  ب�صعادة   - اللقاء  بداية  ورح��ب معاليه - يف 
ال��ن��ظ��ر ح���ول ع���دد م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ذات االه��ت��م��ام امل�����ص��رتك.. م���وؤك���دا اأن 
ال�صراكة  متانة  جت�صد  املتنامية  التون�صية  االإماراتية  االأخوية  العالقات 
ورعاية  بدعم  م�صتمرا  تطورا  ت�صهد  والتي  البلدين  بني  اال�صرتاتيجية 
من قيادتي البلدين ال�صقيقني مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة ويعود باخلر 

على �صعبيهما.
وقال معاليه اإن م�صاركة تون�س يف اإك�صبو 2020 دبي من خالل جناحها 

الواقع يف منطقة "الفر�س" ويحمل �صعار "�صباب ملهم.. م�صتقبل واعد" 
للم�صتقبل  ال��واع��دة  وتطلعاته  تون�س  �صباب  واب��داع��ات  ابتكارات  يج�صد 
اإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س املواقع ال�صياحية والتاريخية واحل�صارية يف تون�س. 
من جهته اأكد �صعادة ال�صفر التون�صي حر�س بالده على تعزيز التعاون 
م��ن جتربة  واال�صتفادة  امل��ج��االت  االإم����ارات يف خمتلف  دول��ة  م��ع  الوثيق 
االإمارات التنموية التي حتظى بتقدير عاملي.. م�صيدا بنجاح االإمارات يف 
ا�صت�صافة العامل وتقدمي اإك�صبو 2020 دبي مبا يليق مبكانة العرب وهو 
ما يدعو للفخر واالعتزاز بعزمية االإمارات واإ�صرارها على تقدمي منوذج 

ا�صتثنائي اأبهر العامل ويخدم االإن�صانية جمعاء.
االأخوة  رواب��ط  عمق  جت�صد  واالإم���ارات  تون�س  عالقات  اإن  �صعادته  وق��ال 
والتعاون العميقني بني البلدين ال�صقيقني ونتطلع لتعزيز هذا التعاون 

واإجناز امل�صاريع امل�صرتكة مبا يعزز م�صرة التنمية امل�صتدامة.

نهيان بن مبارك: م�شاركة تون�ش يف اإك�شبو 2020 دبي جت�شد تطلعاتها للم�شتقبل
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•• ال�صارقة- وام:

يف  املتخ�ص�صة  الربحية  غر  املنظمة   - ب��رل  م��ب��ادرة  نظمت 
يف  وال�صفافية  امل�صاءلة  على  قائمة  موؤ�ص�صية  ثقافة  تر�صيخ 
منطقة اخلليج .. �صل�صلة من جل�صات تعهد قطاع االأعمال مع 
عدد من اجلامعات يف منطقة اخلليج مب�صاركة اأكرث من 700 
طالب وجمموعة من كبار املديرين التنفيذيني من ال�صركات 

االإقليمية الرائدة.
اجلل�صات  هذه  ناق�صتها  التي  الرئي�صية  املو�صوعات  وت�صمنت 
النمو  اأه���داف  وحت��دي��د  املوؤ�ص�صية  ال��ن��زاه��ة  م�صتويات  تعزيز 

امل�صتدام وامل�صوؤول لل�صركات الكبرة.
هام�س  على  املبادرة  اأجرتها  التي  ال��راأي  ال�صتطالعات  ووفقا 
باملائة من الطالب مل يكونوا على   62.9 اأن  اجلل�صات تبني 
دراية مبعنى احلوكمة املوؤ�ص�صية بينما كان 37.1 باملائة منهم 
على دراية باملفهوم ولكنهم غر مدركني للتطبيقات العملية 
هذه  مثل  اأه��م��ي��ة  اأك���د  ال���ذي  االأم���ر  املوؤ�ص�صية  البيئات  يف  ل��ه 
والطالب  االأع��م��ال  ق��ادة  بني  توا�صل  و�صيلة  لتكون  اجلل�صات 
لتو�صيح كيفية تطبيق ال�صركات ملمار�صات احلوكمة املوؤ�ص�صية 
اأكرث  اأع��م��ال  بيئة  بناء  يف  املمار�صات  لهذه  االأ�صا�صي  وال���دور 

ن�صجا ومرونة.
التدري�س  هيئة  ع�صو  ال��د���ص��وق��ي  جن���الء  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
البحرين  ال���ط���الب يف ج��ام��ع��ة  " ت��ع��ل��م  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ج��ام��ع��ة 
منهجيات خمتلفة لكيفية تعزيز املنظمات للنزاهة وممار�صتها 
يف مكان العمل ونحن نتطلع اإىل تقدمي املزيد من التعهدات 

معا".
ح�صن  اجلل�صات  ه��ذه  يف  واملتحدثني  اخل���رباء  جلنة  و�صمت 
بوادار نائب الرئي�س لل�صوؤون القانونية والتنظيمية يف �صركة 
ال�صرق  منطقة  يف  التنوع  مدير  رولينغز  واأوري��ي��ل  فيديك�س 
االمتثال  مدير  �صندي  وبكر  فيديك�س  يف  واأفريقيا  االأو���ص��ط 
ملنطقة ال�صرق االأو�صط يف �صابك وعلياء املال مديرة التطوير 

و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  ملنطقة  واالإع����داد  واالأداء  الوظيفي 
االت�صاالت يف  رئي�صة  زمعي  ورنا  يونغ  اآند  اإرن�صت  يف  اأفريقيا 
�صركة ن�صما القاب�صة و�صامر ثابت مدير اال�صتدامة يف �صركة 
احتاد املقاولني ودميرتي�س ت�صوروبلي�س مدير املوارد الب�صرية 
���ص��ارك��ت يف هذه  ال��ت��ي  ال��ه��الل للم�صاريع وم��ن اجل��ام��ع��ات  يف 
البحرين  وجامعة  دب��ي  وجامعة  اأبوظبي  جامعة  اجلل�صات: 
وج��ام��ع��ة االأم����ر ���ص��ل��ط��ان وج��ام��ع��ة االأم�����رة ن���ورة ب��ن��ت عبد 

الرحمن وجامعة فهد بن �صلطان.
وقالت رانيا �صعداوي املديرة التنفيذية ملبادرة برل " تهدف 
املوؤ�ص�صية  امل�صتدام واحلوكمة  النمو  تعزيز  اإىل  هذه اجلل�صات 
جلميع  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  لتحقيق  وال��ن��زاه��ة  ال��ت��ن��وع  وت�صجيع 
التعاون  حتقيق  االأع��م��ال  جمتمع  على  و  امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب 
لي�س داخل قطاع العمل فح�صب بل وكذلك مع املجتمع املدين 
اإىل  اجلل�صات  ه��ذه  تهدف  كما  اأي�صا  االأك��ادمي��ي��ة  واالأو���ص��اط 
ال�صباب   - االأ�صا�صية يف جمتمعنا  الركائز  اإح��دى  التفاعل مع 
- الإلهامهم وتوعيتهم باأهمية امل�صاءلة وال�صفافية الأنهم قادة 

اأعمال امل�صتقبل".
وخ���الل جل�صات تعهد ق��ط��اع االأع��م��ال وال�����ص��رك��ات ال��ب��ارزة يف 
اأخالقي،  والتزام  العمل مب�صوؤولية  اخلليج مبوا�صلة  منطقة 
التجارية  ممار�صاتها  يف  وال�صفافية  امل�صاءلة  م��ب��ادئ  وات��ب��اع 

و�صلوكياتها املهنية.
ع��ل��ى كيفية تطبيق  ال�����ص��ب��اب  امل�����ص��ارك��ني  واط��ل��ع��ت اجل��ل�����ص��ات 
ممار�صاتهم  يف  املوا�صيع  لهذه  اخلليج  منطقة  يف  ال�صركات 
املهنية وا�صتعر�صت التجارب العملية لهذه ال�صركات يف تنفيذ 

مثل هذه املبادرات يف مكان العمل.
وكانت مبادرة برل قد اأطلقت يف 2017 برنامج تعهد قطاع 
االأعمال خالل املنتدى االإقليمي ال�صتدامة االأعمال الذي عقد 
الربنامج  و يربز  املتحدة  لالأمم  العاملي  امليثاق  مع  بال�صراكة 
دور القطاع اخلا�س يف تعزيز النمو امل�صوؤول وامل�صتدام مبنطقة 
اخلليج من خالل تبني منهجيات احلوكمة املوؤ�ص�صية الر�صيدة 
وم��ن خ��الل ال��ربن��ام��ج دع��ت م��ب��ادرة ب��رل ق��ادة االأع��م��ال اإىل 

جتديد التزامهم باملبادئ االأخالقية يف تفاعلهم مع املجتمع.

•• دبي -وام:

زار معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي 
 ، واملتو�صطة  ال�صغرة  وامل�صاريع  االأعمال  لريادة  دولة  وزير 
دبي،   2020 اإك�صبو  معر�س  يف  ال�صلفادور  جمهورية  جناح 
والذي يقع مبنطقة التنقل ويحمل �صعار "البدء من ال�صفر 
بانداك  فني�صا  ا�صتقباله  يف  كان  حيث  اأف�صل"،  عامل  ل�صنع 

نائب املفو�س العام جلناح جمهورية ال�صلفادور يف املعر�س.
 2020 اإك�صبو  معر�س  اأن  الفال�صي  الدكتور  معايل  واأك��د 
دبي ي�صكل اليوم من�صة فريدة جتمع العامل على اأر�س دولة 
عرب  امل�صتدام  النمو  من  جديدة  مرحلة  لتد�صني  االإم���ارات 
اإعادة ر�صم خريطة االقت�صاد العاملي والتجارة الدولية لتكون 

وت�صريع  دعم  يف  ي�صهم  مبا  وا�صتدامة،  ومرونة  كفاءة  اأك��رث 
ملا  املقبلة  املرحلة  النمو خالل  وا�صتعادة  االقت�صادي  التعايف 

بعد "كوفيد – 19".
احلوا�س  ومتعدد  االأبعاد  ثالثي  عر�س  على  معاليه  واأطلع 
ي�����ص��ل��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى م�����ص��روع��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
باجلناح  العر�س  �صا�صات  خ��الل  م��ن  اأط��ل��ع  كما  ال�صلفادور، 
ال�صياحية  املناطق  واأه��م  الدولة  وت��راث  وثقافة  تاريخ  على 
التي متتلكها. وي�صتطيع الزائر جلناح ال�صلفادور ا�صتك�صاف 
اأنواع القهوة املميزة والتعرف على بع�س االأعمال وال�صناعات 
ت�صميمها  مت  وال��ت��ي  للن�صاء  واملخ�ص�صة  امل��ت��ع��ددة  ال��ي��دوي��ة 
ويطلق  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��ل��ف��ادوري��ة  التقليدية  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
خالل  من  ال�صلفادور  جمهورية  وحتر�س  "دني�س".  عليها 

التعريف  على  دب��ي   2020 اإك�صبو  معر�س  يف  م�صاركتها 
لت�صجيع  ال�صياحية  م�صاريعها  وعر�س  وثقافتها  بتقاليدها 
الزوار على اال�صتثمار فيها. وتعد ال�صلفادور اأ�صغر بلد يقع 
اإىل  م�صاركتها  خ��الل  من  ت�صعى  الو�صطى  اأمريكا  مركز  يف 

عقد اتفاقيات مع الدول امل�صاركة يف اإك�صبو 2020.
وحقق ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غ��ر النفطي ب��ني دول��ة االإم���ارات 
وجمهورية ال�صلفادور نقلة نوعية خالل العام املا�صي2021، 
الع�صرة  االأ���ص��ه��ر  خ���الل   113% بنحو  من���واً  �صجل  ح��ي��ث 
 ،2020 االأوىل من عام 2021 مقابل ذات الفرتة من عام 
بن�صبة  من��واً  ال�صلفادور  من  االإم��ارات��ي��ة  ال���واردات  �صجلت  اإذ 
%127 خالل تلك الفرتة، وال�صادرات �صجلت منواً بن�صبة 
.22% بن�صبة  منواً  الت�صدير  اإعادة  �صجل  فيما   ،121%

اأحمد الفل�شي يزور جناح ال�شلفادور يف اإك�شبو 2020 دبي

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

باإناء  زواره    2020 باأك�صبو  الفر�س  منطقة  يف  م��ايل  جناح  ي�صتقبل 
م��ن ف��خ��ار ي�صتند ع��ل��ى ي��دي��ن ي��ت��دف��ق م��ن ف��وه��ت��ه امل��ي��اه ع��ل��ى �صجادة 
توحي بدوامات من املوج وحول االإن��اء ع��دداً من مناذج الأ�صماك تدتلى 
بخيوط رفيعة جداً، وذلك يف جدارية على �صكل ن�صف دائرة كتب عليها 
جاء  هكذا  ال�صيافة"،  اأر���س  "مايل  و�صعار  ترحيب  كلمات  االأع��ل��ى  من 
ال�صعب  لوجوه  اما اخلارجي فكان جت�صيداً  الداخلي للجناح،  الت�صميم 

املايل ومالمح ال�صكان والبيئة املحيطة للدولة.
ومع بداية الرحلة داخل جناح مايل يف اك�صبو  �صيكت�صف الزائر اأنه اأمام 
منطقةوا�صعة ورحبة ت�صم مقتنيات تعرب عن تاريخ وثقافة وتراث دولة 
مايل، فاجلناح مفتوح وعلى اجلدران لوحات ار�صادية حتكي عن اجلوانب 
املهمة يف تاريخ مايل وتنوع الثقافات ، والتعرف على اأر�س الفر�س اأثناء 
القيام برحلة عرب نهر النيجر الذي مير على عدة مناطق ويعترب ربط 

والتقاليد يف  والعادات  الثقافات  وامتزاج  املجاورة  ال�صعوب  وتوا�صل مع 
�صوء االنفتاح االقت�صادي والتجاري يف املنطقة.

ال�صحراء حتت  االأب��ل يف  رحلة  تعر�س  كبرة  لوحة  على  ج��دار  ويحوز 
املايل  التارخ  حتاكي  التى  الق�ص�س  من  مو�صى،  مان�صا  ا�صطورة  عنوان 
وتاأ�صيل عاداته وتقاليده وجزء مهم من ثقافته، كما ت�صم لوحة اأخرى 
ولوحة  الذهب  نهر  بعنوان  اإفريقيا  خريطة  ت�صم  املقابلة  اجلهة  على 
م���ايل، ف�صال عن  واكت�صافة يف  ال��ذه��ب  ت��ط��ور جت���ارة  تو�صح  ار���ص��ادي��ة 
التو�صيح املف�صل خلطوات الت�صنيع للتجارة، وانه من اأهم موارد الدخل 
امرباطورية  بعنوان  رك��ن  خ�ص�س  اللوحة  نف�س  ويف  للدولة،  القومي 
مايل الذي ا�صتفا�س يف ال�صرد وبني ق�صة التطور والتنمية يف خطوات 

منو نابعة من االنفتاح على العامل واال�صتفادة من التنمية الب�صرية.
وتنتقل الرحلة بالزائر اإىل منوذج على �صكل حمراب ي�صم �صورة ل�صاب 
بابت�صامة  للعامل  يدية  با�صط  وهو  االأبي�س  التقليدي  زيه  من مايل يف 
ترحيب ويقف على الرمال الناعمة بقدمني خاليتني من النعال، وهذا 

ال�صكل مال�صق للوحة تو�صيحية ل�صيدة ترتدي عقد من التمر االأ�صفر 
واحلياة  الثقافات  خمتلف  م��ن  لقطات  وب��ج��واره��ا  ال��ك��ب��رة،  احل��ب��ة  ذو 
للحياة  باالإ�صافة  النيجر،  نهر  ثقافة  عنوان  وال�صاحلية حتت  البحرية 
العامة والرتاث املايل وكاأن اللوحة �صمت كل اأ�صناف احلياة التى ت�صكل 

وجدان ال�صعب املايل.
�صناديق  يف  والتاريخية  الثمينة  الفنية  م��ايل  حتف  اإىل  الرحلة  ت�صل 
املفاجاآت التى وزعت يف اأرجاء اجلناح ب�صكل منظم واحرتايف لكي يتمكن 
من  امل�صنوع  ان�صني  باغو  فمنها  بها،  واال�صتمتاع  اكت�صافها  من  الزائر 
االأحجار الكرمية بدقة وفن عايل جداً، و�صوار االأرغنت وبو دواوري بل 
امل�صنوع من الذهب الذي ميثل دولة، ويف جدارية بطول احلائط �صمت 
وثقافة  التاريخ  م��ن   " بوغوالفيني  وفخامة"  با�صطورة  يتعلق  م��ا  ك��ل 
ال��رتاث واأم��ام اجلدارية هيكل �صجرة منحوتة من اخل�صب وبها  وتنوع 
وورود  بي�صاء  زه��ور  لالغ�صان  ا�صيف  لكن  اأوراق  ب��دون  كثرة  اغ�صان 
ويف  اأجر"  "باي  الزراعية  التطبيقات  لتو�صيح  االأغ�صان  مفا�صل  عند 

املزارعني  لوجوه  �صور  فيها  علقت  ال�صغرة  اللوحات  بع�س  اجلدارية 
من الرجال والن�صاء وبع�س املحا�صيل الزراعية التى ا�صتهرت بها مايل، 
اأخ��رى متثل �صعب  وفا�صل رفيع يف�صل بني ه��ذه اجل��داري��ة وج��داري��ة 
املتداولة فيها،  القدمية وال�صناعات  والعمارة  النهر  املطلة على  باماكو 
اأجل  من  الدولة  تنفذها  التى  احلديثة  امل�صاريع  على  ال�صوء  القاء  مع 

التنمية والتطوير .
تت�صابه  مل  التقليدية  واحل��رف  اليدوية  امل�صغوالت  اأن  ال��زائ��ر  يكت�صف 
مع معظم الدول حيث اأن امل�صغوالت اليدوية واحلرف التقليدية متثل 
الناجت املحلي ملايل، فامل�صغوالت عبارة عن ا�صاور وقالئد وعقود م�صنوع 
يف  ملايل فر�صة كبرة جداً  بالن�صبة  اأك�صبو  لكن  الكرمية،  االأحجار  من 
الذهب والزراعة،  املحلي من  الرتويج للدولة والتعريف بها وبانتاجها 
االتفاقيات  توقيع  اإىل  اأك�صبو  يف  م�صاركتها  خ��الل  م��ن  م��ايل  وتتطلع 
االقت�صادية التى تدعم الدخل القومي للبالد وتبادل اخلربات مع دول 

العامل امل�صاركة

•• دبي -وام:

را�صد  ب��ن  حممد  مكتبة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  امل��ر  حممد  م��ع��ايل  افتتح 
معر�س "ملحات من االإمارات" الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون 
ال�صارقة �صمن احتفاالتها  والت�صميم بجامعة  الفنون اجلميلة  مع كلية 

باليوبيل الذهبي لدولة االإمارات.
الدكاترة  اإ���ص��راف  حت��ت  وطالبة  طالباً  خم�صني  اأع��م��ال  املعر�س  ت�صمن 
كرمية ال�صوملي واإميان اإبراهيم وعبد ال�صمد اخلالدي وحممد يو�صف 
وثائر هالل  ون��دى عبداهلل  كليتان  واأن���درا  ال��ربدوي��ل  و�صيماء  احل��م��ادي 
الرتاث  يف  بحوثهم  عك�صت  وال��ذي��ن  ماثيو  ورينجي  الكبي�صي  ومعت�صم 

االماراتي تلك امل�صاركات.
جيل  ل��ربوز  توؤ�صر  التي  الطالبية  بامل�صاركات  امل��ر  حممد  معايل  واأ���ص��اد 
جديد من الفنانني وامل�صممني الذين ميتلكون الروؤية والهدف والتنوع 
واعد  ل�صباب  انطالقة  ميثل  املعر�س  واأن  الت�صكيلي  العمل  يف  واالبتكار 

ومبدع.

وثمن بالل البدور التعاون بني الندوة وجميع املوؤ�ص�صات االأكادميية التي 
اأهداف  توؤكد  والتي  وللطالب،  املتلقي  للجمهور  الفنية  الذائقة  تنمي 
بجميع  ورح��ب  االإبداعية،  وامللكات  القدرات  تنمية  يف  امل�صاركة  يف  الندوة 

اجلهود التعاونية يف هذا اجلانب.
والت�صميم  اجلميلة  الفنون  كلية  عميد  احل�صني  م��ه��دي  ن��ادي��ة  وق��ال��ت 
بجامعة ال�صارقة ان االأعمال املعرو�صة متثل اخت�صا�صات الكلية االربعة 
الداخلي  والت�صميم  واملن�صوجات  االزي��اء  وت�صميم  اجلميلة  الفنون  وهي 
واالت�����ص��ال ال��ب�����ص��ري وق���د مت��ازج��ت االع���م���ال م��ا ب��ني ال��ر���ص��وم الزيتية 

وال�صراميك واملل�صقات واملج�صمات الثالثية االبعاد.
خ��الل جم�صمات  م��ن  املعر�س  الداخلي يف  الت�صميم  ���ص��ارك ط��الب  وق��د 
ثالثية االأبعاد ج�صدت اأمناطا جتريدية ملفردات خمتارة ومميزة للرتاث 
امل��ادي كالتمر واملالب�س  ال��رتاث  االإماراتي وتنوعت هذه املفردات ما بني 
االإماراتية كاجلبال  البيئة  باالإ�صافة لطبيعة  الن�صائية  الرتاثيه واحللي 
وال�صحراء ومتيزت االأعمال باخللفية البحثية وراء كل عمل والر�صومات 
ال��ت��ج��ري��دي��ة ح��ي��ث ط��وره��ا ال��ط��الب ب��ا���ص��ت��خ��دام ب��رام��ج احل��ا���ص��ب االآيل 

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  ب��ور���س  ع��ال��ي��ة  تقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  تنفيذها  ومت 
والت�صميم.

الب�صري  الت�صميم  اخت�صا�س  يف  م�صاعد  ا�صتاذ  ع��ب��داهلل  ن��دى  وذك���رت 
اقوال  جت�صد  املل�صقات  بع�س  اأن  احل���رويف  ت�صميم  م�صاقات  وا���ص��ت��اذة 
ال�صيخ زايد رحمه اهلل وقد ابتكر الطلبة خطوطا طباعية عربية حديثة 

م�صتوحات من املا�صي للدالله على م�صمون القول.
كالربجيل  االم���ارات  من  م�صتوحات  التينية  خلطوط  مل�صقات  وهناك 
وال�صدو والعمارة وقد ابتكر الطلبة جم�صمات للحروف بتقنيات خمتلفة 
الن�صيد  ت�صميم حرويف جلدارية  هناك  الليزر كذلك  وق�س  النحت  مثل 
الوطني ب�صكل علم االمارات وقد تعاون 25 طالبا وطالبة البتكار موزييك 
حرويف جلدارية العلم والن�صيد الوطني احتفاال بالعيد الوطني اخلم�صني 

لالمارات عر�صت بهيئة فيديو متحرك البراز مراحل التنفيذ.
والت�صميم  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  يف  امل��رئ��ي  االت�����ص��ال  ط���الب  وع��ر���س 
مبتكرة  بطريقة  ت��راث��ي��ة  ام��ارات��ي��ة  منتجات  لتغليف  مبتكرة  ت�صاميم 
العربية  وهويتها  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  تاريخ  تعك�س  وحديثة 

اال���ص��ي��ل��ة وق����ام ال��ط��الب ب��ع��م��ل ب��ح��ث وا���ص��ع ال���ص��ت��ك�����ص��اف اه���م املنتجات 
لتكون جزءاً  االزمنة  وتناقلت عرب  اجدادنا  ورثناها من  التي  االماراتية 
من حياتنا اليومية ومت ت�صميم وانتاج تغليف ملنتوجات متنوعة ومتيزت 
ت�صميمي  ط��راز  يف  الب�صرية  الرتاثية  العنا�صر  با�صتخدام  الت�صاميم 
معا�صر يعك�س الهوية الوطنية لهذه املنتجات و�صكل هذا امل�صروع حتدي 
اثمر  مما  متنوعة  ثقافية  خللفيات  ينتمون  وال��ذي��ن  التخ�ص�س  لطلبة 
التغليفات يف ور�س  انتاج جميع  املنتجة ومت  الت�صاميم  تنوع ثري يف  عن 

وخمتربات كلية الفنون اجلميلة والت�صميم وباأيدي الطلبة.
اأن  اأ�صتاذ الفنون اجلميلة يف جامعة ال�صارقة  وذكرت د. كرمية ال�صوملي 
م�صاركة طالب ال�صف االأول بالكلية كانت عبارة عن ت�صميم ملجموعة من 
حداثة  واأك��رث  وخمتلف  معا�صرة  فنية  بلم�صة  االأبعاد  ثالثية  الرباجيل 
لربط الطالب باملفردات املعمارية الرتاثية باالإ�صافة اإىل بع�س اللوحات 
الفنية كالربقع االماراتي والقوارب ال�صراعية والبيوت والقالع وجميعها 
رموز تراثية يعمل عليها الطالب باأ�صلوب واألوان معا�صرة يتفاعل معها 

الطالب.

جناح مايل يعر�ش اأ�شطورة مان�شا مو�شى وحتفًا فنية 
تاريخية ثمينة يف اأك�شبو 2020  

افتتاح معر�ش ملحات من االإمارات

اللواء النعيمي ي�شهد تخريج النخبة 
االأوىل من الربنامج التدريبي يف التحقيق 
والقب�ش والتفتي�ش وا�شتخدام �شلح تيزر

•• راأ�س اخليمة-وام:

�صهد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، تخريج النخبة 
االأوىل �صمن الربنامج التدريبي يف التحقيق 
والتفتي�س  والقب�س  االأمني  التفاو�س  على 
اإدارة  نفّذته  "تيزر" ال��ذي  �صالح  وا�صتخدام 
املهام اخلا�صة ب�صرطة راأ�س اخليمة، باإ�صراف 
ومتابعة العقيد ركن دكتور يو�صف �صامل بن 
اخلا�صة  املهام  اإدارة  مدير  الزعابي  يعقوب 
املدربني  من  ونخبة  اخليمة،  راأ���س  ب�صرطة 
ذوي  م��ن  اخل��ا���ص��ة،  امل��ه��ام  الإدارة  ال��ت��اب��ع��ني 
الكفاءة واخلربة العالية يف هذا املجال. ح�صر 
التخريج العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي 
نائب قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، واملقدم 
ال��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����س مركز  ي��و���ص��ف ع��ب��د اهلل 
�صباط  م��ن  وع���دد  ال�صامل،  امل��دي��ن��ة  �صرطة 
اإدارة املهام اخلا�صة، وموظفي مركز �صرطة 
التدرببي  الربنامج  وياأتي  ال�صامل.  املدينة 
الداخلية،  وزارة  ا�صرتاتيجية  من  انطالقاً 
راأ�س  ل�صرطة  العامة  القيادة  تنتهجها  التي 
اخليمة، يف مواكبة اأف�صل التقنيات املتطورة 
مل��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة، م���ع تعزيز  واحل���دي���ث���ة 
ال��ل��واء علي  واأ����ص���اد  االأرواح.  و���ص��الم��ة  اأم���ن 
تاأهيل  يف  التدريبي،  بالربنامج  ع��ل��وان،  ب��ن 
ال�صاملة،  ال�صرطة  مبراكز  التحقيق  �صباط 
ال�صامل"  ال��ت��ح��ق��ي��ق  "ب�صابط  ي���ع���رف  مل���ا 
القب�س،  عمليات  على  تدريبهم  خ��الل  م��ن 
والتفتي�س، وفن ا�صتخدام ال�صالح الكهربائي 

"تيزر".

مبادرة بريل تنظم جل�شات تهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي باأهمية ال�شفافية واحلوكمة املوؤ�ش�شية
Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452

Legal Notice by Publication
No.: (969/2022)

No.: of Deed: 237845/1/2021
Notice Server : Dubai Commercial Bank (PJSC)
Notice Recipient : HASSAN KHAN - British national
1. The Notice Server, Dubai Commercial Bank, a public joint stock company for which a 
commercial license was issued by Dubai Department of Economic Development with the 
activity of commercial bank.
2. The Notice Recipient is a British national holder of UAE Identity Card No.: 784-1968-
1762873-0.
3. The Notice Recipient obtained bank facilities represented in Real Estate Loan from the 
Notice Server Bank. A mortgage contract was made with the Bank on 28/4/2021 in which 
the Notice Recipient mortgaged the residential unit located in Khalifa Tower Area No.: 
1806 and Plot of Land No.: 190 and Municipality No.: 245-825 in Building No.: 2. In 
addition, a certificate of real estate ownership was issued by the Department of Economic 
Development on 5/2/2018. This certificate shows that the property is mortgaged in favor 
of the Notice Server Bank which is located at Khalifa Tower with Plot of Land No.: 190, 
Municipality No.: 345-825 and the building called B D 29 Boulevard - Building No.: 2 (BD 
29 BLVD T2) on Level No.: 18.
4. The Notice Recipient failed to pay the indebtedness due from him in the amount of 
AED 2,255,233.46 (Two Million Two Hundred Fifty Five Thousand Two Hundred Thirty 
Three Dirham and Forty Six Fills) which is due on 31/10/2021. In addition, despite he was 
warned of payment, he did not respond.
5. In application of the provision of Article 25 of Law No.: 14 of 2008 concerning the 
guarantee mortgage in the emirate of Dubai which states that «the Creditor Mortgagor who 
holds a guarantee mortgage or his general or private successor has the right to commence 
the procedures of expropriation of the mortgaged property and to sell the same if the debt 
is not paid on its due date or if a condition of maturity of due date before the expiry of 
that date had materialized. However, this is subject to the condition of giving notice to the 
debtor or possessor of property or the real estate unit mortgaged through the Notary Public 
for maximum of 30 days.
6. Therefore, the Notice Server warns the Notice Recipient to pay the due debt in the 
amount of AED 2,255,233.46 (Two Million Two Hundred Fifty Five Thousand Two 
Hundred Thirty Three Dirham and Forty Six Fills) which becomes due on 31/10/2021.
7. Alternatively, the Notice Server shall resort to completion of procedures provided in 
Law No.: 14 of 2008 concerning the guarantee mortgage in the emirate of Dubai and also 
the provisions of Civil Transactions Law and Law of Civil Procedures.

Accordingly,
The Notice Server hereby warns the Service Recipient to pay the amount due from him 
in the amount of AED 2,255,233.46 (Two Million Two Hundred Fifty Five Thousand 
Two Hundred Thirty Three Dirham and Forty Six Fills) which is due on 31/10/2021 and 
which is guaranteed in the Mortgage Contract dated 28/4/2021. However, the foregoing 
is subject to expropriation of ownership of mortgaged property and to sell the same by 
public auction according to the provisions of Guarantee Mortgage No.: 14 of 2008 in the 
emirate of Dubai in preparation for seeking a judgment marking the Mortgage Contract 
with executive formulation and to issue order and decision to impose executive attachment 
on the mortgaged property. However, this aims to sell the mortgaged property by public 
auction in application of the provisions of Articles 25 and 26 of Law No.: 14 of 2008 
concerning Guarantee Mortgage in the emirate of Dubai against the indebtedness due from 
the Notice Recipient.

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392



األربعاء   26  يناير    2022  م   -    العـدد   13452  
Wednesday  26  January   2022   -  Issue No   13452

10

عربي ودويل
الكرملني قلق من و�شع جنود اأمريكيني يف حالة تاأهب 

•• مو�صكو-اأ ف ب

عرب الكرملني اأم�س الثالثاء عن قلقه اإزاء ت�صاعد التوتر ب�صاأن اأوكرانيا وقرار وا�صنطن و�صع 
لل�صحافيني  بي�صكوف  الكرملني دميرتي  با�صم  املتحدث  وقال  تاأهب.  8500 جندي يف حالة 
االإج��راءات االأمركية بقلق  “نراقب تلك  اأ�صاف  التوتر«.  املتحدة تقوم بت�صعيد  “الواليات  اإن 
“حالة  يف  و�صعت  اأم��رك��ي  ع�صكري   8500 عديدها  ق��وة  اإن  االثنني  البنتاغون  اأعلن  ب��ال��غ«. 
�صمال  حللف  التابعة  التدخل  لقوة  تفعيل  اأي  لتعزيز  ن�صرها  الحتمال  حت�صبا  ق�صوى”  تاأهب 
االأطل�صي ردا على االأزمة االأوكرانية. ح�صدت رو�صيا 100 الف جندي قرب احلدود االأوكرانية 
مثرة املخاوف من اأن تكون تخطط لغزو جارتها املوالية للغرب، ما ا�صتدعى حتذيرات من دول 
اإميانويل  الفرن�صي  نظره  اإىل  �صيتحدث  بوتني  فالدمير  الرئي�س  اأن  بي�صكوف  واأك��د  الغرب. 
ماكرون بنهاية االأ�صبوع. واأعلنت احلكومة الفرن�صية اأن م�صوؤولني رو�صا واأوكرانيني �صيجتمعون 

بنظرائهم الفرن�صيني واالأملان االأربعاء يف باري�س �صعيا للخروج من املاأزق.

م���رور خم�صة  ب��ع��د  ال��راب��ع��ة  تلقي اجل��رع��ة  ع��ام��ا   18
تلقي  اأو  بالفرو�س  االإ�صابة  من  معافاتهم  عن  اأ�صهر 
اجلرعة الثالثة. وتخرج التو�صية اإىل حيز التنفيذ بعد 
م�صادقة مدير عام وزارة ال�صحة بروفي�صور نحمان اأ�س 

ح�صب بيان ال�صحة اال�صرائيلية.
اإثر  ج��اء  التو�صية  بهذه  ال��ق��رار  اأن  اإىل  البيان  واأ���ص��ار 
بثالث  اأعلى  حماية  على  تدل  التي  االإيجابية  النتائج 
اإىل خم�س مرات من االإ�صابة مبر�س خطر من جراء 
وحماية  الرابعة  اجلرعة  تلقي  بعد  بكورونا  االإ�صابة 
تلقوا  بالعدوى قيا�صا مبن  االإ�صابة  اأعلى مبرتني من 

اجلرعة الثالثة فقط.

•• رام اهلل-وام:

بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   83613 اإ���ص��رائ��ي��ل  �صجلت 
وقت  يف  املا�صية  �صاعة  ال�24  خ��الل  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
ا�صتمرار  مع  االرت��ف��اع  يف  اخلطرة  االإ���ص��اب��ات  توا�صل 
باالإ�صابات  تف�صي الفرو�س وت�صجيل معدالت قيا�صية 
والعدوى خالل املوجة اخلام�صة بح�صب ما اأفادت وزارة 
ال�صحة االإ�صرائيلية اأم�س. واأو�صى فريق الطب الوبائي 
اال�صرائيلية  ال�����ص��ح��ة  ب�����وزارة  اال���ص��ت�����ص��اري��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
ال��ب��ال��غ��ني يف  ال�����ص��ك��ان  راب��ع��ة جلميع  ب��ج��رع��ة  بال�صماح 
اإ���ص��رائ��ي��ل. و���ص��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان م��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م عن 

اإ�شرائيل ت�شجل 83613 اإ�شابة جديدة بفريو�ش »كورونا«

�صد  مماثلة  حماية  م�صتويات  تطوير  م��ن  ومتكنت 
املتحورات  اإىل  بالن�صبة  احل���ال  ه��ي  ك��م��ا  اأوم��ي��ك��رون، 

ال�صابقة، لكن مع مدة حماية اأطول«.
ترتاوح  �صخ�صا   1420 ال�صريرية  التجربة  وت�صمل 
با�صم  ن��اط��ق  وق����ال  ع���ام���ا.  و55   18 ب���ني  اأع���م���اره���م 
ت�صمل  التجربة ال  اإن  بر�س،  فران�س  لوكالة  “فايزر” 
55 ع��ام��ا الأن هدف  اأع��م��اره��م ع��ن  اأ���ص��خ��ا���ص��ا ت��زي��د 
الدرا�صة يتمثل يف قيا�س اال�صتجابة املناعية للم�صاركني 
كل  يف  التجربة  وجت��ري  اللقاح.  فعالية  تقدير  ولي�س 
اإعطاء  ومت  اإفريقيا،  وجنوب  املتحدة  ال��والي��ات  اأنحاء 

احلقنة االأوىل مل�صارك يف والية نورث كاروالينا.
ويق�صم امل�صاركون يف التجربة اإىل ثالث جمموعات.

من  جرعتني  تلقوا  اأ�صخا�صا  االأوىل  املجموعة  ت�صمل 
من  يوما   180 اإىل   90 قبل  فايزر-بايونتيك  لقاح 
من  ج��رع��ت��ني  اأو  ج��رع��ة  ه����وؤالء  و�صيتلقى  ال��ت��ج��رب��ة، 
جرعتهم  تلقوا  اأف��رادا  الثانية  وت�صم  اجلديد.  اللقاح 
نف�صها،  ال���ف���رتة  ق��ب��ل  امل����ع����ززة،  اجل���رع���ة  اأو  ال��ث��ال��ث��ة 
اللقاح  من  جديدة  جرعة  على  اإم��ا  ه��وؤالء  و�صيح�صل 
اأوميكرون.  املطّور �صد  اللقاح  اأو جرعة من  االأ�صا�صي 
اأي  يتلقوا  اأ�صخا�صا مل  فت�صمل  الثالثة،  املجموعة  اأما 
لقاح �صد كوفيد-19 و�صيح�صلون على ثالث جرعات 

من اللقاح امل�صمم �صد املتحورة اأوميكرون.
و”بايونتيك”  “فايزر”  طورته  الذي  االأويل  واللقاح 
الدول  االأخ�صر يف  ال�صوء  لقاح يح�صل على  اأول  كان 

الغربية، يف كانون االأول-دي�صمرب 2020.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ا�صتقبال  ب����داأ  اأن����ه  ف��اي��رز-ب��اي��ون��ت��ي��ك  اأع���ل���ن حت��ال��ف 
متطّوعني لتجربة �صريرية ترمي اإىل اختبار ال�صالمة 
واال�صتجابة املناعية للقاح م�صاد للمتحّورة اأوميكرون 
من فرو�س كورونا، على اأ�صخا�س ال تتجاوز اأعمارهم 
“فايزر”  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وك��ان  عاما.   55
اأن  ب��داي��ة ك��ان��ون الثاين-يناير  اأع��ل��ن يف  ب��ورال  األ���ربت 
الت�صاريح  لطلب  جاهزا  يكون  قد  االأم��رك��ي  املخترب 
امل��ت��ح��ورة من  ل��ل��ق��اح ج��دي��د ي�صتهدف ه���ذه  ال���الزم���ة 

الفرو�س، الإطالقه يف وقت مبكر من اآذار-مار�س.
وقالت امل�صوؤولة عن اللقاحات يف �صركة فايرز كاثرين 
احلالية  املعطيات  تفيد  وق��ت  يف  اإن��ه  بيان  يف  جان�صن 
اأن اجل��رع��ات امل��ع��ززة م��ن ال��ل��ق��اح االأ���ص��ل��ي حتمي من 
تف�صل  ال�صركة  فاإن  الأوميكرون،  اخلطرة  االأعرا�س 

الت�صّرف بحذر اأكرب.
واأ�صافت “نحن ندرك اأهمية اال�صتعداد يف حال تراجع 
مواجهة  يف  وامل�صاعدة  ال��وق��ت،  مب��رور  احلماية  ن�صبة 

اأوميكرون واملتحورات االأخرى يف امل�صتقبل«.
“بايونتيك”  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  بالن�صبة 
االأملانية اأوغور �صاهني، يبدو اأن حماية اللقاح االأ�صا�صي 
كوفيد-19،  م��ن  املعتدلة  اأو  اخلفيفة  االأ���ص��ك��ال  �صد 

تت�صاءل ب�صرعة اأكرب مع اأوميكرون.
“هذه ال��درا���ص��ة ه��ي ج��زء م��ن نهجنا العلمي  واأو���ص��ح 
املتحورات  ت�صتهدف  لقاحات  تطوير  اإىل  يهدف  الذي 

•• اخلرطوم-وكاالت

اأطلق ال�صلطان اأحمد ح�صني اأيوب، 
حفيد موؤ�ص�س �صلطنة الفور، علي 
مبادرة  االثنني  االأول  اأم�س  دينار 
دعم  ب���ه���دف  كراهية”،  “�صفر 
اإقليم  يف  واال����ص���ت���ق���رار  ال�������ص���الم 
دارف��ور، الذي ظل يعاين منذ عام 
اأدت  2003 م��ن ح��رب ���ص��رو���س، 
امل���الي���ني من  ون������زوح  م��ق��ت��ل  اإىل 
�صكان االإق��ل��ي��م. واع��ت��رب ع��دد من 
االأهلية  واالإدارات  املجتمع  اأع��ي��ان 

  هذا املحامي ال�صابق، الذي اأ�صبح 
 ،2015 ع����ام  ال���ربمل���ان  يف  ن��ائ��ب��اً 
مع  يتعاي�س  اأن  خا�صة  عليه  ك��ان 
�صلفه  خّلفه  ال���ذي  امل��ره��ق  االإرث 
على راأ�س حزب العمل، الراديكايل 
جرميي كوربني. وقد تركت اأزمة 
لهذا  �صغًرا  هام�صا  ا  اأي�صً كوفيد 
مواجهة  يف  ل��ل��م��ن��اورة  ال��و���ص��ط��ي 
فجاأة  اأ�صبحت  حمافظة  حكومة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ت���دخ���ل  ����ص���دي���دة 

باالقت�صاد.
   »ال�����ص��ي��ف امل��ا���ص��ي، ب���دت قيادة 
كر �صتارمر حمفوفة باملخاطر”، 
يذّكرنا �صتيفن فيلدنغ، االأ�صتاذ يف 
يف  واملتخ�ص�س  نوتنغهام  جامعة 
 ،2021 ح��زب ال��ع��م��ل. ويف م��اي��و 
هارتلبول،  دائرة  العّماليون  خ�صر 
العمال  ال��ت��اري��خ��ي حل���زب  امل��ع��ق��ل 
ومبا�صرة،  ال�����ص��رق��ي،  ال�����ص��م��ال  يف 
�صجلوا نتائج �صيئة يف االنتخابات 
املحلية. ومن ح�صن حظ �صتارمر، 
اح��ت��ف��ظ ح��زب��ه ب�����ص��ع��وب��ة مبقعد 
ب���ات���ل���ي و����ص���ب���ني، ي���ورك�������ص���اي���ر، يف 

انتخابات فرعية.

نائب حمافظ يلتحق بالعمال
   يف االأول من يوليو، تغلبت كيم 

وال�صباب  ال�������ص���وف���ي���ة  وال�����ط�����رق 
وم���ن���ظ���م���ات امل���ج���ت���م���ع امل�������دين يف 
اأن ت�صكل  املبادرة ميكن  اأن  البالد، 
ف���ر����ص���ة ���ص��ان��ح��ة ل���وق���ف احل����رب 
واالقتتال امل�صتمر يف االإقليم رغم 
اأكتوبر  يف  ال�����ص��الم  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع 
2020. وتقوم املبادرة على تعزيز 
احلوار وتر�صيخ ثقافة ال�صالم بني 
اإقليم  خمتلف مكونات املجتمع يف 

دارفور.
اأو�صاعا  دارف������ور  اإق��ل��ي��م  وي��ع��ي�����س 
ا���ص��ت��م��رار احلرب  م��ع��ق��دة يف ظ���ل 

ليدبيرت، �صقيقة النائب العمالية 
ج���و ك��وك�����س، ال��ت��ي اغ��ت��ي��ل��ت على 
ي���د ن��ا���ص��ط مي��ي��ن��ي م��ت��ط��رف عام 
2016، على مناف�صتها من حزب 
�صوًتا.   323 ب��ف��ارق  امل��ح��اف��ظ��ني 
وبعد �صتة اأ�صهر، بداأ حزب العمال 

اأكرث  اإىل مقتل  اأدت  االأهلية، التي 
االأ�صهر  خ���الل  �صخ�س  األ����ف  م��ن 

ال�صت املا�صية.
واأع����ادت االأح����داث ال��ت��ي وق��ع��ت يف 
االإق��ل��ي��م ح���الل ال���ف���رتة االأخ����رة 
التي  ال���دم���وي���ة  احل������رب  م�����ص��ه��د 
وراح   ،2003 ع����ام  يف  ان���دل���ع���ت 
�صحيتها اأكرث من 300 األف قتيل 
2.5 ماليني،  نحو  ب�صببها  و�صرد 
والن�صاء  االأط���ف���ال  م��ن  معظمهم 
مع�صكرات  يف  ح��ال��ي��ا  وي��ع��ي�����ص��ون 

تفتقد الأب�صط مقومات احلياة.

وا�صعة  انتهاكات  احل��رب  و�صهدت 
وحرق،  اغت�صاب  عمليات  �صملت 
اجلنائية  امل���ح���ك���م���ة  ج���ع���ل  مم�����ا 
على  قب�س  اأوام��ر  ت�صدر  الدولية 
ال�صابق  ال���ن���ظ���ام  ق�����ادة  م���ن  ع����دد 
الذي  الب�صر  عمر  املعزول  بينهم 
 11 يف  �صعبية  ث����ورة  ب��ه  اأط���اح���ت 

اأبريل 2019.
االأح������داث  اإن  م���راق���ب���ون  وي���ق���ول 
احل���ال���ي���ة يف ب��ع�����س امل���ن���اط���ق هي 
العدالة  غ��ي��اب  ت��داع��ي��ات  اإح�����دى 
ور�������ص������وخ ث���ق���اف���ة االإف�����������الت من 

ال����ع����ق����اب. وي���ع���ي�������س ال�������ص���ك���ان يف 
م���ن���اط���ق اال����ص���ت���ب���اك���ات اأو����ص���اع���ا 
اخلطورة،  بالغة  واأمنية  اإن�صانية 
االأ�صر  من  العديد  اأ�صبحت  حيث 
الغذائية  وامل����واد  ل��ل��م��اأوى  بحاجة 
اأن  بعد  لل�صرب  ال�صاحلة  وامل��ي��اه 
موا�صيهم  ونهبت  بيوتهم  اأحرقت 

وممتلكاتهم.
ال�صودانية  احل���ك���وم���ة  وت���ع���ه���دت 
مناطق  ك���اف���ة  يف  االأم�����ن  ب��ت��ع��زي��ز 
يف  حتقيق  جلنة  و�صكلت  االإقليم؛ 
االأخ���رة، لكن نا�صطني  االأح���داث 
ب�صدة  ان��ت��ق��دوا  مدنية  ومنظمات 
طريقة تعامل ال�صلطات ال�صودانية 

مع هذه االأحداث.
وتتزايد املخاوف من حدوث املزيد 
من التدهور يف االأو�صاع االمنية يف 
دارفور، يف ظل عدم و�صع ترتيبات 
مهمة  ان��ت��ه��اء  بعد  حمكمة  بديلة 
البعثة امل�صرتكة بني االأمم املتحدة 
واالحتاد االإفريقي )اليوناميد( يف 
نهاية 2020. كما مل تطبق حتى 
االآن بنود اتفاق ال�صالم املوقع بني 
احل��ك��وم��ة ال�����ص��ودان��ي��ة وع����دد من 

احلركات الدارفورية امل�صلحة.
وك����ان االت���ف���اق ن�����س ع��ل��ى ت�صكيل 
األف   12 ق��وام��ه��ا  م�صرتكة  ق��وى 
االأمنية  القوات  فرد منا�صفة بني 
احلركات  وم��ق��ات��ل��ي  ال�����ص��ودان��ي��ة 
يف  االأم���ن  حلفظ  وذل���ك  امل�صلحة، 

االإقليم.

عامه على اأ�ص�س اأكرث �صالبة.
معامله  ����ص���ت���ارم���ر  ك����ر  و����ص���ع      
واأج�������رى ت���ع���دي���اًل وزارًي��������ا داخ���ل 
حكومة الظل. “لقد رفع امل�صتوى 
م��ن خ���الل اإ���ص��ن��اد ح��ق��ائ��ب مهمة 
الأ�صخا�س ذوي خربة مثل را�صيل 
ال�صوؤون  عن  االآن  امل�صوؤولة  ريفز، 
العلوم  اأ����ص���ت���اذ  ي���ق���ول  املالية”، 

ال�صيا�صية �صتيفن فيلدنغ. 
اأن �صتارمر  بعد هذا، من الوا�صح 
الناخبني  رف�������س  م���ن  ي�����ص��ت��ف��ي��د 
“بوجو”  ج���ون�������ص���ون.  ل��ب��وري�����س 
التقارير  م��ن��ذ  ب��ائ�����ص��ة  ح���ال���ة  يف 
ال�������ص���ح���ف���ي���ة ع�����ن ال����ع����دي����د من 
���ص��رتي��ت نّظمت  ���ص��ه��رات داون���ن���غ 

حال  يف  العمل  حل��زب  للت�صويت 
اإجراء انتخابات عامة، مقابل 31 
جون�صون.  بوري�س  حل��زب  باملائة 
ويوم االأربعاء، اأكد ا�صتطالع اآخر، 
اأج���ري يف دوائ���ر اجل���دار االأحمر، 
حلزب  ال���ت���اري���خ���ي���ة  امل���ع���اق���ل  اأي 
الناخبون  ����ص���وت  ح��ي��ث  ال��ع��م��ال 
 ،2019 دي�صمرب  للمحافظني يف 
عودة حمتملة حلزب العمل.    ال 
تو�صيع  �صتارمر  باإمكان كر  يزال 
خليفته  اأو  جون�صون،  م��ع  ال��ف��ارق 

العامة  ال�����ص��ح��ة  “نظام  وج���ع���ل 
يزدهر جمددا«.

ا�صتطالعات 
جيدة حلزب العمل

حزب  ا�صتفاد  ال�صياق،  ه��ذا  ويف     
العمل، الأكرث من �صهر بقليل، من 
ا�صتطالعات الراأي اجليدة. تقدر 
ل�صحيفة  يوغوف  اأجرتها  درا�صة 
التاميز يف منت�صف �صهر يناير، اأن 
39 باملائة من الناخبني م�صتعدون 

خالل عمليات احلجر ال�صحي يف 
2020 و2021.    وعلى خلفية 
الدعوات املتزايدة ال�صتقالة رئي�س 
املحافظني،  �صفوف  يف  احلكومة 
ا�����ص����ت����ب����دل ن�����ائ�����ب حم�����اف�����ظ يف 
والتحق  ج��ل��ده،  ال��ع��م��وم  جم��ل�����س 
غر  ظاهرة  وه��ي  العمال،  بحزب 
عاًما.  ع�صر  خم�صة  منذ  م�صبوقة 
وبرر كري�صتيان ويكفورد، املنتخب 
عن منطقة بوري �صاوث يف جنوب 
غ���رب اإجن���ل���رتا، ق����راره ب�����ص��رح اأن 

يقدم  م����ن  ف���ق���ط  “العّماليني 
املعي�صة  تكاليف  الأزم��ة  احللول” 
وي�صيف  ك��وف��ي��د.  ب��ع��د  وال��ت��ع��ايف 
“املحافظون ال يتحدثون حتى عن 
برنامج  ي��زال  ال  الق�صايا”.  ه��ذه 
ويف  للغاية،  ا  غام�صً العمال  حزب 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  ُن�صر  راأي  مقال 
)ي�صار  ال����غ����اردي����ان  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف 
�صتارمر  ك����ر  ت��ع��ه��د  ال����و�����ص����ط(، 
اأ�صا�س  “ببناء مملكة متحدة على 
واالحرتام”،  واالزده�������ار  االأم�����ن 

امل����ع����ني يف ح�����زب امل���ح���اف���ظ���ني يف 
اإذا  ح����ال ح�����دوث مت����رد داخ����ل����ي، 
مل ت���ق���دم احل��ك��وم��ة ح����اًل الأزم����ة 
فواتر  ���ص��رتت��ف��ع  بينما  ال��ط��اق��ة 
للربيطانيني  وال��ك��ه��رب��اء  ال���غ���از 
اأبريل. واالآن، حتى  باملائة يف   51
اليمني يجد ف�صائل للرجل االأول 
�صيبحث  عندما  العمل.  ح��زب  يف 
حزب املحافظني عن زعيم جديد، 
تو�صي كرونيكورة “حمافظة” يف 
باختيار  ت��ورن��ر،  جاني�س  التاميز 
ما  ول����ه  وج�����اد  “�صارم  ���ص��خ�����س 
ال��ّزاد ليكون له ثقل يف  يكفي من 

مواجهة �صتارمر«.
عن لو جورنال دي دميان�س

ال�شودان.. مبادرة »�شفر كراهية« الإحلل ال�شلم يف دارفور

فايزر وبيونتك تد�شنان جتربة للقاح ي�شتهدف »اأوميكرون« رو�شيا تدرج نافالني على قائمة »االإرهابيني واملتطرفني«
•• مو�صكو-اأ ف ب

عام،  منذ  امل�صجون  نافالني  األيك�صي  املعار�س  رو�صيا  اأدرج��ت 
دائرة  الئحة  وفق  واملتطرفني”،  ل�”االإرهابيني  قائمتها  على 
اطلعت  التي  ال��رو���ص��ي  االحت���اد  يف  الفدرالية  املالية  ال��رق��اب��ة 

عليها وكالة فران�س بر�س اأم�س الثالثاء.
من  واح���دة  وه��ي  �صوبول  ليوبوف  القائمة  اإىل  اأ�صيفت  كما 
قانونية  مالحقات  ب�صبب  املنفى  يف  وتعي�س  املقربة  دائ��رت��ه 

بحقها.
وبح�صب �صندوق مكافحة الف�صاد، منظمة نافالني التي حظرت 

اآخرين على االأقل  اأ�صخا�س  اأ�صيف ت�صعة  يف حزيران/يونيو، 
القرار  هذا  ويندرج  القائمة.  اإىل  املعار�س  بحركة  مرتبطني 
واالأ�صوات  املعار�صني  �صد  رو�صيا  يف  ال�صامل  القمع  اإط��ار  يف 
امل�صاعدان  اأ�صيف  الثاين-يناير،  كانون  منت�صف  يف  الناقدة. 
اإيفان جدانوف وليونيد فولكوف الذي  الرئي�صيان لنافالني، 
يعي�س يف املنفى، اإىل الئحة دائرة الرقابة املالية الفدرالية يف 

االحتاد الرو�صي.
ال�صيا�صية  امل��ن��ظ��م��ات  وم��ئ��ات  االأف�����راد  اآالف  ال��ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
واالإ�صالمية والدينية والقومية املتطرفة املحظورة يف رو�صيا، 
من بينها حركة طالبان وتنظيم داع�س. وكان نافالني اأوقف يف 

17 كانون الثاين-يناير 2021 يف مطار مو�صكو لدى عودته 
لها  تعر�س  خطرة  ت�صميم  عملية  من  عولج  حيث  اأملانيا  من 
يف �صيبريا يف اآب-اغ�صط�س ويحمل الرئي�س فالدمير بوتني 
م�صوؤوليتها. ومل تفتح رو�صيا اأي حتقيق يف حماولة االغتيال 
هذه موؤكدة عدم وجود اأي موؤ�صر بهذا االجتاه ومتهمة برلني 

بعدم م�صاركة التحاليل الطبية التي خ�صع لها املعار�س.
وحكم على نافالني املعار�س لف�صاد النخب الرو�صية بال�صجن 

�صنتني ون�صف ال�صنة يف ق�صايا “احتيال” يعتربها �صيا�صية.
واأثار هذا احلكم عا�صفة من االإدانات الدولية واأدى اىل فر�س 

عقوبات غربية جديدة على رو�صيا.

اأمام �صعوبات بوري�س جون�صون:

اململكة املتحدة: العّمايل كري �شتارمر ي�شتعد للتناوب
ا�صتطالع: 39 باملائة من الناخبني م�صتعدون للت�صويت حلزب العمل يف حال اإجراء انتخابات عامة

ي�شتفيد كري �شتارمر من رف�ش الناخبني لبوري�ش جون�شون

•• الفجر -خرية ال�صيباين
   ا�صتغل زعيم املعار�صة العمالية كري �صتارمر فر�صة 
غرق رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون يف 

ا�صتطالعات الراأي, وبات يغوي خارج مع�صكره.
   من يعرف كري �صتارمر؟ مت انتخابه لرئا�صة حزب 
ال�صحي  احلجر  خــالل   2020 اأبــريــل  يف  العمال 
ال�صامل, هذا النائب العام ال�صابق لإجنلرتا وويلز, 
لفرتة  وجــد  الر�صانة,  يف  غاية  اأ�صلوب  �صاحب 
طويلة �صعوبة لتاأكيد ذاته اأمام بوري�س جون�صون. 
الوزراء  رئي�س  ما  بقدر  �صارم  عاما(   59( �صتارمر 

الربيطاين اأهوج.

كر �صتارمر ي�صتثمر يف حمنة بوري�سكري�صتيان ويكفورد حمافظ يلتحق بحزب العّمال
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عربي ودويل

�صالل  املالك  عبد  االأ�صبق  ال���وزراء  رئي�س  اجل��زائ��ري  الق�صاء  اأدان 
وم��دي��ر ال��ت�����ص��ري��ف��ات ال�����ص��اب��ق يف رئ��ا���ص��ة اجل��م��ه��وري��ة خم��ت��ار رقيق 
امل�صجونني، بالف�صاد واأ�صدر بحّقهما حكمني جديدين باحلب�س مع 

النفاذ، وفق وكالة االأنباء اجلزائرية.
املالية  اجلرائم  مكافحة  يف  املتخ�ص�س  اجل��زائ��ري  القطب  واأ���ص��در 
واالقت�صادية مبحكمة �صيدي اأحممد، حكمني بحب�س �صالل خم�س 
�صنوات ورقيق �صت �صنوات يف ق�صية “جممع متيجي” التي ُيحاكم 
من�صور  على  الق�صية  ه��ذه  اإط���ار  يف  وحكم  اآخ���رون.  مّتهمون  فيها 
متيجي، املدير العام ال�صابق ملجمع متيجي، باحلب�س ثماين �صنوات 
اأن توىل رئا�صة  مع النفاذ. و�صالل مدان يف ق�صايا عدة، وهو �صبق 
 2017 العام  حتى  املن�صب  يف  وا�صتمر   2014 العام  يف  احلكومة 
عبد  ال�صابق  اجلزائري  للرئي�س  االأرب��ع  االنتخابية  احلمالت  وق��اد 
العزيز بوتفليقة الذي تنحى يف العام 2019 وتويف يف 17 �صبتمرب 
ودخل رقيق ال�صلك الدبلوما�صي يف العام 2005  )اأيلول( 2021. 
اجلزائرية  اجلمهورية  رئا�صة  يف  الت�صريفات  مدير  من�صب  و�صغل 
ت��وىل الرئا�صة  ال��ذي  ال��ث��الث االأخ���رة لبوتفليقة  ال��والي��ات  خ��الل 
مدى 20 عاما )1999-2019(. وبعد تنحي بوتفليقة يف الثاين 
“احلراك”  احتجاجات  وط���اأة  حت��ت   2019 )ني�صان(  اأب��ري��ل  م��ن 
ي�صتبه  ق�صايا  يف  حتقيقات  الق�صاء  فتح  اجلي�س،  و�صغط  ال�صعبي 

بتورط مقّربني منه فيها.

قال نائب رئي�س وزراء لبنان اإن جولة املحادثات مع �صندوق النقد 
الدويل التي بداأت يوم االثنني �صت�صمل مو�صوعات من بينها املوازنة 
ال�صامي  �صعادة  واأ���ص��اف  ال�صرف.  و�صعر  امل�صريف  والقطاع  العامة 
بانتهاء  “ناأمل  وق��ال  اأ�صبوعني.  �صت�صتمر  اجلولة  ه��ذه  اأن  بيان  يف 
املفاو�صات يف اأ�صرع وقت، ولكن نظرا لت�صعب املوا�صيع من املحتمل 
النقد  �صندوق  وق���ال  ات��ف��اق«.  اإىل  ن�صل  حتى  اأخ���رى  ج���والت  عقد 
الدويل اإن فريقاً يقوده اإرن�صتو رامراز ريجو، رئي�س بعثة ال�صندوق 
اإىل لبنان، اجتمع مع ال�صلطات يوم االإثنني لتحديد جدول اأعمال 
�صامل  اإ�صالح  ا�صرتاتيجية  �صياغة  على  امل�صاعدة  بهدف  املحادثات 
متحدث  وقال  للبنان.  العميقة”  االقت�صادية  “التحديات  ملواجهة 
ر�صمي اإن م�صوؤويل ال�صندوق كانوا على توا�صل يف ال�صهور االأخرة 
املدين  املجتمع  منها  اأخ��رى،  اللبنانية وجهات معنية  ال�صلطات  مع 
للف�صاد  الت�صدي  اإىل  تهدف  اإ���ص��الح��ات  ب�صاأن  ال���دويل،  واملجتمع 
وتعزيز املحا�صبة وا�صتعادة الثقة باالقت�صاد. واأ�صاف “االإ�صالحات 
ال�صرورية يجب اأن ت�صتعيد ا�صتقرار االقت�صاد الكلي، والقدرة على 
اإىل منو  ال��ع��ودة  و)ت�صمن(  امل���ايل،  القطاع  وم���الءة  ال��دي��ن،  حتمل 
ال�صمان  �صبكة  تعزيز  املتو�صط، مع  امل��دى  �صمواًل يف  واأك��رث  مرتفع 

االجتماعي لدعم الفئات ال�صعيفة«.

“حادث  االث��ن��ني يف  االأول  اأم�����س  اأم��رك��ي��ني   ب��ح��ارة  �صبعة  اأ���ص��ي��ب 
على  �صي”  “اف-35  ط��راز  م��ن  للبحرية  تابعة  مقاتلة  هبوط” 
البحرية  اأعلنت  ما  على  اجلنوبي،  ال�صني  بحر  يف  طائرات  حاملة 

االأمركية. 
وهي  ووقع احلادث فيما كانت املقاتلة “اإف-35 �صي اليتنينغ 2”، 
قاذفة �صبح، حتاول الهبوط على حاملة الطائرات “كارل فين�صون” 
يف  االأم��رك��ي  االأ�صطول  اأو�صح  كما  روتينية،  ط��ران  عمليات  اأثناء 

املحيط الهادي يف بيان.
وكانت حالة قائد الطائرة الذي متّكن من القفز من املقاتلة قبل اأن 

تنقذه طائرة هليكوبرت، م�صتقرة.
لتلقي  مانيال  اإىل  منهم  ثالثة  نقل  بجروح،  بحارة  �صبعة  واأ�صيب 
�صبب  ع��ن  تفا�صيل  البيان  يحدد  ومل  م�صتقرة.  واع��ُت��ربت  ال��ع��الج 
احلادث اأو م�صر املقاتلة فيما اأ�صار االأ�صطول االأمركي يف املحيط 

الهادي اإىل اأن احلادث قيد التحقيق.
اإ�س  و”يو  “كارل فين�صون”   وبداأت حاملتا الطائرات االأمريكيتان 
االأحد  تدريبات  ال�صاربة  وجمموعاتهما  لينكولن”  اأب��راه��ام  اإ���س 
للبحرية  تابعة  �صفينة  مع  تدريبات  بعد  اجلنوبي  ال�صني  بحر  يف 

اليابانية يف بحر الفلبني االأ�صبوع املا�صي.

عوا�صم

�جلز�ئر

بريوت

و��سنطن

درا�شة اإ�شرائيلية: اإيران قادرة 
على ت�شنيع قنبلة نووية يف اأ�شابيع

•• القد�س-وكاالت

اأك����د م��ع��ه��د درا����ص���ات االأم����ن ال��ق��وم��ي االإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف وث��ي��ق��ة التقييمات 
العتبة  لبلوغ  ال�صعي  توا�صل  ال��ت��ي  الإي���ران  اأن  ال�صنوية،  اال�صرتاتيجية 
غ�صون  يف  ن��ووي��ة،  قنبلة  لت�صنيع  امل��ط��ل��وب��ة  ال���ق���درات  فعلياً  النووي”، 

اأ�صابيع.
اأن طهران عازمة على بناء وتعزيز قدراتها الع�صكرية  واأ�صار التقرير اإىل 
وتهديد اإ�صرائيل من عدة جبهات، من خالل احلرب بالوكالة عرب اإطالق 
 i24« موقع  وفق  املبا�صر،  باال�صتهداف  اأو  طيار،  دون  وطائرات  �صواريخ 

االإ�صرائيلي.  »news
ولفت التقرير اإىل اأن اإيران ت�صكل اأخطر تهديد خارجي على اإ�صرائيل، يف 

ظل �صعيها المتالك قدرة نووية ع�صكرية.
مع  وحدها  التعاطي  يف  بنيوية  �صعوبة  اإ�صرائيل  “تواجه  التقرير:  وق��ال 
التحديات التي تفر�صها التحركات االإيرانية املت�صعبة، اإ�صافة اىل احلاجة 
�صواء  املتحدة  الواليات  والعالقات اخلا�صة مع  التن�صيق  لتعميق  املتزايدة 
اأمكن التو�صل اإىل اتفاق بني اإيران والقوى العظمى على امللف النووي اأم 

ال«.
واأ�صاف “تزود اإيران وكالءها بانتظام باآالف الطائرات دون طيار، القادرة 
على اخرتاق االأجواء االإ�صرائيلية من كافة اجلبهات، وجتد اإ�صرائيل نف�صها 

يف حرج ا�صرتاتيجي ب�صبب امللف النووي االإيراين«.

بعد عامني من »كورونا«.. هل يغري »اأوميكرون« قواعد مواجهة الوباء؟

توقيف قافلة م�شاعدات اإن�شانية متجهة اإىل تيغراي 

وول �شرتيت جورنال: انق�شام يف الوفد االأمريكي املفاو�ش يف فيينا وزيرة الدفاع: القوات االإ�شبانية يف �شرق اأوروبا تركز على الردع 
•• وا�صنطن-وكاالت

مع اقرتاب املحادثات مع اإيران يف فيينا اإىل مرحلة حرجة، 
اإن خالفات ظهرت  “وول �صرتيت جورنال”  قالت �صحيفة 
داخ����ل ف��ري��ق ال��ت��ف��او���س االأم���ري���ك���ي. اأف�����اد م��ط��ل��ع��ون على 
املفاو�صات باأن من بني الق�صايا التي ق�صمت الفريق، احلزم 
يف اإنفاذ العقوبات احلالية واإذا كان يجب قطع املفاو�صات مع 
م�صوؤولني  اإىل  ال�صحيفة  اأمدهاون�صبت  اإطالة  اإي��ران  تعمد 
اأمريكيني يف نهاية االأ�صبوع املا�صي، اأن ريت�صارد نيفيو، نائب 
املبعوث اخلا�س باإيران ترك الفريق، وهو الذي يعد مهند�س 
العقوبات االقت�صادية ال�صابقة على اإيران. ودعا نيفيو حب�صب 

املفاو�صات،  اأكرث �صرامة يف  اأمريكي  اإىل موقف  ال�صحيفة، 
دي�صمرب)كانون  اأوائ��ل  منذ  فيينا  يف  املحادثات  يح�صر  ومل 
يف  اآخ��ري��ن  ع�صوين  اإن  لل�صحيفة،  املطلعون  وق��ال  االأول(. 
اخلارجية،  وزارة  يف  املخ�صرم  مايل  روب��رت  بقيادة  الفريق، 
اأكرث  موقفاً  اأي�صاً  ي��ري��دان  الأنهما  امل��ح��ادث��ات،  ع��ن  تراجعا 
املفاو�صات  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��ون  واأف�����اد  امل��ف��او���ص��ات.  ���ص��رام��ة يف 
اإنفاذ  يف  احل��زم  الفريق،  ق�صمت  التي  الق�صايا  ب��اأن من بني 
العقوبات احلالية واإذا كان يجب قطع املفاو�صات مع تعمد 
النووي.  بالتوازي مع تقدم برناجمها  اأمدها،  اإطالة  اإي��ران 
امل�صوؤولون  اأك��د  اأن  بعد  حا�صم،  وق��ت  يف  االنق�صامات  وت��اأت��ي 
قليلة  اأ�صابيع  �صوى  يتبق  مل  اأن��ه  واالأوروب��ي��ون  االأمريكيون 

املعرفة  على  اإي���ران  حت�صل  اأن  قبل   ،2015 ات��ف��اق  الإن��ق��اذ 
ك��اٍف ب�صرعة ل�صنع قنبلة.  ن��ووي  اإنتاج وق��ود  وال��ق��درة على 
العقوبات  املتحدة معظم  الواليات  رفعت  االتفاق،  ومبوجب 
على  موؤقتة،  لكن  �صارمة  قيود  مقابل  طهران  عن  الدولية 
االأن�����ص��ط��ة ال��ن��ووي��ة االإي��ران��ي��ة. وخ��رج��ت اإدارة ت��رام��ب من 
اإي���ران، وحتاول  اأن��ه غر ك��اٍف لكبح جماح  االت��ف��اق، معتربة 
بايدن عك�س م�صارها. ومع غياب موعد معلوم الإنهاء  اإدارة 
املحادثات، ي�صكك بع�س الدبلوما�صيني الغربيني يف ا�صتعداد 
اإدارة بايدن  لالن�صحاب منها، خا�صًة اأن خطوة مماثلة تنذر 
باأزمة، مع ت�صريع اإيران برنامج تخ�صيب اليورانيوم يف وقت 

ت�صاعدت فيه التوتر بني وا�صنطن ومو�صكو على اأوكرانيا.

•• مدريد-رويرتز

ال�صفن  اإن  اأم�س الثالثاء  االإ�صبانية مارجريتا روبل�س  الدفاع  قالت وزيرة 
لي�صت  اأوروب��ا  �صرق  يف  اإ�صبانيا  ن�صرتها  التي  املقاتلة  والطائرات  احلربية 

بهدف الهجوم ولكن بهدف الرتكيز على حتقيق اال�صتقرار والردع.
وقالت الوزيرة يف مقابلة مع اإذاعة )اإ�س.اإي.اآر( “اإنها مهام دائمة لتحقيق 
اال�صتقرار والردع ولي�صت للهجوم باأي حال من االأحوال«. ون�صرت اإ�صبانيا 
طائرات مقاتلة يف دول البلطيق للم�صاهمة يف برنامج اال�صتطالع اجلوي 
االأ�صبوع  روبل�س  وقالت  �صنوات.  مدى  على  االأطل�صي  �صمال  حللف  التابع 
املتو�صط  للبحرين  حربيتني  �صفينتني  اأي�صا  اأر�صلت  اإ�صبانيا  اإن  املا�صي 

واالأ�صود وتدر�س حاليا اإر�صال املزيد من ال�صفن احلربية اإىل بلغاريا.
 
 

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��امل خ��ط��وات ملمو�صة  ال��ع��دي��د م��ن دول  اع��ت��م��دت 
كورونا.  جائحة  ملواجهة  املفرو�صة  القيود  لتخفيف 
وبعد مرور ما يقارب العامني من املواجهة مع الوباء، 
تاأمني  ال��دول خطوات ملمو�صة يف  العديد من  قطعت 
�صالمة �صكانها فيما بدا وكاأنه حتول حقيقي للمواجهة 
طوال  وال�صكوك  امل��خ��اوف  م��ن  بالكثر  ات�صمت  ال��ت��ي 
نتائج  على  ال��دول  تلك  وا�صتندت  ال�صابقني.  العامني 
تطعيم  واأهمها  االأزم���ة،  ب��دء  منذ  املتخذة  االإج����راءات 
اأكرب قدر من ال�صكان يف كل دولة واعتماد بروتوكوالت 
�صحية ت�صمن عدم التف�صي ال�صريع للوباء اإىل جانب 
تكثيف الفحو�صات الدورية لل�صكان، واعتماد االأنظمة 
الرقمية واالإلكرتونية يف متابعة التف�صي والتعامل مع 
املتحور  و�صكل  ال�صحية.  معطياتها  ح�صب  مرحلة  كل 
من  ال��ع��دي��د  ت��ع��اط��ي  يف  حت���ول  ن��ق��ط��ة  “اأوميكرون” 
الكبر  الدول مع اجلائحة، فعلى الرغم من االرتفاع 
يف اأعداد االإ�صابة اإال اأن تراجع ن�صب احلاالت احلرجة 
والوفيات مقارنة باملتحورات ال�صابقة �صاهم يف تر�صيخ 

 ••اأدي�س اأبابا- ف ب

اأوقفت �صاحنات حمملة مب�صاعدات 
تيغراي  الإق���ل���ي���م  ح��ي��وي��ة  غ���ذائ���ي���ة 
االإثيوبي الذي ي�صهد حربا منذ اأكرث 

عفر  منطقة  يف  تفتي�س  نقطة  عند  �صهرا،   14 م��ن 
املجاورة اأم�س الثالثاء، على ما اأفاد عمال اإغاثة فيما 
تتبادل احلكومة ومتمردو جبهة حترير �صعب تيغراي 

حتميل امل�صوؤولية للطرف االآخر.
االأ�صبوع املا�صي، قالت االأمم املتحدة اإن عمليات توزيع 
االإطالق  على  م�صتوياتها  اأدن��ى  بلغت  الغذائية  امل��واد 
يف ت��ي��غ��راي ح��ي��ث ن��ف��دت خم��زون��ات ال��غ��ذاء والوقود 
اإىل  االأ�صخا�س  من  االآالف  مبئات  ال�صراع  دفع  فيما 

“ظروف قريبة من املجاعة«.
واالأحد، انطلقت 27 �صاحنة حمملة ب800 طن من 
املواد الغذائية من عفر متوجهة اإىل ميكيلي عا�صمة 
برنامج  وفق  الوحيدة،  الربية  الطريق  عرب  تيغراي 

االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة.
لكن القافلة توقفت منذ االثنني عند نقطة تفتي�س يف 
بلدة �صردو، على ما قال م�صوؤوالن يف جمال االإغاثة 
الثالثاء لوكالة فران�س بر�س، دون معرفة ما اإذا كانت 

�صتتمكن من موا�صلة طريقها.
ليغي�صي  با�صم احلكومة  الناطق  اأّكد  االثنني،  وم�صاء 
تولو اأن املتمردين “هاجموا” العديد من املواقع من 
بينها مدينة اأباال الواقعة على احلدود بني املنطقتني 

“وقطعوا ال�صريان الرئي�صي للم�صاعدات االإن�صانية«.
نزحوا  االأ���ص��خ��ا���س  م��ن  االآالف  ع�����ص��رات  اأن  واأ���ص��اف 
خ��الل ث��الث��ة اأي���ام و”ال ت��وج��د ق���وات دف���اع حكومية 

احل��ايل، ومن بني االإج��راءات املرتقبة لن يكون و�صع 
يو�صى  لن  اأن��ه  كما  القانون  مبوجب  اإلزاميا  الكمامة 
�صهادة  ت��ق��دمي  ي�صرتط  ول��ن  بعد  ع��ن  بالعمل  ر�صميا 

�صحية لدخول بع�س التجمعات الكربى.
بدورها تعتزم ايرلندا رفع اأغلب قيود مكافحة جائحة 
يف الوقت الذي هداأت فيه املخاوف املتعلقة  “كورونا”، 
ال�صحة  م�����ص��ت�����ص��اري  اق����رتح  ح��ي��ث  ب�”اأوميكرون”، 
احل��ك��وم��ي��ني رف���ع اأغ��ل��ب ال��ق��ي��ود مب��ا يف ذل���ك مواعيد 
مرور  ج���واز  اإىل  واحل��اج��ة  للمطاعم  املبكر  االإغ����الق 
مثل  املن�صاآت  من  الكثر  لدخول  التطعيم  تلقي  يثبت 
اإعالم  و�صائل  رجحت  فيما  البدنية،  اللياقة  ���ص��االت 
وحيازة  الكمامات  ارت��داء  تطبيق  ي�صتمر  اأن  اإيرلندية 
والعزل  �صحية  �صفر  ���ص��ه��ادات  ال��دول��ي��ني  امل�����ص��اف��ري��ن 

الذاتي لالأ�صخا�س الذين تظهر عليهم اأعرا�س.
القيود  تخفيف  الفرن�صية  احلكومة  ق��ررت  فرن�صا  ويف 
تدريجيا،  كورونا  فرو�س  ب�صبب  البالد  يف  املفرو�صة 
اعتبارا من 2 فرباير املقبل حيث �صيتم اإلغاء اإلزامية 
اأ����ص���ار جان  ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق، فيما 
كا�صتك�س رئي�س الوزراء الفرن�صي اإىل اإن الو�صع الوبائي 

الوباء،  م��ع  املواجهة  ق��اع��دة  تغر  ق��د  ج��دي��دة  قناعات 
اأي��ة تطورات جديدة قد  االإبقاء على احلر�س من  مع 

ت�صتدعي اتخاذ اإجراءات اأكرث حزما.
اأفراد  ل��دى  الوعي  ال��دول على م�صتوى  تلك  وت��راه��ن 
الوقاية  واإج���راءات  بقواعد  التزامهم  وم��دى  املجتمع 
م��ن ال��ف��رو���س م��ث��ل امل��واظ��ب��ة ع��ل��ى لب�س ال��ك��م��ام��ة يف 
اجل�صدي  التباعد  قواعد  وتطبيق  املزدحمة  االأم��اك��ن 
واالمتناع  املنزل  يف  البقاء  عن  ف�صال  اليدين  وتعقيم 
عن خمالطة االآخرين يف حال ظهور اأعرا�س االإ�صابة 
عليهم. وت�صم قائمة الدول التي قررت تخفيف القيود 
منها  االقت�صادية  خا�صة  اليومية  احلياة  اأن�صطة  على 
كال من بريطانيا وايرلندا وفرن�صا و�صوي�صرا وا�صبانيا 
التطعيم  م��ع��دالت  مب��ي��زة  ال���دول  ه��ذه  تت�صارك  حيث 
اأنها  الطبية  ال��درا���ص��ات  خمتلف  اأك���دت  وال��ت��ي  العالية 
حائط ال�صد االأول يف التخفيف من تداعيات الفرو�س 

على االأ�صخا�س امل�صابني.
جون�صون  بوري�س  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن  بريطانيا  ففي 
امل��ف��رو���ص��ة يف بالده  ال��ق��ي��ود ال�صحية  اأغ��ل��ب  ع��ن رف��ع 
27 يناير  ملواجهة تف�صي فرو�س كورونا، اعتبارا من 

 2020 الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  احلرب  واندلعت 
يف منطقة تيغراي، بعد اأ�صهر من النزاع بني احلكومة 
اأحمد  اأب��ي��ي  ال����وزراء  رئي�س  يراأ�صها  ال��ت��ي  ال��ف��درال��ي��ة 
حترير  جبهة  املنطقة،  يف  ال�صابق  احل��اك��م  واحل���زب 

�صعب تيغراي.

حترير  جبهة  اتهمت  جانبها،  من  املنطقة«.  ه��ذه  يف 
يف  بالت�صبب  للحكومة  املوالية  القوات  تيغراي  �صعب 

ا�صتباكات يف املنطقة.
ب�صكل  الطرفني  ادع���اءات  م��ن  التحقق  ممكنا  ولي�س 

م�صتقل.

لكورونا يف بالده بداأ يف التح�صن، وقد يتخذون قرارات 
جديدة لتخفيف قيود كورونا خالل ال�صهر املقبل.

وكانت كل من �صوي�صرا واإ�صبانيا واالأرجنتني والربتغال 
ق���د ق����ررت م��ط��ل��ع ال�����ص��ه��ر احل����ايل خ��ف�����س ع����دد اأي����ام 
الن�صاط  على  اأث��ره  تخفيف  اأج��ل  ال�صحي من  احلجر 

االقت�صادي.
وتلقى اجتاه التعاي�س مع فرو�س كوفيد-19 خا�صة 
“هان�س  االأوربية دفعة معنوية عرب ت�صريح  القارة  يف 
كلوغه” مدير الفرع االأوروبي ملنظمة ال�صحة العاملية، 
ي�صيب  ق��د  “اأوميكرون”  املتحور  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ال��ذي 
%60 م��ن االأوروب����ي����ني ب��ح��ل��ول م��ار���س امل��ق��ب��ل ومن 
بعدها �صتكون هناك مناعة جماعية على مدى اأ�صابيع 

واأ�صهر ب�صبب االإ�صابة اأو بف�صل اللقاح.
كبر خرباء االأمرا�س  بدوره قال “اأنتوين فاوت�صي”، 
قد  اأوميكرون  املتحور  اأن  املتحدة،  الواليات  املُعدية يف 
ولكن هذا �صيحدث  ميثل نهاية ملرحلة وباء “كورونا”، 
فقط يف حال عدم ظهور متغر اآخر قادر على التهرب 
من اال�صتجابة املناعية التي كّونها اجل�صم �صد املتغر 

ال�صابق.

عفر  منطقتي  اإىل  ال��ق��ت��ال  وام��ت��د 
ق��ب��ل هجوم  امل���ج���اورت���ني  واأم����ه����رة 
االأ�صابيع  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م�������ص���اد 
املتمردون  ان�����ص��ح��ب  ث���م  االأخ������رة. 
اأن  اأحمد  اأبيي  واأعلن  تيغراي،  اإىل 

اجلي�س لن ُيالحقهم هناك.
وبح�صب االأمم املتحدة، فاإن املنطقة تخ�صع ل”ح�صار 
اأم���ر واقع” اأغ��رق��ه��ا يف اأزم����ة اإن�����ص��ان��ي��ة خ��ط��رة. مل 
االأول/دي�صمرب  ك��ان��ون   14 منذ  ممكنا  النقل  يكن 
وميكيلي  املجاورة  عفر  منطقة  عا�صمة  �صيمرا  بني 
للم�صاعدات  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل���ح���ور   - ت��ي��غ��راي  ع��ا���ص��م��ة 

االإن�صانية - ب�صبب القتال.
امل�صاعدات  و�صول  بعرقلة  احلكومة  وا�صنطن  وتتهم 
التوغل  عمليات  على  باللوم  اأب��اب��ا  اأدي�����س  تلقي  فيما 

التي يقوم بها املتمردون.
اأهم  من  االإن�صانية  امل�صاعدات  و�صول  م�صاألة  وكانت 
االأ�صبوع  بها  ق��ام  زي��ارة  خ��الل  طرحت  التي  الق�صايا 
ل�صوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دبلوما�صيي  كبر  امل��ا���ص��ي 
اإفريقيا واملبعوث االأمركي اخلا�س للقرن االإفريقي 

ديفيد �صاترفيلد الثيوبيا، وفق دبلوما�صيني.
�صت�صمح مب��زي��د من  اأن���ه���ا  االأح�����د  اإث��ي��وب��ي��ا  واأع��ل��ن��ت 
لالأغذية  الربي”  النقل  “لتعزيز  اجلوية  الرحالت 

واالأدوية اإىل تيغراي.
ووثقت وكالة فران�س بر�س حاالت وفاة ب�صبب املجاعة 
الثاين/نوفمرب،  ت�����ص��ري��ن  ويف  اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب،  يف 
قبل  م��وج��ودة  كانت  التي  االإقليمية  احلكومة  اأك���دت 
ان��دالع احل��رب اإن ح��وايل 200 طفل ماتوا جوعا يف 

م�صت�صفيات املنطقة.

االأمم املتحدة تفجرها.. ن�شبة »خميفة« للأميني يف العراق
•• نيويورك-وكاالت

ي�صفه  كما  وكارثي،  �صادم  رقم  يف 
هول  يك�صف  الرتبويون،  اخل��رباء 
االأزمة التي تع�صف بقطاع التعليم 
العراقي، اأ�صارت االأمم املتحدة اإىل 
اأمي  �صخ�س  12 مليون  اأن هناك 

يف العراق.
الر�صمية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
العراقية عن ع�صو نقابة املعلمني 
العراقيني نا�صر الكعبي، قوله اإن 
“االأمم املتحدة اأبلغتنا بوجود 12 

مليون �صخ�س اأمي يف العراق«.
اأي  ت����وج����د  “ال  اأن��������ه  م�������ص���ي���ف���ا، 
للجهاز  م����ال����ي����ة  ت���خ�������ص���ي�������ص���ات 
الفتا  االأمية”،  مل��ح��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإىل اأن “العراق يتجه نحو االأمية 

ولي�س حمو االأمية«.
الرتبية  وك��ي��ل وزارة  اأك���د  يف ح��ني 

التنفيذي  اجلهاز  رئي�س  العراقية 
اأنه  ملحو االأمية، عالء احللبو�صي، 
اأعداد  ع��ن  دقيقة  اأرق����ام  ت��وج��د  ال 
عنه  نقلت  كما  م�صيفا  االأم��ي��ني، 
“نعتمد  الر�صمية:  االأن��ب��اء  وكالة 
على االإح�صائيات التي ت�صدر من 
التابع  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز 

لوزارة التخطيط«.
ونتائج  مب���ق���دم���ات  ول����الإح����اط����ة 
ه���ذه االأزم����ة ال��ت��ي ت��ه��دد بتجهيل 
اأج����ي����ال م���ن ال���ع���راق���ي���ني واإع���اق���ة 
ت���ط���وره���م امل����ع����ريف واالإن����ت����اج����ي، 
التنمية  على  املثبطة  وانعكا�صاته 
واال�صتقرار يف البالد، يقول عبا�س 
املعلمني  نقيب  ال�����ص��وداين،  ك��اظ��م 
“�صكاي  م��ع  ل��ق��اء  ال��ع��راق��ي��ني، يف 
يف  االأم��ي��ة  “ن�صبة  عربية”:  نيوز 
العراق ترتفع ب�صكل مهول �صنويا، 
الظاهرة  ه��ذه  ع��دم معاجلة  بفعل 

مفاعيلها،  وت�����راك�����م  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
فالعراق الذي غادر االأمية يف العام 
1979، ها هو يتقهقر ويعود لها 
وبقوة، حيث تتجاوز اأعداد االأميني 
ماليني   8 تقدير  اأق���ل  على  االآن 

اأمي وهذا رقم مهول وحمزن«.
وي�صيف نقيب املعلمني العراقيني: 
وراء  ت��ق��ف  اأ����ص���ب���اب  ج��م��ل��ة  “ثمة 
ال�صكل  ب����ه����ذا  االأم������ي������ة  ت���ف�������ص���ي 
املخيف، اأهمها عدم ا�صتقرار البلد 
ال�صيا�صية  اأو���ص��اع��ه  وا���ص��ط��راب 
وات�صاع  واالق��ت�����ص��ادي��ة،  واالأم��ن��ي��ة 
الفوارق الطبقية بني فئات  نطاق 
املجتمع العراقي و�صرائحه، وعدم 
التعليم  اإل���زام���ي���ة  ق���ان���ون  ت��ف��ع��ي��ل 
وب��ال��ت��ايل عدم  االآن،  ال��ن��اف��ذ حل��د 
املدار�س  م��ن  الت�صرب  ن��زي��ف  كبح 
ال���ع���راق���ي���ة«. وه���ك���ذا ت��ع��ت��م��ل هذه 
كما  املجتمعية  اخلطرة،  االأزم��ة 

ي���رى ال�������ص���وداين، م��ت��اب��ع��ا: “رغم 
العليا ملحو  الوطنية  الهيئة  وجود 
دورها  مت��ار���س  مل  لكنها  االأم���ي���ة، 
ال��ف��ع��ل��ي وامل���ن�������ص���ود، ب�����ص��ب��ب عدم 
وامليزانيات  االأم������وال  تخ�صي�س 
حمو  مب�صروع  للنهو�س  ال��الزم��ة 
االأم���ي���ة ومت��وي��ل��ه، ف�����ص��ال ع��ن اأن 
مرتفع  العراق  يف  ال�صكاين  النمو 
متوا�صال  �صغطا  ي�صبب  م��ا  ج��دا 
التعليمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ع��ل��ى 
اأعداد  ثمة  حيث  اأ�صا�صا،  املتهالكة 
ك��ب��رة م��ن ال��ط��الب وامل���دار����س ال 
ن�صبتهم  وت������زداد  ب���ل  ل��ه��م  ت��ت�����ص��ع 
“مع  �صنويا«. وي�صيف ال�صوداين: 
االأمية  ان��ت�����ص��رت ظ��اه��رة  االأ����ص���ف 
تداعياتها  و���ص��ت��ط��ال  اخل���ط���رة 
احلياة  مناحي  خمتلف  الكارثية 
وتنعك�س  ال�����ع�����راق،  يف  واالإن�����ت�����اج 
كارثيا على اأمنه وا�صتقراره، ولهذا 

الربملان لتخ�صي�س  دعوت كنقيب 
جل�صات وا�صدار ت�صريعات ملعاجلة 

م�صكلة االأمية املتف�صية«.
كبر من  ج��زء  ع��ن  نتحدث  نحن 
وق����ع �صحية  ال���ع���راق���ي،  امل��ج��ت��م��ع 
املعلمني،  ن��ق��ي��ب  ي��ت��اب��ع  االأم����ي����ة، 
ال�صريحة  ه��ذه  “اإهمال  م�صيفا: 
معاجلة  وعدم  الوا�صعة  املجتمعية 
ي�����ص��ه��م يف  ال���ف���ت���اك  االأم�����ي�����ة  داء 
ا���ص��ت��ف��ح��ال��ه وان��ت�����ص��اره اأك�����رث، ويف 
���ص��ع��وب��ة ت���دارك���ه وت��ط��وي��ق��ه فيما 

بعد«. 
التخطيط  وزارة  وك����ان����ت  ه�����ذا 
العام  مطلع  اأعلنت  ق��د  العراقية 
2020، اأن ن�صبة االأمية يف العراق 
اأعمارهم  بني ال�صكان الذين تزيد 
عن 10 اأعوام، وبح�صب اآخر م�صح 
لالإح�صاء،  امل��رك��زي  اجل��ه��از  نفذه 

بلغت 13 باملائة.

 ماكرون يدين االنقلب 
يف بوركينا فا�شو 

•• باري�س-رويرتز

اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  اأدان 
االنقالب  الثالثاء  اأم�س  ماكرون  
وقال  فا�صو  بوركينا  يف  الع�صكري 
بغرب  ال��واق��ع  البلد  يف  الو�صع  اإن 
ال�صاعات  يف  ه���ادئ���ا  ب���دا  اأف��ري��ق��ي��ا 
ماكرون  وق���ال  امل��ا���ص��ي��ة.  القليلة 
جولة  خ���الل  اأي�����ص��ا  لل�صحفيني 
اإبالغه  اإن����ه مت  ف��رن�����ص��ا  و���ص��ط  يف 
ك��اب��وري رئي�س بوركينا  ب��اأن رو���س 
جيدة”  “ب�صحة  امل��خ��ل��وع  ف��ا���ص��و 
وق������ال  خل�����ط�����ر.  ي����ت����ع����ر�����س  وال 
االأول  اأم�����س  فا�صو  بوركينا  جي�س 
بكابوري وعلق  اأط���اح  اإن��ه  االث��ن��ني 
احلكومة  وح��ل  بالد�صتور  العمل 
حدود  واأغ��ل��ق  الوطنية  واجلمعية 
اأن حكومته  البالد. وذكر ماكرون 

تتابع الو�صع “دقيقة بدقيقة«.
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عربي ودويل

ا لهجة اأملانيا الت�صاحلية اأحياًنا جتاه مو�صكو اإن ال�صعور بالذنب املرتبط باحلرب العاملية الثانية يف�صر اأي�صً

   مع تزايد احتمال 
ـــي  ــــزو الـــرو�ـــص ــــغ ال
مرور  مع  لأوكــرانــيــا 
اإحدى  جتد  الأيـــام, 
اأكرث  �صعوبة  الــدول 
اإظهار  يف  غريها  من 
ثباتها داخل املع�صكر 

الغربي: اأملانيا.
اجلميع,  بــاعــرتاف 
�صولتز,  اأولف  اأقــر 
اأن  ــر,  ــاي ــن ي  18 يف 
“التدخل  هــذا  مثل 
�صيكون  الع�صكري” 

له “تكلفة عالية”,

•• الفجر –خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

املناورات الرو�شية على احلدود االأوكرانية متيل االآن اإىل توحيد الغرب والتحاق اأملانيا بالركب

ي�صعر بع�س الأملان اأنهم اأقرب اإىل الرو�س من الأمريكان

االأزمة االأوكرانية: العلقات اخلطرة بني اأملانيا ورو�شيا...!
متيل برلني اإىل الت�صاهل مع مو�صكو لأ�صباب تاريخية و�صيا�صية واقت�صادية

العقوبات  اإىل  �صريحة  اإ���ص��ارة  يف   
 ،2 ���ص��رتمي  ن����ورد  ت�صتهدف  ال��ت��ي 
وهي اإحدى و�صائل ال�صغط النادرة 
امل��ت��اح��ة ل���الأوروب���ي���ني. ل��ك��ن هذه 
كبر  حد  اإىل  خّففتها  املالحظات 
امل�صت�صار  ك��رر  اخ���رى:  ت�صريحات 
اال�����ص����رتاك����ي ال����دمي����ق����راط����ي، يف 
دي�صمرب، اأن خط اأنابيب الغاز الذي 
مير عرب بحر البلطيق، املدعو اىل 
لعب دور حا�صم يف اإمدادات الطاقة 
“م�صروعا  يف بالده، يجب اعتباره 
�صمنًيا:  خا�صا”...  اق��ت�����ص��ادي��ا 

ُيعفى من �صّلة العقوبات.
�صولتز  اأوالف  ت��ذب��ذب  ويعك�س     
املجتمع  اه����ت����زاز  ال����ق����در  ب��ن��ف�����س 
االأمل���������اين. غ�����ص��ب��ا ع����ن ال����والي����ات 
ال�صيا�صة  ت�����ص��ت��ف��ي��د  امل����ت����ح����دة، 
ت�صاهل  م��ن  للكرملني  اخل��ارج��ي��ة 
الراين.  ن��ه��ر  ع��ل��ى ���ص��ف��اف  م��ع��ني 
ب�صكل  عنه  التعبر  يتم  ال��ت��ب��ا���س، 
اال�صرتاكيني  ���ص��ف��وف  يف  خ��ا���س 
يرتاأ�س  ب��ي��ن��م��ا  ال���دمي���ق���راط���ي���ني، 
اأحدهم، امل�صت�صار ال�صابق غرهارد 
����ص���رودر، ���ص��رك��ة ن���ورد����ص���رتمي 2. 
حقيقة  عقلًيا  اأتفّهم  اأن  “ميكنني 
بالتهديد”،  ي�صعرون  ال��رو���س  اأن 
ق����ال رول�����ف م��وت��زي��ن��ي��ت�����س، زعيم 
ال����ك����ت����ل����ة ال�����ربمل�����ان�����ي�����ة ل���ل���ح���زب 
اال������ص�����رتاك�����ي ال����دمي����ق����راط����ي يف 
حقيقة  اإىل  اإ�صارة  يف  البوند�صتاغ، 
الناتو  اأن االإنفاق الع�صكري حللف 
رو�صيا”.  اإن��ف��اق  من  بكثر  “اأعلى 
كما ا�صتنكر “التهديدات املتبادلة” 
االأوكرانية،  ب��االأزم��ة  يتعلق  فيما 

بينما ال تنوي كييف غزو اأحد.
   اإنه لي�س الوحيد على هذا اخلط. 
ي�صعر جزء من ال�صعب، ال �صيما يف 
الدميقراطية  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 

اأقرب  باأنهم  ال�صابقة،  ال�صيوعية 
املتحدة.  ال��والي��ات  من  رو�صيا  اإىل 
ف���ق���ط من  ب���امل���ائ���ة   34 وي��ع��ت��ق��د 
العقوبات  اأن  ال�����ص��رق��ي��ني  االأمل������ان 
رو�صيا  على  املفرو�صة  االقت�صادية 
عام  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �صبه  �صم  منذ 

 68 ب���  مقارنة  �صحيحة،   2014
وفق  الغربيني،  االأمل���ان  م��ن  باملائة 
اأجراها  اإل��ي��ه درا����ص���ة  ت��و���ص��ل��ت  م��ا 
املا�صي.  ال�صيف  “فر�صة”،  معهد 
مع  اأوث��ق  عالقة  ن�صفهم  ويف�صل 

رو�صيا.

»ال�صيا�صة” وال�صعور بالذنب
   ي���ف�������ص���ر ه������ذا االن����ف����ت����اح جت���اه 
“�صيا�صة  ب����  ب���االرت���ب���اط  م��و���ص��ك��و 
مع  ال���ت���ق���ارب  اأو�صتبوليتيك”، 
ويلي  امل�صت�صار  بداأها  التي  ال�صرق 
“ُينظر  و  ال�صبعينات.  يف  ب��ران��ت 

   كما ان ال�صعور بالذنب، املرتبط 
ال��ث��ان��ي��ة، يف�ّصر  ال��ع��امل��ي��ة  ب��احل��رب 
الت�صاحلية  اأمل��ان��ي��ا  ل��ه��ج��ة  ��ا  اأي�����صً

اأحياًنا جتاه مو�صكو. 
النازي  النظام  اأن  امل��وؤرخ��ون،  يقدر 
كان م�صوؤواًل عن مقتل 25 مليون 

لل�صيا�صة  االأح���م���ر  اخل��ي��ط  ��ا  اأي�����صً
ورو�صيا  ال�����ص��ني  اخل��ارج��ي��ة جت���اه 
على مدار الع�صرين عاًما املا�صية، 
الدميقراطية  اإ�صفاء  اأن  فكرة  مع 
الت�صابك  ع����ن  ���ص��ي��ن��ت��ج  ع��ل��ي��ه��م��ا 

االقت�صادي املتبادل مع الغرب.

انهيار  اأ�صباب  اأح��د  اأنها  على  اإليها 
اأملانيا،  ووح���دة  ال�صيوعية  الكتلة 
م�صت�صار  ����ص���ت���ارك،  ه���ان���ز  ي����ذّك����ر 
يف  االأمل��ان��ي��ة  الفرن�صية  ال��ع��الق��ات 
املعهد الفرن�صي للعالقات الدولية. 
التقارب  م��ن خ��الل  التغير  وك��ان 

وي��ق��ول ج���ان موري�س  ���ص��وف��ي��ات��ي. 
ري���ب���ر، ال�����ص��ف��ر ال��ف��رن�����ص��ي لدى 
 :2017 اإىل   2013 م��ن  رو�صيا 
“لقد حاول الرو�س دائًما، دون اأي 
عقدة، اللعب على ال�صمر االأملاين 
ال�صيئ. اإنه حبل ال يزال فاعال مع 
اجليل االأكرب �صًنا، واأقل مع اجليل 
ماي�صرت  �صتيفان  يقول  اجلديد”، 
االأملاين  املجل�س  اأبحاث  مركز  من 

للعالقات اخلارجية.
   وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ب��اح��ث، ك���ان لقلة 
ال�صنوات  يف  ب����رل����ني،  يف  احل������زم 
رو����ص���ي���ا، عواقب  االأخ�������رة، جت����اه 

وخيمة.
م��ا قاله  “على عك�س  ان��ه  وي��ذّك��ر   
اأوالف �صولتز، فاإن نورد �صرتمي 2 
هو م�صروع جيو�صيا�صي، من �صاأنه 
عن  باال�صتغناء  لرو�صيا  ي�صمح  اأن 
اأوكرانيا  يف  الغاز  اأنابيب  خطوط 
ويعّد  اأوروب���ا،  اإىل  غازها  لتو�صيل 
للكرملني  جناحا  بنائه  ا�صتكمال 
و�صوه  االأوروب������ي������ني،  ق�����ّص��م  الأن�����ه 
وقد  االأطل�صي”.  ع���رب  ال��ع��الق��ة 
ان��ت��ق��د دون����ال����د ت���رام���ب م��ث��ل جو 
ب��اع��ت��ب��اره مفيدا  اإجن������ازه،  ب���اي���دن 

للغاية لبوتني.
   ومع ذلك، فاإن املناورات الرو�صية 
ع��ل��ى احل������دود االأوك����ران����ي����ة متيل 
ففي  ال����غ����رب.  ت��وح��ي��د  اإىل  االآن 
اخلمي�س،  م�����ص��اء  اأك������دت  ب���رل���ني، 
بربوك،  اأنالينا  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة 
الفرن�صي جان  اإىل جانب نظرها 
اخلارجية  ووزي�����ر  ل���ودري���ان  اإي����ف 
اأنهم  بلينكني،  اأن��ت��وين  االأم��ري��ك��ي 
لن يرتددوا يف فر�س عقوبات غر 
لعمليات  كانت  ل��و  حتى  م�صبوقة، 
اقت�صادية”  “عواقب  االن���ت���ق���ام 
اأمل��ان��ي��ا اإىل  الأوروب����ا. لطاملا ن��ظ��رت 
رو���ص��ي��ا ك�����ص��ري��ك... وه��ا ه��و يزداد 

من�صوب اعترباها خ�صما.
عن لك�صربي�س

•• لندن-وكاالت 

تاميز”  “ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  و����ص���ف���ت 
داع�س  تنظيم  هجوم  الربيطانية 
غ���وي���ران يف احل�صكة  ���ص��ج��ن  ع��ل��ى 
على  عار”  ب�”و�صمة  ال�����ص��وري��ة 
جبني الغرب الذي جتاهل �صجون 
االره���اب���ي���ني، و���ص��اع��د ع��ل��ى عودة 
املتطرف،  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ت���دري���ج���ي���ة 
التي  املكتظة  ال�صجون  اأن  معتربة 
ت�صّم اآالف االإرهابيني “ف�صيحة” 

منذ هزمية التنظيم.

فاإن  خا�صة،  جيو�صيا�صية  الأ�صباب 
ت��ت��ح��ك��م يف جمل�س  ال���ت���ي  ال���ق���وى 
بتفاقم  ���ص��ع��ي��دة  ال������دويل  االأم������ن 
القانوين،  االأ�����ص����ود  ال��ث��ق��ب  ه����ذا 
واالأم�����ن�����ي، واالأخ����الق����ي����واأ�����ص����ارت 
ال�صحيفة اإىل اأن حوايل 12 األف 
ي���زال���ون يف ع��ه��دة قوات  اأ���ص��ر ال 
�صوريا الدميقراطية التي يقودها 
اأجنبي   2000 ب��ي��ن��ه��م  االأك�������راد، 
ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة  االأق��ل.  على 
ه��ن��اك اأك���رث م��ن 70 األ���ف ام���راأة 
خميمات  يف  حم��ت��ج��زي��ن  وط���ف���ل، 

حتت احلرا�صة.
بريطانيا  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 
اأدارت  اأخ�������رى  اأوروب������ي������ة  ودواًل 
ال�صماح  ورف���������ص����ت  ظ�����ه�����وره�����ا، 
اأو  زوج����ات����ه����م  اأو  ل��ل��م��ت�����ص��ّددي��ن 

دي���اره���م،  اإىل  ب���ال���ع���ودة  االأرام��������ل 
ملواجهة املحاكمة.

االأمريكي  للرئي�س  اأن  واع��ت��ربت 
م�صاهمة  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�صابق 
كربى، يف اأواخر 2019، يف عودة 
داع�س، عندما �صحب ن�صف القوات 
الربية االأمريكية التي يبلغ عددها 
كانت  وال����ت����ي  ع���ن�������ص���ر،   2000
ُت�صاعد يف حرا�صة منطقة �صيطرة 
ق����وات ���ص��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة، يف 

�صرق �صوريا.
األ����ق����ت  ت������رام������ب،  ج�����ان�����ب  واإىل 
ال�صحيفة الربيطانية باللوم اأي�صاً 
النظامني الرتكي والرو�صي،  على 
ين�صى  اأن  “ال يجب الأحد  وقالت: 
ا�صتمرار  يف  االأت�������راك  م�����ص��اه��م��ة 
ت�صيطر  ال��ت��ي  االأرا����ص���ي  مهاجمة 
الدميقراطية،  �صوريا  قوات  عليها 

بناًء على مزاعم واهمية«.
اأي�صاً  ال��رو���س  “�صاهم  واأ���ص��اف��ت 
�صوريا  ���ص��رق  اإف��ق��ار  االأزم����ة يف  يف 
ال���ن���ق�������س �صد  ب���ا����ص���ت���خ���دام ح����ق 
عرب  امل���ت���ح���دة  االأمم  م�������ص���اع���دات 

احلدود«.
و�صرحت ال�صحيفة اأن قوات �صوريا 

الدميقراطية ت�صّمي املنطقة التي 
ُت��دي��ره��ا ب����االإدارة ال��ذات��ي��ة ل�صمال 
اأن  اع��ت��ربت  ���ص��وري��ا، لكنها  و���ص��رق 
“هذا احلكم الذاتي له ثمن، فهي 
غر معرتف بها من نظام الرئي�س 

ال�صوري ب�صار االأ�صد، وال من االأمم 
املتحدة، وهي بالتايل، غر موؤهلة 
مبا�صرة.  م�صاعدة  على  للح�صول 
اأنه  الغربية  احلكومات  تزعم  كما 
ال ميكنها اأن ت�صمح قانوًنا بت�صليم 

و�صف  ذل����ك،  اإىل  واالأخ�����الق�����ي«. 
النازحني  اأو���ص��اع  اأمم���ي  م�����ص��وؤول 
باملروعة،  �صوريا  ب�صمال  يف اخليام 
اإىل تقدمي  ال��دويل  املجتمع  ودع��ا 
امل���زي���د ل��ن��ق��ل��ه��م م���ن اخل���ي���ام اإىل 

ماأوى موؤقت اأكرث اأمناً وكرامة.
املتحدة،  االأمم  اأخبار  موقع  ووفق 
ان���ه���ارت ح�����وايل األ�����ف خ��ي��م��ة اإم���ا 
كبر،  ب�صكل  ت�صررت  اأو  بالكامل 
يف  الكثيف  الثلوج  ت�صاقط  ب�صبب 
درجات  وانخفا�س  املناطق،  بع�س 
ال�صفر  دون  م����ا  اإىل  احل���������رارة 
البالد،  غ���رب  ���ص��م��ال  م��ئ��وي��ة. ويف 
�صاعفت االأو�صاع االأمنية املرتدية 
نزوح  يف  وت�صببت  ال�صكان  معاناة 

الكثرين.
نائب  ق��ال  افرتا�صية،  اإحاطة  ويف 
االإقليمي  امل��ت��ح��دة  االأمم  من�صق 
ل���ل�������ص���وؤون االإن�������ص���ان���ي���ة ل����الأزم����ة 
ال�صورية، مارك كت�س، لل�صحافيني 
للغاية  :”قلقون  ن���ي���وي���ورك  يف 
تعلمون  وكما  ه��ن��اك،  الو�صع  م��ن 
ف��اإن واح���دة م��ن ب��ني اأك��رث الفئات 
ال�صكانية �صعفا يف العامل تعي�س يف 

تلك املنطقة«.

منها«. وختمت قائلة: “بدل ذلك، 
والأ�صباب جيو�صيا�صية خا�صة، فاإن 
ت��ت��ح��ك��م يف جمل�س  ال���ت���ي  ال���ق���وى 
االأمن الدويل �صعيدة بتفاقم هذا 
الثقب االأ�صود القانوين، واالأمني، 

ال�صحيفة  واع��ت��ربت  امل��ط��ل��وب��ني«. 
دبلوما�صية متنوعة،  “الأ�صباب  اأنه 
ال اأح�����د ي���ري���د ق���ب���ول ح��ق��ي��ق��ة اأن 
اأج����زاء  اإىل  االآن  مق�صمة  ���ص��وري��ا 
وا����ص���ح���ة، و����ص���رق ����ص���وري���ا ج����زءاً 

البارد  الطق�س  ه��ذا  “يف  واأ���ص��اف 
جدا، راأينا بالفعل م�صاهد مروعة 

يف االأيام القليلة املا�صية«.
اإىل  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ودع���ا كت�س 
ف��ع��ل امل��زي��د وامل�����ص��اع��دة يف اإخ���راج 
اإىل ماأوى  م��ن اخل��ي��ام  ال��ن��ازح��ني 

موؤقت اأكرث اأمناً وكرامة.
املا�صية،  االأي����ام  اأن���ه يف  اإىل  ول��ف��ت 
كان العاملون االإن�صانيون يبذلون 
ق�صارى جهدهم لتنظيف ال�صوارع 
واإ�صالح  املتنقلة،  العيادات  وجلب 
اأو ا�صتبدال بع�س اخليام املت�صررة، 
وت��وف��ر امل����واد االإغ��اث��ي��ة االأخ���رى 
واملالب�س  واالأغطية  الطعام  مثل 
امل�صاعدات  من  وغرها  ال�صتوية، 

الطارئة.
املتحدة  االأمم  اإن  ك��ت�����س  وق������ال 
طالبت باأكرث من 4 مليارات دوالر 
ل��ك��ل ���ص��وري��ا ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، لكنها 
منها،   45% على  فقط  ح�صلت 
الذي  التمويل  م��ن   58% وعلى 
ك��ان��ت ت��اأم��ل يف احل�����ص��ول عليه يف 

العام ال�صابق.
االإن�صاين  النظام  اأن  “نرى  وقال: 
على م�صتوى العامل منهك للغاية 
يف الوقت احلايل، مع اأزمات كبرة 
واليمن،  اأفغان�صتان،  مثل  دول  يف 
واإث��ي��وب��ي��ا، وج��ن��وب ال�����ص��ودان. ويف 
ع�صر  ب�صبب  النا�س  يعاين  �صوريا 

�صنوات من هذه احلرب«.

انطلق حماكمة اأملانية ان�شمت اإىل داع�ش •• برلني-اأ ف ب

عاما   15 تبلغ  ك��ان��ت  عندما  ���ص��وري��ا  اإىل  ���ص��اف��رت  اأمل��ان��ي��ة  �صابة  متثل 
امل�صاعدة  بتهمة  الق�صاء  اأم��ام  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  اإىل  لالن�صمام 

والتحري�س على جرائم �صد االإن�صانية.
وتنطلق حماكمة ليونورا مي�صينغ البالغة 21 عاما اليوم، يف حمكمة 
مدينة هاله يف �صرق اأملانيا بتهمة ا�صتعباد امراأة اأيزيدية يف �صوريا عام 
2015 جنبا اإىل جنب مع زوجها الذي كان منتميا اإىل تنظيم داع�س 
اأن  املقرر  اأب��واب مغلقة ومن  التي تقام خلف  املحاكمة  . وخ��الل فرتة 
اأي�صا  مي�صينغ  �صتواجه  االأق��ل،  على  اأيار/مايو  منت�صف  حتى  ت�صتمر 

تهمَتي االنتماء اإىل منظمة اإرهابية وانتهاك قانون االأ�صلحة.
ودفعت هذه الق�صية البارزة اإىل ت�صاوؤالت يف اأملانيا حول طريقة حتول 
فتاة مراهقة من بلدة �صغرة اإىل التطرف واالن�صمام لتنظيم مت�صدد. 
هربت مي�صينغ من منزلها اإىل اجلزء الذي ي�صيطر عليه تنظيم داع�س 
التي  ال��رق��ة  اإىل  وب��ع��د و���ص��ول��ه��ا   .2015 اآذار/م����ار�����س  ���ص��وري��ا يف  يف 

الواقع،  االأم��ر  تنظيم داع�س يف �صوريا بحكم  “عا�صمة”  اآن��ذاك  كانت 
اأملاين يتحدر من منطقتها. واكت�صف  اأ�صبحت الزوجة الثالثة ملواطن 
والد مي�صينغ، وهو خباز من قرية برايتنباخ االأملانية، حتول ابنته اإىل 
التطرف بعدما فتح جهاز الكمبيوتر اخلا�س بها وقراأ دفرت يومياتها 

بعد اختفائها.
“اإم دي ار” االإقليمية عام 2019  قال والدها مايك مي�صينغ ملحطة 

“لقد كانت تلميذة جمتهدة«.
واأ�صاف “اعتادت الذهاب اإىل دار عجزة لتقراأ ق�ص�صا للم�صنني. �صاركت 
يف الكرنفال ب�صفتها قائدة فرقة مو�صيقية. وكانت تلك املرة االأخرة 

التي راآها كرث من االأ�صخا�س الذين نعرفهم«.
كانت مي�صينغ تعي�س حياة مزدوجة وكانت تزور، على ما يبدو دون علم 
ملراقبة  يخ�صع  ك��ان  )غ��رب(  فرانكفورت  مدينة  يف  م�صجدا  والديها، 

اال�صتخبارات االأملانية املحلية. وهي من بني اأكرث من 1150 مت�صدداً 
احلكومة  وف��ق  وال��ع��راق،  �صوريا  اإىل   2011 العام  منذ  اأملانيا  غ���ادروا 
والأن  �صنها،  �صغر  ب�صبب  خا�صا  اهتماما  ق�صيتها  واأث����ارت  االأمل��ان��ي��ة. 
املرا�صلني  فريق من  �صنوات مع  اأرب��ع  مل��دة  التعاون  على  واف��ق  وال��ده��ا 
من حمطة “اإن دي ار” العامة. وكجزء من التقرير الذي اأُجنز، ن�صر 
متوا�صل،  ب�صكل  ابنته  مع  تبادلها  التي  الر�صائل  اآالف  مي�صينغ  مايك 
مقّدما ملحة نادرة عن احلياة اليومية يف ظل تنظيم داع�س، لكن اأي�صا 

حماوالتها الهرب يف نهاية املطاف.
يقول املّدعون العامون اإن مي�صينغ كانت جزءا من عملية اجتار بالب�صر 

بعدما “ا�صرتى” زوجها امراأة اأيزيدية تبلغ 33 عاما ثم “باعها«.
مع�صكر  يف  حمتجزة  طفلتني،  اأجن��ب��ت  ال��ت��ي  مبي�صينغ  االأم���ر  وانتهى 
االأول-دي�صمرب  ك��ان��ون  يف  ���ص��وري��ا.  ���ص��م��ال  يف  االأك�����راد  عليه  ي�صيطر 

 54 اأرب���ع عمليات الإع���ادة  اإىل وطنها يف واح���دة م��ن  اأع��ي��دت   ،2020
�صخ�صا، معظمهم اأطفال، اإىل اأملانيا. ورغم توقيفها عند و�صولها اإىل 
مطار فرانكفورت، اأطلق �صراح مي�صينغ الحقا. واأمرت اأملانيا مرارا عرب 

حماكمها، باإعادة زوجات املتطرفني واأطفالهن اإىل وطنهن.
يف ت�صرين االأول-اأكتوبر 2019، طالبت حمكمة يف برلني باإعادة امراأة 
نف�صية  ب�صدمة  اأ�صيبوا  االأط��ف��ال  اإن  قائلة  الثالثة،  واأطفالها  اأملانية 
ويجب عدم ف�صلهم عن والدتهم. وهناك ما يقدر بحوايل 61 اأملانيا يف 
مع�صكرات يف �صمال �صوريا، باالإ�صافة اإىل حوايل 30 �صخ�صا على �صلة 

باأملانيا، وفقا لتقديرات ر�صمية.
ويف ت�صرين الثاين-نوفمرب، اأ�صدرت حمكمة اأملانية اأول حكم يف العامل 
يعرتف باجلرائم �صد االأيزيديني باأنها اإبادة جماعية، يف قرار اأ�صاد به 

النا�صطون وو�صفوه باأنه انت�صار “تاريخي” لهذه االأقلية.
واالأيزيديون، وهم جمموعة ناطقة باللغة الكردية تتحدر من �صمال 
العراق، تعّر�صوا لال�صطهاد ل�صنوات من م�صلحي تنظيم داع�س الذين 

قتلوا مئات الرجال واغت�صبوا ن�صاء وجندوا اأطفاال ق�صرا كمقاتلني.

الرئي�س الرو�صي فالدمير بوتني ي�صتقبل امل�صت�صارة االأملانية اأجنيال مركل يف الكرملني وزيرة اخلارجية اأنالينا بربوك تعّدل البو�صلة االملانية

الفتة ت�صر اإىل اجتاه حمطة خط اأنابيب الغاز نورد �صرتمي 2، يف لومبني �صمال �صرق اأملانيارولف موتزينيت�س، اال�صرتاكيون الدميقراطيون منفتحون على رو�صيا

الأمم املتحدة: اأو�صاع مروعة للنازحني يف �صمال �صوريا

تاميز: هجوم داع�ش يف احل�شكة و�شمة عار على جبني الغرب
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عربي ودويل

ت�����ش��ت��ف��ي��د ح��رك��ة
ف��رن�����ش��ا امل��ت��م��ردة 
من  وم��ي��ل��ي��ن�����ش��ون 
من  الكاملة  املناعة 
مع  امل�شامية  حيث 
املاكرونية ال�شلطة 

على هام�س �صباق ق�صر الإليزيه:

هل �شيطرت حركة فرن�شا املتمردة على الي�شار الفرن�شي...؟
•• الفجر -غاييل برو�صتييه 

ترجمة خرية ال�صيباين 
   ا�صتطالع تلو اآخر, يتمّيز تر�ّصح جان لوك ميلين�صون 
اجلديدة  احلملة  هــذه  �صتعطي  فهل  الي�صار.  على 

للخطيب املتمرد للي�صار اجتاهه ومفاتيح م�صتقبله؟
   �صهدت الولية املنتهية ظهور العديد من احلركات 
الأفقية املزعومة, والتي ولدت من عدم, و�صاهمت يف 
ت�صفية النظام احلزبي القدمي للجمهورية اخلام�صة, 
واأيديولوجية  انتخابية  جتــزئــة  يف  ت�صّبب  ممــا 

وقلق  �صك  ومو�صوع  للبع�س,  ــال  اآم ثمرة  جديدة, 
لآخرين.

فرن�صا  “حركة  بـــروز  يعترب  الــ�ــصــدد,  ــذا  ه ويف     
حالة  “الحتاد ال�صعبي”,  اأ�صبحت  التي  املتمردة”, 
الأمــل.  وخيبات  واملــخــاوف  بــالآمــال  مليئة  رمزية 
وبعد الربيع القادم, ويف نهاية فرتة اخلم�س �صنوات 

�صتكون  هــل  واملــخــاطــر,  اليقني  عــدم  مــن  املده�صة 
اإمكانية  ال�صعبي  -الحتــاد  املتمردة  فرن�صا  حلركة 

حتقيق جتان�س الي�صار؟
ثمانية ع�صر يف ق�صر بوربون,

 كم مليوًنا �صي�صلون اإىل امليناء؟
اجلمعية  يف  كتلة  ت�صكيل  يف  النجاح  خــالل  مــن     

الوطنية عام 2017, حققت حركة فرن�صا املتمردة 
ميلين�صون  لوك  جان  نتيجة  بعد  ملحوظة,  نتيجة 
لعام  الرئا�صية  النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف 

 .2017
اإذا  اأكرب  ب�صكل  الكتلة  هذه  تو�صيع  املمكن  من  وكان 
الأخرى  الي�صار  قوى  مع  حتالفات  املتمردون  اأقــام 
ب�صبب  ذلك,  يفعلوا  مل  الت�صريعية.  النتخابات  يف 
ا,  اأي�صً ولكن  القدمية,  القوى  مع  التواطوؤ  رف�صهم 
اإرادة هذه الأخرية يف عدم التعاون مع اتباع  ب�صبب 

جان لوك ميلين�صون.

م�صوؤوليها  م����ن  ال���ع���دي���د  واج������ه     
امل���ن���ت���خ���ب���ني ل����ي���������س ف����ق����ط احل������زب 
���ا احل����زب  اال�����ص����رتاك����ي، ول���ك���ن اأي�������صً
اأو  مونرتوي  يف  الفرن�صي،  ال�صيوعي 
اأوبرفيلييه، بطريقة مذهلة. وتبقى 
منفردين  “املتمردين”،  اأن  احلقيقة 
اأو �صبه منف�صلني، قادمون من اأركان 
فرن�صا االأربعة، ثمانية ع�صر يجل�صون 
من  الوطنية.  اجلمعية  مقاعد  على 
م����رورا  دوين،  ����ص���ان  ���ص��ني  اإىل  اأري�����ج 
احلركة  ح�صلت  وال�صمال،  مبر�صيليا 
ال�صابة على تفوي�س برملاين، وجذبت 

االنتباه لب�صعة اأ�صابيع.
املنتهية  ���ص��ن��وات  ت��ك��ن اخل��م�����س     مل 
على  وحتى  “املتمردين”  على  �صهلة 
علقوا  الذين  ناخب  ماليني  ال�صبعة 
الغازّية”  “احلركة  هذه  على  اآمالهم 
ال�����ص��اب��ة، ال��ت��ي مت��ّك��ن م��ر���ّص��ح��ه��ا من 
يف  االآخ��ري��ن  الي�صار  مر�صحي  جت��اوز 
اجلولة  من  واق��رتب   ،2017 ابريل 

الثانية.
“التفتي�س”،  بق�صية  ي�����ص��ّم��ى  م���ا     
التجّمع  م���ع  امل�����ص��رتك��ة  وامل���ظ���اه���رة 
فرن�صا،  يف  لالإ�صالموفوبيا  املناه�س 
واالنفعاالت  واالإق�صاء،  واالن�صحابات 
ميلين�صون،  ل����وك  ج����ان  ل����  امل��ت��ف��رق��ة 
ف�����ص��اًل ع��ن احل�����وادث االأخ�����رى التي 
ا�صتغلها خ�صومهم ال�صيا�صيون مبهارة 
-واآخرها مقطع فيديو ق�صر يظهر 
ورا�صيل  كوربر  الك�صي�س  بني  �صخبا 
با�صم  واملتحدث  ناحية،  من  ج��اري��دو 
اأري���ك زم��ور م��ن ناحية اأخ���رى، خلف 
-ت�صكل  ن��ي��وز  �صي   /  8 �صي  كوالي�س 
اأنها تدين  يتم تقدميها على  عنا�صر 

“املتمردين«.
الي�صاري،  غ�����ص��ب��ه  ع���ن  ول��ل��ت��ع��ب��ر     
وت��ع��ب��را ع��ن ه��وي��ة ال��ي�����ص��ار، ال يزال 
امل��راه��ن��ة على ورقة  ال��ن��اخ��ب  ب��اإم��ك��ان 
اإمكانية  رغ����م  م��ي��ل��ي��ن�����ص��ون،  اق������رتاع 

املمانعة والرتدد.
   ورغ�������م م����وج����ة ال���ع���ن���ف ال����رم����زي 
اجلمعية  يف  االأخ������رى  امل��ق��اع��د  ع��ل��ى 
الوطنية، والهجومات يف ا�صتوديوهات 
تتكرر  االأح��داث  فاإن هذه  التلفزيون، 
وي���ع���اد ب��ث��ه��ا ح�����ص��ب ال��رغ��ب��ة. اإن���ه���ا ال 
تكر�س  لكنها  “املتمردين”،  ت��خ��دم 
الراديكايل  -ال��ي�����ص��ار  ي��ج�����ص��دون��ه  م��ا 

-كهدف.
  ورغ����م ه���ذه احل������وادث امل���ت���ع���ددة، ال 
ت����زال ح��رك��ة ف��رن�����ص��ا امل��ت��م��ردة تلعب 
ال�صيا�صية  احلياة  يف  ا�صتقطابًيا  دوًرا 
زعيمها،  خ��الل  م��ن  اأواًل  الفرن�صية. 
ال�صيا�صية  احل���ي���اة  يف  خ��ط��ي��ب  اآخ�����ر 
ث���م م���ن خ���الل ال�صعف  ال��ف��رن�����ص��ي��ة، 
واأخراً  الي�صار،  من  ملناف�صيها  امل��رّوع 
وهم  ع��دوان��ي��ة خ�صومها،  خ��الل  م��ن 
ولي�صوا  ع��ام��ون  م���ّدع���ون  ال��غ��ال��ب  يف 

مناظرين.
   يتقدم تر�ّصح جان لوك ميلين�صون، 
االآخرين  املر�صحني  على  اليوم،  حتى 
من الي�صار. ومن الوا�صح اأن ال�صردية 
وال��ت��ي مبوجبها  ت��ق��دمي��ه��ا،  ال��ت��ي مت 
امل�صرتك”  “امل�صتقبل  برنامج  �صيكون 
ل���� ح��رك��ة فرن�صا  ال��ت�����ص��وي��ت  اأ����ص���ا����س 
تعبئة قطاعات  اإىل  و�صيوؤدي  املتمردة 
جميع  مثل  ه��ي  املجتمع،  م��ن  ك��ب��رة 
ناأخذ  اأن  يجب  ال�صيا�صية،  ال�صرديات 
منها م�صافة. اإذا كان هناك فرن�صيون 
ال���ربن���ام���ج، ف�����اإن مفتاح  ق������راأوا ه����ذا 
تكمن  املتمردة  فرن�صا  حركة  اإمكانات 
يف اال�صتثمار يف �صخ�س قائدها، جان 
لوك ميلين�صون، واملعنى الذي يعطيه 
اإيداعها  ينوي  التي  للورقة  واحد  كل 

يف ال�صندوق.

كل خم�س �صنوات, دقيقة حتالف 
مع الناخبني؟

الناخبون  ال���ف���رتة، مي��ي��ل  ه���ذه     يف 
دي�صمرب،  منت�صف  يف  ال��ت��ط��رف.  اإىل 
الناخبني  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
االأ�صا�صي  ال�����ص��اغ��ل  ك���ان  ال��ي�����ص��اري��ني، 
هو اإظهار املعار�صة احلازمة ملاكرون. 
ف�����ص��ورة رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة جتمع 
حيوي  تعبر  مع  متناق�صة،  تاأثرات 
وحاد يف كثر من االأحيان، وانتقامي 
يف اأحيان اأخرى. والهدف املن�صود من 
هو  ميلين�صون  ورق��ة  ا�صتخدام  خالل 
على االأرجح العثور على هوية �صيا�صية 
املا�صي، ت�صمح  حقيقية، م�صتمدة من 

بتخّيل ي�صار مدفوع نحو امل�صتقبل.
   ل��ق��د ن��ال��ت والي����ة ف��رن�����ص��وا هولند 
الو�صط  ي�صار  فمن  ال��ي�����ص��ار.  ك��ل  م��ن 
اجلميع  راأى  ال��ي�����ص��ار،  اأق�������ص���ى  اإىل 
ب�صكل  ت��ت��ده��ور  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  قيمتهم 
دائم. مبعنى ما، رغم ال�صيا�صات التي 
هوالند  رئا�صة  األقت  فقد  تبنيها،  مت 
احلزبية  ال��ق��وى  على  االأو���ص��اخ  بع�س 

الي�صارية.
الناخبني عن  بع�س  يبحث  لذلك،     

داخ�����ل�����ه، وك����ذل����ك و����ص���ائ���ل االإع������الم 
الي�صارية )التي كانت ذات يوم �صحية 
�صواعق جان لوك ميلين�صون( اإال من 
خماطبة  يف  الرا�صخة  االإرادة  خ��الل 
“الغا�صبة  االجتماعية  املجموعات   “
من  ال����ت����ي  الفا�صية”  غ����ر  ول����ك����ن 
ع��ن��دم��ا يحني  ت��ت��ج��ّم��ع  اأن  امل��ف��رت���س 

الوقت حول زعيم “املتمردين«.
   مع خطر ارتكاب بع�س االأخطاء يف 
بع�س  بتمثيل  يتعلق  فيما  التف�صر، 
احلركات التي تغطيها و�صائل االإعالم 
الناحية  م����ن  م��ه��م��ة  غ����ر  ول���ك���ن���ه���ا 
حقيقي  ت���اأث���ر  اأي  ودون  ال���ع���ددي���ة، 
ع��ل��ى ال��ت�����ص��ّك��ل ال��ب��ط��يء ل���روؤي���ة عامل 
املتمردة  فاإن حركة فرن�صا  املواطنني، 
موؤكدة  غر  لي�صت  معارك  يف  غارقة 
فح�صب، وامنا غر قادرة خا�صة على 

توليد دعم �صعبي قوي ودائم.
الربامج  تف�صيل  اأخ���رى،    خم��اط��رة 
يقدمها  التي  تلك  مثل  التلفزيونية، 
�صريل حنونه، والتي جتّر ال�صيا�صيني 
الذين ي�صاركون فيها اىل القاع، والتي 
دف����ع األ��ي��ك�����ص��ي�����س ك���ورب���ي���ر وراك���ي���ل 

جاريدو ثمنها موؤخًرا. 
      وبينما يبدو ان اإبداع �صناع الدعاية 
اأو خ���رباء االت�����ص��ال يف ح��رك��ة فرن�صا 
املتمردة ال ين�صب، فاإن هذه االأخطاء 
ا�صرتاتيجية  ت��ك��ن  مل  اإن  التكتيكية 
ب�  ات����ه����ام����ات  اإىل  ت�������وؤدي  ل��ل��ح�����ص��ور 
االإ�صالمي”،  “الي�صار  اأو  “ووكيزم” 
نف�س  يف  واالأ�صخا�س  اخلطب  وت�صع 
تلفزيون  ك��رون��ي��ك��ورات  ف��ل��ت��ان  رت��ب��ة 
الواقع.    نحن نتفهم اأن حركة فرن�صا 
امل��ت��م��ردة ت��ه��رب م���ن ق���ي���ادات احلزب 
اال�صرتاكي، ولكن ما هو الهدف، اإذن، 
ماثيو  م�صتوى  يف  نف�صها  و���ص��ع  م��ن 
)ال  كا�صتالدي  بنيامني  اأو  دي��ل��ورم��و 
كمقدمي  مهنتهما  اإىل  االإ�صاءة  نعني 

برامج(؟ لغز…

الربح اأو اخل�صارة
يراهنون على النجاح     »املتمردون” 
االنتخابات.  ه���ذه  خ���الل  ال��ف�����ص��ل  اأو 
ويغروا  ب��ال��رئ��ا���ص��ة  ي��ف��وزوا  اأن  ف��اإم��ا 
يف�صلون  اأو  احلزبي،  والنظام  النظام 
ويجدون اأنف�صهم بال قوة بعد م�صرة 
ال�صفن  ال��روح وال  طويلة مل تنق�صها 

املحرتقة من ورائهم، تثر االحقاد.
ال���ت���ي ميكن  ال����وح����ي����دة  ال����ف����ائ����دة     
ا�صرتاتيجية  من  الفور  على  توقعها 
القوى  بت�صدرها  اأن��ه،  ميلين�صون هي 
فرن�صا  ح���رك���ة  ت��ف��ر���س  ال���ي�������ص���اري���ة، 
عليهم  ال�����ص��ع��ب��ي  –االحتاد  امل��ت��م��ردة 
اتفاقية يف الت�صريعية مواتية، ومتنح 
ال�صيا�صية  االدارة  و����ص���ائ���ل  ن��ف�����ص��ه��ا 
تبقى  ملا  الرئي�صية  للخيارات  املوؤقتة 
من قوى متتد من ي�صار الو�صط اىل 
الي�صار املتطرف، باخت�صار، الذي كان 
منذ زمن بعيد حزباً وحتالفاً حكومياً 

ذا م�صداقية.
اأق�����ص��ى حد  اإىل  ال�صخ�صنة  ف��خ  اإن     
اأ�صبحت  التي  الرئا�صية،  لالنتخابات 
االنتخابات املوّجهة للحياة ال�صيا�صية 
الفرن�صية، اأ�صبح االآن رهيبا الأي عمل 
�صيا�صي طويل املدى. يف �صن ال�صبعني 
تقريًبا، ال ي�صتعد جان لوك ميلين�صون 
ولكن  االأخ��رة،  فقط خلو�س حملته 
باأكمله  �صيا�صي  مع�صكر  ملغادرة  ا  اأي�صً
اأخرى  -مرة  “املتمردين”  -متجاوزا 
زعيم،  من  وحمرومني  ن�صبًيا  يتامى 
بيزنطية  ن��زاع��ات  يف  للغرق  وعر�صة 

�صديدة.
  م���ه���م���ا ك����ان����ت ن���ت���ي���ج���ة ج������ان ل���وك 
ت���ك���ون خميبة  م��ي��ل��ي��ن�����ص��ون، ورمب������ا 
وواع�����������دة من  امل���ط���ل���ق  ل������الآم������ال يف 
وهذا  ذل���ك،  وم���ع  الن�صبية.  ال��ن��اح��ي��ة 
�صيرتك  ف��اإن��ه  الرئي�صي،  ال�����ص��يء  ه��و 
تعذبه  لقائد،  يتيًما  راديكالًيا  ي�صاًرا 
خيارات ا�صرتاتيجية ي�صتحيل احل�صم 
للهجوم  ا�صتعداًدا  اأكرث  وجهاًزا  فيها، 
على االإليزيه اأكرث من خو�س معركة 
اخلنادق املزعجة يف خمتلف الطبقات 

االنتخابية لفرن�صا الالمركزية.
   يف بداية عام 2022، جتتذب ورقة 
ملتزًما  ي�صارًيا  ت�صويًتا  ميلين�صون 
التاريخي  ال��ي�����ص��ار  ب��ه��وي��ة  ب��ال��ت��ذك��ر 
وج��م��ه��ور ن��اخ��ب مي��ي��ل اإىل ب��ن��اء قوة 
م��ع��ار���ص��ة ع��ل��ى امل�����دى ال���ط���وي���ل. اإن 
ال�صيا�صي  االم����ت����داد  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ك 
اإهانة  لي�س  ميلين�صونية  للملحمة 
للي�صار  اإجن��از حا�صم  الأح��د. فهل هي 
الراديكايل اأم اأر�س حمروقة �صيا�صًيا؟ 

احلياة �صتقرر وتبّت.
*ع�صو مر�صد الراديكاليات 

ال�صيا�صية يف موؤ�ص�صة جان جوري�س 
, باحث يف العلوم ال�صيا�صية , 

متخ�ص�س يف احلقوق والأبعاد 
الثقافية لل�صيا�صة , من موؤلفاته 

“اإىل غد غرام�صي«.

ان هيدالغو واندثار احلزب اال�صرتاكي

الي�صار الفرن�صي يتفكك

جان لوك ميلين�صون رهان الي�صار الفرن�صييانيك جادو اخل�صر بديال عن الي�صار التقليدي

رو�صيل عن احلزب ال�صيوعي ال يثر احلما�س

تاأكيد  م��ن حيث  فعالة  اق���رتاع  ورق��ة 
ذلك،  على  وع��الوة  الي�صارية،  الهوية 
م��ر���ص��ح ق���ادر اف��رتا���ص��ًي��ا ع��ل��ى انتزاع 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة، كما ك��ان ج��ان لوك 
تنجح  مل   .2017 ع���ام  ميلين�صون 
���ح���ات ه���ي���دال���غ���و وم���ون���ت���ب���ورغ  ت���ر����صّ
ورو���ص��ي��ل بعد يف اإث���ارة احل��م��ا���س. اأما 
اإىل كري�صتيان توبرا، فاإنها  بالن�صبة 
ثورة  فا�صتح�صار  عميًقا،  ل��غ��ًزا  تظل 
“كانوا عراة متاًما”،  الكانوت، الذين 
ع��ن علم  بعيًدا  ال��وق��ت،  نف�س  ه��و، يف 
رو�س”  “كروا  ل����  احل����ايل  االج��ت��م��اع 
)حي يف ليون، مت ترميمه، ومرتبًطا 
مع  قطيعة  ويف  الكانوت(،  ب�  تاريخًيا 

احلياة االجتماعية احلالية للبلد.
   ل��ق��د دل����ت ال��ت�����ص��ري��ح��ات االأخ����رة 
على  م��ون��ت��ب��ورغ،  واأرن���و  هيدالغو  الآن 
وبالتايل  �صمنًيا،  وتخليهما  عجزهما 
حكما على عائلتهما ال�صيا�صية، احلزب 
ويقود  ب���االن���ق���را����س.  اال�����ص����رتاك����ي، 
فابيان رو�صيل حملة ت�صتهدف ال�صعب 
لتو�صيعه…  حم��اول��ة  يف  ال�صيوعي 
ق��ل��ي��اًل. وه��ك��ذا ي�صبح اال���ص��ت��ث��م��ار يف 
حمفوًفا  ره���اًن���ا  ال��ي�����ص��اري��ة  ال���ورق���ة 

باملخاطر.
ورقة  يف  اال�صتثمار  اإع���ادة  يتم  اإذن،    
الي�صارية،  كتاأكيد لهويتها  ميلين�صون 
ملاكرون  م��ن��اه�����س  ت�����ص��وي��ت  وك���اأك���رث 
االأح����زاب  اأن  ح��ني  يف  اأ���ص��ي��ل،  ب�صكل 
ال�صيوعي  احلزب  با�صتثناء  الي�صارية، 
ق���دم���ت ج��ح��اف��ل كبرة  ال��ف��رن�����ص��ي، 
االأم�����ام،  اىل  اجل��م��ه��وري��ة  ح����زب  اإىل 
والذي بعد خم�س �صنوات من انتخاب 
يف  عنهم  يدافع  ال  ماكرون  اإميانويل 

ال�صباق الرئا�صي.
   كم عدد الكوادر ال�صابقني يف احلزب 
البيئة-اخل�صر  واأوروب����ا  اال���ص��رتاك��ي 
�صاروا من قوات املاكرونية؟ ان حركة 
فرن�صا املتمردة وجان لوك ميلين�صون، 
من  ال��ك��ام��ل��ة  امل��ن��اع��ة  م��ن  ت�صتفيدان 
حيث امل�صامية مع ال�صلطة املاكرونية، 
العناد  ال�صابقتني.  احل��ال مع  كما هو 
ال ي��ج��ل��ب ال����ود وال��ت��ع��اط��ف، ل��ك��ن��ه ال 

يقلل من قيمة الكلمة ال�صيا�صية.
اأوروب���ا البيئة- اأن     واالأك���رث ح�صماً، 

مواقعها  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ع����ززت  اخل�����ص��ر، 
املحلية، ول��ك��ن، كما ه��و احل��ال يف كل 
جمهورها  يقت�صر  اأوروب�����ا،  يف  م��ك��ان 
اجتماعية  االنتخابي على جمموعات 

اأغنية البجعة الي�صارية؟
   مفارقة “املتمردين” هي الرغبة يف 
اخلام�صة  اجلمهورية  عن  االنف�صال 
كامل  ي�������ص���ع���ون  ب���ي���ن���م���ا  ون���ظ���ام���ه���ا 
ويعتمدون  الرئا�صة،  �صّلة  يف  بي�صهم 
جون  وحيد  �صخ�س  على  كبر  ب�صكل 
انخراط  ب�����دون  م��ي��ل��ي��ن�����ص��ون.  ل����وك 
احلياة  م�صتويات  جميع  على  �صيا�صي 
ال�صيا�صية، فاإن حركة فرن�صا املتمردة 
هي عمالق رئا�صي باأرجل من طني يف 

بقية احلياة ال�صيا�صية.
   اإن االإمكانيات واله�صا�صة املفرت�صة، 
كمناف�س  ميلين�صون  تر�ّصح  جتعالن 
الرئا�صية.  احلملة  ج��وه��ر  يف  ث��ان��وي 
ميلين�صون  تر�صيح  يعاين  م��ا،  مبعنى 
ال�����ذي يحاول  ال��ي�����ص��ار  ان��ق�����ص��ام  م���ن 
��ا م��ن املحاكمة  اأي�����صً اإغ������راءه، ول��ك��ن 
ال��ق��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ا���ص��ت��ه��دف��ت، م��ن��ذ عام 

2017، الي�صار واإرثه.
   ي��ت��م��ت��ع ك��ت��اب م��ان��وي��ل ���ص��رف��را-

م������ارزال مب���ي���زة، ف��م��ن خ���الل حتليل 
الإظهار  اج��ت��م��اع،  كعامل  مي��ّي��زه  دقيق 
املتمردة  فرن�صا  ح��رك��ة  اداء  اأن  كيف 
هو قوة و�صعف على حد �صواء، وقدرة 
نواته  ح��ول  واالن��غ��الق  االنفتاح  على 
االأخرة  ه��ذه  جنحت  وق��د  القيادية. 
منظمة”  “غر  م��ن��ظ��م��ة  اإن�������ص���اء  يف 
حول  ملتحمة  طليعة  ت�����ص��ّور  ت��خ��دم 
ومو�صوعا  جت�صيدا  ومتحدث،  زعيم 
ملجموعات  م��ب��ع��رث  وج���ه���د  ل���ع���ط���اء 
اإن مل تكن  االأحيان،  م�صتتة يف بع�س 

غر متجان�صة.

الفتح والطريق امل�صدود
   لذلك هناك هدفان غر متوافقني 
فرن�صا  حركة  ا�صرتاتيجية  يف  تقريًبا 
تثبيت  ال�صعبي:  –االحتاد  امل��ت��م��ردة 
ال��ي�����ص��ار ال���رادي���ك���ايل ك��م��ح��ور الإع����ادة 
اأن ت�صبح  املدمر، ورف�س  الي�صار  بناء 
احل���رك���ة ال��ع�����ص��وي��ة ل��ل��ي�����ص��ار. رف�س 
ا�صتهداف،  يف  ال��رغ��ب��ة  م���ع  ي��ت��واف��ق 
رئا�صة  ت��ق��ري��ًب��ا،  ك��اأول��وي��ة وح�����ص��ري��ا 
ينطوي  ه�����دف  وه�����و  اجل���م���ه���وري���ة، 
من  االآالف  ملئات  جماعية  ع��ودة  على 
حالة  يف  يعي�صون  الذين  الفرن�صيني 
�صناديق  اإىل  ال��ت�����ص��وي��ت  ع��ن  ام��ت��ن��اع 

االقرتاع.
   ال ميكن تف�صر التعنت جتاه قوى 
املتنافرة  واالأ���ص��وات  االأخ��رى،  الي�صار 

االنتخابات  خالل  اأ�صهر  لب�صعة  األف 
ال�صورة  ه��ذه  ت��ك��ون  رمب��ا  الرئا�صية. 
رئا�صة  ن�صع  عندما  ���ص��وًء  االأق���ل  ه��ي 
اجلمهورية كاأولوية. يف غ�صون ذلك، 
–االحتاد  املتمردة  فرن�صا  حركة  ف��اإن 
بتجاهل  ع��ل��ي��ه��ا  حم���ك���وم  ال�����ص��ع��ب��ي 

االنتخابات الو�صيطة.
اأوتني  كليمنتني  ح��م��ل��ة  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء     
االنتخابات  يف  ف���ران�������س  دو  اإي�����ل  يف 
جناًحا  ح���ق���ق���ت  ال����ت����ي  االإق���ل���ي���م���ي���ة، 
ح��ق��ي��ق��ًي��ا ب��اأك��رث م��ن 10 ب��امل��ائ��ة من 
االأ�صوات، قادتها مبفردها ومب�صاعدة 
قواعد حركة فرن�صا املتمردة واحلزب 
ال�صيوعي الفرن�صي، فان “املتمردين” 
اأنف�صهم  تر�صيخ  يف  حًقا  ينجحوا  مل 
يف امل��ج��ال�����س اجل���ه���وي���ة، وال ح��ت��ى يف 

جمال�س املقاطعات.
ي��واج��ه��ه التوطني  ال���ذي  امل����اأزق  اإن     
امل��ح��ل��ي ق���د ي��دف��ع ث��م��ن��ه ل��ي�����س فقط 
ا  اأي�صً ولكن  الوطنية،  املواعيد  حلظة 
حركة  بن�صطاء  املحلي  االع���رتاف  يف 
على  ق���ادرة  كعنا�صر  امل��ت��م��ردة  فرن�صا 
املحلية.  وال�����ص��وؤون  املو�صوعات  قيادة 
نف�س  الرئا�صية هي يف  االنتخابات  ان 
“للمتمردين”:  وقيد  حمرك  الوقت 
اأن يخّرب  التعّود على منطقها ميكن 

خطة �صيا�صية واعدة.

امليدان املحلي مهمل
رئا�صية  مهمة  ذات  ان��ت��خ��اب��ي��ة  اآل���ة     
فاإن حركة  وبالتايل  تقريًبا،  ح�صرية 
 10 من  اأق��ل  يقودها  املتمردة  فرن�صا 
االف نا�صط، مرة اأخرى وفًقا ملانويل 
�صرفرا مارزال. وهذا بالتاأكيد عدد 
انتخابي  ل��الن��خ��راط يف ه��ج��وم  ك��اف 
زعيمها،  يج�صده  ره���ان  على  رئ��ا���ص��ي 
الأن الرقم من املحتمل اأن يزداد ع�صرة 
مع  ولكن  الرئا�صية،  وقت  يف  اأ�صعاف 
امليدان  اأن ين�صجم م��ع  اأق��ل م��ن  ذل��ك 
املكت�صب  التفوق  على  حملًيا  والبناء 
خالل احلملة الرئا�صية، والتي توؤدي 
مع ذلك اىل االنتخابات اال�صا�صية يف 

حياتنا ال�صيا�صية.
الراديكايل  ال��ي�����ص��ار  ي��ج��د  وه���ك���ذا،     
املوؤ�ص�صات،  يف  االن���دم���اج  يف  ���ص��ع��وب��ة 
يرف�س،  اأن��ه  كما  تغيرها.  وبالتايل 
بالتاأكيد بدافع البحث عن الطهورية 
املوؤ�ص�صات.  تلك  تغّره  اأن  والعذرية، 
“املقاومة”  ك��ل��م��ة  ج����اءت  ه��ن��ا  وم����ن 

وح�صرية، وعلى ال�صباب واخلريجني. 
على امل�صتوى االأوروب��ي، يدرك اأن�صار 
البيئة هذا الواقع متاًما. ورغم بع�س 
بلديات  يف  الناجحة  املحلية  التجارب 
���ص��ع��ب��ي��ة )غ����ران����د ���ص��ي��ن��ث ع��ل��ى وجه 
على  االنغالق  ه��ذا  ف��اإن  اخل�صو�س(، 
ع���امل اخل��ري��ج��ني احل�����ص��ري��ني يظل 
اأن  القاعدة، وقاعدة معيقة، طاملا  هو 
تتوىل  ال  املعنية  االجتماعية  الفئات 
اما  اغلبي.  اجتماعي  ائ��ت��الف  ق��ي��ادة 
اال���ص��رتاك��ي، فهو يتجرد من  احل��زب 
ب��ع��ده ال��وط��ن��ي، وف�����ص��ل يف ب��ل��ورة اأي 
خطة هجومية على امل�صتوى الوطني، 
البلديات  روؤ���ص��اء  م��ن  العديد  اأن  م��ع 
الذين اأعيد انتخابهم موؤخًرا مقربون 

منه.

بني “ال�صعبوية الي�صارية” 
و�صيطنة الي�صار

الي�صار، منذ  بالهيمنة على     وللفوز 
الي�صار،  2018 حلزب  موؤمتر يونيو 
خطابه  ميلين�صون  ل��وك  ج��ان  خفف 
ح���ول االحت����اد االأوروب�������ي. وي��ب��دو اأن 
اأب��ع��د ناخبني  ق��د  ال��رادي��ك��ايل  موقفه 
خا�صة  ه��ام��ون،  بينوا  م��ن  حمتملني 
فرن�صا  ح���رك���ة  وم���ن���ع   ،2017 ع����ام 
الع�صفور  ري�����س  ن��ت��ف  م���ن  امل���ت���م���ردة 

اال�صرتاكي بالكامل.
    ب��ال��ت��ن��ازل يف ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة، ولكن 
���ص��ري��زا وت�����ص��ي��ربا���س عالنا،  ب���اإدان���ة 
االأكرث  جناحه  م��ع  ميلين�صون  قطع 
نقدا لالحتاد االأوروب��ي، منهم جورج 
منه،  امل��ق��رب��ني  اأح���د  كوزمانوفيت�س، 
يف  ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  ذات  �صخ�صية  وه���و 
وال�صرقية.  الو�صطى  اأوروب����ا  معرفة 
تنازل  ان  ي����رون  ال���ذي���ن  ي��ق��ل��ق  ل��ك��ن��ه 
ت�����ص��ي��ربا���س يف ال��ي��ون��ان ك���ان ق��ب��ل كل 
�صيء لتجنب االأ�صواأ لبالده. فهل فعل 
ت�صيربا�س اأي �صيء اآخر، بالتاأكيد دون 
ا�صتعداد جيد، غر تفادي الفو�صى يف 

اليونان؟
ل� حركة  الهيمنة، ال ميكن  ولك�صب    
ترى  االكتفاء بحركة  املتمردة  فرن�صا 
نا�صطيها  ع��دد  اأن  �صنوات  خم�س  ك��ل 
 10000 اإىل   5000 م����ن  ازداد 
لتقدير  )وف�����ًق�����ا  ف���رن�������ص���ا  ك���ام���ل  يف 
م�������ارزال، موؤلف  ���ص��رف��را  م��ان��وي��ل 
اجتماع  -علم  ال�صعبوي  الي�صار  كتاب 
 100 اإىل  لت�صل  امل��ت��م��ردة(  ف��رن�����ص��ا 

ثنائية االجت��اه، وال التواجد يف نف�س 
ال��وق��ت يف ك��ل م��ك��ان، و���ص��ت��ح��ت��اج اإىل 
و���ص��ائ��ط ب���راأ����س م����ال ���ص��ي��ا���ص��ي ك���اٍف 
لالإقناع حملًيا مبزايا كل من الهيئة 
لو  وحتى  عملها.  ونتائج  التاأ�صي�صية 
ك��ان��ت م�����ص��ت��ن��رة، ف����اإن ق��ي��ادة احلزب 
تثمني  تعمل كطليعة ال متلك مهارة 

انت�صاراتها وجعلها مثمرة. 

مفارقة “ ال�صعبوية
 الي�صارية” الفرن�صية

ال���ت���ن���اق�������س بني  ث�����م ف��������اإن     وم������ن 
طريقة  على  الي�صارية”  “ال�صعبوية 
حركة فرن�صا املتمردة، هو اأنها تتخلى 
من  امل��دى  طويل  اليومي  العمل  ع��ن 
اأج��ل طفرات، وم��ن اأج��ل ه��دف وحيد 
ت��ق��ري��ًب��ا االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة. ان 
مبواعيدها  النظام،  موؤ�ص�صات  وت��رة 
على  تتغّلب  امل��ف��رو���ص��ة،  واخ��ت��ب��ارات��ه��ا 
وتتطلب  ال��ب��ط��ي��ئ��ة  امل�����واق�����ع،  ح�����رب 
الهادفة  م��ن��ط��ق��ة،  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ص��رب، 
احلالة،  ه��ذه  ويف  املجتمع.  ك�صب  اإىل 
لروح  املتمردة  فرن�صا  حركة  تخ�صع 
اجلمهورية اخلام�صة يف ن�صخة الوالية 
الكتاب  م���ن  اأك�����رث  ����ص���ن���وات  ب��خ��م�����س 
ال�صهر “ال�صعبوية الي�صارية” الذي 
الهيمنة  حينها،  االع���داد  ب�صدد  ك��ان 
واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اال���ص��رتاك��ي��ة، وهو 
الكالو  اإرن�����ص��ت��و  لعمل  كا�صف  ت��األ��ي��ف 

و�صانتال موف.
اإذا قراأنا هذا الكتاب بعناية، ميكن     
الي�صارية”  “ال�صعبوية  اأن  ن�صتنتج  اأن 
املقام  يف  توجيهها  يتم  اأن  يجب  ك��ان 
يكونوا  مل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اإىل  االأول 
االأوىل من عام  موجودين يف اجلولة 
باإمكانهم  ك���ان  ال���ذي���ن  اأي   ،2017
الت�صويت مليلين�صون ولكنهم مل يفعلوا 
ذلك، واختار كثرون منهم اإميانويل 
اختيار جان  فاإن  ذلك،  ماكرون. ومع 
حماولة  هو  املتعّمد  ميلين�صون  ل��وك 
يف  الراديكاليني  جميع  على  القب�س 
املجتمع الفرن�صي، والذين يكونون يف 
ومراوغني.  متغّرين  االأحيان  بع�س 
الكثر  ت����ردد  ال��ذي��ن  “املعتدلون”، 
منهم، وفًقا للتحقيقات، بني اإميانويل 
ماكرون وجان لوك ميلين�صون، لي�صوا 
التي  املتمردة،  فرن�صا  حركة  ل�  هدًفا 
خطاأ  ه��و  ه��ل  ع���م���ًدا...  عنهم  تتخلى 

ا�صرتاتيجي فادح؟

من  ي��ق��رب  م��ا  مر�صحها  ح��ق��ق  بينما 
واملفارقة   .2017 ع���ام  ب��امل��ائ��ة   20
ال����ن����واة  اأن  و�����ص����وًح����ا،  ت��������زداد  ال����ت����ي 
املتمردة  فرن�صا  ح��رك��ة  ل���  الرئي�صية 
الي�صاري  اجل���ن���اح  م���ن  ���ا  اأ����ص���ا����صً ه���ي 
للحزب اال�صرتاكي، احلزب احلكومي 

للجمهورية اخلام�صة.
املتمردة  ف��رن�����ص��ا  ح��رك��ة  جت��د  اإذن،     
ن��ف�����ص��ه��ا يف عامل  ل��رت���ص��ي��خ  ���ص��ع��وب��ة 
يف  الي�صاريني  امل��دن  جمال�س  اأع�صاء 
املدن ال�صغرى اأو املتو�صطة اأو الكربى، 
الذين ميار�صون تعاي�صا براغماتيا اإىل 
حد ما مع اأنقا�س احلزب اال�صرتاكي. 
يف الواقع، من خالل التجاهل املتعّمد 
ت�����ص��م��ح حركة  امل���ح���ل���ي،  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
ال�صعبي  –االحتاد  امل��ت��م��ردة  ف��رن�����ص��ا 
با�صتمرار حياة �صيا�صية ي�صارية تفلت 
وحترم  الوطنية،  هيمنتها  من  متاًما 
على  ت�صّكل  اإع���ادة  و�صائل  م��ن  نف�صها 
الطويل. منطق فرتة اخلم�س  امل��دى 
ي��ع��ل��و ع��ل��ى م��ن��ط��ق احلياة  ����ص���ن���وات، 
النف�س،  ب���ط���ول  امل����م����زوج  ال���ي���وم���ي���ة 

باخت�صار، وحرب املواقع.
الرتكيز  مي��ل��ي��ه��ا  امل���ف���ارق���ة  ه�����ذه     
االنتخابات  نظام  تطور  فر�صه  ال��ذي 
الرئا�صية. يف الواقع، يبدو اأن االنق�صام 
الغازّية،  احلركة  على  نف�صه:  يفر�س 
االحزاب  وعلى  ال�صماء؛  على  الهجوم 
القدمية، ووجهاء اإدارة ال�صاأن اليومي 
وهذه  التناق�س،  ه��ذا  األي�س  املحلي. 
الن�صبي  ال�صعف  م�صدر  هي  الفجوة، 

ل� حركة فرن�صا املتمردة على الي�صار؟
بندقية الطلقة 

الواحدة عام 2022؟
   يف ال��واق��ع، ي��ربز ال�����ص��وؤال االأ�صا�صي 
حمّمال بطاقة انفجارية. اأحد اأهداف 
املتمردة ومر�صحها، هو  حركة فرن�صا 
مع  وح��ت��ى  للنظام.  ال�صريع  التغير 
باالنتخابات  الفوز  االعتبار  االأخ��ذ يف 
الرئا�صية، فاإن االأمر يتطلب حتالفات 
واالنتقال  ال��د���ص��ت��ور  لتغير  وا���ص��ع��ة 
نبيلة،  النية  اآخ��ر.  �صيا�صي  نظام  اإىل 
ميلين�صون  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  و�صيتعني 
االإقناع والتجميع وتقدمي التنازالت. 
“ال�صعب” �صيء، واالأعيان والو�صطاء 
اآخ��ر. وما عا�صه ديغول يف فجر  �صيء 
النظام ال ميكن اإنكاره عند غروبه ...

ب�صكل  امل��ح��ك��م��ة  االإدارة  ت��ت��م��ت��ع  ال     
خا�س حلركة فرن�صا املتمردة مبوهبة 

للتعبري عن غ�صبه من الي�صار, وتعبريا عن هوية الي�صار, ل يزال باإمكان الناخب املراهنة على ورقة ميلين�صون
النتخابات الرئا�صـية هي حمرك وقيد للمتمردين: التعود على منطقها ميكن اأن يف�صد خطة �صيا�صية واعدة

الت�شكيك يف االمتداد ال�شيا�شي 
للملحمة ميلين�شونية لي�ش اإهانة الأحد

 حركة فرن�صا املتمردة عمالق رئا�صي 
باأرجل من طني يف بقية احلياة ال�صيا�صية

يعترب الت�شويت مليلين�شون كاأكرث 
ت�شويت مناه�ش ملاكرون ب�شكل اأ�شيل
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
لتمثيل  ال�ص�����ادة/�صفرا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3765691 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة ابراهيم علي حممد علي املزروعي  ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حمد عبداهلل مبارك �صامل ال�صاعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل جنار العرب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3873594 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة جمعه ربيع ياقوت جوهر النعيمي  ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �صامل علي حم�صن الها�صمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/هاي فيلد للمقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:2055494 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة را�صد علي ح�صن عباد ال�صحي  ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل حمود حمد خمي�س البو�صعيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
وايت  التجاري:راي  باال�صم   CN رقم:2478920 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة  لل�صيانة العامة ذ.م.م 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
وال�صيانة  للمقاوالت  �صتار  ال�ص�����ادة/لنجريال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�صة رقم:4201927 
تعديل اإ�صم جتاري من/ لنجريال �صتار للمقاوالت وال�صيانة العامة

LANGHRIAL STAR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ اآيرا خلدمات التو�صيل
AYRA DELIVERY SERVICES

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تو�صيل الطلبات  ٨٢٩٩٠١٠
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التو�صيل ال�صريع والطرود ٥٣٢٠٠٠٩

 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين  ٤٣٢٩٩٠١
 تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  ٤١٠٠٠٠٢

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اي تي�صت للنظارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3742746 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة برافني باندارابارامبيل برابهاكارامان باندارابارامبيل برابهاكاران  ٢٥%
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عادل ري�س عامر حممد الكثرى  ٥١%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جي�صاد �صرات كونهوحممد كونهوحممد  ٢٤%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف برافني باندارابارامبيل برابهاكارامان باندارابارامبيل برابهاكاران
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عادل ري�س عامر حممد الكثرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جوبى فاديرى نادى فاديرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صيارات الكال�صيكية لتاأجر املواقف ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3775183 
تعديل مدير / اإ�صافة را�صد حممد عبداجلليل حممد الفهيم

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صركة مكارم  ذ م م
MAKARIM - L L C

تعديل مدير / حذف حممد احمد يا�صني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف الفهيم لال�صتثمار التجاري - ذ م م

AL FAHIM COMMERCIAL INVESTMENTS - L LC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف الفهيم للخدمات واملنتجات التجارية - ذ.م.م

AL FAHIM COMMERCIAL PRODUCTS AND SERVICES L.L.C
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٢٠٠٠٠٠

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صيارات الكال�صيكية لتاأجر املواقف ذ.م.م
CLASSIC CARS FOR PARKING RENTAL L.L.C

اإىل/ ال�صيارات الكال�صيكية لتاأجر املواقف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CLASSIC CARS FOR PARKING RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/زافكو للتجارة - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1059280 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مهدى حبيب جعفرعلى ٥١%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة زافكو القاب�صة املحدودة
ZAFCO GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف ماجد �صيف طما�س املن�صورى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جمموعه زافكو القاب�صة املحدوده

ZAFCO GROUP HOLDING LIMITED

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة اولد تاون للمالب�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1896846 
تعديل مدير / اإ�صافة عادل حممد احمد ال�صعدى

تعديل راأ�س املال / من ٢٥٠٠٠ اإىل ١٥٠٠٠٠
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مغ�صلة اولد تاون للمالب�س
OLD TOWN LAUNDRY

اإىل/ مغ�صلة اولد تاون للمالب�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
OLD TOWN LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
االطارات  لت�صليح  كارز  ال�ص�����ادة/�صوبر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1036021 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مهدى حبيب جعفرعلى ٥١%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة زافكو القاب�صة املحدودة
ZAFCO GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف ماجد �صيف طما�س املن�صورى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جمموعه زافكو القاب�صة املحدوده

ZAFCO GROUP HOLDING LIMITED

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صري  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مليتي�صن فا�صن للمجوهرات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3928774 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االبداع 

والتميز للهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2898231 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صترلنغ 

للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1344494 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ورده دجله خلدمات 

رجال االعمال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3853427 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد مزيد رم�صان �صليمان  ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �صالح عبداهلل �صالح الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

 اإعـــالن �شطب قيد
�صرفي�صي�س  برتولينك  ال�صادة/�صركة  باأن  االقت�صاد  وزارة  تعلن 
ليمتد - اأبوظبي )اجلن�صية: جزيرة مان( قد تقدمت بطلب �صطب 
اإمارة ابوظبي )العنوان: �صارع املرور - نادي  قيد فرع ال�صركة يف 
رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:٦٣٢٩٧(   - الثقايف  الريا�صي  الوحدة 
الحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  االجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )٥٢٧٨(
القانون االحتادي رقم )٢( ل�صنة ٢٠١٥ يف �صاأن ال�صركات التجارية 
�صاأن  يف  ٢٠١٠م  ل�صنة   )٣٧٧( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�صهم  يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف 
يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة االقت�صاد 

اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)٩٠١( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:اك�صل للمقاوالت االلكرتوميكانيكة ذ.م.م
بن  حممد  بن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  مبنى   0.45 م  ال�صركة:امل�صفح  عنوان 

خليفة واخرين
CN 1428022 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  ال�صادة/�صارتفورد  تعيني   -  2
بتاريخ:2021/12/27 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غر 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150029738
تاريخ التعديل:2022/01/25

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة فاين في�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2654908 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صيف حممد خمي�س حارب النعيمي  ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صلطان خليفه �صامل �صالح الغيثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
احلرية  ال�ص�����ادة/جنم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1063530 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة خلفان حممد را�صد حممد املن�صوري  ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف مرمي خلفان حممد را�صد املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/برق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدينه للخدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2907421 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بتيت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4069359 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

الواليات املتحدة اأوقفت قرابة مليوين مهاجر يف 2021
•• وا�صنطن-اأ ف ب

األف   180 ي��ق��رب م��ن  ال�صلطات االأم��رك��ي��ة م��ا  اأوق��ف��ت 
م��ه��اج��ر ك��ان��وا ي��ح��اول��ون دخ����ول ال���والي���ات امل��ت��ح��دة من 
اأرقام  املك�صيك يف كانون االأول-دي�صمرب، ح�صبما اأظهرت 
ر�صمية ن�صرت  اأم�س االأول االثنني، لرتفع بذلك العدد 
االإجمايل للتوقيفات على احلدود اجلنوبية اإىل ما يقرب 

من املليونني، وهي ح�صيلة قيا�صية.
و�صارع احلزب اجلمهوري اإىل اتهام الرئي�س الدميوقراطي 
اإن�صانية  “اأزمة  بخلق  هاري�س  كاماال  ونائبته  بايدن  جو 

غر م�صبوقة«.
ل��ل��ح��زب اجلمهوري  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وق���ال���ت 

“خالل ف���رتة ح��ك��ه��م، تزدهر  ب��ي��ان  رون���ا م��اك��دان��ي��ال يف 
مرهقون  احل��دود  م�صوؤولو  فيما  واملهربني،  الكارتيالت 

وجمتمعاتنا اأقل اأمنا«.
انخف�س عدد املهاجرين الوافدين اإىل الواليات املتحدة 
ب�صكل ملحوظ يف بداية جائحة كوفيد19-، لكن الوترة 
بداأت باالزدياد يف وقت الحق عام 2020، لرتتفع ب�صكل 
كانون  يف  من�صبه  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  ت��ويل  منذ  كبر 

الثاين-يناير العام املا�صي.
وت���راف���ق و���ص��ول��ه اإىل ال��ب��ي��ت م���ع وع���د مب��ع��ام��ل��ة اأكرث 
اإن�صانية جتاه املهاجرين ما اأدى اإىل ازدياد وترة و�صول 
يف  والعنف  الفقر  م��ن  ف��اري��ن  م�صجلني  غ��ر  مهاجرين 
بلدانهم. وتختلف اأرقام املهاجرين يف ال�صيف عن االأرقام 

الف�صلية. فالطق�س البالغ احلرارة عادة يوؤدي اإىل تراجع 
الداخلي  االأم����ن  وزارة  اأن  غ��ر  ل��ل��ع��ب��ور،  ال�����ص��اع��ني  ع���دد 
االأمركية قالت اإن عدد ا”غر م�صبوق” من املهاجرين، 
قرابة 200 األف، مت اعرتا�صهم اأثناء حماولتهم العبور 
ب�صكل غر قانوين احلدود االأمركية املك�صيكية يف متوز-

يوليو.
ميثل املهاجرون عبئا اإن�صانيا ولوج�صتيا وماليا بالن�صبة 
لالإدارة الدميوقراطية يف البيت االأبي�س، وخ�صو�صا مع 

وعدها عدم اإعادة قا�صرين ي�صلون دون اأولياء اأمر.
م��ت��وق��ف��ة يف  ال���ه���ج���رة  ن���ظ���ام  الإ�����ص����الح  االإدارة  وج���ه���ود 
انتخابات  �صلب  يف  امل�صاألة  تكون  اأن  ويتوقع  الكونغر�س، 

منت�صف الوالية يف ت�صرين الثاين-نوفمرب.

•• بروك�صل-اأ ف ب

اأع����ل����ن ال���رئ���ي�������س االأم�����رك�����ي جو 
بني  “تامة”  وح�����دة  ع���ن  ب���اي���دن 
ال����ك����ربى بعد  ال���غ���رب���ي���ة  ال��������دول 
القادة  اأزم��ة مع  اإجرائه حمادثات 
هجوم  اأي  ردع  تناولت  االأوروبيني 
رو���ص��ي �صد اأوك��ران��ي��ا، يف ح��ني مت 
يف  اأمركي  جندي   8،500 و�صع 
حمتمل  انت�صار  الأي  ت��اأه��ب  ح��ال��ة 
ت��ع��زي��ز ق����وة ح��ل��ف �صمال  ب���ه���دف 

االأطل�صي.
لل�صحافيني يف ختام  بايدن  وق��ال 
موؤمتر عرب الفيديو ا�صتمر �صاعة 
وع�����ص��ري��ن دق��ي��ق��ة م��ع ح��ل��ف��اء من 
االأطل�صي  ���ص��م��ال  وح��ل��ف  اأوروب������ا 
“اأجريت لقاًء جيدا جدا جدا جدا 
القادة  تام مع جميع  اإجماع  هناك 

االأوروبيني«.
رئي�س  م���ك���ت���ب  ق������ال  ل����ن����دن  ويف 
اأي�صا  ب��وري�����س ج��ون�����ص��ون  ال�����وزراء 
اأهمية  على  اتفقوا  “الزعماء  اإن 
الوحدة الدولية يف مواجهة العداء 

الرو�صي املتزايد«.
اأوالف  االأمل������اين  امل�����ص��ت�����ص��ار  وق�����ال 
الغربيني  ال����ق����ادة  اإّن  ���ص��ول��ت�����س 
م�صوؤولية  م��ن  اأّن���ه  على  “اأجمعوا 
وا�صحة  مبادرات  تّتخذ  اأن  رو�صيا 

االأوروبية  العقوبات  تبني  �صيتعنّي 
باالإجماع، غر اأن تلك التي تتعلق 
بخف�س م�صرتيات الطاقة حتدث 
االأوروبي.  االحت��اد  داخ��ل  انق�صاًما 
ومن املقرر اأن ي�صافر رئي�س وزراء 
مو�صكو  اإىل  اأورب���ان  فيكتور  املجر 
اإمدادات  لبحث  �صباط/فرباير  يف 

الغاز لبالده.
وطلبت اأملانيا �صحب اقرتاح يهدف 
الدفع  نظام  اإىل عزل مو�صكو عن 
االأداة  وه����و  “�صويفت”  ال��ع��امل��ي 
االأ�صا�صية يف التمويل العاملي التي 
ت�صمح للم�صارف بتداول االأموال، 
وفًقا مل�صدر دبلوما�صي اأوروبي، يف 
وقت ترف�س برلني ت�صليم اأ�صلحة 

اإىل كييف.
اأوالف  االأمل�������اين  امل�����ص��ت�����ص��ار  ودع�����ا 
التعامل  اإىل  االأح�������د  ���ص��ول��ت�����س 
فر�س  اح���ت���م���ال  م���ع  “بحكمة” 
ع�����ق�����وب�����ات ع����ل����ى رو������ص�����ي�����ا وم����ن 

“عواقب” هذا االأمر على اأملانيا.
االأوكراين  الرئي�س  من جهته دعا 
االثنني  زي��ل��ن�����ص��ك��ي  ف���ول���ودمي���ر 
“البقاء  اىل  االأوروب��������ي  االحت�����اد 
لن  “اأوكرانيا  اإن  وق���ال  م��ت��ح��دا«. 
ت��ر���ص��خ ل��ال���ص��ت��ف��زازات ل��ك��ن على 
العك�س �صتحافظ على هدوئها مع 

�صركائها«.

…حركة  الق�صاء  اأم��ام  ب�صهادتي 
من  ه��م  منها  وع��ن��ا���ص��ر  النه�صة 

ت�صلموا املبلغ«.

االأم����ني  ح����ذر  ب��ي��ن��م��ا  للتهدئة”، 
االأطل�صي  ����ص���م���ال  حل���ل���ف  ال����ع����ام 
“الكلفة  م���ن  ���ص��ت��ول��ت��ن��ربغ  ي��ن�����س 
الباهظة” الأي “عدوان اآخر” من 

جانب مو�صكو �صد اأوكرانيا.
و���ص��ارك يف امل��وؤمت��ر اي�صا ق��ادة كّل 
وبولندا  واإي���ط���ال���ي���ا  ف��رن�����ص��ا  م���ن 

واالحتاد االأوروبي.
الواليات  اأّن  البنتاغون  اأعلن  كما 
امل���ّت���ح���دة و����ص���ع���ت م����ا ي�����ص��ل اإىل 
تاأّهب  ح��ال��ة  يف  ع�صكري   8500
ق�صوى ا�صتعداداً الحتمال ن�صرهم 
يف عداد قوات حلف �صمال االأطل�صي 

اإذا ما اجتاحت رو�صيا اأوكرانيا.
وك����ان����ت ال������والي������ات امل����ت����ح����دة قد 
رو�صيا  اجتياحا  اأن  االثنني  اأعلنت 
“اأي  يف  ي��ح�����ص��ل  ق���د  الأوك����ران����ي����ا 

يف تهويل اإ�صايف للو�صع. وقت”، 
االأوروب������ي  االحت�����اد  دول  وط��ل��ب��ت 
بالت�صريحات  ف���وج���ئ���ت  ال����ت����ي 
االثنني من  تف�صرات  االأمركية، 
اأنتوين  االأمركي  اخلارجية  وزير 
ب��ل��ي��ن��ك��ن خ�����الل حم�����ادث�����ات عرب 

الفيديو مع نظرائه.
ب���ع���د االج����ت����م����اع، ق������ال م�������ص���وؤول 
ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد 
“نعرف  بوريل  جوزيب  االأوروب���ي 
والطريقة  التهديد  درج���ة  ج��ّي��ًدا 
الت�صرف من خاللها.  التي يجب 
باأع�صابنا  ال��ل��ع��ب  جت���ّن���ب  ي��ج��ب 
التي  للقلق  امل��ث��رة  الفعل  وردود 

لديها حتى تداعيات مالية«.
يفهموا  اأن  االأوروب������ي������ون  ي���ري���د 
اأ�صباب قلق االأمركيني وحلفائهم 

موالني لها وح�صدت اأكرث من مئة 
على  مدفعية  وق���وات  جندي  األ��ف 

احلدود مع اأوكرانيا.
واأّك�����د ال���وزي���ر ال��دمن��ارك��ي جيبي 
رو�صيا  اج���ت���اح���ت  “اإذا  ك����وف����ود 
�صنعتمد  ج���دي���دة،  م����ّرة  اوك��ران��ي��ا 
و�صُتعزل  م�صبوقة  غ��ر  ع��ق��وب��ات 

رو�صيا بالكامل«.
االثنني  املالية  االأ���ص��واق  تراجعت 
اأكد  الرو�صي  امل��رك��زي  البنك  لكن 
لتجنب  كافية”  “اأدوات  لديه  اأن 
لرو�صيا  املايل  اال�صتقرار  يكون  ان 

مهددا.
���رت امل��ف��و���ص��ي��ة االأوروب����ي����ة  وح�������صّ
للوزراء  �صتقّدمها  احتماالت  عدة 
و�صُت�صاف  االث���ن���ني  امل��ج��ت��م��ع��ني 
اعُتمدت بعد  التي  االإج���راءات  اإىل 
الرّد على �صّم رو�صيا ل�صبه جزيرة 

القرم يف العام 2014.
لوكالة  اأوروب���������ي  م�������ص���در  وق������ال 
االأم������ور  م����ن  اإن  ب���ر����س  ف���ران�������س 
الغاز  م�صرتيات  خف�س  املطروحة 
النفط  وم�صرتيات   43% بن�صبة 
بن�صبة %20 من اإمدادات االحتاد 
االأوروب�������ي، وال��ت��ي مت���ول اإىل حد 
كبر امليزانية الرو�صية. من جانب 
اآخر، يبحث االحتاد االوروب��ي عن 
دعم مايل بقيمة 1،2 مليار يورو 

الوكرانيا.
“عملية  اأن  ب�����وري�����ل  واأو��������ص�������ح 
ال��ع��ق��وب��ات ج��اري��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن اأن 
ج��اه��ًزا يف حال  �صيكون  ���ص��يء  ك��ل 
احلاجة” م�صيفا “لن تتم املوافقة 
اليوم«.  م��ل��م��و���س  ���ص��يء  اأي  ع��ل��ى 

ال��ق��وات االوك��ران��ي��ة ه��ج��وم��ا على 
لرو�صيا  امل���وال���ني  االن��ف�����ص��ال��ي��ني 

“مرتفع جدا«.
االأوكرانية  ال�����ص��ل��ط��ات  واع���ت���ربت 
عائالت  اإج��الء  وا�صنطن  ق��رار  اأن 
“�صابق  ك��ي��ي��ف  يف  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ي��ه��ا 

الأوانه«.
اأرى  “ال  ب���وري���ل  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
املحادثات  اأن  طاملا  للتهويل  �صبًبا 
الواليات  زّودت���ن���ا  اإذا  اإاّل  ج���اري���ة، 
ُت����رّبر قرار”  امل��ت��ح��دة مب��ع��ل��وم��ات 

مغادرة اأوكرانيا.

الربيطانيني واال�صرتاليني الذين 
موظفي  م��ن  ق�صم  �صحب  اع��ل��ن��وا 

�صفاراتهم من كييف.
با�صم  ال���ن���اط���ق  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
اإن  بي�صكوف  دمي���رتي  ال��ك��رم��ل��ني 
“التوترات تفاقمت جراء اإعالنات 
جانب  م�����ن  م���ل���م���و����ص���ة  واأف������ع������ال 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف �صمال  ال���والي���ات 
ب�”ه�صتريا”  م��ن��ددا  االأطل�صي” 
رو�صي  اج���ت���ي���اح  ح����ول  اأوروب��������ا  يف 

مفرت�س و�صيك الوكرانيا.
�صن  خ����ط����ر  اأن  اع�����ت�����رب  ل����ك����ن����ه 

خّطية  بالتزامات  رو�صيا  وتطالب 
وجورجيا  اأوك���ران���ي���ا  ����ص���ّم  ب���ع���دم 
وب�صحب  االأطل�صي،  �صمال  حللف 
ق����وات واأ���ص��ل��ح��ة احل��ل��ف م���ن دول 
اأوروبا ال�صرقية التي ان�صمت اليه 
من  �صيما  وال   ،1997 ع���ام  ب��ع��د 
رومانيا وبلغاريا. ومطالب رو�صيا 

ال يقبل بها الغربيون.
وُي��ع��ّد ال��و���ص��ع االأم��ن��ي احل���ايل يف 
تاأكيد  ف���رغ���م  م��ق��ل��ًق��ا.  اأوك���ران���ي���ا 
يف  التدخل  تعتزم  ال  اأن��ه��ا  مو�صكو 
انف�صاليني  تدعم  فاإنها  اأوكرانيا، 

لوك�صمبورغ  خارجية  وزي��ر  وق��ال 
ن�صع  اأن  يجب  “ال  اأ�صلبورن  ج��ان 
يجب  احل����رب.  منطق  يف  اأنف�صنا 

جتّنب احلرب«.
واالأمركيون  ال��رو���س  ات��ف��ق  وق��د 
جديد  ل��ق��اء  على  املا�صي  اجلمعة 
االأمركي  اخلارجية  وزي��ر  وتعهد 
اإىل  خ���ّط���ي���ة  “اأفكار”  ب���ت���ق���دمي 
اإن  م��و���ص��ك��و، م��ن غ��ر اأن ي��و���ص��ح 
ردا  �صت�صّكل  ال��ن��ق��اط  ه���ذه  ك��ان��ت 
الرو�صّية  املطالب  على  ببند  بندا 

لة. املف�صّ

هناك من رافق البغدادي يف رحلته 
وهو  م��وازي��ة  ط��ائ��رة  يف  ليبيا  اإىل 
لالإدالء  م�صتعد  واأن��ا  باحث عديل 

الأموال  اآث��ار  وال  طبيعتها،  يو�صح 
باالإ�صافة  العمومية.  اخلزينة  يف 
اأن  حينها  كمحام  اأع��ل��م  ذل��ك  اإىل 

•• الفجر -تون�س
رئي�س  كور�صيد  م���ربوك  ك�صف     
اأم�س  الوطنية”  “الراية  ح���زب 
الثالثاء اأن ت�صليم امل�صوؤول الليبي 
اإىل  امل��ح��م��ودي  ال��ب��غ��دادي  ال�صابق 
ل��ي��ب��ي��ا ك����ان مب��ق��اب��ل م��ب��ل��غ م���ايل، 
وقيادات  ال��ن��ه�����ص��ة  ح��رك��ة  متهما 
م��ن��ه��ا ب��ت�����ص��ّل��م ه���ذا امل��ب��ل��غ، م�صرا 
دفعوا  اإنهم  قالوا  الليبيني  اأن  اإىل 
اأن  دي���ن���ار. واع��ت��رب  200 م��ل��ي��ون 
و�صمة  �صيبقى  ال��ب��غ��دادي  ت�صليم 
عار على جبني التون�صيني، وا�صفا 
املن�صف  االأ���ص��ب��ق  امل��وؤق��ت  الرئي�س 

املرزوقي ب� “ال�صفيه«.

اإن حركة  كور�صيد،  م��ربوك  وق��ال 
من  مليار   200 ت�صلمت  النه�صة 
البغدادي  مقابل  الليبية  ال��دول��ة 
املحمودي و�صلت يف حقيبة حمراء 
ق��رط��اج ح�صب  ت��ون�����س  م��ط��ار  اإىل 
ق���ول���ه.     وح���ول م��ب��ا���ص��رة قا�صي 
االبتدائية  ب��امل��ح��ك��م��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ظروف  بخ�صو�س  اأبحاثه  بتون�س 
وم���الب�������ص���ات ت�����ص��ل��ي��م ال���ب���غ���دادي 
اإىل ليبيا، قال كور�صيد  املحمودي 
“اأكرب  اإذاع���ة حملية:  اأم���واج  على 
و�صمة عار حدثت يف تاريخ تون�س 
املحمودي...  البغدادي  ت�صليم  هي 
بها  لطخت  ع���ار  و���ص��م��ة  ت�صليمه 
النه�صة  حركة  وخا�صة  الرتويكا 

اجل���م���ه���وري���ة، اأك�����د ك��ور���ص��ي��د اأن 
املن�صف املرزوقي ال ميكن اأن يكون 
�صاهدا يف هذه الق�صية وا�صفا اإياه 
“التاريخ  ق��ول��ه  متابعا  بال�صفيه 
ي�صجل  مل  ال��ت��ون�����ص��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
املرزوقي ك�صاهد بل �صجله ك�صفيه 
وفق  القيد  عليه  ي�صرب  اأن  يجب 

تعبره.
طائرة  ج������اءت  “لقد  واأ������ص�����اف   
تون�صي  ع�صكرية وحطت يف مطار 
املحمودي، كيف  البغدادي  واأخذت 
يتم ذلك بال علم اجلي�س ورئا�صة 
اجلمهورية، املرزوقي يتذاكى على 

التون�صيني ويعتربنا ُبّله ».
ت�صليم  “كان  ك��ور���ص��ي��د،  وت��اب��ع     

ازالة  الق�صاء  وعلى  تون�س  جبني 
مل  كيف  وا�صتغرب  الو�صمة،  ه��ذه 
وكنت  اليوم  اىل  الق�صاء  يتحرك 
ق���د ق��دم��ت ���ص��ك��اي��ة ج��زائ��ي��ة �صنة 
2012 واتهمت باالأ�صماء املن�صف 
امل�������رزوق�������ي وح������م������ادي اجل����ب����ايل 
وال�صيد  ال��ب��ح��ري  ال���دي���ن  ون����ور 
قام   2016 و���ص��ن��ة  ال���ف���رج���اين، 
عائلة  من  بتكليف  الزمالء  بع�س 
البغدادي برفع ق�صية اخرى ومل 

يتم البحث فيها اإىل االآن«.
   وب��خ�����ص��و���س ت��اأك��ي��د امل���رزوق���ي 
بت�صليم  ع��ل��م  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل  اأن�����ه 
العملية  واأن  املحمودي  البغدادي 
كانت طعنا يف �صرفه و�صرف رئا�صة 

ال�صيا�صي  منها  مبقابل،  البغدادي 
يتعلق باالإخوان فيما بينهم، حركة 
ليبيا  وكتائب  االإخوانية  النه�صة 
�صيا�صي،  اعتبار  وه��ذا  االإخ��وان��ي��ة، 
الكثر  اأي�صا مقابل مايل،  وهناك 
من املال، قال الليبيون حينها اإنهم 
-البغدادي  اأ���ص��خ��ا���س   3 ا���ص��رتوا 
امل��ح��م��ودي م��ن ت��ون�����س وع��ب��د اهلل 
و�صعد  م��وري��ت��ان��ي��ا  م��ن  ال�صنو�صي 
القذايف من مايل-وذكروا املبلغ يف 
اإنهم دفعوا  عالقة بتون�س، وقالوا 
لتون�س من اخلزينة الليبية 200 
مليار. مل يدخل للمالية العمومية 
مليم واحد، ووزير املالية التون�صي 
ومل  �صفقة  ه��ن��اك  اإن  ق��ال  حينها 

مربوك كور�صيد يك�صف ويب�صم

برلني حتذر مو�صكو من »عواقب وخيمة« اإذا »اعتدت« على اأوكرانيا  

الواليات املتحدة واأوروبا تعلنان »التوحد« �شد رو�شيا 

وا�صفا املن�صف املرزوقي بـ »ال�صفيه«:

كور�شيد: هذا ما قب�شته النه�شة مقابل ت�شليم البغدادي املحمودي
مربوك كور�صيد: كان ت�صليم البغدادي مبقابل �صيا�صي ومايل, وم�صتعد لالإدلء ب�صهادتي اأمام الق�صاء

نهجًا ديبلوما�صيًا اأكرث دقة قد يطيل وليته

فورين بولي�شي: النظام االإيراين يتاآكل من الداخل
•• وا�صنطن-وكاالت

�صدد الباحث البارز يف جمل�س العالقات اخلارجية راي تقيه، على تاآكل النظام 
فالرئي�س  واملقربون منه.  االأعلى علي خامنئي  املر�صد  �صيا�صات  بفعل  االإي��راين 
االإيراين ابراهيم رئي�صي يواجه بالفعل ماأزقاً داخلياً بعد اأ�صهر قليلة فقط من 
يواجه  ال��ن��ووي،  امللف  يف  ت�صدده  على  التعليقات  تركيز  ورغ��م  الرئا�صة.  توليه 
اإدارته لالقت�صاد  اأن  رئي�صي ان�صقاقاً نخبوياً وتظاهرات �صاملة يف الداخل. كما 
واإذا مل يجر خامنئي  وا�صع.  فيها على نطاق  النووية م�صكوك  والديبلوما�صية 
فقد  العظمى،  القوى  مع  لنهجهما  داخلية  تغيرات  حما�صة،  تالميذه  واأك��رث 
خيالية..  مفاهيم  للخطر.  عليه،  باحلفاظ  التزما  ال��ذي  النظام  يعر�صان 
كتب تقيه يف جملة “فورين بولي�صي” االأمريكية اأن االقت�صاد االإيراين تعر�س 
ن�صبة  حت��وم  والعقوبات.  واجل��ائ��ح��ة،  االإدارة،  �صوء  م��ن  مزيج  ب�صبب  ل��الأ���ص��رار 

الت�صخم حول %40 وفقدت العملة الكثر من قيمتها.
%8 وبخلق نحو مليوين وظيفة يف  ب�  رئي�صي مبعدل منو  يتعهد  االأثناء،  ويف 
اإحياء االقت�صاد  اإعادة  اأنه ال ميكن  العامني املقبلني. هذه مفاهيم خيالية، مبا 
ميكن  العقوبات،  ج��دار  يت�صدع  عندما  فقط  للعقوبات.  تخفيف  دون  االإي��راين 

الإيران بيع املزيد من نفطها وا�صتعادة اأ�صولها املجمدة يف البنوك االأجنبية.
ا�صتدامة  ال�صني  التجارة مع  اإمكانية حتقيق  االعتقاد يف  اأن  اإىل  الكاتب  ي�صر 
برميل  مليون  ن�صف  قرابة  بيع  اإن  اأي�صاً.  معيبة  ن�صمة  مليون   85 من  لدولة 
اق��ت�����ص��ادي��ة حكيمة.  خ��ط��ة  لي�س  وب��اأ���ص��ع��ار خمف�صة  ال�����ص��ني  اإىل  ي��وم��ي��اً  ن��ف��ط 
لكن  عاماً،   25 الذي ميتد  ال�صني  مع  االإيرانيون التفاقهم  امل�صوؤولون  يفاخر 
اال�صتثمارات املوعودة مل تتج�صد، مبا اأن بكني كان مرتددة يف �صخ مبالغ كبرة 
يف اإيران اخلا�صعة للعقوبات، ويف ظل نظام اإ�صالموي ي�صر على مفهوم االكتفاء 
يعزز  لن  لل�صني  تابعة  دول��ة  اإىل  التحول  ف��اإن  ال���ذات،  على  واالعتماد  ال��ذات��ي، 

حظوظه ال�صيا�صية.
يف نوفمرب)ت�صرين الثاين( املا�صي، اندلعت تظاهرات يف اأ�صفهان، قادها مزارعون 
ي�صتكون من حتويل احلكومة للمياه التي يحتاجونها لري حما�صيلهم. وعلى 
غرار العادة، �صرعان ما حتولت املظامل االقت�صادية اإىل هتافات �صيا�صية تنادي 
ب�”املوت خلامنئي«. يف هذا الوقت، نزل االأ�صاتذة اإىل ال�صوارع يف اأكرث من 50 

الريجاين، والرئي�س االإيراين ال�صابق ح�صن روحاين كيف ت�صيق دائرة النخبة يف 
اإيران. فالريجاين هو �صليل اإحدى اأكرث العائالت �صهرة يف اإيران. وكان الرئي�س 
االأطول خدمة يف جمل�س ال�صورى وع�صواً موثوقاً يف الف�صيل املحافظ، و�صغل 
ومع  النوويني.  املفاو�صني  كبر  من�صب  فيها  مبا  املهمة،  املنا�صب  من  العديد 
2009 ودعمه  اأثناء ثورة  ا�صتبعد من الرت�صح للرئا�صة ب�صبب تعليقاته  ذلك، 

لالتفاق النووي.
مف�صولن.. يف ورد مترد، اأ�صدر الريجاين انتقاداً الذعاً ربط به النظام برمته 
باالتفاق النووي. ولفت يف الر�صالة الطويلة اإىل اأنه “من اأجل مناق�صة االتفاق 
يف  اجتماعاً،   40 ونحو  القيادة  بح�صور  اجتماعاً   20 ال��ربمل��ان  عقد  ال��ن��ووي، 
املجل�س  يف  اجتماعات  اأربعة  االأق��ل  وعلى  الرئي�س  من  بتوجيه  النووي  املجل�س 
االأعلى لالأمن القومي«. للمرة االأوىل يف م�صرته املهنية، يجد الريجاين نف�صه 
اإىل ح�صن النظام. ويجد  اآفاق حقيقية للعودة  اأي  ال�صلطة دون  خارج جمال�س 

روحاين نف�صه اأي�صاً يف موقف مماثل ال يح�صد عليه.
اأن النظام يويل روؤ�صاءه ال�صابقني قدراً من االحرتام بتعيينهم يف  يو�صح تقيه 
رف�صنجاين  ها�صمي  اأكرب  علي  كان  املثال،  �صبيل  على  خمتلفة.  حكومية  هيئات 
اخلالفات  حلل  التو�صط  عن  امل�صوؤول  النظام  م�صلحة  ت�صخي�س  ملجل�س  رئي�صاً 

بني �صلطات خمتلفة من احلكم.
ول��ك��ن روح����اين ي��ت��ع��ر���س ل��ل��ت��ه��دي��د مب��ق��ا���ص��ات��ه م��ن ال���ربمل���ان االإي������راين. وكما 

الريجاين، ُف�صل روحاين نف�صه اإىل حد كبر عن النظام.
النظام لن ي�صلح نف�صه.. واجه النظام تظاهرات �صعبية لعقود بدءاً من طالب 
فقراء  اإىل  اأخ��راً  و�صواًل  الو�صطى  الطبقة  من  باملحرومني  م��روراً  اجلامعات، 

املدن.
وت���راوح���ت امل�����ص��ائ��ل ال��ت��ي ح��رك��ت ه���ذه امل��ج��م��وع��ات ب���ني ال��ت��زوي��ر االنتخابي 

باال�صتخدام  التحركات  تلك  اأجورهم. قمعت احلكومة  بزيادة  مدينة مطالبني 
الوح�صي للقوة، االأمر الذي قو�س اأكرث �صرعيتها املهتزة. ويرى تقية اأن النظام 
االنتخابات  فعقب  من�صقني.  اإىل  املخل�صني  اأن�صاره  حتويل  يف  ماهر  االإي���راين 
الرئا�صية املثرة للجدل يف 2009، اأ�صبحت حركة االإ�صالح م�صاوية لالن�صقاق 
وا�صتئ�صل اأكرث �صا�صة اإيران �صعبية من اجل�صم ال�صيا�صي، وم�صكلة احلكم اأن قادة 
التي  اإي��ران. والطريقة الوحيدة  التيار االإ�صالحي ال يزالون االأكرث �صعبية يف 

ميكن للحكم منعهم من ك�صب االنتخابات هي اال�صتبعاد اجلماعي ملر�صحيهم.
حتذيرات متجاهلة.. اأ�صار تقيه اإىل اأن الف�صيل االإ�صالحي �صارع اإىل حتذير 
الذع  انتقاد  يف  نف�صه.  على  كارثة  �صيجلب  فاإنه  م�صاره  يغر  مل  اإذا  اأن��ه  احلكم 
لديبلوما�صية رئي�صي، اأ�صدر التيار االإ�صالحي ر�صالة انت�صرت على نطاق وا�صع 
ال�صعب  النووي يف وقت يعاين  اإىل االتفاق  العودة  التاأخر يف  اأن  �صدد فيها على 
اإىل  وان�صم  للبالد.  االأ�صرار  املزيد من  �صيت�صبب يف  اقت�صادياً  اإنهاكاً  االإي��راين 
ال�صوى  ملجل�س  االأ�صبق  الرئي�س  اأ�ص�صه  الذي  الوطنية  الثقة  حزب  الدعوة  هذه 
لالإقامة  خا�صعاً  ي��زال  ال  ال��ذي  ك��روب��ي،  مهدي   2009 يف  الرئا�صي  واملر�صح 
رئي�صي من  اإ�صماعيل جرامي،  نف�صه  البارز يف احلزب  الوجه  اجلربية. وحذر 
اأن يختار  الطبيعي  “من  قائاًل:  وا�صعة  ا�صطرابات  باإطالق  خماطرة حكومته 
االأ���ص��وات وغرها،  لكن هذه  الفقر”.  يقعون حتت خط  التظاهر حني  النا�س 

قوبلت بتجاهل النظام.
هكذا ت�صيق دائرة النخبة.. واأ�صاف الكاتب اأن انتخابات 2021 الرئا�صية 
منا�صبة  و�صكلت  النظام،  تاريخ  يف  مف�صلية  االنتخابات  اأك��رث  من  واح��دة  كانت 
اأ�صحاب تاريخ  اأهلية الرت�صح عن حمافظني  انقلب النظام على نف�صه فاأ�صقط 
اأنه لن يت�صامح مع اأي اختالف.  طويل يف خدمة الثيوقراطية. اأظهر خامنئي 
علي  ال�صورى  ملجل�س  ال�صابق  الرئي�س  ال��ث��ورة،  اأن�صار  من  اثنني  حمنة  تك�صف 

وال�صعوبات املالية. ويبدو اأن اجلماهر تدرك اأن النظام عاجز عن اإ�صالح نف�صه، 
واأن �صيا�صاته مت�صلبة، وقادته ال يقبلون اأي م�صاومة.

الأن  لكن  فح�صب  االأم��ن��ي��ة  اأج��ه��زت��ه  بف�صل  لي�س  النظام  جن��ا  ال��ك��ات��ب،  وح�صب 
اليد  التنظيمية  الهيكلية  يف  النق�س  واأع��ط��ى  النهاية،  يف  تال�صت  امل��ظ��اه��رات 
العليا للحكم. لكن من املحتمل وب�صكل كامل اأن تفرز التظاهرات قادة جدداً مع 
موا�صلة ن�صاطها، و�صيكون من احلكمة اأن يقلق النظام من ان�صقاق بع�س وجوهه 

البارزة.
ا�صتئثار وتهور.. رمبا ي�صهد العامل منعطفاً مهماً يف تاريخ النظام، اإن اأ�صعب 
اأمر على ال�صيا�صي هو االنتقال من من�صق اإىل �صيا�صي معار�س، وين�صم العديد 
اإ�صافية للجماهر.  من االإ�صالحيني اإىل �صفوف ال�صاخطني موفرين اأ�صواتاً 
�صعوبة،  اأكرث  الرحلة  هذه  �صتكون  ا�صتبعدوا،  الذين  املحافظني  اإىل  وبالن�صبة 
اخلارج،  والتهور يف  الداخل  اال�صتئثار يف  املزيد من  اإىل  النظام  لكن مع حتول 
�صيخلق دوائره اخلا�صة من املن�صقني. يف اجلوهر، يوؤ�ص�س خامنئي نظاماً، حيث 

املعار�صة الوفية م�صتحيلة.
عمر  ط��ول  �صبب  ن�صيا  ورئي�صي  خامنئي  اأن  ي��ب��دو  للم�صادقة..  انتخابات 
الثيوقراطية، التي مل تكن قط نظاماً م�صتداماً بالقوة الوح�صية، فقط. ورغم 
اأن االنتخابات وفرت  اإال  اأن خيار املر�صحني كان مقيداً من ال�صلطات احلاكمة، 
ربطت  االأث��ن��اء،  ويف  اأم���ان.  �صمام  مبثابة  ك��ان  ال�صيا�صيني،  املر�صحني  يف  تنوعاً 
اإيران عن  دولة الرعاية، الفقراء بالنظام. لقد تخلت احلكومة االإ�صالموية يف 
م�صدري قوتها. ت�صتنزف العقوبات خزائنها وال ت�صتطيع اإدامة امل�صتوى االأ�صا�صي 
للمعي�صة. وبالتطهر ال�صيا�صي واال�صتبعاد، ت�صتخدم االنتخابات للم�صادقة على 
تناف�صية  االأق��ل   2021 يف  الرئا�صية  االنتخابات  كانت  لقد  خامنئي.  خ��ي��ارات 

واالأقل اإثارة لالهتمام يف العقود االأربعة املا�صية.
ت�صتمتع  اأنها  يبدو  مواجهة  حتمل  اإي��ران  ت�صتطيع  ال  خميلة..  ونق�س  اأمية 
بها مع القوى العظمى. يعر�س االأمريكيون و�صركاوؤهم االأوروبيون م�صاراً على 
اإيران للمع�صلة التي اأوقعت نف�صها فيها. اإذا اختارت العودة اإىل االتفاق النووي، 
�صيمكنها ا�صتعادة الكثر من نفوذها املايل ومقداراً من النمو االقت�صادي على 
اإحباط  ت�صاعد يف  العديدة، لكن قد  االأق��ل.  لن تخفف هذه اخلطوة م�صاكلها 

احلركة املعار�صة الوليدة التي تت�صكل ب�صكل تدريجي.

االأموال و�شلت يف حقيبة حمراء اإىل مطار تون�ش قرطاج الدويل
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8032

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
مركز  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/02 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00

فورم�س اند كليك�س لجناز املعامالت احلكومية و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                          الو�صف  

 31,950                                                اغرا�س مكتبيه   
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17009

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/02 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده فري�صت �صيلفي لتجارة الهواتف �س.ذ.م.م  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                               الو�صف  

 25,650                                                     هواتف و�صاعات  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17757

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/31 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده داميوند �صتار للتطوير العقاري �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                            الو�صف  

 12,150                                                   اأغرا�س مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
م�صوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �صركة  ليمتد  اند�صرتيز  فرتليزر  نيرتو 
حمدودة تاأ�ص�صت وفقا لقانون ت�صجيل ال�صركات يف منطقة اأبوظبي احلرة 
والكائنة   ADFZ-50038:رخ�صة رقم   647 الت�صجيل  رقم   2011
-KAHI8 الطويلة ابوظبي ، دولة االمارات العربية  برقم االر�س:25 
املتحدة ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن قرارها والذي مت اإتخاذه 
بتاريخ:2022/1/24  عقد  الذي  اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�صطة 

ب�صاأن اإغالق وحل ال�صركة نيرتو فرتليزر اند�صرتيز ليمتد.
وفقا لذلك يجب على اأي طرف معني لديه دعوى �صد ال�صركة او لديه 
اعرتا�س على احلل تقدمي هذا االعرتا�س كتابة اليزيد عن اأربعة ع�صر 

)14( يوما من تاريخ ن�صر هذا االإ�صعار اىل مايلي:
لعناية �صلطة املنطقة احلرة

منطقة اأبوظبي احلرة
�س.ب:54477

اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة
ADFZ@adpc.ae:امييل

اإ�شعار ت�شفية

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
و  لالطارات  ال�ص�����ادة/احلادي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تبديل زيوت ال�صيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2981402 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة روح اهلل حممد داود ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 احمد �صعيد عتيق �صامل اخلمرى من مالك اإىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء 

 احمد �صعيد عتيق �صامل اخلمرى من ١٠٠ % اإىل ٠%
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/وا�صل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للو�صاطه والت�صويق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2970954 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بالك للتجارة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2084131 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / احمد ه�صام ح�صن من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / احمد ه�صام ح�صن من ٤٩ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان زايد �صقر حمدان الفالحى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بالك للتجارة العامة ذ.م.م
BULK GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ بالك للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BULK GENERAL TRADING - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جوبيلي تاور لتجارة النفايات املعدنية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:3688019 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / كينج�صلى �صيميزى ايزيريب من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / كينج�صلى �صيميزى ايزيريب من ٤٩ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمر �صاملني عمر على احليقى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل ١*١
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جوبيلي تاور لتجارة النفايات املعدنية ذ.م.م
JUBILEE TOWER SCRAP TRADING L.L.C

اإىل/ جوبيلي تاور للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
JUBILEE TOWER GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة عامة  ٤٦٩٠٠١٨
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/زهرة ال�صماء للمقاوالت العامة - ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1148181 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بركات مهران عبدال�صاحلني جاد ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صليمان على حممد املعمرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بركات مهران عبدال�صاحلني جاد

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ زهرة ال�صماء للمقاوالت العامة - ذ م م

ZAHRAT ALSAMA GENERAL CONTRACTING - L L C

اإىل/ ايجي تريد للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
EGGY TRADE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  مكما�صرت  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN االلكرتوميكانيكية ذ م م   رخ�صة رقم:1170912 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / با�صل ملحم جما ع�س من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / با�صل ملحم جما ع�س من ٤٩ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حم�صن عبدالرحيم الربيكى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة مكما�صرت للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ م م

MCMASTER ELECTROMECHANICAL CONTRACTING CO. LLC

اإىل/ �صركة مكما�صرت للمقاوالت االلكرتوميكانيكية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MCMASTER ELECTROMECHANICAL CONTRACTING CO - SOLE PROPRIETORSHIP .L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/نيو مطعم الهوري م�صاال �صركة ال�صخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:1917397 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة طاهر بالل �صاجرى �صوكت وحيد �صاجرى  ٢٤%

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صفر جان عمر خان ٢٥%
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خليفه عبدالرحمن جا�صم بن رابوى الرميثى  ٥١%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل عقيل عبود ما�صى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة ٢٠٫٤١*١ اىل ١*١

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ نيو مطعم الهوري م�صاال �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

NEW LAHORI MASSALA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ نيو مطعم الهوري م�صاال ذ.م.م

NEW LAHORI MASSALA RESTAURANT L.L.C 

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كار بيوتي لزينة ال�صيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1178700 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مران �صواليل حممد �صواليل ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س حممد ثامر حممد املن�صورى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كار بيوتي لزينة ال�صيارات

CAR BEAUTY ACCESSORIES

اىل/ كار بيوتي لزينة ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

CAR BEAUTY ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل الغافة لتجارة التمور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1120348 
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل الغافة لتجارة التمور

AL GHAFA DATES TRADING SHOP

اإىل/ اوزان للدواجن
  AWZAN FOR POULTRY 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة  ٤٧٢١٠١٠
 تعديل ن�صاط / حذف بيع التمور - بالتجزئة  ٤٧٢١٠٢٢

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعــــــــــالن
لل�صيانة  هاو�س  ال�ص�����ادة/برايل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�صة رقم:2727116 

تعديل اإ�صم جتاري من/ برايل هاو�س لل�صيانة العامة

BRAILLE HOUSE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ بي ام ا�س ل�صيانة املباين

BMS BULIDINGS  MAINTENANCE

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
التجاري:موؤ�ص�صة  باال�صم   CN رقم:1121456 
طلب  بالغاء   ، اال�صباغ  العمال  حممد  �صعيد  هزاع 

تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26 يناير 2022 العدد 13452 دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  26 يناير 2022 العدد 13452

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26 يناير 2022 العدد 13452

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26 يناير 2022 العدد 13452

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26 يناير 2022 العدد 13452
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-وام:

اطلع �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
�صلطان  بن  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  اأم�س  ال�صارقة،  حاكم 
ال�صارقة  ط��واف  وا�صتعدادات  مراحل  على  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي 
الدويل يف ن�صخته ال�صابعة والذي �صيقام خالل الفرتة من 28 يناير وحتى 

االأول من فرباير املقبل.

وتعرف �صموه على مراحل الطواف اخلم�صة التي تبلغ 438.8 كم موزعة 
على خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�صارقة حيث تبلغ م�صافة املرحلة االأوىل 
"املدينة اجلامعية" فتبلغ م�صافتها  الثانية  املرحلة  اأما  كم،  "املمزر" 8،8 
كم،  ال�صحب" 108  "ا�صرتاحة  الثالثة  املرحلة  م�صافة  وتبلغ  ك��م،   96
اأما املرحلة اخلام�صة  123 كم،  "واحة البداير" مب�صافة  واملرحلة الرابعة 

كم.  103 م�صافتها  الرفي�صة" فتبلغ  "�صد 
وي�صارك يف الطواف 144 دراجاً ميثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، 

كما �صيتم تنظيم طواف حملي لل�صباب حتت 16 و17 و18 �صنة للفردي 
اأربعة مراحل، وكذلك  238 كم موزعة على  والفرق، وم�صافته االإجمالية 
�صباق خا�س للمعاقني ي�صبق انطالقة املرحلة االأوىل للطواف يوم 28 يناير 

اجلاري.
للفائزين  املخ�ص�صة  التميز  قم�صان  على  ال�صارقة  عهد  ويل  �صمو  واطلع 
و�صاحب  املرتفعات،  �صعود  يف  واالأول  املرحلة،  م�صافة  لقطع  زمن  باأف�صل 
حتت  لل�صباب  بالن�صبة  االأول  املركز  و�صاحب  ال�صرعة،  ملعدل  نقاط  اأف�صل 

�صاحب اأف�صل زمن يف قطع م�صافة املرحلة. االإماراتي  وللدراج  �صنة،   23
اأحمد بن ال�صيخ رئي�س  ح�صر االطالع على مراحل الطواف كل من را�صد 
ال�صحية،  ال�صارقة  هيئة  رئي�س  املحيان  علي  وعبداهلل  االأم���ري،  ال��دي��وان 
وخالد جا�صم املدفع رئي�س هيئة االإمناء التجاري وال�صياحي، وعي�صى هالل 
نائب  وعبدامللك حممد جاين  الريا�صي،  ال�صارقة  رئي�س جمل�س  احلزامي 
ويا�صر  للطواف،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  رئي�س 

عمر الدوخي مدير طواف ال�صارقة.

•• اأبوظبي -وام:

كاأ�س  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ص��ات  ت��ن��ط��ل��ق 
ال�صنوية  للبولو  زاي���د  ب��ن  �صلطان 
مالعب  على  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ظهر 
والبولو  ل�صباق اخليل  نادي غنتوت 
، والتي تقام بتوجيهات ورعاية �صمو 
ال�صيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س 
النادي، وت�صتمر مناف�صاتها حتى 4 

فرباير املقبل مب�صاركة 6 اأندية.
اجلولة  يف  م���ب���اري���ات   3 و����ص���ت���ق���ام 
تكون  ح���ي���ث  ال����ي����وم  االف���ت���ت���اح���ي���ة 
ن����ون/ بولو  ل��ق��اء /را  ال��ب��داي��ة م��ع 
م���ع ف��ري��ق غ��ن��ت��وت، وذل����ك مبلعب 
�صلطان بن زايد، ويف املباراة الثانية 
/ وان��ك��ورا  دري،  بن  فريقا  �صيلتقي 
وت��خ��ت��ت��م اجلولة  ال���ل���ق���ب/،  ح��ام��ل 
واأبوظبي  �صاري�صا  بلقاء  االفتتاحية 
الثانية  تكون اجلولة  اأن  بولو، على 
املقبل  ال�صبت  يوم  املرحلة  تلك  من 

املوافق 29 يناير، والثالثة يف االأول 
م���ن ف���رباي���ر، ف��ي��م��ا ���ص��ي��ق��ام احلفل 
فرباير  م���ن  ال����راب����ع  يف  اخل���ت���ام���ي 

املقبل.
ال��رح��م��ن ال�صيخ  واأك�����د ح��م��د ع��ب��د 
رئي�س  ل���ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اأن  ل���ل���ب���ط���ول���ة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
الرتتيبات  كافة  من  انتهت  اللجنة 

التنظيمية والفنية الإجناح البطولة 
يف ن�صختها الثانية، تخليدا لذكرى 
املغفور له ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل 

وعرفانا  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان 
ل�����دوره وم�����ص��اه��م��ت��ه يف دع���م تراث 
االإم���������ارات يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت.. 

�صي�صهد  اخل���ت���ام  اأن  اإىل  م�����ص��را 
احتفالية خا�صة بناء على توجيهات 
/الوفاء  بعنوان  النادي  رئي�س  �صمو 

الأهل العطاء/.
با�صم  �صكره  التنفيذي  املدير  ووجه 
التي  اجل��ه��ات  لكافة  ال��ن��ادي  رئي�س 

باعتبارهم  ال���ن���ادي  م�����ص��رة  ت��دع��م 
مقدمتهم  ويف  ال���ن���ج���اح  ����ص���رك���اء 
الداعم  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س 

ل�صرطة  العامة  والقيادة  الرئي�صي، 
اأب����و ظ��ب��ي، ون����ادي ت����راث االإم�����ارات 

وال�صركات امل�صاهمة .

•• اأبوظبي -وام: 

للزوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ي�صتعد 
بحري  مو�صم  اأج��ل  م��ن  ال�صريعة 
ج��دي��د وم�����ص��ارك��ات دول��ي��ة مهمة 
خمتلف  يف  العاملية  االأج��ن��دة  على 
ال�����ب�����ط�����والت احل�����ا������ص�����رة وال����ت����ي 
ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  تتقدمها 
العامل  وب���ط���ول���ة  الفورموال1، 
وبطولة  الفورموال2،  ل������زوارق 

وبطولة  املائية،  للدراجات  العامل 
العامل لزوارق االإك�س كات وبطولة 
ال��ع��امل يف روي���ن، وحت���دي ال��� 24 

�صاعة للفورموال 2.
وب����داأ ال��ف��ري��ق حت�����ص��رات��ه مبكرا 
مقر  يف  وال���ت���ج���ه���ي���ز  واالإع������������داد 
اأبوظبي  ن���ادي  ال��ف��ري��ق يف  ور���ص��ة 
للريا�صات البحرية وذلك لتحقيق 
انطالقة قوية للمو�صم الدويل يف 
يناف�س  والتي  املذكورة،  البطوالت 

فريق اأبوظبي دوما على األقابها.
ويحمل ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي األ��ق��اب 3 
املو�صم  ح��ق��ق��ه��ا  ع��امل��ي��ة  ب���ط���والت 
ف�صيات   3 ل�����  اإ�����ص����اف����ة  امل���ا����ص���ي 
وبرونزيتني عن ح�صاد امل�صاركة يف 
املو�صم عن  هذا  ويبحث   ،2021
الدفاع عن االألقاب واملناف�صة على 

املراكز االأوىل يف كافة البطوالت.
الدولية  ال��ب��ط��والت  عجلة  وت��ب��داأ 
وت�صتمر  امل���ق���ب���ل  م���اي���و  ���ص��ه��ر  يف 

 27 حتى �صهر دي�صمرب مت�صمنة 
 6 ال�  الدولية  البطوالت  جولة يف 

املختلفة امل�صار اإليها.
م�����ن ج���ه���ت���ه وج������ه اأح�����م�����د ث���اين 
الرميثي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي اأبوظبي للريا�صات البحرية 
والعرفان  ال�صكر  املنتدب  الع�صو 
بن  �صلطان  بن  ال�صيخ حممد  اإىل 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة 
لتوفره  وذل������ك  ال����ن����ادي  اإدارة 

ك��ل ال��ع��ن��ا���ص��ر واالإح��ت��ي��اج��ات من 
املرتقبة  الدولية  امل�صاركات  اأج��ل 
ل���ل���ف���ري���ق، وجت���ه���ي���ز ك����ل م����ا يلزم 
لالألعاب  م�صرقة  ���ص��ورة  لتقدمي 
ال��ب��ح��ري��ة، ك��م��ا وج���ه ال�����ص��ك��ر اإىل 
للمتابعة  االإدارة  جمل�س  اأع�����ص��اء 

ا����ص���ت���م���رار كافة  ال���دائ���م���ة ودع�����م 
البحرية  وال��ري��ا���ص��ات  امل�صابقات 

احلديثة والرتاثية.
واأكد اأن طموح امل�صاركة الدولية يف 
املو�صم احلايل لن يقف عند حاجز 
اإح��راز املراكز  امل�صاركة، طاحما يف 

على  وبقوة  اأبوظبي  فريق  االأوىل 
املراكز االأوىل.

ميتلك  اأب��وظ��ب��ي  "فريق   : وق����ال 
ت���اري���خ���ا ط���وي���ال م���ن االإجن�������ازات 
واالأل��ق��اب وه��و ق��ادر على اأن يقدم 
م��و���ص��م��ا ق��وي��ا وي��ن��اف�����س ع��ل��ى كل 

االأل�����ق�����اب، وط��م��وح��ن��ا ك��ب��ر ب���اأن 
اأرقام  املو�صم يف حتقيق  نوفق هذا 
للريا�صة  تهدي  واأل��ق��اب  قيا�صية 
البحرية االإماراتية فرحة جديدة 
واإجن����������ازات ت�������ص���اف ل����الإجن����ازات 

ال�صابقة".

•• دبي -وام:

عربت رابطة م�صجعي نادي باملرا�س 
تطلعها  ع����ن  دب������ي،  يف  ال����ربازي����ل����ي 
كاأ�س  يف  امل�����ص��ارك  فريقها  ال�صتقبال 
اأبوظبي،  يف  املقبلة  لالأندية  ال��ع��امل 
ن�����ص��اط��ه��ا ع��ل��ى مواقع  ح��ي��ث ك��ث��ف��ت 
اجلماهر  ملد  االجتماعي  التوا�صل 
الربازيل  م���ن  ب��احل�����ص��ور  ال���راغ���ب���ة 
للظهور  وامل�صاعدة  كافة،  بالتفا�صيل 
يف م����ون����دي����ال االأن������دي������ة امل���ب���ه���ر يف 

اأب��وظ��ب��ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 3 اإىل 
جالوكو  واأك��د   . املقبل  فرباير   12
الرابطة،  موؤ�ص�صي  اأح��د  اإيرفولينو، 
الرابطة  حل�����ص��اب  امل��ت��اب��ع��ني  ع���دد  اأن 
ارتفع من 100 اإىل 1800 م�صجع، 
يرغبون باحل�صور اإىل االإمارات منذ 
وقال  املقبل،  للحدث  الفريق  ت��اأه��ل 
: " من خ��الل وج��ودي هنا مل��دة 13 
عاماً، اأقول للجميع يف الربازيل، باأن 
االإم��ارات بلد االأمن واالأم��ان ووجهة 
االأندية،  مونديال  ال�صت�صافة  رائعة 

واإخراجه يف اأبهى �صورة ".
ن�صره  مو�صوع  يف  اإيرفولينو  وك�صف 
باملرا�س،  ل���ن���ادي  ال��ر���ص��م��ي  امل���وق���ع 
بالفريق منذ طفولته،  تعلق  اأنه  عن 
فريقه  مب�صاهدة  يحلم  دائ��م��اً  وك��ان 
يف ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة، وق����ال: " 
عندما  م�صاعري  احتواء  اأ�صتطع  مل 
املا�صي،  اأك���ت���وب���ر  يف  ال��ف��ي��ف��ا  اأع���ل���ن 
كاأ�س  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الن�صخة  اإق���ام���ة 
التي  اأب���وظ���ب���ي  ل���الأن���دي���ة يف  ال���ع���امل 
من  ك��ي��ل��وم��رتاً   140 بعد  على  تقع 

دب�����ي، وم���ن���ذ ت��ت��وي��ج ال���ف���ري���ق بلقب 
 ،1999 عام  يف  ليربتادوري�س  كاأ�س 
حتى  العامل،  كاأ�س  يف  بروؤيته  حلمت 
ال�صفر  تذاكر  اإىل  نظرنا  واأب��ي  اأنني 
لكنها  ال���وق���ت،  ذل���ك  ال��ي��اب��ان يف  اإىل 
اأنها  اإال  للغاية،  الثمن  باهظة  كانت 
يف الوقت احل��ايل ل�صنا يف حاجة لها 
الأننا قريبني من اأبوظبي، و�صاأمتكن 
م��ن م�����ص��اه��دت��ه وم�����ص��اع��دة جماهر 
باملرا�س هنا اأي�صاً". ويعمل جالوكو 
اللذين  بالتعاون مع جي�صيكا وباولو 

التعاون  على  اأي�صاً،  دب��ي  يف  يعي�صان 
باملرا�س  ج��م��اه��ر  راب��ط��ة  م��ه��ام  يف 
تقدمي  ي���ت���ول���ون  وح���ال���ي���اً  دب������ي،  يف 
ن�����ص��ائ��ح ث��ق��اف��ي��ة وم���ع���ل���وم���ات ذات 
التي  ال�صحية  ال��ق��واع��د  ح��ول  �صلة 
ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����ص��ج��ع��ني االل���ت���زام بها 
الو�صول  وك��ي��ف��ي��ة  ال���ب���الد،  ل���دخ���ول 
املعلومات  من  وغرها  املالعب،  اإىل 
. واأ���ص�����س ج��ال��وك��و ه���ذه ال��راب��ط��ة يف 
الفريق  ت��ت��وي��ج  ب��ع��د   ،2020 ع����ام 
ليربتادوري�س،  ك��اأ���س  ب��ل��ق��ب  وق��ت��ه��ا 

الطموح جلعل هذه  " لدينا   : وق��ال 
بعد  حتى  النمو  يف  ت�صتمر  الرابطة 
ل��الأن��دي��ة، هناك املزيد  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
يعي�صون  ال���ذي���ن  ال���ربازي���ل���ي���ني  م���ن 

النا�س  م���ن  امل���زي���د  وب���ال���ت���ايل،  ه���ن���ا، 
ثابتة  م�صاحة  ن��ري��د  ب��امل��را���س،  م��ن 
وم�صاعدة  م��ع��اً  امل���ب���اري���ات  مل�����ص��اه��دة 
يف  مب��ا  احتياجاً،  االأك���رث  االأ�صخا�س 

اأن��ا واثق  ذل��ك من البلدان امل��ج��اورة، 
تاريخ  يف  �صت�صجل  االإم����ارات  اأن  م��ن 
ب���امل���را����س ب��اع��ت��ب��اره��ا امل���ك���ان ال���ذي 

�صنتوج به باللقب العاملي ".

•• دبي -وام:

زار جنم اجلولف كولني موريكاوا، 
لقب  وح��ام��ل  عاملياً  ث��اين  امل�صنف 
 ،2021 لعام  املفتوحة  البطولة 
قبيل  دب��������ي،   2020 اإك�������ص���ب���و 
دبي  بطولة  يف  املرتقبة  م�صاركته 

ديزرت كال�صيك.
اإىل دبي  ويعود الالعب االأمريكي 
الذي  ال�صاحق  الفوز  بعد  جم��دداً 
ب��ط��ول��ة ج���ول���ة دي بي  ح��ق��ق��ه يف 
وورلد يف نوفمرب املا�صي، ليواجه 
ه��ذا االأ���ص��ب��وع اث��ن��ني م��ن نظرائه 
امل�صنفني بني اأف�صل ع�صر العبني 
تندرج  التي  املناف�صة  يف  العامل  يف 
رولك�س  ب��ط��والت  �صل�صلة  ���ص��م��ن 
على اأر�س نادي االإمارات للجولف. 
االأجنحة  م���ن  ال��ع��دي��د  زار  ح��ي��ث 

امل�صاركة يف اإك�صبو 2020 دبي قبل 
اأن يخطف اأنظار الزوار خالل اأداء 
الو�صل  اأم��ام قبة  ال�صربات  بع�س 

موريكاوا  وا���ص��ط��ح��ب  ال�����ص��ه��رة. 
اب��ن ال��� 24 ع��ام��اً يف زي��ارت��ه كاأ�س 
اإبريق كالريت ال�صهر الذي رفعه 

يف  املفتوحة  بالبطولة  الفوز  عند 
نادي رويال �صانت جورج للجولف 
امل���ا����ص���ي. كما  ال���ع���ام  اإجن���ل���رتا  يف 
اإىل جناح بنك  ب��زي��ارة خا�صة  ق��ام 
االإم����������ارات دب�����ي ال���وط���ن���ي، حيث 
العبي  م�صاعدي  اأح��د  �صرتة  وق��ع 
جولته  يختتم  اأن  قبل  اجل��ول��ف، 
ال�صريالية  اإك�صبو  �صالالت  بتاأمل 
املذهلة بني �صاحة الو�صل وحديقة 
ال���ي���وب���ي���ل. وي�����ص��ت��ع��د م���وري���ك���اوا 
العبي  اأمل��ع  من  جمموعة  ملواجهة 
مقدمتهم  ويف  العامل  يف  اجلولف 
فيكتور  ع��امل��ي��اً  امل�����ص��ن��ف اخل��ام�����س 
الثامن  املركز  و�صاحب  هوفالند، 
اأر���س ملعب  ماكلروي، على  عاملياً 
املجل�س يف نادي االإمارات للجولف 
رفع  على  للتناف�س  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا 

كاأ�س الدلة العربية ال�صهر.

»اأبوظبي للزوارق ال�شريعة« ي�شارك يف 
2022 خلل  دولية  جولة   27

رابطة م�شجعي باملريا�ش: االإمارات بلد االأمن واالأمان ووجهة رائعة ملونديال االأندية

موريكاوا جنم اجلولف امل�شنف الثاين عامليا يف �شيافة اإك�شبو 2020 دبي

ويل عهد ال�شارقة يطلع على مراحل وا�شتعدادات طواف ال�شارقة الدويل ال�شابع

اليوم.. انطلق بطولة كاأ�ش �شلطان بن زايد للبولو يف نادي غنتوت

•• دبي -وام:

�صهدت عملية الت�صجيل للم�صاركة يف �صباق دبي للدراجات املائية، اجلولة 
االأوىل من بطولة االإمارات الدولية 2022، اإقبااًل كبراً من املت�صابقني 
للم�صاركة  امل�صجلني  ع��دد  و���ص��ل  ال��ع��امل حيث  االإم����ارات وجن���وم  اأب��ط��ال 
البلدان  خمتلف  م��ن  االأول  اأم�����س  ح��ت��ى  مت�صابقا  خم�صني  احل���دث  يف 
العدد يف  يرتفع  ان  يتوقع  الفئات حيث  القاب خمتلف  �صيتناف�صون على 
اأن�صطة وفعاليات االحتاد  ال�صاعات القادمة، يف ال�صباق الذي يعد فاحتة 
الدويل لل�صباقات البحرية -يو اآي ام- الذي يحتفل هذا العام بالذكرى 

املئوية لتاأ�صي�صه.
املنظمة  اللجنة  ال�صباق، حيث تعقد  امل�صاركة يف  اإج��راءات  وت�صتكمل غداً 
ال�صاعة  يف  وذل��ك  ال�صباق  يف  امل�صاركني  املت�صابقني  مع  تن�صيقياً  اجتماعا 
الثانية والن�صف بعد الظهر عرب تقنية االت�صال املرئي ل�صرح التعليمات 
باحلد من  املتعلقة  املحدثة  االج��راءات  واي�صاح  ال�صباق  وم�صار  اخلا�صة 

انت�صار كوفيد 19.
وكان نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية قد اعتمد الربنامج الزمني 
الت�صجيل ثم  ال�صباق وفتح باب  باإعالن موعد  لل�صباق والذي بداأ مبكرا 
االجتماع التن�صيقي، ويليه الفح�س الفني على جميع الدراجات امل�صاركة 

يوم اجلمعة.
ال�صروق يف جمرا والذي  املقبل نحو �صاطئ  ال�صبت  وتتجه االنظار يوم 
التجارب  مع  اج��راء  �صيتم  ذل��ك  وقبل  فرتتني  على  املناف�صات  يحت�صن 
الر�صمية عند الثامنة �صباحا ثم تنطلق املرحلة االوىل يف العا�صرة �صباحا 

يعقبها مبا�صرة مناف�صات املرحلة الثانية بعد ا�صرتاحة فرتة الظهرة.
ال�صباق  يف  امل�صاركني  عليها  �صتناف�س  فئة   12 املنظمة  اللجنة  وح��ددت 
 3.2 بي  وجي   3.3 بي  وجي  املرتقب وهي واقف جي بي 1 وجي بي 2 
 1 ب��ي  "2 �صرتوك" وجال�س ج��ي  ب��ي خم�صرمني  3.1 وج��ي  ب��ي  وج��ي 
وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4 "�صبارك" واللواح الطائرة "هايدرو-

فالي" واال�صتعرا�صات احلرة "فري �صتايل".

االآن  حتى  م�شاركاتهم  �شجلوا  مت�شابقا   50
يف �شباق دبي الدويل للدراجات املائية
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•• اأبوظبي - وام: 

�صيلفا، العب ت�صيل�صي االإجنليزي،  املدافع الربازيلي تياجو  عرب 
يف  املقبلة  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مناف�صات  خل��و���س  تطلعه  ع��ن 
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ل��ق��ب  حل�صد  فيها  يتطلع  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 

م�صرته احلافلة.
االإعالم  و�صائل  ع��ام��اً، مع   37 ال���  الالعب �صاحب  وج��اء حديث 
اأجل الراحة، ولكن  "ال نريد الذهاب من  الربازيلية، حيث قال: 
التتويج  اأج���ل  م��ن  ك��ب��رة  بحوافز  البطولة  يف  ن�صارك  اأن  يجب 

باللقب يف فرباير املقبل".
وا�صت�صهد �صيلفا بالهزمية يف النهائي اأمام كورينثيانز الربازيلي 
يف عام 2012، وياأمل اأن يتمكن النادي االإجنليزي هذه املرة من 
ذلك  يف  اللقب  ت�صيل�صي  " خ�صارة   : واأ�صاف  امل�صابقة،  يف  النجاح 
وحوافزنا  دواف��ع��ن��ا  وت�صاعف  طموحاتنا  ت��ع��زز  اأن  يجب  ال��ع��ام، 
دائماً  ت�صيل�صي  اآم��ال كبرة، يف  لدينا  املقبلة،  املحاولة  للنجاح يف 
اأي بطولة،  اأن نخ�صر يف  اأج��ل  من  اأب��داً  نلعب  الفوز، مل  نفكر يف 

و�صنلعب للفوز والتتويج يف كاأ�س العامل لالأندية".
واعرتف املدافع اأن اهتمام الفرق من القارات االأخرى بالبطولة 

يجعل  جديد  واقع  لفر�س  االأوروبية  بالفرق  مقارنة  اأكرب  يكون 
الكفة متيل ل�صاحلهم بعد ال�صيطرة االأوروبية على اللقب، لكنه 
اعترب اأن زمالءه لديهم احلافز للتفوق. وقال: "بالطبع، عندما 
يتعلق االأمر بالربازيل واأوروب��ا، فاإنهم يعطون قيمة اأكرب بكثر 
اأنني �صاأحفز العبي فريقي  اإال  اأنني برازيلي  لكرة القدم، وبرغم 
ت�صيل�صي كثراً لهذه البطولة، وميكنكم اأن تكونوا على يقني من 
كاأ�س  يف  النجاح  من  نتمكن  اأن  واآم��ل  قوياً،  �صي�صبح  ت�صيل�صي  اأن 
كورينثيانز  اأمام  الذي حدث  ال�صيناريو  لالأندية، وجتنب  العامل 

عام 2012، يجب اأن يكون االأمر خمتلفاً هذه املرة".

•• ال�صارقة -وام:

اأك���د ���ص��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��د الرحمن 
اإدارة نادي  العوي�س رئي�س جمل�س 
ال�����ص��ارق��ة ل��ري��ا���ص��ات ال���دف���اع عن 
�صيكون   2022 ال��ع��ام  اأن  النف�س 
اال�صتحقاقات  مب��خ��ت��ل��ف  ح��اف��ال 
التي يتطلع النادي لتنفيذها ومبا 
ي�صهم مبوا�صلة حتقيق االإجنازات 
التي حققها النادي يف العام املا�صي 
على كافة االأ�صعدة ومبا ي�صهم يف 
حتقيق خطته االإ�صرتاتيجية ووفقا 
لتوجيهات وروؤية جمل�س ال�صارقة 

ن�صر  ملوا�صلة  ال��رام��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي 
ث��ق��اف��ة مم��ار���ص��ة ري��ا���ص��ات الدفاع 
الكبر  الدعم  ظل  يف  النف�س  عن 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 

املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة .
تنفيذ  �صيوا�صل  ال��ن��ادي  اأن  واأك���د 
اأف���������ص����ل ال�����ربام�����ج احل����دي����ث����ة يف 
واالإداري  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  اجل����ان����ب 
ب���ج���ان���ب ال����ت����دري����ب وامل�������ص���ارك���ة 
باجلوائز  وال���ظ���ف���ر  امل��ن��اف�����ص��ة  يف 
واالأل�������ق�������اب وامل����ي����دال����ي����ات ورف�����د 
بالالعبني  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 

والالعبات.
ج��اء ذل��ك خ��الل االج��ت��م��اع االأول 

العام  يف  ال����ن����ادي  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
خالله  ن��اق�����س  وال������ذي   2022
اخلطط الت�صغيلية جلميع االإدارات 
العام اجل��دي��د، كما  واالأق�����ص��ام عن 
اخلا�صة  االإ���ص��ت��ع��دادت  على  اط��ل��ع 
لتجديد  اخل�����ارج�����ي  ب���ال���ت���دق���ي���ق 
�صهادات االأيزو يف االإدارة املتكاملة 
االبتكار  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  وخ��ط��ة 
خ���الل ف��رباي��ر امل��ق��ب��ل ح��ي��ث وجه 
ال��ع��وي�����س ب��دع��م ك��ل اجل��ه��ود التي 
�صت�صهم باأن يوا�صل النادي ظهوره 
املعتاد يف جميع  االإيجابي  بال�صكل 

اجلوانب.

و اأ�صاد جمل�س اإدارة النادي بجهود 
اأ�صهمت  ال���ت���ي  ال����ن����ادي  م��وظ��ف��ي 
العمل  ت��ط��وي��ر  يف  ف���اع���ل  ب�����ص��ك��ل 
االإداري والريا�صي يف العام املا�صي 
االت�صال  اإدارة  ج��ه��ود  وا���ص��ف��ا   ..
ناجحا  رديفا  كانت  اأنها  احلكومي 
الإجنازات  طيبة  اإعالمية  لتغطية 
الالعبني  وفوز  التنفيذية  االإدارة 
جهود  ع��ل��ى  مثنيا   .. ب��امل��ي��دال��ي��ات 
الالعبني  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط 
امل����وه����وب����ني خ���ا����ص���ة ال����ق����ادري����ن 
للمنتخبات  االن�صمام  على  منهم 

الوطنية.

•• اأبوظبي-وام:

للريا�صات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  ق����رر 
���ص��ب��اق مهرجان  ت��اأج��ي��ل  ال��ب��ح��ري��ة 
ال�صراعية  للمحامل  زاي���د  ال�صيخ 
فئة 60 قدماً ملدة اأ�صبوع حيث مت 
تغير امل��وع��د امل��ق��رر الإق��ام��ت��ه من 
اجلاري  ال�صهر  م��ن   30 اأو   29
ال�����ص��اد���س من  اأو  ح��ت��ى اخل��ام�����س 
ال�صهر املقبل بح�صب حالة الطق�س 
ن�صاط  ب�صبب  وذل���ك  ال��ي��وم��ني،  يف 
مواءمة  وع�����دم  امل��ت��وق��ع��ة  ال���ري���اح 
لتنظيم  ال���ري���اح  وح���ال���ة  ال��ط��ق�����س 

ال�صباق.
وك����ان ال���ن���ادي ق���د اأع���ل���ن ع���ن فتح 

ب�������اب ال���ت�������ص���ج���ي���ل ل����ل����راغ����ب����ني يف 
عن  اأع��ل��ن  كما  بال�صباق،  امل�صاركة 

تخ�صي�س 4 ماليني درهم جوائز 
للفائزين.

•• دبي-وام: 

لرفع  ال��دويل  "كوجنر�س" االحت��اد  اجتماع  االإم���ارات يف  ت�صارك 
االأحد  ي��وم  املرئي  االت�صال  وامل��ق��رر عقده عرب خا�صية  االث��ق��ال، 
املقبل، وذلك ملناق�صة التغيرات التي طراأت على قوانني االحتاد 
الدويل والت�صويت عليها، واملقرتحات التي تهدف اإىل االإبقاء على 
اللعبة يف دورات االألعاب االأوملبية بعدما كانت مهددة باال�صتبعاد 

من اأوملبياد باري�س 2024.
واأو���ص��ح في�صل احل��م��ادي، االأم���ني ال��ع��ام الحت��اد االإم����ارات لرفع 
ل��رف��ع االأث���ق���ال، يف  االأث���ق���ال، ع�صو املكتبني االآ���ص��ي��وي وال��ع��رب��ي 
املقبل  االج��ت��م��اع  اأن  "وام"  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريحات 
للجمعية العمومية لالحتاد الدويل لرفع االأثقال يعد ا�صتكمااًل 
الجتماعه االأخر الذي عقد يف ط�صقند دي�صمرب املا�صي، و�صاركت 
30 يناير احل��ايل موعداً  فيه االإم���ارات، حيث مت حتديد موعد 
لعقد هذا االجتماع اجلديد عرب خا�صية االت�صال املرئي، ملناق�صة 

االأمور احلا�صمة وطرحها للت�صويت على اأع�صاء "الكوجنر�س".

وقال " هناك جمموعة من املقرتحات �صيتم مناق�صتها والت�صويت 
عليها، تتعلق مب�صتقبل اللعبة التي واجهت م�صاكل كبرة الفرتة 
املا�صية، �صواء داخل االحتاد الدويل نف�صه، وت�صببت يف اإبعاد رئي�س 
التي  اللعبة  مب�صتقبل  يتعلق  فيما  او  ال�صابق،  ال���دويل  االحت���اد 
اأوملبياد  من  اال�صتبعاد  و�صك  على  وكانت  كبرة  حتديات  تواجه 

باري�س 2024".
واأ�صاف " مت تعديل الكثر من لوائح و"د�صتور" االحتاد الدويل 
من اأجل حماية اللعبة واحلفاظ على تواجدها يف االأوملبياد ، وهي 
املقبل  االج��ت��م��اع  يف  طرحها  �صيتم  ال��ت��ي  الهامة  البنود  ب��ني  م��ن 
الحتاد  العام  االأم��ني  اأ���ص��ار  املحلي  ال�صعيد  وعلى  للكوجنر�س". 
اإدارة احت��اد االإم���ارات يف انتظار اعتماد  اأن جمل�س  رف��ع االأث��ق��ال، 
الت�صكيل اجلديد ملجل�س االإدارة برئا�صة حممد نا�صر بن خما�س 
املقبلة  العمل  خطة  مناق�صة  اأج��ل  من  ملجل�س،  اجلديد  الرئي�س 
ال��ب��ط��والت اخلارجية  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�����ص��ارك��ة يف  تت�صمن  وال��ت��ي 
 20 العامل لل�صباب حتت  راأ�صها بطولة  ياأتي على  الهامة، والتي 
�صنة، واملزمع اإقامتها يف اليونان يف مايو املقبل، والتي كان مقرر 

اإقامتها يف مار�س ومت تاأجيلها اإىل مايو املقبل.
واأ�صاف " كما تت�صمن اجندة امل�صاركات اخلارجية جمموعة من 
البطوالت والدورات منها بطولة العامل للنا�صئني حتت 17 �صنة 
واملزمع اإقامتها يف املك�صيك يف يونيو املقبل، وبطولة اآ�صيا لل�صباب 
قائمة  وكذلك  املقبل،  يوليو  �صهر  يف  اأوزباك�صتان  يف  والنا�صئني 
طويلة من البطوالت تت�صمن دورة الت�صامن االإ�صالمي يف كونيا 
وبطولة  بال�صني،  بهاجنزو  االآ�صيوية  االأل��ع��اب  ودورة  الرتكية، 
اآ�صيا للكبار يف الفلبني، واأخراً بطولة العامل للكبار يف ال�صني يف 
دي�صمرب املقبل، مع الو�صع يف االعتبار اأن اإمكانية تعديل او تاأجيل 
ع��ام احتاد  اأم��ني  و�صدد  واردة".  البطوالت  ه��ذه  اأي من  او تغير 
اأن االحتاد  اإال  اأنه رغم الظروف الراهنة  االإم��ارات لرفع االأثقال 
يحافظ على احلد االأدنى من متطلبات اإعداد منتخباتنا الوطنية 
تدريباتهم  ي��وؤدون  والذين  الرجال،  ال�صيدات  منتخبي  وحتديداً 
ب�صكل منتظم اإىل حد كبر يف مركزي االإعداد بدبي وراأ�س اخليمة 
ال�صورة  و�صوح  حلني  وامل��درب��ني،  الفنية  اأجهزتهم  اإ���ص��راف  حتت 

متاماً ب�صاأن اأجندة م�صاركتهم اخلارجية.

تياجو �شيلفا: خ�شارة لقب 2012 ت�شاعف احلافز 
لت�شيل�شي يف مونديال االإمارات 2021 

»ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ش« يناق�ش خططه للعام 2022

اإقالة 40 % من مدربي الدوري االإجنليزي.. و�شيتي وليفربول االأكرث ا�شتقرارا
•• اأبوظبي-وام:

�صهد املو�صم احلايل من م�صابقة الدوري االإجنليزي "الربميرليج" 8 اإقاالت 
الثالثة  اجلولة  ختام  مع  وذل��ك  االآن  حتى  امل�صابقة  ف��رق  مدربي  �صفوف  بني 

والع�صرين، اأي ما يعادل %40 من املدربني.
وكان الفريق االأبرز يف ا�صتبدال مدربيه هو "واتفورد" الذي رحل عنه مدربني 
املو�صم،  بداية  يف  مونوز  ت�صي�صكو  اال�صباين  هما  احل��ايل  املو�صم  خ��الل  اثنني 

واالإيطايل كالوديو رانيري الذي اأعلن اإقالته اأم�س االثنني.
ا�صتقرارا  االأك��رث  هم  وليفربول  �صيتي  مان�ص�صرت  اأن��دي��ة  من  كل  اأن  وال��الف��ت 
بيب  اال�صباين  �صيتي مع  ن��ادي مان�ص�صرت  تعاقد  االإجنليزي،، فقد  ال��دوري  يف 
الفريق بداية من �صهر  2016، ليتوىل مهمة  جوارديوال يف فرباير من عام 
يوليو يف العام نف�صه وي�صتمر معه حتى االن حبث قاده اىل حتقيق العديد من 

االجنازات غر امل�صبوقة.
فيما يتواجد االأملاين يورجن كلوب على راأ�س فريق ليفربول منذ اأن مت التعاقد 
م�صار  اىل  العودة  الفريق يف  2015، وجنح مع  عام  اأكتوبر من  �صهر  معه يف 

البطوالت من الباب الوا�صع.
وبالعودة اإىل اقاالت املو�صم احلايل من "الربميرليج" ، فقد كانت البداية من 
واتفورد من من�صبه  ت�صي�صكو مونوز مدرب  اال�صباين  باإعفاء  ال�صابعة  اجلولة 

حيث تواجد الفريق حينها يف املركز اخلام�س ع�صر بر�صيد 7 نقاط.
برو�س  �صتيف  االجنليزي  برحيل  الثامنة  اجلولة  يف  الثانية  االق��ال��ة  وج��اءت 
مدرب نيوكا�صل، بعد فرتة و�صلت اإىل عامني مع الفريق، حيث تواجد حينها يف 

املركز قبل االأخر بر�صيد 3 نقاط.
نونو  الربتغايل  ن�صيب  العا�صرة من  كانت يف اجلولة  الثالثة فقد  االقالة  اأما 
�صانتو مدرب توتنهام، الذي مت التعاقد معه ال�صيف املا�صي، لكن اخل�صارة اأمام 

املركز  بعدما تواجد يف  الرحيل،  يونايتد بثالثية نظيفة عجلت يف  مان�ص�صرت 
التا�صع بر�صيد 15 نقطة.

وجاءت االقالة الرابعة من ن�صيب االأملاين دانييل فاركي مدرب نورويت�س �صيتي 
2017، حيث مت اال�صتغناء عنه عقب اجلولة  وال��ذي مت التعاقد معه يف عام 
احلادية ع�صر رغم حتقيق الفوز االأول للفريق يف املو�صم احلايل، ليتواجد يف 

املركز االأخر بر�صيد 5 نقاط فقط حينها.
فيال  ا�صتون  م��درب  �صميث  دين  االجنليزي  للمدرب  اخلام�صة  االقالة  وكانت 
الذي تعاقد معه يف عام 2018، لكن مت اال�صتغناء عنه عقب اجلولة احلادية 
ع�صر اأي�صا بعد اخل�صارة اأمام �صاوثهامبتون بهدف دون رد، بعد اأن وا�صل �صل�صلة 
الهزائم املتكررة يف اآخر 5 مباريات له، حيث تواجد الفريق يف املركز ال�صاد�س 

ع�صر بر�صيد 10 نقاط حينها.
بينما كانت االقالة ال�صاد�صة هذا املو�صم يف "الربميرليج" للمدرب الرنويجي 

مع  �صنوات   3 ق�صى  وال���ذي  مان�ص�صرتيونايد  م��درب  �صول�صاير  ج��ون��ار  اأويل 
�صمن  واتفورد  اأمام   1-4 اخل�صارة  بعد  الفريق بداية من عام 2018،وذلك 
اجلولة الثانية ع�صر،حيث تواجد الفريق يف املركز الثامن بر�صيد 17 نقطة 

حينها.
اأما االقالة ال�صابعة فكانت من ن�صيب اال�صباين رفائيل بنيتز مدرب ايفرتون 
والذي مت التعاقد معه يف بداية املو�صم احلايل، لياأتي الرحيل عقب اخل�صارة 
حيث  امل�صابقة،  من  والع�صرين  الثانية  باجلولة   1-2 �صيتي  نورويت�س  اأم��ام 
الثامنة  االإقالة  لتاأتي  نقطة.  تواجد الفريق باملركز ال�صابع ع�صر بر�صيد 14 
يف امل�صابقة لالإيطايل كالوديو رانيري مدرب واتفورد والثانية للفريق وذلك 
بعد تراجع نتائج الفريق وخا�صة عقب الهزمية اجلمعة املا�صية �صد نوريت�س 
 14 بر�صيد  ع�صر  التا�صع  املركز  يف  الفريق  ليتواجد  نظيفة،  بثالثية  �صيتي 

نقطة، وكان واتفورد قد تعاقد مع رانري يف اأكتوبر املا�صي.

•• دبي-الفجر:

اأعلن جمل�س دبي الريا�صي عن فتح باب الت�صجيل يف الن�صخة اخلام�صة من 
يف  نوعه  االأول من  الريا�صي  احلدث   ،"2022 لل�صيدات  دبي  "ترايثلون 
املنطقة املخ�ص�س لل�صيدات فقط، وينظمه جمل�س دبي الريا�صي، بالتعاون 
واجلري  ال�صباحة  هي  ريا�صات،  ث��الث  ويت�صمن  لل�صيدات،  دب��ي  ن��ادي  مع 

والدراجات الهوائية.
من  الن�صاء  جميع  اأم���ام  ال��رتاي��ث��ل��ون  يف  الت�صجيل  املنظمة  اللجنة  وتتيح 
خمتلف امل�صتويات البدنية وجميع اجلن�صيات من داخل وخارج الدولة بداية 
من عمر 15 �صنة فما فوق، وذلك عرب املوقع االإلكرتوين الر�صمي ملجل�س 
دبي الريا�صي www.dubaisc.ae، حيث ميكن للراغبات يف امل�صاركة 

الت�صجيل ب�صكل فردي اأو بتكوين فرق.

ويحت�صن نادي دبي لل�صيدات مبنطقة جمرا مناف�صات الن�صخة اخلام�صة 
م��ن ال��رتاي��ث��ل��ون ال���ذي يت�صمن ث���الث ري��ا���ص��ات ه���ي: ال�����ص��ب��اح��ة، اجلري، 
وذلك �صمن  كيلومرًتا،  والدراجات الهوائية مل�صافة ت�صل اإىل اأكرث من 40 
املعتمدة، حيث  االأوملبية  وامل�صافة  �صوبر �صربنت، و�صربنت،  ثالث فئات هي 
تتناف�س املت�صابقات يف فئة ال�صوبر �صربنت على م�صافة 400 مرت �صباحة، 
وم�صافة 10 كيلومرتات دراجات هوائية، وم�صافة 2.5 كيلومرت جري، فيما 
تتناف�س املت�صابقات يف فئة ال�صربنت على م�صافة 750 مرت �صباحة، وم�صافة 
5 كيلومرتات جري، ويف فئة  الهوائية، وم�صافة  للدراجات  كيلومرتاً   20
كيلومرت   1.5 م�صافة  على  امل�صاركات  تتناف�س  املعتمدة  االأوملبية  امل�صافة 

�صباحة، و40 كيلومرت للدراجات هوائية، و10 كيلومرتات جري.
وتنطلق مناف�صات الرتايثلون مب�صابقة ال�صباحة، التي تقام يف �صاطئ نادي 
التامة، و�صيتم توفر طاقم كامل  اإط��ار من اخل�صو�صية  لل�صيدات يف  دبي 

اإىل  ينتقلن  ثم  وم��ن  ال�صباحة،  �صباق  اأثناء  امل�صاركات  ملتابعة  املنقذات  من 
النادي يف �صارع جمرا  اأمام  مناف�صات الدراجات الهوائية التي تنطلق من 
ما بني متحف االحتاد وتقاطع �صارع الثنية، و�صواًل اإىل النادي مرة اأخرى، 
اإىل مناف�صات اجلري الذي جتري مناف�صاته مبحاذاة قناة دبي  ثم ينتقلن 

املائية، لتنتهي املناف�صات داخل نادي دبي لل�صيدات.
و�صيتم تطبيق كافة االجراءات االحرتازية خالل احلدث مع توفر املعقمات 
و�صيتم فح�س درجات احلرارة قبل دخول اأي �صخ�س �صواء من امل�صاركات اأو 
اللجنة املنظمة كما �صيتم اإلزام اجلميع بارتداء الكمامات مع حتقيق التباعد 
اجل�صدي وعدم االحتكاك مع االآخرين حفاًظا على �صالمة اجلميع وتطبيًقا 

لقرارات اللجنة العليا الإدارة االأزمات والكوارث يف دبي.
وتعمل جلنة املراأة والريا�صة مبجل�س دبي الريا�صي على تنظيم العديد من 
االأن�صطة والفعاليات وتقدم العديد من املبادرات التي تهدف اإىل تعزيز دور 

املراأة يف القطاع الريا�صي �صواًء على م�صتوى التمكني والتطوير اأو املمار�صة 
الدولية،  املحافل  كافة  يف  امل�صرف  التمثيل  خ��الل  من  االإجن���ازات  وحتقيق 
يف  التطور  لتحقيق  ت�صعى  منهجية  وف��ق  والريا�صة  امل��راأة  جلنة  تعمل  كما 
ريا�صة املراأة من خالل توعية املراأة باأهمية الريا�صة يف حياتها اليومية على 
املدى القريب وتعزيز وجود املراأة االإماراتية على ال�صاحة الريا�صية املحلية 

واالإقليمية والعاملية على املدى البعيد.
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  اللجنة  مبادرات  اأحد  لل�صيدات  دبي  ترايثلون  ويعد 
ن�صر ثقافة ممار�صة الن�صاط البدين بني الن�صاء، وتاأ�صي�س قاعدة را�صخة من 
هذه الفئة املجتمعية ملمار�صة الريا�صة وجميع اأنواع الن�صاطات البدنية �صواًء 
على امل�صتوى التناف�صي اأو على م�صتوى املمار�صة التي تك�صب املراأة الر�صاقة 
واللياقة وحتافظ على �صحتها مبا ميكنها من اأداء دورها على �صعيد خدمة 

الوطن ورعاية اأفراد اأ�صرتها.

»جمل�ش دبي الريا�شي« يعلن عن فتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف الن�شخة اخلام�شة من ترايثلون دبي لل�شيدات

الرياح توؤجل �شباق »مهرجان ال�شيخ زايد« 
ال�شراعي ملدة اأ�شبوع

االإمارات ت�شارك يف كوجنر�ش االحتاد الدويل لرفع 
االأثقال ملناق�شة م�شتقبل اللعبة



األربعاء   26  يناير    2022  م   -    العـدد   13452  
Wednesday  26  January   2022   -  Issue No   13452

19191919

الفجر الريا�ضي

تدخل م�صر مواجهة �صاحل العاج يف الدور ثمن النهائي من كاأ�س اأمم اإفريقيا يف 
مدينة دواال يف الكامرون اليوم االأربعاء مت�صلحة ب�صجّلها املمّيز اأمام "الفيلة" 

يف البطولة القارية عندما �صيتجّدد اللقاء بينهما للمرة االوىل بعد 14 عاًما.
العاج  �صاحل  اأم���ام  اأب����ًدا  �صهلة  ت��ك��ون  ل��ن  املهمة  اأن  "الفراعنة" ج��ي��ًدا  ي���درك 
بلوغهم  رغ��م  امل��رج��وة  امل�صتويات  يقّدموا  مل  اأنهم  �صيما  ال  ال��ق��وي،  وهجومها 
االدوار االإق�صائية. وتعود املواجهة االخرة بني املنتخبني يف البطولة القارية 
كبرة  بنتيجة  ل�صاحلها  م�صر  ح�صمته  ال��ذي   2008 العام  نهائي  ن�صف  اإىل 

)4-1( يف طريقها اىل لقبها ال�صاد�س على ح�صاب الكامرون يف غانا.
التقى املنتخبان 10 مرات يف النهائيات القارية، كان الفوز من ن�صيب م�صر يف 
�صبع منا�صبات مقابل خ�صارة واحدة تعود لدور املجموعات يف 1990، وتعادلني 
 1998 ع��ام  الثمانية  دور  يف  الرتجيح،  ب��رك��الت  ل�صاحلها  م�صر  ح�صمتهما 
اخلام�س.  اأح���رزت  عندما   2006 العام  ونهائي  ال��راب��ع  اللقب  حققت  عندما 
ويبدو اأن التفوق على �صاحل العاج يجلب احلظ دائًما ملنتخب م�صر. فمن اأ�صل 
األقابها ال�صبع القيا�صية يف البطولة، اآخرها يف 2010، حققت م�صر اأربعة منها 
)1986، 1998، 2006 و2008( بعدما تفوقت على �صاحل العاج يف اإحدى 
املراحل. اإال اأن �صيبا�صتيان هالر، مت�صدر ترتيب هدايف دوري اأبطال اأوروبا هذا 

باتري�س  الفرن�صي  ورج��ال  كي�صييه  وفرانك  بيبيه  ونيكوال  املو�صم، 
بوميل، �صيحر�صون على و�صع حد لتلك الهيمنة امل�صرية 

البطولة  ع��اًم��ا يف   32 منذ  اأول  ب��ف��وز  واخل���روج 
القارية.

ال���واق���ع يف غ���رب القارة  امل��ن��ت��خ��ب  وك���ان 
ت�����ص��ّدر جم��م��وع��ت��ه اخل��ام�����ص��ة ب��ع��د فوز 

اف��ت��ت��اح��ي ع��ل��ى غ��ي��ن��ي��ا اال���ص��ت��وائ��ي��ة بهدف 
رائع من ماك�س-اأالن غراديل وتعادل مفاجئ مع 

كانت  التي  اللقب  حاملة  اجلزائر  يق�صي  اأن  قبل   ،2-2 �صراليون 
بحاجة اإىل النقاط الثالث يف اجلولة االخرة بفوزه عليها 1-3.

املجموعة  يف  و�صيفة  حلولها  بعد  االإق�صائية  االأدوار  فبلغت  م�صر،  اأم��ا 
الرابعة خلف نيجريا التي خرجت من ثمن النهائي االأحد على يد تون�س، 
ليفربول  جن��م  ب��ه��دف  بي�صاو  غينيا  على  -1�صفر  �صعبني  بانت�صارين 
االإنكليزي حممد �صالح وال�صودان بهدف حممد عبد املنعم، بعد �صقوطها 

افتتاحًيا بالنتيجة ذاتها اأمام "الن�صور املمتازة".
ومل تظهر م�صر قوتها الهجومية بقيادة �صالح مكتفية بهدفني يف دور 

املجموعات، فيما اهتزت �صباكها مرة.
و�صي�صطدم منتخب م�صر بقيادة املدرب الربتغايل كارلو�س كرو�س 
ب��رغ��ب��ة ج��احم��ة ل�����ص��اح��ل ال���ع���اج امل��ت��وج��ة م���ّرت���ني، ع��ام��ي 1992 

اإخفاق التاأهل للمرحلة  و2015، بالفوز باللقب الثالث لتعو�س 
النهائية من الت�صفيات االإفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 

يف قطر نهاية العام احلايل.
وراأى ال����دويل ال��ع��اج��ي ال�����ص��اب��ق ي��اي��ا ت��وري��ه ال���ذي ت���ّوج مع 
منتخب بالده باللقب القاري يف 2015 يف حديث مع قناة 

عليهم  للغاية.  �صعبة  �صتكون  م�صر  �صد  "املباراة  اأن  حملية 
)�صاحل العاج( اأن يوا�صلوا العمل. اأنا �صعيد جًدا مبا حققوه 

حتى االآن".
من  العديد  الحقت  التي  ك��ورون��ا  ف��رو���س  درام���ا  وبعد 
اأن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  امل�����ص��ري   املنتخب  اأع��ل��ن  املنتخبات، 
كل  و���ص��ارك  �صلبية،  جميعها  ج���اءت  بعثته  ف��ح��و���ص��ات 
مدافعه  با�صتثناء  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  يف  ال��الع��ب��ني 
اأن  "الون�س" الذي تدرب منفرًدا بعد  حممود حمدي 

الثانية  املباراة  يف  اال�صتوائية  غينيا  �صد  اأ�صيب 
وحّل مكانه عبد املنعم يف الثالثة م�صجال 

هدف الفوز.
اأحمد  االأي�����ص��ر  الظهر  ع��اد  كما 

اجلماعية،  للتدريبات  ف��ت��وح 
ب���ع���د ت���ع���اف���ي���ه م�����ن اإ����ص���اب���ة 

ع�صلية تعر�س لها يف اخل�صارة 
نيجريا  ام������ام  االف���ت���ت���اح���ي���ة 

اأجربته على الغياب عن املباراتني 
التاليتني.

واعترب كولو، �صقيق يايا، الذي �صاركه التتويج منذ �صبعة اأعوام ولعبا �صوًيا مع 
مان�ص�صرت �صيتي االنكليزي مع قناة املحور امل�صرية "من اأجل الفوز، عليك اأن 
امل�صري  املنتخب  متيز  التكتيكية...لطاملا  الناحية  من  جيًدا  تكون  واأن  تقاتل 
بوجود العبني مميزين ومدرب جيد. لقد تطوروا وباتو يتمتعون بحالة ذهنية 
املنتخب  يف  العب  اأخطر  هو  "�صالح  اأن  واأكد  جميلة وهذا ما مييزهم اأكرث". 
ا حممود ح�صن تريزيغيه، هو العب خطر وعلى  امل�صري طبًعا. لكن هناك اأي�صً

�صاحل العاج اأن تكون حذرة منه. مباراة االأربعاء �صتكون �صعبة للغاية".
ويلتقي الفائز من املواجهة يف ربع النهائي االأحد �صد املغرب اأو مالوي اللتني 
م��ايل، و�صيفة  تلتقي  ليمبي،  االأرب��ع��اء يف  اأخ��رى  الثالثاء. ويف مباراة  تلتقيان 
اأف�صل نتيجة لها املركز الرابع عام  غينيا اال�صتوائية التي تبقى  مع   ،1972

وك����ان����ت  على 2015.  بفوزين  ال�صاد�صة  املجموعة  �صدارة  يف  تاأهلت  مايل 
غامبيا،  مع  وتعادل  وموريتانيا  تون�س 
اال�صتوائية  غينيا  ح��ل��ت  فيما 
و���ص��ي��ف��ة يف اخل��ام�����ص��ة بعد 
خ�������ص���ارة اف��ت��ت��اح��ي��ة اأم�����ام 
����ص���اح���ل ال����ع����اج ق���ب���ل ف���وز 
واآخر  ���ص��ادم على اجل��زائ��ر 

على �صراليون.
ويلتقي الفائز من هذه املباراة يف 
دور الثمانية االأحد املقبل 
اأو  ال�������ص���ن���غ���ال  م����ع 
االأخ�صر  الراأ�س 
التقيا  اللذين 

الثالثاء.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأكد اإبراهيم احلو�صني مدرب منتخبنا الوطني لنا�صئي اجلوجيت�صو اأن جناح   
املنتخب بفئاته العمرية املختلفة يف حتقيق اأكرب عدد من امليداليات امللونة يف 
وبطولة  اخلام�صة  االآ�صيوية  البطولة  يف  ميدالية   71 بلغ  مبا  املا�صي  املو�صم 
العامل جلوجيت�صو 2021، يعود اإىل الربامج التدريبية املتطورة التي تخ�صع 
اإىل التقييم امل�صتمر وقيا�س موؤ�صرات االأداء، وفق ا�صرتاتيجية احتاد االإمارات 
يف  الفتا  تطورا  االأخ���رة  االأع���وام  يف  :"�صهدنا  احلو�صني  وق��ال   . للجوجيت�صو 
م�صتويات العبي بع�س الدول التي كانت حديثة العهد يف هذه الريا�صة، حتى 
وقت قريب وخ�صو�صا من القارة االآ�صيوية، واأ�صبح العبوها يعتادون ال�صعود 
اإىل من�صات التتويج، وهذا االأمر يفر�س علينا املزيد من العمل اجلاد ملواكبة 
�صبيل  يف  والعاملي  القاري  ال�صعيدين  على  اجلوجيت�صو  ت�صهده  ال��ذي  التطور 
املحافظة على ال�صدارة االآ�صيوية والعاملية، واملكا�صب واالإجنازات التي حتققت 
م�صتويات  على  مميزا  كان   2021 مو�صم  اأن  احلو�صني  واأ�صاف  اليوم.  حتى 
عدة، حيث �صهد تاألقا الفتا ملجموعة من الالعبني الذين مثلوا الدولة باأف�صل 
�صورة واعتلوا من�صات التتويج يف البطولة االآ�صيوية اخلام�صة وبطولة العامل 
املواهب  الكبر من  العدد  بروز هذا  املكت�صبات تكمن يف  اأب��رز  واأن  جلوجيت�صو، 

ال�صاعدة التي �صتوا�صل م�صرة االإجنازات لالأعوام القادمة.
االإم����ارات  احت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  املحلية  ال��ب��ط��والت  دور  اإىل  احل��و���ص��ن��ي  ول��ف��ت 
واأداء  م�صتويات  على  االإيجابي  والتاأثر  املناف�صة  درج��ة  رف��ع  يف  للجوجيت�صو 
الالعبني وحر�صهم على تقدمي االأف�صل كي يحظوا بفر�صة متثيل املنتخبات 
لنا�صئي  الوطني  املنتخب  م���درب  واأو���ص��ح  اخل��ارج��ي��ة.  امل�����ص��ارك��ات  يف  الوطنية 
حيز  دخ��ل��ت  اجل��دي��د  للمو�صم  التدريبية  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط  اأن  اجلوجيت�صو 

لياقتهم  ومعدالت  الالعبني  جاهزية  رفع  على  خا�س  ب�صكل  وترتكز  التنفيذ 
البدنية، وااللتزام باالن�صباط واملداومة واال�صتمرارية ل�صمان ا�صتدامة التميز 
وتطور امل�صتوى. وعن امل�صاركات اخلارجية امل�صتقبلية للمنتخب قال احلو�صني 
الوطني  املنتخب  لالعبي  �صامل  حت�صري  برنامج  اإع��داد  على  جار  العمل  اأن 
الذين ي�صتعدون للم�صاركة يف دورة االألعاب االآ�صيوية - ال�صني يف الفرتة من 
10 – 25 �صبتمرب 2022. واأ�صار اإىل اإجناز دولة االإمارات يف ن�صخة جاكرتا، 
التي ح�صل فيها اأبطال اجلوجيت�صو على 9 ميداليات ملونة من اإجمايل 19 
حتقيق  على  والالعبني  الفنية  االأج��ه��زة  يحفز  ما  االأل��ع��اب،  ملختلف  ميدالية 
من  التفوق  تاأكيد  ه��و  ال�صني  اأ�صياد  يف  امل�صاركة  م��ن  ال��ه��دف  اأن  حيث  امل��زي��د، 
على  االإم��ارات  دول��ة  تتبواأها  اأ�صبحت  التي  املكانة  تر�صيخ  وامل�صاهمة يف  جديد 
خارطة الريا�صة العاملية من خالل حتقيق اأكرب عدد من امليداليات يف مناف�صات 
البطولة. وحول العالقة التي جتمعه بالالعبني و�صر ارتباطهم به كاخ اأكرب واأب 
قبل اأن يكون مدربا يقول احلو�صني اأن ال�صفافية وال�صدق يف التوا�صل هي من 
اأهم العوامل التي ت�صاعد على بناء عالقة قوية مع اأبنائه الالعبني، واأن  تعزيز 
ثقتهم باأنف�صهم وم�صاعدتهم على النمو والتطور يف هذه الريا�صة وتاأهيليهم 
لتحقيق االإجن��ازات يف البطوالت املختلفة دائما تبقى من �صمن االأولويات، يف 
نف�س الوقت الذي يتعني على الالعبني االلتزام بالتدريب وتطوير الذات، كي 

يتمكنوا من توظيف خرباتهم املكت�صبة على النحو االأمثل.

•• دبي –الفجر:

تبداأ يوم غد اخلمي�س اإجراءات امل�صاركة يف �صباق دبي للدراجات املائية -اجلولة 
االوىل من بطولة االإمارات الدولية -2022 فاحتة اأن�صطة وفعاليات االحتاد 
الدويل لل�صباقات البحرية -يو اآي ام- الذي يحتفل هذا العام بالذكرى املئوية 
املنظمة  اللجنة  بني  التنويري  االجتماع  اخلمي�س  غد  ي��وم  ويعقد  للتاأ�صي�س. 
تقنية  عرب  والن�صف  الثانية  ال�صاعة  مت��ام  يف  امل�صاركني  واملت�صابقني  لل�صباق 
االإجراءات  واإي�صاح  ال�صباق  وم�صار  اخلا�صة  التعليمات  ل�صرح  املرئي  االت�صال 

املحدثة املتعلقة باحلد من انت�صار )كوفيد 19(.
واعتمد نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية الربنامج الزمني لل�صباق والذي 
بداأ مبكرا باإعالن موعد ال�صباق وفتح باب الت�صجيل وي�صتمر غدا اخلمي�س مع 
امل�صاركة  ال��دراج��ات  جميع  على  الفني  الفح�س  ثم  التنويري  االجتماع  انعقاد 
ال�صروق  �صاطئ  نحو  املقبل  ال�صبت  يوم  االأنظار  وتتجه   . بعد غد اجلمعة  يوم 
يف جمرا وال��ذي يحت�صن املناف�صات على فرتتني وقبل ذلك �صيتم اج��راء مع 
العا�صرة  يف  االوىل  املرحلة  تنطلق  ثم  �صباحا  الثامنة  عند  الر�صمية  التجارب 

�صباحا يعقبها مبا�صرة مناف�صات املرحلة الثانية بعد ا�صرتاحة فرتة الظهرة 
املرتقب  ال�صباق  امل�صاركني يف  12 فئة �صتناف�س عليها  املنظمة  اللجنة  وحددت 

 3.1 بي  وجي  وهي واقف جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3.3 وجي بي 3.2 
وجي بي خم�صرمني )2 �صرتوك( وجال�س جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3  
وجي بي 4 )�صبارك( واللواح الطائرة )هايدرو-فالي( واال�صتعرا�صات احلرة 
)فري �صتايل(. و�صهدت عملية الت�صجيل للم�صاركة يف ال�صباق اإقباال كبرا من 
املت�صابقني اأبطال االإمارات وجنوم العامل حيث و�صل عدد امل�صجلني للم�صاركة 
يف احلدث  اإىل خم�صني مت�صابقا حتى البارحة من خمتلف البلدان �صيتناف�صون 

على األقاب خمتلف الفئات حيث يتوقع اأن يرتفع  العدد يف ال�صاعات القادمة.

•• اأبوظبي -رم�صان عطا  

توا�صلت مناف�صات اليوم الثاين من بطولة العامل للفنون القتالية املختلطة 
اأرينا يف مدينة زايد الريا�صية  للهواة من الكبار وال�صباب، ب�صالة جوجيت�صو 
وبرعاية  للعبة،  ال��دويل  االحت��اد  مظلة  حتت  تقام  والتي  اأبوظبي،  بالعا�صمة 
ال��ري��ا���ص��ي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد االإم�����ارات للجوجيت�صو و  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 

الريا�صية.   باملز  و�صركة   ،mma
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال��ظ��اه��ري،  دمل���وك  ب��ن  حممد  امل��ن��اف�����ص��ات   وح�صر 
اجلوجيت�صو رئي�س جلنة الفنون القتالية املختلطة ، الربيطاين كريث براون 
رئي�س االحتاد الدويل  للفنون القتالية املختلطة، فوؤاد دروي�س املدير التنفيذي 

ل�صركة باملز الريا�صية .  
القتال املختلط،  وكما ح�صرها حممد قمرب رئي�س االحتاد البحريني لفنون 

وحممد جا�صم احلو�صني اأمني جلنة الفنون القتالية املختلطة.  
وكانت االإث��ارة واحلما�س والندية هي عنوان املناف�صات  يف اليوم الثاين نظرا 
لتقارب امل�صتويات يف االأدوار التمهيدية، للرجال وال�صيدات، حيث �صهد اليوم 
الكبار  فئتي  يف  وال�صيدات  للرجال  ن��زال   122 اإق��ام��ة  للت�صفيات  اخلتامي 

وال�صباب.  

والكبار،  ال�صباب  لفئة  البطولة  نهائي  رب��ع  مناف�صات  االأرب��ع��اء  ال��ي��وم  وت��ق��ام 
ويتوقع اأن املناف�صات �صراعا �صر�صا من املتاأهلني للدور الثاين.  

اأكد �صعادة حممد بن دملوك الظاهري رئي�س جلنة الفنون القتالية املختلطة 
باحتاد االإمارات للجوجيت�صو اأن بطولة العامل للفنون القتالية املختلطة التي 
60 دولة حدث  انطلقت اول اأم�س من اأبوظبي الأول مرة مب�صاركة اأكرث من 
ا�صتثنائي وحمطة تاريخية للعبة يف االإمارات ومنطقة ال�صرق االأو�صط، م�صرا 
االإمارات  يف  اللعبة  وتطور  انت�صار  على  �صينعك�س  البطولة  تلك  اإرث  اأن  اإىل 
اإقباال كبرا يفوق  ال��دويل  ال��ذي ير�صد االحت��اد  الوقت  باأ�صرها، يف  واملنطقة 
كل التوقعات على ممار�صتها باعتبارها ريا�صة واحدة لكنها جتمع كل الفنون 

القتالية املختلطة.
باأبوظبي ف��اق كل  " االإق��ب��ال على امل�صاركة يف بطولة العامل  اب��ن دمل��وك  وق��ال 
املا�صي، بعد  ا�صت�صافتها كان يف دي�صمرب  اأن االإعالن عن  التوقعات، خ�صو�صا 
االتفاق مع االحتاد الدويل بدعم من جمل�س اأبوظبي الريا�صي، كما انها تقام 
يف ظروف ا�صتثنائية مير بها العامل يف ظل اجلائحة، وال �صك اأن هذا احل�صور 
دول��ة ميثل   65 اأك��رث من  550 العبا والعبة ميثلون  اأك��رث من  الكبر من 

�صهادة ثقة وتقدير وجناح لدولة االإمارات يف حتويلها حتدي جائحة كورونا 
اأج��ل احل��د من  اإج����راءات دقيقة م��ن  اأق���رت  التي  اإىل ق�ص�س جن��اح للحكومة 

اآثارها، وخط الدفاع االأول الذي قام باأدوار بطولية على مدار الفرتة املا�صية، 
وكافة االأجهزة املعنية واملتطوعني واملقيمني بالدولة، ونحن ننتهز تلك املنا�صبة 
املواطن واملقيم دائما  التي ت�صع �صحة  الر�صيدة  القيادة  اإىل  بال�صكر  ونتوجه 
على راأ�س اأولوياتها مبا يجعل االإمارات هي احلل الإنقاذ االأجندة الدولية من 

اأي تاأجيالت اأو توقفات اأو اإلغاءات لبطوالتها ومنتدياتها وحتى موؤمتراتها".
يقول  البطولة  انطالقة  مع  للمناف�صات  الفني  امل�صتوى  عن  انطباعه  وع��ن 
الفني  امل�صتوى  الفنيني من مدربني وحمكمني فاإن  بن دملوج:" باعرتاف كل 
للبطولة مرتفع من بدايتها، ومن املتوقع ان ي�صل اإىل اأعلى درجاته مع االأدوار 
اإىل  بالدخول  للجمهور  ال�صماح  للتفكر يف  دفعنا  الذي  االأم��ر  النهائية، وهو 
ال�صالة بالن�صبة القانونية يف النزاالت النهائية يومي اجلمعة وال�صبت املقبلني 
مع تطبيق الربوتكول الطبي عليهم، وال �صيما اأننا ا�صتقبلنا طلبات كثرة يف 

االأيام املا�صية باحل�صور لال�صتمتاع بالنزاالت القوية واملثرة".
االإم��ارات خ�صو�صا بعد  ال�صريع والنمو للعبة يف  التطور  وفيما يخ�س حركة 
امل�صروع  ولد  دملوك:" منذ  بن  يقول  املختلطة  القتالية  الفنون  تاأ�صي�س جلنة 
االحتادين  رئي�س  الها�صمي  عبداملنعم  ���ص��ع��ادة  باهتمام  يحظى  وه��و  كفكرة 
وهو  الدويل  االحتاد  لرئي�س  االأول  النائب  للجوجيت�صو  واالآ�صيوي  االإماراتي 
معنا بامل�صورة والتوجيه واملتابعة، وحينما تعتزم االإمارات على الدخول يف اأي 

جمال فاإنها ت�صتهدف منه الو�صول اإىل الرقم واحد م�صتلهمني هذا التوجه 
من قيادتنا الر�صيدة، وعلى �صوء توافر اأف�صل املرافق واخلدمات وكافة اأنواع 
الدعم اللوج�صتي التقت رغبة االحتاد الدويل للعبة مع رغبتنا يف اإقامة تلك 
البطولة، ونتوقع اأن تكون جمرد بداية الأحداث اأخرى اأكرب على �صوء ال�صهادات 

التي تلقيناها من كافة الوفود، ومن م�صوؤويل االحتاد الدويل للعبة.
*بدوره اأكد احلكم االإماراتي عبيد الكعبي الدويل يف اجلوجيت�صو والذي بداأ 
م�صواره يف حتكيم الفنون القتالية املختلطة من هذه البطولة، اأنه على الرغم 
عليها  التي ظهرت  النهائية  ال�صورة  اأن  اإال  للبطولة  االإع��داد  وقت  ق�صر  من 
دول  خمتلف  من  امل�صاركني  اأع��داد  من  الكم  ه��ذا  و�صط  للغاية  اإيجابية  كانت 

العامل.  
التواجد   : العاملي  ب��احل��دث  م�صاركته  خ��الل  ل��ه  ت�صريحات  يف  الكعبي  وق��ال 
االإمارات  اأر���س  على  االأوىل  للمرة  اأي�صا  تقام  التي  البطولة  يف  االأوىل  للمرة 
مبثابة نقلة كبرة جلميع امل�صاركني �صواء من الالعبني اأو االأطقم التحكيمية 

االإماراتية من اأجل ك�صب املزيد من اخلربات واملهارات.  
واأ�صار الكعبي اإىل اأن االحتكاك مع العديد من احلكام اأ�صحاب اخلربات �صيكون 
اأن  املتوقع  من  التي  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  اجلميع  على  االإيجابي  امل��ردود  له 

ت�صهد فيها اللعبة انت�صارا كبرا يف دولة االإمارات.  

»نزالت ربع النهائي اليوم«

توا�شل مناف�شات بطولة العامل للفنون القتالية املختلطة يف اأبوظبي

• التطور الكبري للعبة يف العامل يدعونا مل�صاعفة اجلهود للحفاظ على ال�صدارة  
• ان�صمام نخبة املواهب للمنتخبات الوطنية اأهم مكت�صبات 2021 

م�شر تت�شلح ب�شجلها اأمام �شاحل العاج لبلوغ ربع النهائي  مدرب منتخب االإمارات لنا�شئي اجلوجيت�شو: اآ�شياد ال�شني على راأ�ش االأولويات يف 2022

دملوك الظاهري : باعرتاف كل الفنيني من مدربني وحمكمني فاإن امل�صتوى الفني للبطولة مرتفع من بدايتها  بن  • حممد 
وقت الإعداد للبطولة اإل اأن ال�صورة النهائية التي ظهرت عليها كانت اإيجابية ق�صر  من  بالرغم   : الكعبي  • عبيد 

الجتماع التنويري ل�صرح الإجراءات وامل�صار غدا
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تنجو باأعجوبة من هجوم دب 
يف  اأ�صود  دب  هاجمها  اأن  بعد  باأعجوبة  النجاة  من  �صيدة  متكنت 

والية فلوريدا االأمريكية.
واأ�صيبت "اأيدي" بجرح كبر يف اجلانب االأي�صر من وجهها بعد اأن 
�صربها الدب على االأر�س، بينما كانت تتنزه مع كلبها قرب منزلها 
اأورالندو"   35 "فوك�س  لقناة  وف��ق��اً  ف��ل��وري��دا،  ب��والي��ة  دي��ب��اري  يف 
االأمريكية. وقالت اأيدي اإنها جرت ب�صرعة عند روؤيتها الأنثى الدب 
ال��دب الثالثة يف  ك��ان �صغار  اأخ��ذت تالحقها، بينما  التي  االأ���ص��ود 

مكان قريب اأثناء الهجوم.
بابهم  اأنها هرعت الأح��د اجل��ران و�صربت  "اأيدي" اإىل  واأ���ص��ارت 

طلباً للم�صاعدة.
ولكنه  الطعام  ع��ن  املهمالت  �صلة  يف  يبحث  ال�صخم  ال��دب  وك��ان 
ليكونا  وكلبها  اأي��دي  نحو  فتوجه  الطعام،  بقايا  من  اأي  يجد  مل 
هما وجبته هو واأ�صباله. وقالت جلنة فلوريدا لالأ�صماك واحلياة 
الربية اإن املراأة عوجلت من اإ�صابات ال تهدد حياتها، كما مل ي�صب 
اأن علماء االأح��ي��اء يف جلنة فلوريدا  ب��اأذى. وذك��رت يف بيان  كلبها 
لالأ�صماك واحلياة الربية قتلوا الدب ب�صكل اإن�صان، وفقاً ل�صيا�صتها 

اخلا�س بحماية ال�صالمة العامة.

حديقة حيوانات اأربيل تتحول اإىل قطعة ثلج
اإىل  بغداد،  �صمال  اأربيل،  حمافظة  يف  احليوانات  حديقة  حتولت 
كرد�صتان  اإقليم  ت�صرب  التي  الثلوج  موجة  ج��راء  بي�صاء؛  لوحة 
العراق منذ اأيام. واأظهرت �صور ح�صلت عليها "العني االإخبارية"، 
اأق�صام  الواحات اخل�صراء ومراتع احليوانات واملمرات بني  حتول 
حديقة  وت��ق��ع  وامل��ت��داخ��ل.  املمتد  الثلج  م��ن  قطعة  اإىل  احلديقة 
حيوانات اأربيل قرب منطقة ك�صنزان على الطريق الرئي�صي الرابط 
بني اأربيل وكوي�صنجق وال�صليمانية، وتبلغ م�صاحة احلديقة 200 
اأر�صها بوجود مرتفعات ومنخف�صات حيث مل يتم  دومن، وتت�صم 

تغير ت�صاري�س �صطح االأر�س.
وت�صم احلديقة نحو 180 نوعاً خمتلفاً من احليوانات والطيور، 
نادرة ومهددة باالنقرا�س، كما تعد احلديقة االأكرب  اأنواع  ومنها 

على م�صتوى العراق.
وت�����ص��رب م��ن��اط��ق ك��رد���ص��ت��ان ال��ع��راق م��وج��ة ث��ل��وج كثيفة عطلت 
خا�صة  الر�صمية،  املوؤ�ص�صات  يف  ال��دوام  املحلية  احلكومات  ب�صببها 
يف  ال�صفر  حت��ت  درج���ة  ل�17  احل����رارة  درج���ات  انخف�صت  بعدما 

بع�س مناطق حمافظة ال�صليمانية.

خماطر �شحية للملب�ش ال�شيقة
قال الدكتور اإيفو جريبه اإن املالب�س ال�صيقة لي�صت غر مريحة 
اإنها حتول  اأي�صاً على خماطر �صحية، حيث  فح�صب، بل تنطوي 
املالب�س،  احل���رارة حتت  تراكم  اإىل  ي��وؤدي  ما  ال��ه��واء،  تدوير  دون 
وبالتايل يتعذر تبخر العرق عرب اجللد. واأ�صاف طبيب االأمرا�س 
الباطنة االأملاين اأن عدم تبخر العرق عرب اجللد يوؤدي اإىل ارتفاع 
اإىل م�صاكل الدورة  ب���دوره  ي���وؤدي  درج���ة ح���رارة اجل�����ص��م، وال���ذي 
اأن  ميكن  كما  واالإغ��م��اء.  الرتكيز  و�صعف  ال�صداع  مثل  الدموية 
على  �صلبي  ب�صكل  ال�صيقة  ال�صراويل  حتت  احل��رارة  تراكم  يوؤثر 
االأع�صاء التنا�صلية لدى الرجال والن�صاء على حد �صواء، حيث اإنه 
املنوية يف اخل�صيتني ويعزز  اإنتاج خاليا احليوانات  قد يحد من 
ال�صيقة  ال�صراويل  اأن  عن  ف�صاًل  املهبلية،  الفطرية  االلتهابات 
تت�صبب يف االإ�صابة باآالم الظهر. ولتجنب هذه املخاطر ال�صحية، 

ينبغي ارتداء مالب�س ذات مقا�س منا�صب وق�صة مريحة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ا�شتحواذ مغربي على اأ�شهر مدار�ش الهند�شة يف فرن�شا
ي�صكل الطالب املغاربة اأول جالية تاأتي للدرا�صة يف فرن�صا، اإذ وفقا الأرقام الوكالة الوطنية للنهو�س بالتعليم، التابعة 
األف طالب مغربي يف اجلامعات   45 "كامبو�س فران�س"، فقد ت�صجل حوايل  العايل واخلارجية  التعليم  لوزارتي 
واملدرا�س العليا الفرن�صية يف الدخول اجلامعي 2020-2021، و13 باملئة منهم اختاروا مدار�س الهند�صة املرموقة. 
اأ�صبح معتادا  �صهرة، يف م�صهد  االأكرث  الفرن�صية  الهند�صة  املغاربة برباعة مباريات ولوج مدار�س  الطالب  يجتاز 
خالل ال�صنوات االأخرة، وهو االأمر الذي لفت انتباه �صحيفة "لو فيغارو" التي خ�ص�صت مقاال حيت من خالله 

امل�صتوى "املتميز" للمغاربة يف مادة الريا�صيات.
اإىل  اأهم مهارة تركز عليها مباريات ولوج برناجمنا الدرا�صي، والنتائج ت�صر  "يعترب التميز يف مادة الريا�صيات 
اأن م�صتوى املغاربة يف هذه املادة مذهل باالإ�صافة اإىل مادة الفيزياء"، هذا ما توؤكده مديرة العالقات الدولية يف 

مدر�صة البوليتكنيك، جاييل لوكوف، يف ت�صريحها ملوقع "�صكاي نيوز عربية".
 110 ال�صنة حوايل   ا�صتقبلت هذه  اإذ  املغاربة ب�صكل كبر،  التي جتذب  املدار�س  البوليتكنيك من  وتعترب مدر�صة 
عدد  حيث  من  االأوىل  املرتبة  املغاربة  الطالب  بف�صله  يحتل  قيا�صي  رقم  وهو  الهند�صة،  �صلك  يف  مغربي  طالب 

االأجانب املقبولني يف الهند�صة.  
وال يرى ع�صام طويل، طالب يف ال�صنة الثالثة مبدر�صة البوليتكنيك، اأن هذا التميز "وليد ال�صدفة اأو نبوغ متقد 

وذكاء فطري، بل هو نتيجة طريق طويل من الكد واالجتهاد".
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�شعوبة التنف�ش من اأعرا�ش متلزمة الر�شيع املهزوز
حذرت الرابطة االأملانية الأطباء االأطفال واملراهقني الوالدين من هز الطفل 
الر�صيع بغر�س تهدئته واإيقاف �صراخه على �صبيل املثال، حيث يرفع ذلك 
 Shaken baby“ "خطر اإ�صابته مبا يعرف "مبتالزمة الر�صيع املهزوز

الر�صيع. مبخ  ج�صيمة  تلفيات  بحدوث  تهدد  والتي   ،”syndrome
للغاية،  �صعيفة  تكون  الر�صيع  الطفل  ع�صالت  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���ص��ح��ت 
تكون  التي  ال��راأ���س،  وا�صتقرار  ثبات  على  احلفاظ  عليها  يتعذر  وبالتايل 
وذهاباً  جيئة  الطفل  هز  عند  ال��راأ���س  تتاأرجح  ل��ذا  ن�صبياً.  وثقيلة  كبرة 
ب�صكل خارج عن ال�صيطرة، ما يوؤدي اإىل ا�صطدام املخ، الذي يكون ح�صا�صاً 
نزيف  ح��دوث  اإىل  املتالزمة  ه��ذه  ت���وؤدي  وق��د  اجلمجمة.  ب��داخ��ل  للغاية، 
داخلي واأ�صرار بالغة باأن�صجة املخ، ما قد يت�صبب يف اإ�صابة الطفل بالعمى 
اجلزئي اأو الكلي اأو اإ�صابته ب�صلل دماغي اأو اإعاقة ذهنية. ويف اأ�صواأ االأحوال 
قد ي�صل االأمر اإىل حد الوفاة. لذا يجب ا�صت�صارة الطبيب فور مالحظة 
ال�صديدة  الع�صبية  تتمثل يف  والتي  الر�صيع،  على  املتالزمة  اأعرا�س هذه 

و�صعوبة التنف�س وُزرقة اجللد والقيء.

درا�شة: اجلرعة الرابعة توفر حماية اأكرب للم�شنني
رابعة  اإعطاء جرعة  اأن  االإ�صرائيلية  ال�صحة  وزارة  ن�صرتها  درا�صة  اأظهرت 
�صد  اأك��رب  حماية  لهم  يوفر  ال�صن  لكبار  لكورونا  امل�صادة  اللقاحات  م��ن 

االإ�صابة بفرو�س كورونا مقارنة باأقرانهم الذين تلقوا ثالث جرعات.
ويقارن التحليل االأويل بني بيانات نحو 400 األف �صخ�س تزيد اأعمارهم 
اجل��اري، وبني  الثاين  -كانون  يناير  رابعة يف  وتلقوا جرعة  60 عاماً  عن 
األف �صخ�س يف نف�س الفئة العمرية تلقوا ثالث جرعات فقط   600 نحو 

كان اآخرها قبل اأربعة اأ�صهر اأو اأكرث.
ووفقا ملا نقلته وكالة "بلومربغ" لالأنباء، فقد وجد الباحثون اأن احلماية 
من العدوى لدى من تناولوا اجلرعة الرابعة ت�صبح �صعف احلماية من 
املر�س  تطور  م��ن  احلماية  اأ�صعاف  وث��الث��ة  ب��االآخ��ري��ن،  مقارنة  ال��ع��دوى 

الأعرا�س حادة.
املجال  يف  والعاملني  ال�صن  لكبار  رابعة  جرعة  اإعطاء  يف  اإ�صرائيل  وب��داأت 
ال�صحي ومن يعانون من �صعف يف جهاز املناعة يف اأواخر دي�صمرب -كانون 
االأول، مع ات�صاع تف�صي املتحور اأوميكرون ب�صرعة بني ال�صكان. ومنذ ذلك 
وتلقت  الرابعة.  اإ�صرائيلي اجلرعة  األ��ف   600 تلقى ما يقرب من  احل��ني، 
الغالبية العظمى يف اإ�صرائيل لقاح فايزر امل�صاد لكورونا. وتاأتي نتائج وزارة 
ال�صحة متناق�صة مع جتربة كانت اأجريت على 154 عاماًل طبياً يف مركز 
الرابعة زادت من االأج�صام  اأن اجلرعة  �صيبا الطبي االإ�صرائيلي، واأظهرت 

امل�صادة، اإال اأنها مل تكن كافية ملنع االإ�صابة باملتحور اأوميكرون.

بوب ديلن يبيع 
حقوق كامل اأعماله 

االأ�صطوري  االأم��رك��ي  الفنان  ب��اع 
بوب ديالن حقوق كامل جمموعاته 
"�صوين"،  اإىل  امل�صجلة  املو�صيقية 
على ما اأعلنت  اأم�س االأول االثنني 
جمال  يف  ال���ع���م���الق���ة  امل���ج���م���وع���ة 
املو�صيقى، يف اأحدث حلقات �صل�صلة 
املجموعات  حل��ق��وق  ب��ي��ع  �صفقات 
اأ�صواًل ثمينة  ا�صتحالت  املو�صيقية 

يف زمن البث التدفقي.
متوز/يوليو  اإىل  االت��ف��اق  وي��ع��ود 
االثنني،  �صوى  ُيعلن  ومل  الفائت 
جم���م���وع���ة   39 ي�����ت�����ن�����اول  وه��������و 
اأُن����ت����ج����ت ع���ل���ى مدى  م��و���ص��ي��ق��ي��ة 
مو�صيقى  ملغني  عقود  �صتة  ح��واىل 
الفولك والكانرتي، احلائز جائزة 
نوبل لالآداب �صنة 2016، منذ اأول 
األ���ب���وم ي��ح��م��ل ا���ص��م��ه ���ص��ن��ة 1962 
والذي ُمني بالف�صل، اإىل "راف اأند 
واأبعد   .2020 �صنة  وايز"  رودي 
م��ن اأغ��ن��ي��ات ���ص��ارب��ة م��ث��ل "اليك 
و"تانغلد  �صتون"  رول���ي���ن���غ  اإي�����ه 
اإيه  الي���ك  و"جا�صت  بلو"  اإن  اآب 
اأي�صا  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��غ��ط��ي  وومان"، 
امل�صتقبلية  "االإ�صدارات  ح��ق��وق 
البالغ  الفنان  الأغنيات  اجلديدة" 
ملجموعة  ب���ي���ان  وف����ق  ع���ام���ا،   80
اإنرتتاينمنت"  ميوزيك  "�صوين 

)ا�س ام اإي(.
ومل ت��ع��ل��ن ق��ي��م��ة ال�����ص��ف��ق��ة، غر 
القطاع  يف  متخ�ص�صة  م��واق��ع  اأن 
"بيلبورد"  م����ث����ل  امل����و�����ص����ي����ق����ي، 
من  ب��اأك��رث  ق��ّدرت��ه��ا  و"فراييتي"، 

200 مليون دوالر.

بايدن يهني مرا�شل 
فوك�ش نيوز 

���ص��ب��ط ال��رئ��ي�����س االأم����رك����ي جو 
اأم�����س االأول االث��ن��ني وهو  ب��اي��دن  
"فوك�س  �صبكة  يف  �صحافيا  ي�صتم 
نيوز" وا�صفا اإياه باأنه "ابن عاهرة 
غبي" على هام�س جل�صة اللتقاط 
وبينما  االأبي�س.  البيت  يف  ال�صور 
باملغادرة  يهمون  ال�صحافيون  كان 
�صاأل مرا�صل �صبكة "فوك�س نيوز"، 
املف�صلة لدى املحافظني، الرئي�س 
بايدن اإن كان الت�صخم ي�صكل عبئا 
�صيا�صيا قبل االنتخابات الن�صفية.

ال���دمي���وق���راط���ي  ال���رئ���ي�������س  ورد 
يعلم  االأرج����ح  على  يكن  ال���ذي مل 
مفتوحا  ي���زال  ال  م��ي��ك��روف��ون��ه  اأن 
املزيد  عظيمة،  ميزة  "اإنه  بتهكم 
ُي�صمع  اأن  ق��ب��ل  الت�صخم"،  م���ن 
"يا له من ابن عاهرة  وهو يتمتم 

غبي".
وق�����ال ���ص��ح��ايف ك����ان م����وج����ودا يف 
ما  �صماع  يتمكن من  انه مل  املكان 
قاله بايدن ب�صبب ال�صو�صاء، لكنه 
اأ�صاف "اأن�صتوا اإىل ت�صجيل فيديو 
للمنا�صبة اإن كان عندكم الف�صول 
لتعرفوا ما ي�صعر به الرئي�س حقا 
دو�صي مرا�صل  بيرت  ي�صاأله  عندما 

فوك�س نيوز عن الت�صخم".
نيوز"  "فوك�س  ع��ل��ى  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
جتاهل دو�صي اإهانة بايدن له ورد 
ب��الم��ب��االة ق��ائ��ال "ال اأح���د حتقق 
مما قاله حتى االآن ووجد اأن االأمر 

غر �صحيح".
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  ك���ان  ال�����ص��اب��ق  ويف 
اأو  ل��ب��اي��دن  اأي زل���ة  ل�����ص��رح  ي��ه��رع 

الرتاجع عنها.

اإطللة كاترينا 
مازيبا تلفت االأنظار

ن�����ص��رت ع��ار���ص��ة االأزي�����اء االأ���ص��رتال��ي��ة   كاترينا 
مازيبا   �صورة جديدة لها عرب ح�صابها اخلا�س 

يف موقع التوا�صل االجتماعي.
وبال�صورة ظهرت مازيبا وهي ترتدي مالب�س 
واأطلت  ج�����ص��ده��ا،  ج���م���ال  اأظ����ه����رت  ف��ا���ص��ح��ة 
فيه  اخ��ت��ارت  ج��دي��دة  �صعر  ب��اإط��الل��ة  كاترينا 
اأظهر جمال  الذي  االأم��ر  الداكن  البني  اللون 

وجهها وتفا�صيله.
ان���ت�������ص���رت ال�������ص���ورة ب�����ص��ك��ل ك���ب���ر ج������داً على 
الرواد  وتفاعل  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
واملتابعون مع ال�صورة، معربين عن اإعجابهم 
كما  لها،  ع��م حمبتهم  وع���ربوا  كما  كاترينا  ب��� 

واأبدوا اإعجابهم بال�صكل التي اأطلت فيه.
التي  االأوىل  املرة  اأنها لي�صت  بالذكر  واجلدير 

تن�صر فيها كاترينا �صوراً من هذا النوع.

طرد من عمله العتدائه على زوجته!
�صيان  م��دي��ن��ة  م��ن  رج���ال  ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  اع��ت��ق��ل��ت 
جميع  م��ن  ف�صله  ومت  اأي�����ام،   5 مل���دة  �صن�صي  مب��ق��اط��ع��ة 
منا�صبه االإدارية يف �صركته، بعد انت�صار مقطع فيديو له 

وهو ي�صرب زوجته يف ح�صور طفلهما.
وان���غ بينغفي وهو  امل��دع��و  ال��رج��ل  اأن  ال��ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر 
يرتكب جرمية العنف املنزيل، حيث كان ي�صرب زوجته 
ك��ان��ت حت����اول حماية  ل��ع��دة دق���ائ���ق، بينما  راأ���ص��ه��ا  ع��ل��ى 

طفلهما.
ي�صتبه  من�صور  االإن��رتن��ت  على  انت�صر  الح���ق،  وق��ت  ويف 
ك��ان ي�صيء  اإن وان���غ  ي��ق��ول  ت��ك��ون زوج���ة وان���غ كتبته،  اأن 

معاملتها ج�صديا منذ زواجهما قبل �صنوات.
�صديدة  ان��ت��ق��ادات  ووج��ه��وا  وان���غ،  ب�صلوك  ن�صطاء  ون���دد 
لظاهرة العنف املنزيل. وقال بع�س م�صتخدمي االإنرتنت 
اإن الرجل  اأنهم من زمالء وانغ يف العمل،  الذين زعموا 
�صدموا  وق��د  العمل،  ولطيفا" يف  "متوا�صعا  يبدو  ك��ان 

بعدما اكت�صفوا اأنه ارتكب عنفا منزليا.
الإدارة  التابع  باكياو  �صرطة  فرع  اأ�صدر  ذلك،  يف غ�صون 
اأن  االأمن العام ب�صيان بيانا يوم ال�صبت املا�صي جاء فيه 
زوجة وانغ، اأبلغت ال�صرطة يوم االأربعاء املا�صي باحلادث 

الذي وقع م�صاء  الثالثاء.
ووجدت ال�صرطة اأن الزوجني دخال يف نزاع حول االأعمال 
املنزلية. واأدت اأقوال الزوجة واأفعالها اإىل ت�صعيد ال�صراع 
بينهما، مما ت�صبب يف العنف االأ�صري. وعانت الزوجة من 
بع�س اإ�صابات االأن�صجة الرخوة. ويف وقت الحق، مت و�صع 

الزوج رهن االعتقال االإداري ملدة خم�صة اأيام.

تفوز ب�3 مليني دوالر بال�شدفة.. ما الق�شة؟
"يان�صيب"  جائزة  ربحت  اأنها  اأمريكية  ام��راأة  اكت�صفت 
قيمتها 3 ماليني دوالر، وذلك اأثناء حتققها من جملد 

الربيد االإلكرتوين الع�صوائي بحثاً عن ر�صالة مفقودة.
اأوكالند  مقاطعة  م��ن  ع��ام��اً(   55( �صبرز  ل��ورا  وق��ال��ت 
على  اإع��الن��اً  "راأيت  ميت�صيجان":  "يان�صيب  مل�����ص��وؤويل 
"ميجا  ال��ك��ربى  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��وز  ب���اأن  يفيد  الفي�صبوك 
اإىل  دخ��ل��ت  ل��ذل��ك  ك��ب��ر،  ب�صكل  ي��رت��ف��ع  ميليونز" ك���ان 
الثاين  دي�صمرب-كانون   31 يف  تذكرة  وا�صرتيت  ح�صابي 

."2021
اأب���ح���ث ع���ن بريد  اأي������ام، ك��ن��ت  ب�����ص��ع��ة  "بعد  واأ����ص���اف���ت: 
الر�صائل  جملد  م��ن  حتققت  لذلك  مفقود،  اإل��ك��رتوين 
غر املرغوب فيها يف ح�صاب الربيد االإلكرتوين اخلا�س 
"ذا  ل�صحيفة  وفقاً  الر�صالة"،  ه��ذه  انتباهي  لفتت  ب��ي، 

اإندبندنت" الربيطانية.
وتابعت اأنها مل ت�صدق ما قراأته يف الر�صالة، لذلك قامت 
بها  اخل��ا���س  اليان�صيب  ح�صاب  اإىل  ال��دخ��ول  بت�صجيل 

للتاأكد.
لها  �صت�صمح  امل��ال��ي��ة  ج��ائ��زت��ه��ا  اأن  ال��ف��ائ��زة  واأو����ص���ح���ت 
اأ�صافت  اأن��ه��ا  اإىل  م�صرة  امل��ب��ك��ر،  للتقاعد  بالتخطيط 
يف  االآمنني،  املر�صلني  قائمة  مي�صيجان" اإىل  "يان�صيب 

حال اأن حالفها احلظ مرة اأخرى بالفوز.

ق�شة قرية معزولة.. طبيعتها خلبة وتتحدث اللغة القدمية
ع��ل��ى احل����دود ب��ني اإي��ط��ال��ي��ا وف��رن�����ص��ا، ت��ق��ع قرية 
تلقب  ال��ت��ي  ك��وم��ب��و���ص��ك��ورو،  دي  لو�صيو  �صانكتو 
القرية  ه��ذه  مييز  وم��ا  ال�صغرة"،  ب�"بروفان�س 

اأنها معزولة بكل ما للكلمة من معنى.
تقرير  يف  اإن" االأمركية  اإن  "�صي  �صبكة  وذك��رت 
اأن��ه��ا ال تتكلم  اأك��رث م��ا مييز ه��ذه القرية ه��و  اأن 

االإيطالية رغم اأنه تعترب اإيطالية.
وحتى ي�صل الزوار اإىل هذه القرية، عليهم ال�صفر 
القطار  رك��وب  ثم  بالطائرة،  تورين  منطقة  اإىل 

فاحلافلة.
باأن  ال��زوار  يتفاجئ  القرية،  اإىل  الو�صول  ول��دى 
�صكان القرية ال يتحدثون اللغة االإيطالية، ورمبا 

يت�صاءلون اإن كانوا فعال يف اإيطاليا اأم غادروها.
وي���ت���ح���دث ����ص���ك���ان ق���ري���ة ���ص��ان��ك��ت��و ل��و���ص��ي��و دي 
لهجة  وه��ي  "الربوفن�صال"،  لغة  كومبو�صكورو 
التينية قدمية تعود اإىل القرون الو�صطى، واأ�صلها 
منطقة االأوكيتان يف فرن�صا. وت�صتخدم هذه اللغة 

اأي�صا يف منطقة اأوك�صيتانيا يف فرن�صا.
�صخ�صا،   30 نحو  االإيطالية  القرية  يف  ويعي�س 
ال�صكان،  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ���ص��ه��ل��ة  ل��ي�����ص��ت  واحل���ي���اة 
تتعر�س  التي  املا�صية،  رعاية  على  يعي�صون  فهم 

لهجمات الذئاب.
اإىل  ل��ف��رتات ت�صل  ال��ك��ه��رب��اء  م��ا تنقطع  وغ��ال��ب��ا 
باالإنرتنت  واالت�����ص��ال  ال�صتاء،  ف�صل  يف  اأ�صابيع 

هناك �صئيل.
ومع ذلك، ت�صكل القرية االإيطالية املعزولة وجهة 
اجلبلية  امل���روج  على  تطل  فهي  لل�صياح،  مثالية 
ال��ه��ادئ��ة وح��ق��ول ال����ورود ذات ال��ل��ون االأرج����واين 
بالنظر  التمتع  للزوار  االأف��ق، ميكن  الزاهي. ويف 
ال�صاحرة. والهدوء هنا ال مثيل  اإىل جبال االألب 
اأ����ص���واق كربى،  ل���ه، ف��ال ح��ان��ات وال م��ط��اع��م وال 
امل��رء هنا جلبة خفيفة عندما يقوم  ورمب��ا ي�صمع 
ال�صكان  ينظم  اأو  �صيد  ب��رح��الت  ال����زوار  بع�س 

عر�صا فلوكلوريا.

راكب دراجة نارية تابع ل�صرطة احلدود خالل »بروفة« كاملة ل�صتعرا�س يوم اجلمهورية الهندية يف نيودلهي -ا ف ب 

اأنو�شكا �شارما غا�شبة...اإليكم ال�شبب
ب�صبب  ال��ع��ارم،  الغ�صب  من  حالة  �صارما   ال�صهرة  اأنو�صكا  الهندية  املمثلة  تعي�س 
انتهاك خ�صو�صيتها وعائلتها، وذلك بعدما مت ن�صر �صور البنتها فاميكا كوهلي يف 

مواقع التوا�صل االجتماعي.
وطالبت �صارما املتابعني باحرتام خ�صو�صيات اأ�صرتها، وعدم تداول �صور ابنتها على 

من�صات التوا�صل االجتماعي.
وكانت اأنو�صكا قد ن�صرت من�صوراً عرب موقعها اخلا�س يف موقع التوا�صل االجتماعي، 
قالت فيه :"اإنها تعلم اأن تلك ال�صور مت التقاطها البنتها وهي يف امللعب، وبعدها مت 
ترتقب  كامرا  هناك  اأن  تعلم  تكن  مل  اأنها  اإىل  م�صرة  وا�صع،  نطاق  على  ن�صرها 

حتركاتهم".
خ�صو�صياتها  على  احلفاظ  تريد  اأنها  هو  ح��دث  مما  موقفها  اأن  �صارما  واأ�صافت 
اأنها �صتكون ممتنة لكل من يتوقف عن م�صاركة ال�صور  قدر االإمكان، م�صددة على 

لالأ�صباب التي اأو�صحتها، ووجهت ال�صكر لكل من ي�صاعدها يف عدم انت�صار ال�صور.


