
   

جمل�س الوزراء يعتمد ت�شكيل جمل�س 
اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلع

•• دبي-وام:

اإدارة هيئة الأوراق  باإعادة ت�شكيل جمل�س  ق��راراً  ال��وزراء  اعتمد جمل�س 
املالية وال�شلع برئا�شة معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي.

وي���اأت���ي ال���ق���رار يف اإط����ار ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة و���ش��ر ال��ع��م��ل يف احلكومة 
الحتادية وحتديث جمال�شه احلكومية مبا يدعم توجهات وروؤية دولة 
الإمارات، ومتكني هيئة الأوراق املالية وال�شلع من اأداء خططها واأدوارها 
لالرتقاء باأداء الأ�شواق املالية يف الدولة وفق اأنظمة تر�شي دعائم املرونة 
دعم  يف  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  م��ع  يتما�شى  ومب��ا  الت�شريعية،  وال���ش��ت��دام��ة 

وتطوير اأ�شواق مالية عالية الكفاءة واملرونة  )التفا�شيل �س2(

كليفالند كلينيك تطلق اأول درا�شة 
من نوعها لأمرا�س الدماغ يف العامل

•• اأبوظبي- وام:

تاريخية  درا�شة  ال�شحية  للرعاية  كلينك  كليفالند  اأطلقت منظومة 
لتح�شني فهم الأ�شباب التي توؤدي اإىل اإ�شابة ماليني الأ�شخا�س حول 
العامل باأمرا�س الدماغ وذلك بهدف حتديد املوؤ�شرات احليوية لهذه 

الأمرا�س يف وقت مبكر قبل ظهور الأعرا�س ال�شريرية.
وُينتظر اأن جتمع درا�شة كليفالند كلينك اجلديدة حول الدماغ والتي 
ُتعّد اأكرب درا�شة �شريرية تتناول اأمرا�س الدماغ، على الإطالق بيانات 
الناحية  ب�شحة جيدة من  يتمتعون  فرد   200،000 اإىل  ي�شل  مما 
احليوية  امل��وؤ���ش��رات  لتحديد  ع��اًم��ا   20 م��دى  على  وذل���ك  الع�شبية 
لأمرا�س الدماغ بهدف الوقاية من ال�شطرابات الع�شبية وعالجها.
)التفا�شيل �س3(

وزراء من بريطانيا وفرن�شا واأملانيا واأمريكا يبحثون كيفية منع رو�شيا من الزحف اإىل اأوكرانيا   )ا ف ب(

دبلوما�شية ت�شتمد جذورها من عهد القيا�شرة وال�شوفيات

التح�لف: تنفيذ 21 ا�شتهدافً� �شد ميلي�شي� احلوثي يف م�أرب

م�شادر اأمريكية: اإيران زودت احلوثي بالبالي�شتي وم�شريات متطورة
•• اليمن-وكاالت:

اأم��ام الكثر  الباب وا�شعاً  فتح هجوم احلوثيني الأخ��ر 
من عالمات ال�شتفهام حول التهديدات الإيرانية لأمن 
يف  لها  التابعة  للميلي�شيات  طهران  وا�شتعمال  املنطقة 

�شّن هجمات على الدول العربية.
الإيرانيني  اأن  اإىل  ت�شر  اأ�شهر  منذ  املتوّفرة  املعلومات 
ال�شواريخ  دق��ة  م��ن  املا�شيتني  ال�شنتني  خ��الل  ح�ّشنوا 

الإيرانية،  ال�شواريخ  برنامج  ينتجها  التي  وامل�شرات 
وا�شتعمال احلوثيني مل�شرات دقيقة وعلى م�شافة ت�شل 
الإيرانيني  اأن  ي��وؤك��د  اإمن���ا  ميل   1700 م��ن  اأك���ر  اإىل 
متّكنوا من ت�شريب هذه ال�شواريخ املطّورة لديهم خالل 

الأ�شهر املا�شية اإىل احلوثيني يف اليمن.
امل�شادر الع�شكرية الأمركية التي حتدثت اإىل العربية 
واحلدث، اأ�شارت اإىل اأن هذا الحتمال �شحيح، و�شددت 
على اأن القوات الأمركية والقوى الع�شكرية امل�شاركة يف 

ت�شير دوريات بحرية يف منطقة بحر العرب واخلليج 
اعرتا�س  يف  املا�شية  الأ�شهر  خ��الل  متكنت  العربي، 
ال��ف��ردي��ة وم�شادات  الأ���ش��ل��ح��ة،  ك��ب��رة م���ن  ك��م��ي��ات 
وال�شركاء  الأم����رك����ي����ني  ل���ك���ن  وغ����ره����ا،  ال��������دروع 
الآخرين، ل ي�شتطيعون �شمان نتائج مئة يف املئة ويف 

كل الأوقات.
هذا واأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، اخلمي�س، 
اأنه نفذ 21 ا�شتهدافا �شد ميلي�شيا احلوثي يف ماأرب 

ال�شتهدافات  اأن  اإىل  م�شرا  ���ش��اع��ة،   24 ال���  خ��الل 
اأكر من  اآليات ع�شكرية للحوثيني وقتلت   4 دمرت 

عن�شرا.  60
�شد  عمليات  التحالف  مقاتالت  نفذت  ال�شياق،  يف 
اأنحاء  يف  احل��وث��ي  ميلي�شيات  وخم����ازن  م��ع�����ش��ك��رات 
اخلمي�س،  التحالف،  ن�شر  كما  �شنعاء.  من  خمتلفة 
وخمازن  مع�شكرات  ط��ال  ال���ذي  الق�شف  م��ن  ���ش��وراً 

امليلي�شيات احلوثية يف العا�شمة.

ب�يدن يلوح برد ق��ٍس.. ومو�شكو تعتربه� ت�شريح�ت مكررة

كرة النار تتدحرج يف اأوكرانيا.. مناورات واتهامات ووعيد اأوروبي
•• عوا�صم-وكاالت:

ندد الكرملني اخلمي�س بت�شريحات 
الرئي�س الأمركي جو بايدن حول 
ت��وع��د بها مو�شكو  اأوك��ران��ي��ا وال��ت��ي 
اأوكرانيا  قا�س يف حال هاجمت  برد 
مزعزعة  اأن���ه���ا  م��ع��ت��ربا  ع�����ش��ك��ري��ا، 

للو�شع.
اإىل هذا، قال الناطق با�شم الكرملني 
لل�شحافيني  ب��ي�����ش��ك��وف  دم���ي���رتي 
الت�شريحات تتكرر على الدوام ول 
ت�شاهم يف تهدئة التوتر احلايل بل 

اإنها قد ت�شاهم يف زعزعة الو�شع.
هذا واأعلنت رو�شيا، اأم�س اخلمي�س، 
م���ن���اورات حربية  ���ش��ت�����ش��رع يف  اأن��ه��ا 
دول  م��ع  بع�شها  ال��ن��ط��اق،  وا���ش��ع��ة 
اأخ�������رى، يف خ�����ش��م ت�����ش��اع��د اأزم����ة 
مو�شكو  ترا�شقت  وقت  يف  اأوكرانيا، 
خلفية  على  الت��ه��ام��ات  وب��روك�����ش��ل 

الأزمة ذاتها.
وق���ال���ت و���ش��ائ��ل اإع�����الم رو���ش��ي��ة اإن 
�شل�شلة  �شتجري  الرو�شية  البحرية 

مناورات يف يناير وفرباير.
انطالق  بعيد  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  وي��اأت��ي 
مناورات حربية رو�شية يف 3 مواقع 
داخل البالد، �شاركت فيها مقاتالت 
اإن���زال  ح��رب��ي��ة، ك��م��ا حت��رك��ت �شفن 
ال�شمال  بحري  من  رو�شية  حربية 

اإنقاذ �شفينة  تدريبات متنوعة مثل 
خمطوفة  �شفينة  وحت��ري��ر  حت��رتق 
واإط����الق ال��ن��ار ع��ل��ى اأه����داف جوية 

خالل الليل.
وعلى �شعيد اآخر، اتهمت رو�شيا دول 
الغرب، ، بالتخطيط ل�شتفزازات يف 
زاخاروفا،  م��اري��ا  وق��ال��ت  اأوك��ران��ي��ا. 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة 
الأوكرانية  امل���زاع���م  اإن  ال��رو���ش��ي��ة، 
والغربية ب�شن هجوم رو�شي و�شيك 
"جمرد غطاء للقيام  اأوكرانيا  على 
با�شتفزازات وا�شعة النطاق تت�شمن 

الطابع الع�شكري.
عواقب  لذلك  يكون  قد  واأ���ش��اف��ت: 
م����اأ�����ش����اوي����ة ل���ل���غ���اي���ة ع���ل���ى الأم������ن 
اأوردت  م��ا  وف��ق  وال��ع��امل��ي،  الإقليمي 
واأ�شارت  ب��ر���س.  اأ���ش��و���ش��ي��ت��د  وك��ال��ة 
اأوكرانيا  اإىل  اأ���ش��ل��ح��ة  ت�شليم  اإىل 
نقل ع�شكرية  ط��ائ��رات  ط��ري��ق  ع��ن 
املا�شية،  الأي���������ام  يف  ب���ري���ط���ان���ي���ة 
امل�شاعدة  اأوكرانيا تعترب  اأن  مدعية 
تفوي�س  مبثابة  الغربية  الع�شكرية 
مطلق لعملية ع�شكرية يف دونبا�س.

اأور������ش�����ول فون  ق���ال���ت  امل���ق���اب���ل،  يف 
رئ��ي�����ش��ة امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب�����ي�����ة اإن 
الحتاد الأوروبي �شرد على رو�شيا 
هائلة  ومالية  اقت�شادية  بعقوبات 

اإذا �شنت هجوما على اأوكرانيا.

والبلطيق ب�شكل مفاجئ.
املخاوف  ال��ت��ح��رك��ات  ه���ذه  وع����ززت 
ال���غ���رب���ي���ة م����ن اح����ت����م����ال اق������رتاب 
خمطط غزو اأوكرانيا املفرت�س من 
اأواخر  يف  حدوثه  واملتوقع  التنفيذ، 
فرباير  وم���ط���ل���ع  اجل�������اري  ي���ن���اي���ر 

املقبل.
ويف ال�شياق، قال م�شوؤول يف القوات 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  الإي���ران���ي���ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال�شني  اإن  الر�شمية  �شبه  الطلبة 

تدريبات  �شتجري  واإي���ران  ورو�شيا 
بحرية م�شرتكة اجلمعة.

وق�����ال م�����ش��ط��ف��ى ت����اج ال���دي���ن وهو 
باجلي�س  ع��ام��ة  ع���الق���ات  م�����ش��وؤول 
الإيراين اإن تدريبات احلزام الأمني 
البحري 2022 امل�شرتكة �شُتجرى 

يف �شمال املحيط الهندي.
واإيران  ورو�شيا  ال�شني  اأن  واأ�شاف 
امل�شرتكة  التدرييات البحرية  بداأت 

يف 2019 و�شتوا�شلها م�شتقبال.

وق�����ال ل��ل��وك��ال��ة ال���ه���دف م���ن هذه 
التدريبات هو تعزيز الأمن واأ�ش�شه 
املتعدد  العمل  وتو�شيع  املنطقة،  يف 
الثالثة من  البلدان  الأط��راف بني 
العاملي  ال�شالم  لدعم  التعاون  اأج��ل 
جمتمع  وتاأ�شي�س  البحري  والأم��ن 

بحري مب�شتقبل م�شرتك.
و���ش��ت�����ش��ارك يف ال���ت���دري���ب���ات ق���وات 
امل�شلحة  ال������ق������وات  م�����ن  ب����ح����ري����ة 
الإيرانية واحلر�س الثوري، وت�شمل 

الق�ئمة ت�شم اأ�شم�ء �شي��شية ب�رزة:

تون�س: تاأجيل النظر يف ق�شايا اجلرائم النتخابية اإىل فرباير

ت�شتند اإىل امل��شي القي�شري وال�شوفي�تي:
مل نفهم بعد الدبلوما�شية الرو�شية الق�شرية!

•• الفجر -ميالن ت�صريين –ترجمة خرية ال�صيباين

انت�شار ع�شكري وهجمات �شيربانية: تتميز بداية عام 2022 با�شتعرا�س 
ن��ت�����ش��رف. ولتف�شر هذه  ك��ي��ف  ن��ع��رف يف م��واج��ه��ت��ه  ل��ل��ق��وة ل  رو���ش��ي 
املناورات، لعّله من ال�شروري العودة اإىل زمن طويل من الدبلوما�شية 
الرو�شية، بجذورها القي�شرية وال�شوفياتية، حيث متت �شياغة مفهوم: 

ال�شتمرارية بني القوة والدبلوما�شية.
ثالثة مواعيد، جرت جميعها الأ�شبوع املا�شي بني ممثلني عن الغرب، 
املتحدة  ال��ولي��ات  بني  ثنائي  ح��وار  ورو����س:  اأمريكيني  اأ�شا�شي  وب�شكل 
تلته  اأجل ال�شتقرار ال�شرتاتيجي يوم الثنني يف جنيف،  ورو�شيا من 
الأربعاء،  2019 يوم  الأطل�شي ورو�شيا منذ عام  اأول قمة بني احللف 
والتي �شبقت اجتماًعا بني ممثلي مو�شكو ومنظمة الأمن والتعاون يف 
امل�شلحة  التعبئة  اأعقاب  الثالث يف  القمم  وتاأتي هذه  اأوروب��ا اخلمي�س. 
اأوكرانيا، ون�شر قائمة مطالب مو�شكو فيما يتعلق  لرو�شيا على حدود 

بهيكل الأمن الأوروبي.                        )التفا�شيل �س13(

مفو�شية انتخابات ليبيا: جلنة 
ملراجعة اأ�شماء مر�شحي الرئا�شة

•• طرابل�س-وكاالت:

العليا  الوطنية  املفو�شية  اأع��ل��ن��ت 
جلنة  ت�شكيل  لالنتخابات،  الليبية 
مل���راج���ع���ة وت���دق���ي���ق ط��ل��ب��ات قبول 

املر�شحني لالنتخابات الرئا�شية.
بيان  يف  املفو�شية  ق��ال��ت  ه���ذا،  اإىل 
ب�������اإدارة  م����ن خم��ت�����ش��ني  اإن جل���ن���ة 
العمليات �شتتوىل فح�س ومراجعة 
قبل  من  التزكية" املقدمة  "قوائم 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ر���ش��ح��ي 
الواردة اأ�شماوؤهم بالقائمة الأولية.

واأ�شاف اأن اللجنة اجلديدة �شتقدم 
تقريرها اإىل جمل�س املفو�شية بعد 

نهاية عملها.
العليا  امل���ف���و����ش���ي���ة  رئ���ي�������س  وك������ان 
لالنتخابات يف ليبيا، عماد ال�شايح، 
اأع����ل����ن ي�����وم الث����ن����ني امل���ا����ش���ي اأن 
املفو�شية حتتاج من 6 اإىل 8 اأ�شهر 
ب�شكل  الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  لإع����ادة 

�شحيح.
كما طالب ب�شرورة اإعادة النظر يف 
النتخابية  والت�شريعات  القوانني 
خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة حتى ل يتكرر 
دي�شمرب   24 ق��ب��ل  م���ا  ���ش��ي��ن��اري��و 

املا�شي.
كما اأو�شح اأن العوائق التي واجهت 
الأحكام  يف  تتلخ�س  الن��ت��خ��اب��ات 
فيما  الطعون،  جل��ان  عن  ال�شادرة 
الرئا�شة،  مر�شحي  ملفات  يخ�س 
تت�شق  الأح��ك��ام مل  تلك  اأن  م�شيفاً 
مع ن�شو�س قانون انتخاب الرئي�س، 

فيما يتعلق ب�شروط الرت�شح.
اقرتحت  �شابق،  وق��ت  اأن��ه يف  يذكر 
يوم  لالنتخابات  العليا  املفو�شية 
لإجراء  موعداً  احلايل  يناير   24
النتخابات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
اأدت  التي  الأ�شباب  لكن  الرئا�شية، 
وف�شل  الن���ت���خ���اب���ات  ت���اأج���ي���ل  اإىل 
اإجرائها يف دي�شمرب ل تزال قائمة.

•• الفجر -تون�س:

قررت الدائرة اجلناحية ال�شاد�شة باملحكمة البتدائية 
الق�شايا  جميع  ت��اأخ��ر  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س   ،1 بتون�س 
النتخابات  يف  ارتكابها  مّت  انتخابية  بجرائم  املتعلقة 

رو���ش��ي��ا ت��ك��ث��ف غ��ارات��ه��ا 
ع���ل���ى ب����ادي����ة ����ش���وري���ا

•• بريوت-وكاالت:

يف ت����ط����ور لف��������ت، ارت����ف����ع����ت ع���دد 
ال�����ش��رب��ات اجل��وي��ة ال��رو���ش��ي��ة على 
خالل   56 اإىل  ال�����ش��وري��ة  ال��ب��ادي��ة 

نحو 48 �شاعة الفائتة.
يف التفا�شيل، ذكر املر�شد ال�شوري 
اأن رو���ش��ي��ا �شنت  حل��ق��وق الإن�����ش��ان، 
خ����الل ال�����ش��اع��ات امل��ا���ش��ي��ة غ����ارات 
مكثفة على املكان ل�شتهداف عنا�شر 

من تنظيم داع�س الإرهابي.
ر�شا�شة  اأن طائرات حربية  واأ�شاف 
يف  ���ش��ارك��ت  ال�����ش��وري  للنظام  تابعة 
و�شربت  ال�شورية،  ال��ب��ادي��ة  ق�شف 
تركز  بينما  ال�شرقية،  حماة  بادية 
الق�شف اجلوي الرو�شي على مواقع 
متفرقة من البادية ال�شورية يف كل 
من حم�س ودي��ر ال��زور، وذل��ك بعد 

توقفها نحو 5 �شاعات متتالية.
وبذلك، يرتفع اإىل اأكر من 442 
تعداد الغارات التي نفذتها املقاتالت 
منذ  ال�شورية  البادية  يف  الرو�شية 

مطلع يناير.

يوم  جل�شة  اىل   2019 ل�شنة  والت�شريعية  الرئا�شية 
من  كل  املحاكمة  جل�شة  و�شملت  املقبل.  فرباير   7
القروي ومهدي جمعة ويو�شف  الهمامي ونبيل  حمة 
���ش��ع��ي��د وحم���م���د املن�شف  ال�������ش���ايف  ال�����ش��اه��د واح���م���د 

املرزوقي.  )التفا�شيل �س12(

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

مواقــيت ال�صالة
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مهرجان الظفرة .. ر�سالة الإمارات 
الرتاثية من مدينة زايد اإىل العامل

اأخبار الإمارات

ر�سائل »بطعم النار« من ميلي�سيات 
العراق.. والهدف حلفاء ال�سدر

عربي ودويل

اأبوظبي تك�سف عن التح�سريات لنطالق 
بطولة العامل للفنون القتالية املختلطة 

الفجر الريا�سي

منهم فيون و�شرودر...
قادة اأوروبيون �شابقون يف جيب بوتني!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

كان فران�شوا فيون اإيجابًيا بالن�شبة ل� كوفيد19-، ويف حجر �شحي قبل العطلة. 
املجموعة  وكانت هذه  �شيبور.  اإدارة  ملجل�س  اجتماع  اأول  بعد، يف  �شارك عن  لذلك 
الوزراء  رئي�س  ان�شمام  عن  دي�شمرب   23 يف  اأعلنت  قد  للبرتوكيماويات  الرو�شية 
جمال  يف  الفريدة  بخربته  م�شيدة  اليها،   )2012-2007( ال�شابق  الفرن�شي 
التنمية امل�شتدامة )كذا(. لي�س هذا فقط: املر�شح الرئا�شي ال�شابق لعام 2017، 
الذي ا�شتاأنف عقوبة بال�شجن مدتها خم�س �شنوات، بينها ثالث مع تاأجيل التنفيذ، 
�شركة  يوليو، يف  امل�شوؤولني، منذ  اأح��د  ا  اأي�شً هو  العامة،  الأم��وال  اختال�س  بتهمة 

زاروبزهنفت، وهي �شركة نفط عمومّية مقرها مو�شكو.
اأوروبيني  لزعماء  للجدل،  واملثر  املختار  النادي  اإىل  يدخله  امل��زدوج  التعيني  هذا 
�شابقني يتلقون رواتب من جمموعات رو�شية. النقطة امل�شرتكة بينهم؟ لكل منهم 
فران�شوا  ندد  ال�شنني،  مر  على  و�شيا�شته.  بوتني  فالدمير  جتاه  لطيفة  عبارات 
فيون با�شتمرار بالعقوبات املفرو�شة على رو�شيا بعد احتالل �شبه جزيرة القرم، بل 

وو�شفها يف يونيو باأنها غبّية وغر قانونّية.            )التفا�شيل �س10(

خالل ات�شال هاتفي مع حممد بن زايد..الرئي�س الإندوني�شي 
يدين العتداءات احلوثية ويوؤكد ت�شامن بالده مع الإمارات 

•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
فخامة  من  هاتفيا  ات�شال  اأم�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
خالله  اأع��رب   .. ال�شديقة  اإندوني�شيا  جمهورية  رئي�س  وي���دودو  جوكو 
نفذتها ميلي�شيات  التي  الآثمة  العتداءات  وا�شتنكارها  اإدان��ة بالده  عن 
اأن  امل��دن��ي��ة يف دول���ة الإم���ارات..م���وؤك���دا  امل��واق��ع  املن�شاآت و  احل��وث��ي على 
الدولية  والقوانني  الأع��راف  لكل  انتهاكا  يعد  املدنية  املناطق  ا�شتهداف 

والإن�شانية.

و�شدد الرئي�س الإندوني�شي على ت�شامن بالده مع دولة الإمارات ودعمها 
يف كل ما تتخذه من اجراءات ل�شمان حماية اأمنها و�شالمة اأرا�شيها.. 
وقدم خال�س تعازيه اإىل اأ�شر ال�شحايا ومتنياته ال�شفاء العاجل جلميع 

امل�شابني.
عن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��رب  جانبه  من 
جتاه  اأب��داه��ا  التي  ال�شادقة  م�شاعر  و  فخامته  ملبادرة  تقديره  و  �شكره 
دولة الإم��ارات �شائال املوىل عز وجل اأن يدمي عليه ال�شحة والعافية و 
على اإندوني�شا و�شعبها ال�شديق الأمن وال�شتقرار واأن يحفظها من كل 

مكروه.

اآبي اأحمد يغازل م�شر وال�شودان.. ويتحدث عن فوائد �شد النه�شة
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

وتعزيز  النه�شة  �شد  ب�شاأن  لتغير خطابهما  وال�شودان  اخلمي�س، م�شر  اأحمد،  اآبي  الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  دعا 
خطاب التعاون. وقال اآبي اأحمد يف بيان له ن�شره عرب �شفحته الر�شمية على تويرت اإن اإثيوبيا لديها طموح لبناء 
التحتية الجتماعية مع  البنية  بتطوير  وال�شناعة. وهي ملتزمة  والت�شنيع  الزراعة  قائم على  اقت�شاد حديث 

جودة التعليم والأنظمة ال�شحية وتوفر املياه النظيفة ل�شعبها.
واأ�شار اإىل اأن الكهرباء هي بنية حتتية اأ�شا�شية تفتقر اإليها اإثيوبيا واأكر من 53 باملئة من املواطنني اأو حوايل 60 
مليون �شخ�س ل ي�شتطيعون الو�شول اإليها. بدون الكهرباء ما من دولة متكنت من هزمية الفقر، وحتقيق النمو 

ال�شامل، وتاأمني حياة كرمية ملواطنيها، وحتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية والبيئية امل�شتدامة.
واأ�شار اآبي اأحمد اإىل اأن �شد النه�شة لن ياأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط، بل �شتكون له فوائد لل�شودان 

وم�شر.
واأكد رئي�س الوزراء الإثيوبي اأن �شد النه�شة �شيوؤمن احلماية لل�شودان من الفي�شانات و�شح املياه 
يف فرتات اجلفاف. كما اأنه �شيوفر مل�شر حفظا للمياه، عو�شا عن �شياع مليارات الأمتار املكعبة من 

املياه، على حد قوله.    

وا�شنطن ت�شرتط حكومة مدنية يف ال�شودان ل�شتئناف امل�شاعدات 
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت ال�شفارة الأمريكية يف اخلرطوم يف بيان ن�شرته 
اإن وا�شنطن لن ت�شتاأنف م�شاعداتها  اأم�س اخلمي�س 
القت�شادية لل�شودان، التي توقفت بعد انقالب 25 
اأكتوبر ت�شرين الأول، ما مل يتم وقف العنف وعودة 

حكومة يقودها املدنيون.
وزير  م�شاعدة  زي��ارة  ب�شاأن  بيان  يف  ال�شفارة  وقالت 
اخلارجية مويل يف، ومبعوث وا�شنطن اخلا�س ملنطقة 
اإن  ال�شودان،  اإىل  �شاترفيلد  ديفيد  الأفريقي  القرن 
ملحا�شبة  اإج���راءات  اتخاذ  �شتدر�س  املتحدة  ال��ولي��ات 

امل�شوؤولني عن تعطيل العملية ال�شيا�شية يف البالد.

بع�س املرت�شحني لنتخابات 2019
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اأخبـار الإمـارات

وكالة اأنباء الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع و�شائل الإعالم املك�شيكية
واأكد �شعادة حممد جالل الري�شي 
ا�شتك�شاف  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية 
التعاون  ل���ت���ع���زي���ز  اأرح��������ب  اآف��������اق 
الإع����الم����ي ب���ني و���ش��ائ��ل الإع����الم 
ال��ت��ي مت��ت��ل��ك م�شرة  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 
ح���اف���ل���ة ب������الإجن������ازات امل��ه��ن��ي��ة .. 
م�شرا اإىل اأن وكالة اأنباء الإمارات 
تتطلع اإىل البناء على هذه الزيارة 
م���ن اأج����ل ت��ر���ش��ي��خ من����وذج متميز 
ل��ل�����ش��راك��ة م����ع و����ش���ائ���ل الإع������الم 
املك�شيكية خا�شة يف ظل العالقات 

املتميزة التي جتمع بني البلدين.
واأعرب عن تطلعه مل�شاركة و�شائل 
الكوجنر�س  يف  املك�شيكية  الإع��الم 
ت�شت�شيفه  ال��ذي  لالإعالم  العاملي 
القادم  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر  اأب���وظ���ب���ي 
ويوفر من�شة بارزة لبناء ال�شراكات 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 

الإعالمي  ال�شعيد  على  اجلانبني 
وم�شاركة  الإخ�����ب�����اري  وال���ت���ب���ادل 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  امل��ج��م��وع��ة 

لالإعالم.
 Canal " "وام" قناة  وف��د  وزار 
التلفزيونية  ال�����ش��ب��ك��ة   "  11
ي�شل  والتي  املك�شيكية  التعليمية 
 1500 اإىل  م���وظ���ف���ي���ه���ا  ع�������دد 
القنوات  اأ�شهر  من  وتعد  موظف، 
يف  والأ�شهر  الوطنية  التلفزيونية 
ب�شكل  وممولة  الالتينية،  اأمريكا 
املك�شيكية  احل���ك���وم���ة  م���ن  ك���ام���ل 
ولها انت�شار وا�شع حيث ي�شل عدد 
متابعيها يوميا لقرابة 30 مليون 
متابع  م��الي��ني   3 وع���دد  م�شاهد 
الوليات  ق��ن��وات��ه��م يف  خ���الل  م��ن 

املتحدة الأمريكية.
اأهم  " ع��ل��ى   11 " ك��ان��ال  وت��رك��ز 

واملعلومات  الفوتوغرايف  الت�شوير 
ال�����ش��ح��ف��ي��ة وال���ت���ي ت��اأ���ش�����ش��ت عام 
1986 حيث جرى بحث الفر�س 
الإعالمي  التعاون  لتعزيز  املتاحة 
مذكرة  توقيع  ومت  اجلانبني  ب��ني 
ت��ف��اه��م ب�����ش��اأن ال��ت��ع��اون يف جمال 
ت���ب���ادل وم�������ش���ارك���ة امل���ح���ت���وى بني 

املوؤ�ش�شتني.
جمموعة  م���ق���ر  ال����وف����د  زار  ك���م���ا 
تعد  وال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  "ازتيكا" 
اأك��������رب �����ش����رك����ة يف امل����ج����ال  ث�������اين 
�شمن  وه��ي  باملك�شيك  الإع��الم��ي 
تعرف  ال��ت��ي  �شالينا�س  جم��م��وع��ة 
�شركات  ع��م��ال��ق��ة  اإح�������دى  ب���اأن���ه���ا 
و���ش��ائ��ل الإع����الم يف ال��ع��امل وتبث 
وبحث   ، دول���ة   13 اإىل  ب��راجم��ه��ا 
الوفد مع م�شوؤويل املجموعة �شبل 
بني  امل�شرتك  التعاون  اأط��ر  تعزيز 

املحلية  والأخ����ب����ار  ال���ع���امل  اأخ���ب���ار 
التعليمية  ال������ربام������ج  وب����ع���������س 
خالل  الت�����ف�����اق  ومت  ل����الأط����ف����ال 
اأ�شبوعية  ف��ق��رة  ب��ث  على  ال��زي��ارة 
عن دولة الإمارات مبادة �شتوفرها 
تتحدث  الإ�شبانية  باللغة  الوكالة 
ال���وف���د  زار  ك���م���ا  ال������دول������ة.  ع�����ن 
يونيفر�شال"  اإل   " ���ش��ح��ي��ف��ة 
الوا�شع يف  النت�شار  ذات  املك�شيكية 
قبل  تاأ�شي�شها  مت  وال��ت��ي  املك�شيك 
�شناع  اأهم  من  وتعترب  عام   100
املحتوى يف القطاع الإعالمي من 
خالل اأك��ر من 240 �شحفيا يف 
م��واق��ع خمتلفة ح��ول ال��ع��امل ومت 
تعاون  توقيع مذكرة  على  التفاق 
يف جمال التبادل الإخباري يف ظل 
زيادة  يف  املك�شيكي  اجل��ان��ب  رغ��ب��ة 

اأخباره عن دولة الإمارات.

•• مك�صيكو �صيتي -وام:

بحث وفد من وكالة اأنباء الإمارات 
الإعالمي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل 
م��ع ع���دد م��ن و���ش��ائ��ل الإع�����الم يف 

املك�شيك.
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التي قام 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  "وام"  وف����د  ب��ه��ا 
عام  مدير  الري�شي  ج��الل  حممد 
وكالة اأنباء الإمارات اإىل الوليات 
جولة  ختام  يف  املك�شيكية  املتحدة 
باأمريكا الالتينية �شملت الربازيل 
الوكالة  اإطار جهود  وكولومبيا يف 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ���ش��راك��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

الإعالمية العاملية.
وال�����ت�����ق�����ى وف��������د وك������ال������ة اأن�����ب�����اء 
وكالة  م�������ش���وؤويل  م����ع  الإم����������ارات 
يف  املتخ�ش�شة  "كوارتو�شكيورو" 

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة .. 
كافة  توفر  على  حر�شهم  مثمنا 
خالل  "وام"  لوفد  الدعم  اأ�شكال 

الإعالمية مبختلف دول العامل.
ب��ال�����ش��ك��ر اإىل  ����ش���ع���ادت���ه  وت����وج����ه 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ���ش��ف��ارة ال��دول��ة يف 

اأ���ش��ه��م يف  املك�شيك م��ا  ت��واج��ده يف 
حتقيق اأه���داف ه��ذه ال��زي��ارة على 

الوجه الأكمل.

ال�شحة جتري 504,831 فح�شا ك�شفت عن 3,014 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد و 1,067 حالة �شفاء
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س 
504،831 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات  اأعلنت ال��وزارة عن اإج��راء 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف 
الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
امل�شتجد من جن�شيات  كورونا  اإ�شابة جديدة بفرو�س  3،014 حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 

اأعلنت  816،945 حالة.   كما  امل�شجلة  وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
الوزارة عن وفاة 4 حالت م�شابة وذلك من تداعيات الإ�شابة بفرو�س 
كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،204 حالت. 
تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وم��وا���ش��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 
و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 
اجلميع.   كما اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء 1،067 حالة جديدة مل�شابني 
بفرو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س 
امل�شت�شفى،  الالزمة منذ دخولها  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  املر�س بعد 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 764،731 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 60,354 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي - وام: 

لقاح  من  جرعة   60،354 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعات   23،202،105 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 234.59 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفر  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�س كوفيد19-.

فريق الطوارئ والأزمات املحلي باأم القيوين يخ�ش�س 
خيمة لفح�س PCR للطلبة باأم الثعوب ال�شناعية

•• اأم القيوين-وام:

القيوين  اأم  املحلي لإم��ارة  الطوارئ والأزم��ات والكوارث  اإدارة  اأعلن فريق 
فح�س  خيمة  تخ�شي�س  ال�شحية  للرعاية  طموح  �شركة  م��ع  بالتن�شيق 
اأم  امل�شاندة وذلك مبنطقة  العمالة  واأخرى لفئة  املدار�س  PCR  لطلبة 
9 م�شاًء،  اإىل  9 �شباحاً  اليوم اجلمعة من  اعتبارا من  ال�شناعية  الثعوب 
وذلك بهدف رفع الطاقة ال�شتيعابية لأعداد امل�شوحات اليومية، والت�شهيل 
على الطالب واأولياء الأمور يف عمل امل�شوحات. و�شيكون الفح�س جمانياً 
لطلبة املدار�س ممن ترتاوح اأعمارهم بني 4 �شنوات و 18 �شنة مع ا�شتمرار 

فحو�شات الفئات الأخرى باأ�شعار رمزية.

•• اأبوظبي -وام:

والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ا�شتقبل 
الدويل معايل اإيفا ماريا ليميت�س وزيرة خارجية جمهورية اإ�شتونيا.

وجرى خالل اللقاء الذي عقد يف مقر اإك�شبو 2020 دبي بحث عالقات 
ال�شداقة بني دولة الإمارات واإ�شتونيا وم�شارات التعاون امل�شرتك وفر�س 

تنميته يف خمتلف املجالت.
امل�شرتك  الهتمام  ذات  واملو�شوعات  الق�شايا  جممل  اجلانبان  بحث  كما 
يف  الأو���ش��اع  وت��ط��ورات  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على  وامل�شتجدات 

املنطقة.
اإ�شتونيا  اإيفا ماريا ليميت�س م�شاركة جمهورية  وا�شتعر�س �شموه ومعايل 
يف اإك�شبو 2020 دبي ودور هذا احلدث العاملي البارز يف تعزيز العالقات 

الثنائية والتعاون امل�شرتك بني البلدين يف املجالت كافة.
ماريا  اإيفا  معايل  ب��زي��ارة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح��ب 
ليميت�س موؤكدا على العالقات املتميزة التي جتمع بني البلدين واحلر�س 

امل�شرتك على تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجالت.
من جانبها اأعربت معايل اإيفا ماريا ليميت�س عن تطلع بالدها اإىل تطوير 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك م��ع دول���ة الإم�����ارات يف ع��دة ق��ط��اع��ات م�شيدة 

بالنجاح الكبر للدولة يف تنظيم اإك�شبو 2020 دبي.
الهجوم  �شحايا  يف  التعازي  بخال�س  اللقاء  خ��الل  معاليها  تقدمت  كما 
على  مدنية  ومن�شاآت  مناطق  على  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  مليلي�شيا  الإره��اب��ي 
الأرا�شي الإماراتية معربة عن متنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزيرة خارجية اإ�شتونيا يف مقر اإك�شبو 2020

جمل�س الوزراء يعتمد ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلععبداهلل بن زايد ووزير البتكار والعلوم وال�شناعة يف كندا يبحثان هاتفيا العالقات الثنائية

�شحة دبي ت�شيف 4 مراكز لفحو�شات كوفيد- 19

•• اأبوظبي- وام:

بحث �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
البتكار  وزي��ر  �شامبني  فيليب  فران�شوا  معايل  م��ع  هاتفي  ات�شال  خ��الل 
و  الإم��ارات وكندا  دولة  الثنائية بني  العالقات  كندا  وال�شناعة يف  والعلوم 

�شبل تعزيزها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
وا�شتعر�س �شموه ومعايل فران�شوا فيليب �شامبني الفر�س املتاحة لتنمية 
والعلوم  بال�شناعة  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اآف����اق 

والتكنولوجيا والبتكار.

و اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على العالقات الثنائية املتميزة 
تعزيزها  اأج��ل  من  امل�شتمر  والتن�شيق  والتعاون  وكندا  الإم���ارات  دول��ة  بني 
البلدين  ج��ه��ود  ي��دع��م  ك��اف��ة مب��ا  امل��ج��الت  ال��ت��ع��اون يف  وتطوير م�شتويات 

ال�شديقني لرت�شيخ دعائم اقت�شاد معريف متطور وم�شتدام.
املتميزة  التعاون  �شامبني بعالقات  فيليب  اأ�شاد معايل فران�شوا  من جانبه 

التي جتمع بني البلدين ال�شديقني.
و تقدم معاليه خالل الت�شال الهاتفي بخال�س التعازي يف �شحايا الهجوم 
على  مدنية  ومن�شاآت  مناطق  على  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�شيا  الإره��اب��ي 

الأرا�شي الإماراتية واأعرب عن متنياته بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

•• دبي - وام:

اأ���ش��اف��ت " ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي " 
اأربعة مراكز جديدة لقائمة مراكز 
"كوفيد19-"  ل��  املخربي  الفح�س 
مركز   200 ع����ن  ت����زي����د  ال����ت����ي  و 
حكومي و خا�س موزعة على اأنحاء 
اإم�������ارة دب����ي و ذل����ك ت�����ش��ه��ي��ال على 
اأف��راد املجتمع لإج��راء ما يلزم من 
فحو�شات لالطمئنان على �شحتهم 
ل�شرتاتيجية  وف���ق���ا  و���ش��الم��ت��ه��م 
فح�س "كوفيد19-"يف امارة دبي.

و تتواجد هذه املراكز - التي تقدم 
خ����دم����ة ال���ف���ح�������س ب���امل���رك���ب���ة - يف 
ال�شبا  ند  ومنطقة  املنخول  منطقة 

ومنطقة ند احلمر وكل منها يعمل 
بطاقة ا�شتيعابية ت�شل اإىل 1500 
مدار  على  وتعمل  ال��ي��وم  يف  فح�س 

الأ���ش��ب��وع دون  اأي���ام  ال�شاعة وط���وال 
ب��ال��ت��ع��اون مع  م��وع��د م�شبق وذل���ك 
اأ�شافت  "يونيالب". كما  خمتربات 

لالأفراح"  الل�شيلي  "قاعة  الهيئة 
"كوفيد19-"و  فحو�شات  لإج��راء 
من  فيها  الفح�س  مواعيد  ح��ددت 
ع�شرا   4 اإىل  ���ش��ب��اح��ا   8 ال�����ش��اع��ة 
خ�����الل اأي��������ام ال���ع���م���ل امل�����ق�����ررة من 
مبوعد  و   .. اجل��م��ع��ة  اإىل  الإث���ن���ني 
م�شبق ميكن للراغبني ت�شجيله من 
 ."DHA" الهيئة  تطبيق  خ��الل 
مت  اأن����ه  دبي"  "�شحة  اأو���ش��ح��ت  و 
التو�شع يف نطاق الفحو�شات لتعزيز 
امل��ج��ت��م��ع .. و  ال�����ش��ح��ي يف  الأم������ن 
اأعربت عن تقديرها مل�شتوى الوعي 
املجتمعي و�شرورة م�شاركة اجلميع 
"كوفيد- جل��ائ��ح��ة  ال��ت�����ش��دي  يف 

التعايف. خطوات  19"وت�شريع 

•• دبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء قراراً باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة 
هيئة الأوراق املالية وال�شلع برئا�شة معايل حممد علي 

ال�شرفاء احلمادي.
العمل  و���ش��ر  اإط���ار تطوير منظومة  ال��ق��رار يف  وي��اأت��ي 
احلكومية  جمال�شه  وحت��دي��ث  الحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
مب���ا ي��دع��م ت��وج��ه��ات وروؤي�����ة دول����ة الإم�������ارات، ومتكني 
واأدوارها  اأداء خططها  وال�شلع من  املالية  الأوراق  هيئة 
اأنظمة  وف��ق  ال��دول��ة  املالية يف  الأ���ش��واق  ب���اأداء  لالرتقاء 
ومبا  الت�شريعية،  وال���ش��ت��دام��ة  امل��رون��ة  دع��ائ��م  ت��ر���ش��ي 
اأ�شواق  وتطوير  دع��م  يف  ال��دول��ة  توجهات  م��ع  يتما�شى 
املجل�س  �شيعمل  حيث  وامل��رون��ة،  ال��ك��ف��اءة  عالية  مالية 
الت�شريعية  املنظومة  �شمن مهامه على تعزيز وتطوير 
دعم  على  والعمل  بالدولة،  املالية  لالأ�شواق  والإداري����ة 
املمار�شات،  اأف�شل  وفق  والتنظيمية  الرقابية  الأنظمة 
هذا  يف  عاملياً  وري��ادت��ه��ا  الإم����ارات  دول��ة  مكانة  لرت�شيخ 
املجال. وي�شم املجل�س يف ع�شويته املمتدة لثالث �شنوات 
ال��رم��ي��ث��ي، ع�شو جمل�س  ع��ل��ي حم��م��د بخيت  م��ن  ك���اًل 
املركزي، وعبداهلل عبدالرحمن  الإم��ارات  اإدارة م�شرف 
والدرا�شات  العلمي  للبحث  العميد  م�شاعد  اخلطيب، 
والدكتورة  الإم������ارات،  ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون-  بكلية  العليا 
لوحدة  التنفيذي  املدير  الكويتي،  �شالح  علي  اليازية 
ال�شتك�شاف والإنتاج يف قطاع البرتول والبرتوكيماويات 
"مبادلة لال�شتثمار"، وفي�شل يو�شف �شليطني،  ب�شركة 
املدير التنفيذي ملركز دبي لالأمن القت�شادي، بالإ�شافة 
اإىل ممثل عن فئة ال�شباب يتم تر�شيحه من قبل الأمانة 

العامة ملجل�س الوزراء.
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اأخبـار الإمـارات
العربي الأوروبي يف الرنويج يدين الهجوم احلوثي على املن�شاآت املدنية يف اأبوظبي

•• اأو�صلو -وام:

اأدان املركز العربي الأوروبي حلقوق الإن�شان والقانون الدويل يف مملكة 
ا�شتهدف  ال��ذي  الهجوم احل��وث��ي   ���� ام�س  ���ش��ادر عنه  بيان  ���� يف  ال��روي��ج 
من�شاآت مدنية يف اأبوظبي، واأ�شفر عن وفاة ثالثة مقيمني وجرح اآخرين، 
داعياً املجتمع الدويل اإىل اإدانة هذه الأعمال الإرهابية باعتبارها تعدياً 

�شارخاً على القوانني والأعراف الدولية.
وقال الدكتور ايهان جاف الأمني العام للمركز اإن اإ�شرار جماعة احلوثي 
على ا�شتهداف املدنيني والأماكن املاأهولة بال�شكان يف الإمارات وال�شعودية 
يوؤكد اأنها جماعة اإرهابية ت�شعى اإىل زعزعة الأمن وال�شتقرار باملنطقة 
م�شرا اإىل اأن هذا العتداء الغا�شم اأزال احلجاب عن النوايا احلقيقية 

القيم  م��ع  يتنافى  مم��ا  اخل��ط��رة  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�شيا  ال�شيئة 
ال�شالم يف  ي��وؤدي اىل عرقلة عملية  والدينية وهوما  الإن�شانية  واملبادئ 

اليمن ومهام املبعوث الأممي يف اليمن.
املتحدة  الأمم  يف  مم��ث��اًل  ال���دويل  امل�����جتمع  ج������اف  ال������دكتور  ودع������ا 
اأجل  م��ن  عاج�����لة  اإج�����راءات  اتخ�����اذ  �ش����رورة  اإىل  الأم���ن  وجمل�������س 
جميع  مع  تتنافى  التي  اجل��رائ��م  ه��ذه  عن  احلوثية  القيادات  حما�شبة 
الدولية  الآليات  تفعيل  والعمل على  ال�شامية،  الإن�شانية  واملبادئ  القيم 
اأمام  الإره����ابي��ة  احل����وثية  الق�����يادات  وم�ش�����اءلة  بت�شني����ف  املعني����ة 
اإىل  الرامية  الدولية  اأجل تعزيز اجلهود  الدولية من  املحاكم اجلنائية 
الق�شاء على اأعمال العنف والرهاب وتر�شيخ قواعد ال�شالم يف املنطقة 

العربية.

وزير خارجية باك�شتان يوؤكد ت�شامن بالده ال�شادق مع الإمارات
•• اإ�صالم اآباد-وام:

جمهورية  خارجية  وزي��ر  قري�شي،  حممود  �شاه  معايل  ا�شتقبل 
�شامل  ابراهيم  عبيد  حمد  �شعادة  مكتبه  يف  الإ�شالمية  باك�شتان 

الزعابي �شفر الدولة لدى باك�شتان.
واأعرب معاليه عن اإدانته وا�شتنكاره ال�شديدين للهجوم الإرهابي 
مليلي�شيات احلوثي على مناطق ومن�شاآت مدنية يف دولة الإمارات، 
معترباً اأنها متثل تهديداً لل�شلم والأمن الدوليني، كما اأعرب عن 
اجلبان،  الإرهابي  الهجوم  ج��راء  مدنيني  �شحايا  ل�شقوط  اأ�شفه 
منهم مواطن باك�شتاين. واأ�شاف معاليه : " ترتبط دولة الإمارات 
وباك�شتان بعالقات تاريخية را�شخة، ونوؤكد ت�شامننا الكامل مع 

الإمارات العربية املتحدة يف كافة الإجراءات التي تتخذها ل�شون 
خال�س  ع��ن  معرباً  اأرا�شيها"،  و�شيادة  مواطنيها  و�شالمة  اأم��ن 
تعازيه يف �شحايا هذا العمل الإرهابي، ومتنياته بال�شفاء العاجل 

جلميع امل�شابني.
بدوره قدم �شعادة الزعابي ال�شكر ملعاليه على املوقف الباك�شتاين 
الإمارات  دول��ة  مع  ال�شادق  والت�شامن  احلازمة  والإدان��ة  الثابت 
و�شعبها جراء هذا الهجوم الآثم مليلي�شيات احلوثي الذي يتنافى 

مع كافة الأعراف والقوانني الدولية.
وق���دم ���ش��ع��ادت��ه ال��ت��ع��ازي وامل��وا���ش��اة لأ���ش��رة امل��واط��ن الباك�شتاين 
العاجل  بال�شفاء  متنياته  عن  واأع��رب  الهجوم،  �شحية  راح  ال��ذي 

للجرحى.

لتعزيز الوعي مبج�الت ال�شحة وال�شالمة املهنية واإدارة املخ�طر

جامعة اأبوظبي واملوؤ�ش�شة الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة توقعان مذكرة تعاون

كليفالند كلينيك تطلق اأول درا�شة من نوعها لأمرا�س الدماغ يف العامل

جامعة اأبوظبي، وفيليب بر�شون، 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة، 
الهيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  بح�شور 
التدري�شية يف اجلامعة، مبا يف ذلك 
هوك�شتيتلر  توما�س  الربوفي�شور 
والدكتورة  اجلامعة،  مدير  نائب 
ن�شرين علوان عميدة كلية العلوم 
والدكتورة  ب���الإن���اب���ة،  ال�����ش��ح��ي��ة 
مي�شال �شرفان، رئي�س ق�شم البيئة 
والدكتورة رهف  العامة،  وال�شحة 
عجاج، الأ�شتاذ امل�شاعد يف ال�شحة 

وال�شحة  ال�شالمة  خماطر  اإدارة 
امل��ه��ن��ي��ة. و���ش��ت�����ش��اه��م امل����ذك����رة يف 
حت�������ش���ني ال�����ت�����ع�����اون الأك������ادمي������ي 
واأف�شل  املعرفة واخلربات  وتبادل 
املمار�شات بني اجلامعة واملوؤ�ش�شة، 
ف�����ش��اًل ع��ن ت��وف��ر ف��ر���س التعلم 
املخاطر  اإدارة  جم��ال  يف  املتقدمة 

وال�شالمة لطلبة اجلامعة.
خالل  الت����ف����اق����ي����ة،  ت���وق���ي���ع  ومت 
فعالية جرت عرب تقنيات الت�شال 
امل��رئ��ي ع��ن ب��ع��د، م��ن قبل ك��ل من 
ال��ربوف��ي�����ش��ور وق���ار اأح��م��د، مدير 

جانب  اإىل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال�����ش��الم��ة 
املوؤ�ش�شة الدولية لإدارة  فريق من 
املخاطر وال�شالمة ممثاًل بال�شيدة 
ال�شراكات  م��دي��رة  اخل��ال��دي،  دينا 
وال�س  تيم  وال�شيد  املوؤ�ش�شة،  لدى 

من ق�شم الإعالم والت�شال.
التعاون  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان  وات���ف���ق 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى رف�������ع ال�����ق�����درات 
للطلبة  وامل���ه���ن���ي���ة  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
برنامج  يف  الت�شجيل  خ���الل  م��ن 
للموؤ�ش�شة  ال���ت���اب���ع  ال���ع�������ش���وي���ة 
الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

توقيع  اأبوظبي عن  اأعلنت جامعة 
"املوؤ�ش�شة  م����ع  ت����ع����اون  م����ذك����رة 
الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة" 
ب����راجم����ه����ا يف جم����ال  ل���ت���و����ش���ع���ة 
واإدارة  املهني  والتعليم  ال��ت��دري��ب 
الدولية  املوؤ�ش�شة  وتعدُّ  املخاطر. 
التي  وال�����ش��الم��ة،  امل��خ��اط��ر  لإدارة 
تتخذ من اململكة املتحدة مقراً لها 
ومت��ت��ل��ك جم��م��وع��ة م��ت��زاي��دة من 
الأع�����ش��اء يف دول���ة الإم�����ارات، من 
التعليمية  املوؤ�ش�شات اخلرية  بني 
لالأع�شاء  ت���وف���ر  ال���ت���ي  وامل��ه��ن��ي��ة 
امل������ع������ارف واخل������������ربات واأف���������ش����ل 
مبختلف  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل����م����ار�����ش����ات 
جمالت ال�شالمة وال�شحة املهنية 

واإدارة املخاطر.
اأبوظبي  جامعة  طلبة  و�شي�شتفيد 
مبوجب هذا التعاون من الدورات 
اجلديدة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ربام���ج 
من  لنخبة  امل��ن��ت��ظ��م��ة  وال����زي����ارات 
املجال،  يف  وامل��خ��ت�����ش��ني  اخل�����رباء 
ح���ي���ث مي�����زج ه�����ذا ال����ت����ع����اون بني 
الإط�����ار الأك���ادمي���ي امل��ت��م��ي��ز الذي 
تتمتع به جامعة اأبوظبي وال�شبكة 
الوا�شعة للموؤ�ش�شة الدولية لإدارة 
قطاعي  ع��رب  وال�شالمة  املخاطر 

للطلبة  ال���ربن���ام���ج  ���ش��ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 
يف  مبا�شر  ب�شكل  امل�شاركة  فر�شة 
النا�شئة"  املخاطر  اإدارة  "�شبكة 
�شيقوم  وال��ت��ي  للموؤ�ش�شة  التابعة 
بتنظيم  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  خاللها 
والندوات  املحا�شرات  من  �شل�شلة 
عملية  ل���ش��ت��ك��م��ال  الف��رتا���ش��ي��ة 
مبفاهيم  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  تطوير 

ال�شالمة وال�شحة املهنية. 
بتنظيم  اأي�شاً  الطرفان  و�شيقوم 
لإلقاء  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ال�شوء على خمتلف جمالت اإدارة 
ب��ني الطلبة  امل��خ��اط��ر وال�����ش��الم��ة 
ت�شجيع  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ج��ت��م��ع��ات، 
ال��ط��ل��ب��ة ع���ل���ى ح�������ش���ور ال����ن����دوات 
الفرتا�شية التي تنظمها املوؤ�ش�شة 
الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة 
لزيادة معرفتهم مبفاهيم ال�شحة 
يف  بثقافتهم  والرتقاء  وال�شالمة 

هذه املجالت.
اأحمد،  وق����ار  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وق����ال 
مدير جامعة اأبوظبي: "حري�شون 
الدولية  املوؤ�ش�شة  مع  العمل  على 
لتعزيز  وال�شالمة  املخاطر  لإدارة 
الوعي واملعرفة مبختلف جمالت 
واإدارة  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة 
امل��خ��اط��ر، ون��ت��ط��ل��ع ل��ت��وف��ر اإط���ار 
يف  التقدم  لتحقيق  متكامل  عمل 

وال�شحة  املخاطر  اإدارة  جم���الت 
وال�������ش���الم���ة واأب�����ح�����اث الأع����م����ال 
لتح�شني  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل�شتدامة 
اإدارة املخاطر وال�شحة وال�شالمة 

على نطاق عاملي".
اأبوظبي  جامعة  "ت�شعى  واأ�شاف: 
�شركائها  م��ع  وث��ي��ق  ب�شكل  للعمل 
القطاعني  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
العام واخلا�س ل�شمان موا�شلتها 
اأك��ادمي��ي��ة معتمدة  ت��ق��دمي ب��رام��ج 
املتطورة  الحتياجات  تلبي  دول��ي��اً 
لل�شركاء واأ�شحاب العمل وال�شوق 

ب�شكل اأو�شع". 
بر�شون،  فيليب  ق��ال  جانبه،  من 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الدولية لإدارة املخاطر وال�شالمة: 
جامعة  مع  التعاون  هذا  "ي�شرفنا 
التعلم  ف��ر���س  ل��ت��ع��زي��ز  اأب���وظ���ب���ي 
امل�شتقبل  ل��ق��ادة  امل��ت��اح��ة  وال��ت��ط��ور 
اإدارة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شني  م��ن 
ودعم  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  املخاطر 
ال����ذي تبديه  امل��ت��وا���ش��ل  الل���ت���زام 
اإدارة  م���ف���اه���ي���م  جت������اه  امل���ن���ط���ق���ة 
اأبوظبي  جامعة  تعترب  امل��خ��اط��ر. 
من املوؤ�ش�شات التعليمية املرموقة، 
ونتطلع للعمل معاً لتوفر العديد 
والتوا�شل  ال��ت��ع��ل��م  ف���ر����س  م����ن 

لطلبتها".

•• اأبوظبي- وام:

اأطلقت منظومة كليفالند كلينك 
تاريخية  درا�شة  ال�شحية  للرعاية 
لتح�شني فهم الأ�شباب التي توؤدي 
الأ�شخا�س  م��الي��ني  اإ���ش��اب��ة  اإىل 
حول العامل باأمرا�س الدماغ وذلك 
احليوية  املوؤ�شرات  حتديد  بهدف 
لهذه الأمرا�س يف وقت مبكر قبل 

ظهور الأعرا�س ال�شريرية.
وُينتظر اأن جتمع درا�شة كليفالند 
الدماغ  ح����ول  اجل����دي����دة  ك��ل��ي��ن��ك 
وال��ت��ي ُت��ع��ّد اأك���رب درا���ش��ة �شريرية 
ت���ت���ن���اول اأم����را�����س ال����دم����اغ، على 
الإط�����الق ب��ي��ان��ات مم���ا ي�����ش��ل اإىل 
200،000 فرد يتمتعون ب�شحة 
جيدة من الناحية الع�شبية وذلك 
لتحديد  ع���اًم���ا   20 م����دى  ع��ل��ى 
املوؤ�شرات احليوية لأمرا�س الدماغ 
ال�شطرابات  م��ن  الوقاية  بهدف 

الع�شبية وعالجها.
�شتة  ك������ل  م������ن  واح���������د  وي������ع������اين 
مر�س  من  العامل  ح��ول  اأ�شخا�س 

لكليفالند  اأخ�������رى  م����واق����ع  اإىل 
كلينك مبرور الوقت.

رئي�س  مات�شادو  ال��دك��ت��ور  واع��ت��رب 
وال�����ذي يتوىّل  الأع�������ش���اب  م��ع��ه��د 
كارول  وكري�شتني  ت�شارلز  كر�شي 
اخل�����ا������س ب����ج����راح����ة الأع���������ش����اب 
الوظيفية اأن اإحداث ثورة طبية يف 
الأمرا�س الع�شبية يظّل اأحد اأكرب 
ال��ت��ح��دي��ات امل��اث��ل��ة اأم���ام ال��ع��امل يف 
"حتفز  اأنها  ..م��وؤّك��ًدا  الع�شر  ه��ذا 
الأط���ب���اء وال��ع��ل��م��اء ل��دي��ن��ا ك��ل يوم 

على البحث اجلاّد".
اإط��الق درا�شة بهذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
على  ال����ق����درة  "مينحنا  احل���ج���م 
ال�شطرابات  اأ����ش���ب���اب  اك��ت�����ش��اف 
ال��ع�����ش��ب��ي��ة والأم������ور ال��ت��ي حتدث 
ظهور  ق��ب��ل  ال�شامتة  امل��رح��ل��ة  يف 
يف  اأم���ل���ه  ع���ن  م��ع��رًب��ا  الأعرا�س" 
التنّك�س  م�شار  تغير  من  التمّكن 
اإىل هدف بعيد  الع�شبي للو�شول 
الأمرا�س  ع��الج  يف  يتمثل  الأم���د 
ظهور  ق��ب��ل  الأوىل  م��راح��ل��ه��ا  يف 

الأعرا�س رمبا ب�شنوات.

العني  ����ش���ب���ك���ي���ة  وف���ح�������س  ال��������دم 
املغناطي�شي  ب��ال��رن��ني  والت�شوير 
للدماغ وتخطيط الدماغ ودرا�شات 
ال����ن����وم وغ����ره����ا م����ن اخ���ت���ب���ارات 
اأن  وُينتظر  الإدراك���ي���ة.  ال��وظ��ائ��ف 
ي��ج��م��ع ال���ب���اح���ث���ون ال���ع���ام���ل���ون يف 
املتطوعني  من  البيانات  الدرا�شة 
احلو�شبة  اأدوات  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
البيانات  نقاط  و�شت�شكل  املتقدمة 
هذه مبجموعها خط توّجه ميكن 
ع����وام����ل اخلطر  ال���ت���ق���اط  ع�����ربه 
املرئية  غ��ر  وال��ت��غ��ّرات  اجلينية 
ال���ت���ي حت�����دث يف ال����دم����اغ مب����رور 
اجلزيئية  امل�شتويات  على  ال��وق��ت 
والف�شيولوجية  وال���ه���ي���ك���ل���ي���ة 
واملرتبطة  والإدراك����ي����ة  الع�شبية 
الباحثون  ي�شعى  و�شوف  بالذاكرة 
"ب�شمات  ع�����ل�����ى  ل����ل����ح���������ش����ول 
حتديد  يف  للم�شاعدة  الأمرا�س" 
والأدوية  الت�شخي�شية  الإج��راءات 

الوقائية.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور جنم 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س م��ع��ه��د الأع�������ش���اب 

اأو  ع�����ش��ب��ي ك���م���ر����س ال����زه����امي����ر 
املتعّدد  ال��ت�����ش��ّل��ب  اأو  ب��ارك��ن�����ش��ون 
ال�شرع  اأو  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�شكتة  اأو 
الطبي  املجتمع  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ي��ع��رف ���ش��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل م���ع بع�س 
اأع���را����س ا���ش��ط��راب��ات ال���دم���اغ اإل 
تتمثل  زال يواجه حتديات  اأن��ه ما 
املعر�شني  بالأ�شخا�س  التنبوؤ  يف 
ل���ل���م���ر����س وم���ع���رف���ة ���ش��ب��ل عالج 
اأو  ت�شخي�شه  مبجرد  امل��ر���س  ه��ذا 
حتى اإي��ق��اف ت��ق��ّدم��ه. وي��ق��ود هذه 
الدرا�شة الطويلة كل من الدكتور 
عماد  وال��دك��ت��ور  مات�شادو  اأن��دري��ه 
التابع  الأع�����ش��اب  م��ن معهد  جن��م 
على  وجُت����رى  كلينك  لكليفالند 
كليفالند  م���ن���ظ���وم���ة  م�������ش���ت���وى 
ب��اأك��م��ل��ه��ا وت�شم  ال��ط��ب��ي��ة  ك��ل��ي��ن��ك 
من  التخ�ش�شات  م��ت��ع��ّدد  ف��ري��ًق��ا 
من  الطبيني  والباحثني  العلماء 
العاملية  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
وان���ط���ل���ق���ت ال����درا�����ش����ة يف احل����رم 
ال��رئ��ي�����س ل��ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك يف 
تتو�شع  و���ش��وف  كليفالند  مدينة 

ذلك  حت��ق��ي��ق  "�شيكون  واأ����ش���اف: 
بثمن  ُت�����ق�����ّدر  ل  ه���دي���ة  ال����ه����دف 
بو�شعنا  لأن  واأح���ف���ادن���ا  لأب��ن��ائ��ن��ا 
الع�شبية  ال�����رع�����اي�����ة  حت�������ش���ني 
لالأجيال القادمة". ومن املقّرر اأن 
ت�شجل املرحلة الأوىل من الدرا�شة 
على  متطوع   10،000 م�شاركة 
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س الأوىل  م���دى 
لفحو�شات  ه�������وؤلء  و���ش��ي��خ�����ش��ع 
هذه  و�شتت�شّمن  و�شاملة.  دقيقة 
من  لديهم  بالغني  اأف����راًدا  العينة 
ولي�شت  يزيد  اأو  عاًما   50 العمر 
ع�شبية  ا�����ش����ط����راب����ات  ل���دي���ه���م 
اأ�شحاء  بالغني  واأف����راًدا  معروفة، 
من  لديهم  الع�شبية  الناحية  من 
ولديهم  يزيد  اأو  عاًما   20 العمر 
قريب من الدرجة الأوىل �ُشّخ�شت 

اإ�شابته مبر�س الت�شلب املتعدد.
املتطوعون  امل�شاركون  و�شيخ�شع 
ي�شرتط  ل  ال���ذي���ن  ال���درا����ش���ة  يف 
كليفالند  مر�شى  م��ن  يكونوا  اأن 
�شنوي  لتقييم  احل��ال��ي��ني  كلينك 
وفح�س  الع�شبي  الفح�س  ي�شمل 

ومدير  والتطوير  لال�شرتاتيجية 
لل�شرع  �����ش����ور  ت�������ش���ارل���ز  م����رك����ز 
اإج�����راء  اإن  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  يف 
اأ�شحاء  اأف���������راد  ع���ل���ى  الأب�����ح�����اث 
معر�شني للخطر طوال 20 عاًما 
على  التعّرف  من  ميّكننا  "�شوف 
م��ا ي��ح��دث ل��ل��دم��اغ واجل�����ش��م قبل 

ت�شخي�س املر�س الع�شبي".
واأو�شح الدكتور جنم الذي يتوىّل 
ك��ر���ش��ي ج���وزي���ف اإت�������س واإل�����ني بي 
لعالج  املخ�ش�س  اإن�����دود  ت��وم��ا���س 
ت�شاعد  �شوف  الدرا�شة  اأن  ال�شرع 
يف ف��ه��م اآل����ي����ات ح�����دوث اأم���را����س 
الدماغ وتوؤدي اإىل ت�شميم العالج 
الع�شبية  ل���الأم���را����س  ال���وق���ائ���ي 
معترًبا اأن هذا هو "الطب الدقيق 

يف اأف�شل �شوره".
الدرا�شة  ه���ذه  "ُتر�شي  واأ����ش���اف: 
روتيني  فح�س  لإج����راء  الأ���ش��ا���س 
الدم  كفح�س  امل�شاركني  ل��الأف��راد 
���ش��ع��ًي��ا م��ن��ا ل��ت�����ش��خ��ي�����س اأم���را����س 
حدوثها  ومنع  الفور  على  الدماغ 

متاًما".

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة توعوية حول متطلبات البيئة وال�شحة وال�شالمة املهنية يف املواقع الإن�شائية  
•• اأبوظبي –الفجر:

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
والنقل ور�شة عمل افرتا�شية عرب مايكرو�شوفت تيمز 
والإن�شاء،  البناء  قطاع  يف  العاملة  الكيانات  ا�شتهدفت 
تناولت متطلبات نظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة 

املهنية، بهدف التعريف بها.
وتناولت الور�شة عدداً من املحاور، من بينها : الهيكل 
لل�شالمة  اأبوظبي  اإم��ارة  لنظام  العام  لالإطار  الإداري 
اأدوار  البلدية،  وم�����ش��وؤول��ي��ات  اأدوار   ، املهنية  وال�شحة 
الإلكرتوين  الأداء  بنظام  التعريف  الكيانات،  وواجبات 

لنظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية. 

ت�شاوؤلتهم  ط���رح  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال��ور���ش��ة  اأت���اح���ت  ك��م��ا 
اآل���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر البيئة  وا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م ب�����ش��اأن 
وفقاً  الإن�شائية  املواقع  يف  املهنية  وال�شالمة  وال�شحة 

لأف�شل املمار�شات العاملية.  
جميع  اأبوظبي  مدينة  بلدية  دع��ت  الإط���ار  ه��ذا  �شمن 
قطاع  يف  العاملني  واملطورين  وال�شت�شاريني  املقاولني 
واملتطلبات  باملعاير  اللتزام  ب�شرورة  والإن�شاء  البناء 

الكفيلة بتوفر بيئة عمل اآمنة و�شحية.
واأو�شت الور�شة برفع التقارير الربع ال�شنوية للوقوف 
على امل�شتجدات يف املواقع الإن�شائية ب�شكل دائم، بهدف 
معاجلة التحديات اخلا�شة باأماكن العمل واإدارة كافة 
اجلوانب ذات العالقة بال�شالمة وال�شحة املهنية فيها.

�شبط 2750 مركبة ت�شبب �شجيجا يف اأبوظبي خالل 2021
•• اأبوظبي-وام:

�شبطت �شرطة اأبوظبي "2750" 
�شجيجاً  ت�شبب  مزعجة  مركبة 
اأبوظبي  اإم��������ارة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
م��ع اإح�����داث ت��غ��ي��رات يف حمرك 
املركبة اأو القاعدة بدون ترخي�س 
خ��الل ع��ام 2021م وح��ذرت من 
الت�شرفات ال�شلبية التي يقوم بها 
خ�شو�شاً  املركبات  قائدي  بع�س 

الإب���الغ عن  اإىل  ودع��ت اجلمهور 
املركبات التي ي�شدر عنها �شجيج 
ال�شكنية  الأح���ي���اء  ل��ه��م يف  م��زع��ج 
ب��الت�����ش��ال ع��ل��ى ال��رق��م 999 يف 
م��رك��ز ال��ق��ي��ادة وال��ت��ح��ك��م واأك���دت 
ال�شائقني  م���ع  ت��ت��ه��اون  ل���ن  اأن���ه���ا 
ذلك  اإ���ش��دار  اإىل  يعمدون  الذين 
باتخاذ  مركباتهم،  من  ال�شجيج 
الالزمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�������راءات 
 "20" امل�����ادة  ح��ي��ال��ه��م وت��ط��ب��ي��ق 

ال�شائقني ال�شباب والتي توؤدي اإىل 
ال�شجيج والإزعاج والقيادة بتهور 
يف بع�س الطرق. واأكدت مديرية 
ال�شجيج  ان  وال����دوري����ات  امل����رور 
ب��امل��رك��ب��ة ي��ت�����ش��ب��ب يف ح���ال���ة من 
لدى  والع�شبية  وال��ت��وت��ر  ال��ذع��ر 
وم�شتخدمي  الخرين  ال�شائقني 
الطريق و�شكان الأحياء التي متر 
خ�شو�شاً  املزعجة  ال�شيارات  بها 

الأطفال وكبار ال�شن.

"قيادة  وامل��رور  ال�شر  قانون  من 
مركبة ت�شبب �شجيج " ب� الغرامة 
نقطة  و12  دره��������م   2000
"73" اإح����داث  م���روري���ة، وامل�����ادة 
اأو  امل��رك��ب��ة  ت��غ��ي��رات يف حم����رك 
القاعدة )�شا�شي( بدون ترخي�س 
نقطة   12 و  دره���م   1000 ه��ي 
يوم   30 املركبة  وح��ج��ز  م��روري��ة 
5 ل�شنة  ال��ق��ان��ون رق���م  وت��ط��ب��ي��ق 
املركبات  ح��ج��ز  ب�����ش��اأن  2020م 

اأب��وظ��ب��ي وه���ي خمالفة  اإم����ارة  يف 
ت����غ����ي����رات يف حم����رك  اإح�����������داث 
املركبة اأو القاعدة )�شا�شي( بدون 
ت��رخ��ي�����س ال��ق��ي��م��ة امل���ال���ي���ة لفك 
درهم   10،000 امل��رك��ب��ة  ح��ج��ز 
على اأن يتم حجز املركبة اىل حني 
احلجز  لفك  امل��ال��ي��ة  القيمة  دف��ع 
ومل���دة اق�����ش��اه��ا ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر ويف 
امل�شتحقات حتال  �شداد  عدم  حال 

املركبة للبيع يف املزاد العلني.

قريغيز�شتان تدين الهجوم الإرهابي احلوثي 
على من�شاآت و مناطق مدنية يف الإمارات

•• بي�صكيك -وام: 

ا�شتهدف  ال��ذي  احلوثي  الإرهابي  الهجوم  قرغيز�شتان  جمهورية  اأدان��ت 
من�شاآت و مناطق مدنية على الأرا�شي الإماراتية و اأوقع �شحايا و اإ�شابات 

بني املدنيني.
و اأكدت وزارة اخلارجية يف قرغيز�شتان يف بيان لها اأن هذا الهجوم عمل 
اإرهابي ي�شتهدف زعزعة الأو�شاع يف املنطقة .. داعية املجتمع الدويل اإىل 

مواجهة هذا التهديد اخلطر.
و اأعربت عن دعمها لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و حكومة و �شعبا 
يف مواجهة هذا العمل الآثم .. و عربت عن تعازيها لأ�شر ال�شحايا ومتنت 

ال�شفاء العاجل للم�شابني.

�شحة ت�شت�شيف موؤمتر اأبوظبي 
الثاين لل�شحة النف�شية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  موؤمتر  "�شحة"  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  ت�شت�شيف 
اأبوظبي  ال�شحة يف  دائ��رة  بالتعاون مع  املتكاملة  النف�شية  لل�شحة  الثاين 
28 و29 يناير احل��ايل حيث �شيجمع احل��دث بني امل�شاركة  وذل��ك يومي 

الفرتا�شية واحل�شورية يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
ال�شحة  "�شحة" لتعزيز مبادرات  املوؤمتر �شمن جهود  وياأتي تنظيم هذا 
جمال  يف  النف�شي  الطب  دم��ج  جهود  وتعزيز  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  النف�شية 
�شريريون  متخ�ش�شون  احلدث  يف  �شي�شارك  اإذ  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

بارزون واأكادمييون وخرباء يف جمال ال�شحة النف�شية والعقلية.
وقال الدكتور اأنور �شالم املدير التنفيذي لل�شوؤون الطبية يف "�شحة" اإنه 
توجد حاجة ما�شة لتكثيف اجلهود والتن�شيق لدعم ومتكني املر�شى الذين 
لتوفر  �شبكة  اأك��رب  وب�شفتها  املنطقة  يف  وعقلية  نف�شية  اأمرا�شا  يعانون 
خدمات الرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة يقع على عاتق 
اإىل  الرامية  واملبادرات  الربامج  وتنفيذ  تطوير  �شمان  مهمة  "�شحة" 

حت�شني م�شتوى ال�شحة النف�شية يف جميع اأنحاء املنطقة.
اأهم  على  ويركز  باملعلومات  غني  للموؤمتر  العلمي  الربنامج  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شحة  امل��ث��م��رة واحل��ل��ول ح��ول  الأف��ك��ار  امل��ج��ال ويحفز  ه��ذا  الق�شايا يف 
النف�شية ..معرباً عن قناعته باأن جميع امل�شاركني يف املوؤمتر �شي�شتفيدون 
ب�شكل كبر من برنامج احلدث و�شتوا�شل "�شحة" م�شاهمتها اجلوهرية 

يف اإحداث التغير املن�شود يف جمال ال�شحة النف�شية.
اأحمد ا�شت�شارية الطب النف�شي يف  من جانبها قالت الدكتورة ناهدة نياز 
اخلدمات العالجية اخلارجية ورئي�شة جمل�س ال�شحة ال�شلوكية يف �شركة 
يف  النف�شية  ال�شحة  ومبادرات  برامج  دعم  "�شحة"  "توا�شل  "�شحة": 
جميع اأنحاء اأبوظبي فنحن ندرك احلاجة املتزايدة لدمج الطب النف�شي 
يف الرعاية ال�شحية الأولية وجتاوز العقبات التي حتول دون تطبيق مناذج 

الرعاية املعا�شرة ال�شائدة عاملياً.
يف  الأ�شا�شي  العن�شر  امل�شاعدة  ال�شحة  وخ��دم��ات  التمري�س  ي�شكل  وكما 
من  للتعايف  الرئي�شية  ال��رك��ي��زة  ه��و  النف�شي  ال��ع��الج  ف���اإن  ال��ع��الج  عملية 
يحفز  اأن  ون��اأم��ل  جتاهله  يجب  ل  مهم  ج��ان��ب  وه��و  النف�شية  الأم���را����س 
ب��ارز يف دعم  الهادف ف�شاًل عن م�شاهمته كموؤمتر عاملي  احل��دث احل��وار 

جهود اأبوظبي الرائدة يف جمال ال�شحة النف�شية".
وي��ج��م��ع امل���وؤمت���ر ن��خ��ب��ة م���ن امل��ت��ح��دث��ني ال��دول��ي��ني واخل�����رباء البارزين 
ال�شحية  الرعاية  اأبرز فعاليات احلدث تنظيم جل�شة حول منوذج  ..ومن 
النف�شية اجلديد يف دائرة ال�شحة يف اأبوظبي والذي يوؤكد حر�س اأبوظبي 
النف�شية  الأم��را���س  من  يعانون  الذين  املر�شى  حياة  ج��ودة  حت�شني  على 

والعقلية.
كما ي�شارك مركز اأبوظبي لل�شحة العامة ممثال ب�شعادة الدكتورة اأمنيات 
ال�شحة  حول  بحلقة  املجتمع-  �شحة  لقطاع  التنفيذي  املدير  الهاجري- 
مع  التكاملي  والتثقيفية  التوعوية  احل��م��الت  ودور  املجتمعية  النف�شية 
منوذج الرعاية ال�شحية النف�شية وكذلك دور القطاعات كافة نحو حت�شني 
وال�شعي  النف�شية  وال�شحة  العافية  نحو  املجتمع  و�شلوكيات  معتقدات 

للك�شف املبكر واحلد من الو�شمة.
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اأخبـار الإمـارات
بقرار من حمدان بن حممد 

 تعيني �شامل املري مديرا عاما ملركز حممد بن را�شد للف�شاء
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي ب�شفته 
رئي�شاً ملركز حممد بن را�شد للف�شاء، قراراً برتقية �شامل حميد املّري، نائب 
مدير عام مركز حممد بن را�شد للف�شاء، وتعيينه مديراً عاماً للمركز، على 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. اأن ُيعمل بالقرار من تاريخ �شُ
من  عاماً   15 م��دار  على  اكت�شبها  مهنية  خ��ربة  امل��ّري  �ش�امل  �شعادة  وميتلك 
الرائدة  الربامج  من  عدد  عرب  الوطني  الف�شاء  قطاع  يف  املميزة  الإ�شهامات 

مبا فيها برنامج الإمارات ل�شتك�شاف كوكب املريخ 2117، وم�شروع الإمارات 
الف�شاء،  ل��رواد  الإم��ارات  وبرنامج  الأمل"،  "م�شبار  املريخ  كوكب  ل�شتك�شاف 
الإ�شراف عل�ى اخلط�ة  وبرنامج تطوير الأقمار ال�شطناعي��ة، ويتوىل حالياً 
را�ش�د  ب�ن  حمم�د  مرك�ز  اأع��م��ال  نط�اق  لتو�ش�يع  الطموح�ة  ال�ش�رتاتيجية 
تقني�ات  وتطوي�ر  جدي�دة  علمي�ة  جم�الت  اإىل  املرك�ز  ان�شم�ام  عرب  للف�ش�اء، 

تدعم عملي�ات ا�شتك�ش�اف الف�ش�اء امل�ش�تقبلية.
ويف العام 2014، ح�ش�ل عل�ى جائزة "اأوائل الإم�ارات" تقديراً لدوره كمدي�ر 
الر�ش��د  لأغ��������را���س  اإم��ارات��ي��ني  ا�شطناعيي�ن  قمري�ن  اأول  تطوي�ر  مل�ش�روع 

اإعداد  2"، وتراأ�س جلن�ة  1" و"دبي �شات  "دبي �شات  ومراقب��ة الأر���س، وهما 
املل����ف الر�ش�مي ل�شت�ش������افه ال��������دورة الث������انية وال�ش������بعني للم��وؤمتر الدول�ي 

للف�ش�اء.
كما توىل رئا�شة اللجن�ة املنظم�ة له�ذا احل�دث العامل�ي ال�ذي ا�ش�ت�شافته دبي يف 
اأكتوبر 2021 وكذلك متثيل دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة ومركز حممد 
بن را�شد للف�شاء يف العديد من املوؤمترات الدولية واللجان املختلفة يف الأمم 
املتحدة ومنظمة الف�شاء الدولية وغرها، ويف العام 2016 مت انتخابه كاأول 

ع�شو من دولة المارات العربية املتحدة يف اأكادميية الف�شاء الدولية. 

اأهم تقرير تعده الدول حول م�شتوى التقدم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�شتدامة تنظم ور�س عمل متخ�ش�شة لإعداد تقرير املراجعة الطوعية الوطنية للدولة

امل��ج��ال م��ع ك��اف��ة دول ال��ع��امل، من 
خالل املراجعة الطوعية الوطنية 
التي  امل�شتدامة  التنمية  لأه���داف 
تعريف  على  خاللها  م��ن  �شنعمل 
ال��ع��امل ب���اإجن���ازات دول���ة الإم����ارات 
عملها  وب���اآل���ي���ات  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف 
على  التنموية  الأه���داف  لرت�شيخ 
راأ��������س اأول���وي���ات���ه���ا مب����ا ي�����ش��ه��م يف 

حتقيق اأثر اإيجابي �شامل.
خمرجات  اإن  احل��ف��ي��ت��ي  وق����ال����ت 
اللجنة  وج����ه����ود  ال���ع���م���ل  ور�����ش����ة 
اإع��داد تقرير املراجعة  الوطنية يف 
متثل  الإم����ارات،  ل��دول��ة  الطوعية 
اإي�شال  جل��ه��ود  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  حم���رك���اً 
ر�شالة الدولة والتعريف بجهودها 
�شمن  ال����ش���ت���دام���ة،  جم�����الت  يف 
امل�شتوى  رف��ي��ع  الج��ت��م��اع  اأع���م���ال 
يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  �شتنظمه  ال���ذي 
يوليو املقبل، مثمنة جهود اللجنة 
يف تعزيز موقع الإم��ارات مرجعية 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  عاملية 
امل�شتدامة، ومواكبة توجهات الأمم 

ال���دول���ة، تعمل  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات يف 
حت���ت ���ش��ق��ف واح����د ب��ه��دف تعزيز 
وريادتها  الإم�������ارات  دول����ة  م��وق��ع 
اأهم  ال��دول��ي��ة، وع��ر���س  املحافل  يف 
اإجن����ازات ال��دول��ة ال��ه��ادف��ة خلدمة 

الإن�شان حملياً واإقليمياً وعاملياً.
واأكدت �شعادة اأمرة عبيد احلفيتي 
لدولة  ال���دائ���م���ة  امل���ن���دوب���ة  ن��ائ��ب��ة 
الإم����ارات ل��دى الأمم امل��ت��ح��دة، يف 
اأهمية  العمل،  ور���ش��ة  خ��الل  كلمة 
ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة لأه����داف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ع��ل��ى اإع����داد 
لدولة  الطوعية  امل��راج��ع��ة  تقرير 
الإمارات، ما يتزامن مع بدء فرتة 
ع�شوية دولة الإم��ارات يف جمل�س 
العامني  الدويل على مدى  الأمن 
املقبلني، التي �شتعمل خاللها بكل 
الإم���ك���ان���ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن 

وال�شلم الدوليني.
الإمارات  اإن دولة  وقالت احلفيتي 
���ش��ت��وا���ش��ل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حتقيق 
العاملية  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 

جمال ال�شتدامة الهتمام الكبر 
الذي توليه حكومة دولة الإمارات 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
على ال�شعيدين الوطني والدويل، 
واأمام اللجنة الوطنية مهام كبرة 
اجلهود  ي��ع��ك�����س  ت��ق��ري��ر  لإع�������داد 
احل��ق��ي��ق��ي��ة وي����ع����زز ���ش��م��ع��ة دول����ة 
الإمارات العاملية يف جمال التنمية 

امل�شتدامة".
امل�����ش��ارك��ون يف ور����س العمل  واأك����د 
خبراً   50 م��ن  اأك��ر  �شمت  التي 
وم�����ش��وؤوًل م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
امل�شرتك  العمل  اأهمية  الحت��ادي��ة 
على التقرير املقرر عر�شه منت�شف 
ال��ع��ام احل����ايل، وو���ش��ع اإط����ار عمل 
احلكومية  اجل��ه��ات  لكافة  م��وح��د 
الدولة يف عملية ر�شد وتوثيق  يف 
وع���ر����س اإجن��������ازات ال����دول����ة، مبا 
يعك�س اجلهود الكبرة التي تبذلها 
واإقليميا وعاملياً، يف  الدولة حمليا 
امل��ل��ف��ات وال��ق��ط��اع��ات املعنية  ك��اف��ة 
البيئة  اإيجابي على  اأثر  لها  والتي 

الإمارات العاملية، كالعب اأ�شا�شي يف 
اجلهود لتحقيق الزدهار والرخاء 
امل�شتدام لالأفراد واملجتمعات حول 

العامل.
جتربة  اإن  ل���وت���اه  ع���ب���داهلل  وق�����ال 
دول�����ة الإم��������ارات يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  ملفات 
ي�شرت�شد  دول��ي��اً  م��ع��ي��اراً  اأ�شبحت 
منها  ت�شتفيد  عاملية  وممار�شة  به، 
العامل  دول  حكومات  م��ن  العديد 
اأجنداتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ط��م��ح  ال��ت��ي 
هذا  واإن  ل��ال���ش��ت��دام��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
اعتماد  ب��ف�����ش��ل  حت���ق���ق  الإجن��������از 
ا�شرتاتيجية بناء �شراكات حقيقية 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  وف��اع��ل��ة 

والقطاع اخلا�س واملجتمع.
واأثنى على جهود فرق عمل اأع�شاء 
ال��ل��ج��ن��ة وم�����ش��اه��م��ات��ه��ا يف اإط���الق 
برامج ومبادرات مبتكرة مبجالت 
الربنامج  اأن  م��وؤك��دا  ال���ش��ت��دام��ة، 
التدريبي يجمع فرق عمل متنوعة 
واملجالت  ال��ق��ط��اع��ات  ك���اف���ة  م���ن 

"عقد من  م��ب��ادرة  �شمن  امل��ت��ح��دة 
حتقيق  ل�شمان  ال�شاعية  العمل" 
هذه الأهداف بحلول عام 2030. 
من�شور  ح���ن���ان  ����ش���ع���ادة  واأك���������دت 
اأه����ل����ي م����دي����ر امل����رك����ز الحت�������ادي 
بالإنابة،  والإح�����ش��اء  للتناف�شية 
خ���الل م��ت��اب��ع��ت��ه��ا جم���ري���ات ور�س 
التقرير  ب���اإع���داد  ال��ع��م��ل اخل��ا���ش��ة 
الأممي، اأن حتقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة ميثل اأولوية يف توجهات 
حكومة دولة الإم��ارات، ما يتطلب 
ال��ت��ع��اون وت��ك��ام��ل اجلهود  ت��ع��زي��ز 
اأف�شل  اإىل  ال���و����ش���ول  ل�����ش��م��ان 
اأهمية ح�شد  النتائج، م�شددة على 
لإعداد  احلكومية  اجل��ه��ات  جهود 
تقرير متميز يربز اأهم م�شاهمات 
اللجنة  يف  الأع���������ش����اء  اجل����ه����ات 
املا�شية.  ال��ف��رتة  خ��الل  الوطنية 
اأن  ب����دَّ  "ل  اأه���ل���ي:  وق���ال���ت ح��ن��ان 
تعك�س م�شاركات اجلهات احلكومية 
الدولة  يف  والأف�������راد  وال�����ش��رك��ات 
م��ن ب��رام��ج واأن�شطة وم��ب��ادرات يف 

والدويل،  الوطني  امل�شتويني  على 
وتعزيز ال�شراكة مع منظمة الأمم 
اإي��ج��اب��ي يف  اأث���ر  امل��ت��ح��دة لتحقيق 

حياة املجتمعات. 
الكبرة  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  واأ����ش���ارت 
حتقيق  م���������ش����رة  ت�����واج�����ه  ال����ت����ي 
اأهداف التنمية امل�شتدامة العاملية، 
خ�شو�شا خالل العامني املا�شيني، 
نتيجة اآثار وتبعات جائحة فرو�س 
كورونا امل�شتجد /كوفيد – 19/، 
ال��ت��ي دف��ع��ت احل���ك���وم���ات وال����دول 
اإل  اأول��وي��ات��ه��ا،  اإع����ادة ت��رت��ي��ب  اإىل 
اأنها يف الوقت ذاته اأكدت حمورية 
�شمان  يف  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لالأجيال  اأف�شل  وم�شتقبل  حا�شر 
املندوبة  ن��ائ��ب��ة  واأك�����دت  ال��ق��ادم��ة. 
ال���دائ���م���ة ل���دول���ة الإم��������ارات لدى 
احلالية  املرحلة  اأن  املتحدة  الأمم 
مل�شاعفة  ف��ر���ش��ة  اأف�������ش���ل  مت��ث��ل 
ال�شتدامة،  اأه��داف  حتقيق  جهود 
م�شتعدة  الإم�����������ارات  دول������ة  واأن 
هذا  يف  الناجحة  جتاربها  مل�شاركة 

•• دبي-وام: 

للجنة  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  ن��ظ��م��ت 
التنمية  لأه������������داف  ال����وط����ن����ي����ة 
تدريبية  ع��م��ل  ور�����س  امل�����ش��ت��دام��ة، 
مهام  تن�شيق  ب��ه��دف  متخ�ش�شة 
عملها  وف������رق  ال���ل���ج���ن���ة  اأع���������ش����اء 
ا�شتعداداً  وتكامل اجلهود  وتكثيف 
لإعداد الإ�شدار الثاين من تقرير 
املراجعة الطوعية الوطنية لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
ويعترب تقرير "املراجعة الطوعية" 
اأحد اأهم امللفات التي توثق اجلهود 
التي تنفذها احلكومات  واملبادرات 
والقطاع  اخل���ا����ش���ة  وال�������ش���رك���ات 
 17 لتحقيق  واملجتمع  الأكادميي 
دول����ة على   193 اأج��م��ع��ت  ه��دف��ا 
ما   ،2030 ع��ام  بحلول  حتقيقها 
يجعله اأهم تقرير خا�س تعده دول 
يف  تقدمها  م�شتوى  ح��ول  ال��ع��امل 
اأهداف التنمية امل�شتدامة،  حتقيق 
وي��ر���ش��د اأب�����رز واأح������دث اإجن�����ازات 
لتحقيق  ال��دول  ومبادرات  وبرامج 
تقدميه  ويتم  ال�شتدامة،  اأه��داف 
خالل  املتحدة  الأمم  منظمة  اإىل 
امل�شتوى  رف��ي��ع  ال�شيا�شي  املنتدى 
ال���ذي يعقد ���ش��ن��وي��اً ح���ول اأه���داف 
التنمية امل�شتدامة يف مقر املنظمة 
تنظيم هذه  وق��د مت  نيويورك.  يف 
اأجندة  �شمن  املتخ�ش�شة  ال��ور���س 
التنمية  اأه����داف  اأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
نظمته  ال���ذي  العاملية،  امل�شتدامة 
حكومة دول��ة الإم���ارات، يف الفرتة 
ي��ن��اي��ر احل����ايل يف  15 و19  ب���ني 
وافتتحت  دب����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و 
نا�شر  ع����ب����داهلل  ل�������ش���ع���ادة  ب��ك��ل��م��ة 
لوتاه نائب رئي�س اللجنة الوطنية 
اأكد  امل�شتدامة،  التنمية  لأه���داف 
ف��ي��ه��ا اأه���م���ي���ة ه�����ذه امل�����ب�����ادرات يف 
حتقيق  نحو  ال��دول��ة  م�شرة  دع��م 
مكانة  ت���ع���زي���ز  ويف  ال����ش���ت���دام���ة، 

الدولة  وامل��ج��ت��م��ع��ات، يف  والأف�����راد 
 5 وخارجها. وتفرع الربنامج اإىل 
م�شوؤولني  �شمت  عمل  جمموعات 
اإدارات  حكوميني وخ��رباء وم��دراء 
اجلهات  يف  احل���ك���وم���ي  الت�������ش���ال 
لأهداف  الوطنية  اللجنة  اأع�شاء 
امل�شتدامة، ومتت مناق�شة  التنمية 
واملقرتحات  الأف���ك���ار  م��ن  ال��ع��دي��د 
والتعامل  البتكار  يف  وامل��م��ار���ش��ات 
والن�شر  والإح�شاءات  البيانات  مع 
وال����ت����وث����ي����ق وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
امل�شاركون على  واطلع  الإعالمية. 
واملبادرات  امل�شاريع  اأه��م  م��ن  ع��دد 
الإ�شدار  يف  اإدراج���ه���ا  �شيتم  ال��ت��ي 
الطوعية  املراجعة  لتقرير  الثاين 
ال����وط����ن����ي����ة ل�����دول�����ة الإم��������������ارات، 
لعر�س  ال�����ش��ب��ل  اأف�������ش���ل  وب���ح���ث���وا 
اآثار  ه��ذه امل���ب���ادرات ال��ت��ي ك��ان لها 
اإيجابية بناءة على املجتمع، واآليات 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  تعزيز 
والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 
اخل�����ا������س والأك�������ادمي�������ي واأف���������راد 
اأن دولة  املجتمع. اجلدير بالذكر، 
املراجعة  تقرير  ق��دم��ت  الإم����ارات 
املنتدى  خ���الل  الأوىل  ال��وط��ن��ي��ة 
لأهداف  امل�شتوى  رفيع  ال�شيا�شي 
 2018 ل��ع��ام  امل�شتدامة  التنمية 
املجل�س  ����ش���ن���وي���اً  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
التابع  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي 
ن����ي����وي����ورك،  امل����ت����ح����دة يف  ل�������الأمم 
وا�شتعر�شت من خالله تقدمها يف 
امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  تنفيذ 
ب���دع���م جهود  ال���ت���زام���ه���ا  جم�����ددة 
حت���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������ش���ت���دام���ة، 
عمل  م���������ش����ت����ج����دات  وم���������ش����ارك����ة 
التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة 
بذلتها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  امل�شتدامة 
 2017 ع��ام  اأوائ����ل  اإن�شائها  منذ 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  ملواءمة 
الوطنية  الأول��وي��ات  مع  واإدماجها 

ومئوية المارات 2071.

الإعالن عن جوائز الدورة ال�24 من جوائز حمدان بن را�شد لالأداء التعليمي املتميز املحلية واخلليجية
•• دبي-وام:

را�شد  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
املتميز  التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل 
الرابعة  ال�����دورة  م��ن��اف�����ش��ات  ن��ت��ائ��ج 
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ج��وائ��زه��ا املحلية 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإعالن 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
جائزة  ل��ن��ت��ائ��ج  األ�������ش���ك���و  وال���ع���ل���وم 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم الألك�شو 

للبحث الرتبوي املتميز .
الفائزين يف خمتلف  وق��د بلغ ع��دد 
اجل��وائ��ز 102 ف��ائ��زاً م��ن جمموع 
م�شاركات بلغ 505 م�شارك ، بواقع 
اجلوائز  م�شتوى  على  ف��ائ��زاً   76
 258 جم�����م�����وع  م������ن   ، امل���ح���ل���ي���ة 
م�شاركاً ، و 22 فائزاً على م�شتوى 
اجل���وائ���ز اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���ن جمموع 
117 م�شاركاً ، و4 فائزين بجائزة 
الرتبوي  للبحث  الألك�شو  ح��م��دان 

املتميز .
املحلية  اجل���وائ���ز  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
املتميز  ال��ط��ال��ب  ف��ئ��ة  يف   64 ف���وز 
 200 بلغت  م�����ش��ارك��ات  جملة  م��ن 
املعلم  ف��ئ��ة  5 يف  وف����وز   ، م�����ش��ارك��ة 
م�شاركا   21 جم��م��وع  م��ن  امل��ت��م��ي��ز 
املتميز  ال��رتب��وي  7 يف فئة  وف���وز   ،
، بينما  م�����ش��ارك��اً   26 م��ن جم��م��وع 
املدر�شة  فئة  يف  امل�شاركات  ع��دد  بلغ 

التطابق  م����وؤك����داً   ، اجل����وائ����ز  م���ع 
املعرفية  والأه��������داف  امل��ق��ا���ش��د  يف 
التعليمية  ل��الأن��ظ��م��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
وخ��ا���ش��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق يف 

وحدة حتدياتها وتطلعاتها .
وق�������د ب����ل����غ ع�������دد ال����ف����ائ����زي����ن من 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 11 
م��ن جم��م��وع م�����ش��ارك��ات ب��ل��غ 60 ، 
5 من  الكويت  ف��از من دول��ة  بينما 
 3 10 وف��از  بلغ  جمموع م�شاركات 
 19 البحرين من عدد  من مملكة 
م�����ش��ارك��اً وك��ذل��ك ف���از 3 م��ن دولة 
ق��ط��ر م���ن جم��م��وع م�����ش��ارك��ات بلغ 
28 . واأ�شارت الح�شاءات يف نتائج 
اجلوائز اخلليجية اإىل 10 فائزين 
يف فئة الطالب املتميز من م�شاركات 
بلغت 42 و 7 فائزين يف فئة املعلم 
املتميز من م�شاركات بلغت 41 و5 
فائزين يف فئة املدر�شة املتميزة من 
وبالتزامن   .  34 بلغت  م�شاركات 
م���ع اإع������الن ن��ت��ائ��ج اجل����وائ����ز على 
واخلليجي  امل���ح���ل���ي  امل�������ش���ت���وي���ني 
ال��ع��رب��ي��ة للرتبية  امل��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
نتائج  األ��ك�����ش��و  وال���ع���ل���وم  وال��ث��ق��اف��ة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  جائزة 
 ، املتميز  الرتبوي  للبحث  الألك�شو 
والتي تناف�س فيها 130 بحثا من 
13 دولة عربية وفاز بها 4 اأبحاث 
يف  مهمة  مو�شوعات  ع��دة  ت��ن��اول��ت 

الغايات  وحتقيق  التعليمي  التميز 
ت�شتمر  اأن  ل��ه��ا  اأراد  ال��ت��ي  النبيلة 
امل��وؤ���ش�����ش��ة يف  اأن خ��ط��ط  م����وؤك����دا   ،
ورعاية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ت��م��ي��ز  جم���ال 
مع  تن�شجم  واملبتكرين  امل��وه��وب��ني 
الروؤي واخلطط الطموحة للقيادة 
م���ع اجلهود  وت��ت��ن��اغ��م  ال���ر����ش���ي���دة، 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة  املُ���ق���ّدرة 

وموؤ�ش�شة التعليم املدر�شي .
ملوؤ�ش�شة حمدان  العام  الأمني  وقال 
التطوير  على  حري�شون  نحن   "
امل�����ش��ت��م��ر لأن��ظ��م��ت��ن��ا واإج����راءات����ن����ا 
واأ���ش��ال��ي��ب��ن��ا ب��ه��دف ت��و���ش��ي��ع دائ����رة 
التب�شيط  ب��ني  ب��ال��ت��وازن  خدماتنا 
اجلودة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  جهة  م��ن 
وال��ر���ش��ان��ة م��ن جهة اأخ���رى ، وقد 
تطوير  من  موؤخراً  املوؤ�ش�شة  انتهت 
معاير واآلية تقييم اجلوائز بهدف 
رفع جودة املمار�شات املتميزة وتعزيز 
�شبيل  ويف   ، ف��ي��ه��ا  ال����ف����وز  ف���ر����س 
للم�شاركة  اأدل���ة  توفر  �شيتم  ذل��ك 
اإىل  اإ�شافًة   ، جائزة  لكل  والتحكيم 
ح��ق��ائ��ب ت��دري��ب��ي��ة ول���وائ���ح مطورة 
�شينعك�س  مم��ا   ، التحكيم  لعملية 
اإيجاباً على الُبعدين الكمي والنوعي 
باأن  ، واأ�شاف  يف امل�شاركات القادمة 
انطالقة  �شت�شهد  القادمة  ال���دورة 
املهمة  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد  لتطبيق 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ل��ق��ط��اع 

حتقق  مل  م�������ش���ارك���ات   3 امل��ت��م��ي��زة 
امل�شاركات يف  وع��دد   ، الفوز  معاير 
م�شاركات   5 املتميز  امل�����ش��روع  ف��ئ��ة 
، وعدد  ال���ف���وز  م��ع��اي��ر  مل حت��ق��ق 
امل�شاركات يف فئة املوؤ�ش�شات الداعمة 
اأي  حتقق  مل  م�شاركات   3 للتعليم 
وكانت جائزة   ، الفوز  منها معاير 
الفئات  اأف�شل  من  املتميز  الطالب 
 98 بلغت  ح��ي��ث  لن�شابها  تغطيًة 
ال���دك���ت���ور جمال  واأ�����ش����ار   . امل��ئ��ة  يف 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  امل�����ه�����ري، 
ملوؤ�ش�شة  ال���ع���ام  الأم������ني  الأم�����ن�����اء، 
لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  املتميز،  التعليمي 
اجلائحة  اآث������ار  جت�����اوز  يف  جن��ح��ت 
ومتكنت من موا�شلة اأدائها الثابت 
وت�شجيع  امل�����ش��ارك��ات  ا�شتقطاب  يف 
املنظومة  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  امل��ت��م��ي��زي��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا يف 
بف�شل  املوهوبني  ورع��اي��ة  اكت�شاف 
امل��ك��ان��ة وال���دع���م ال�����ذي حت��ظ��ى به 
واملوؤ�ش�شني  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ق��ب��ل  م��ن 

وال�شركاء املحليني والدوليني .
اإعالن  مبنا�شبة  كلمته  يف  واأ����ش���ار 
الذي  ال��ت��م��ك��ني  ذل���ك  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج 
 � اأر�شى قاعدته املغفور له باإذن اهلل 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
للموؤ�ش�شة  وه��ي��اأ   � ث���راه  اهلل  طيب   �
وتعزيز  ال��ت��ع��ل��ي��م  دع�����م  م���وا����ش���ل���ة 

امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل مثل 
منوذج حمدان EFQM بالتعاون 
لإدارة  الأوروب�����ي�����ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
النماذج  اأح�����دث  م���ن  اجل�����ودة وه���و 
لقيا�س  اعتمادها  مت  ال��ذي  العاملية 
املدر�شية  املوؤ�ش�شات  يف  الأداء  ج��ودة 
الدويل  التلمذة  م�شروع  وك��ذل��ك   ،
للطلبة املوهوبني من خالل املركز 
مع  بال�شراكة  للموهوبني  ال��ع��امل��ي 
 REGENSBURG جامعة 
الأملانية وتعاون عدد من اجلامعات 
اإ�شافة   ، ال���ع���امل  ح����ول  امل���رم���وق���ة 
اللتني  ال��دول��ي��ت��ني  اجل��ائ��زت��ني  اإىل 
اكتوبر  يف  ع���ن���ه���م���ا  الع���������الن  مت 
امل����ا�����ش����ي ع����ل����ى ه����ام���������س امل����وؤمت����ر 
دبي  اك�شبو  يف  للموهوبني  ال��دويل 
بالبحاث  الأوىل  اجلائزة  وُتعنى   ،
املوهوبني  رع���اي���ة  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وال����ث����ان����ي����ة ت�������ش���ت���ه���دف امل�����ب�����ادرات 

املدر�شية يف رعاية املوهوبني .
ك����م����ا اأ�������ش������اد ال�����دك�����ت�����ور امل����ه����ري 
الدوليني  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��رك��اء  ب����دور 
منظمة  وم����ن����ه����ا  والق����ل����ي����م����ي����ني 
الإي�ش�شكو  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
الرتبية  ومكتب  الألك�شو  ومنظمة 
ووزارات  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ع���رب���ي 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب����دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ، ودعمهم جلوائز 
التعليمي  امليدان  وتفاعل  املوؤ�ش�شة 

العملية الرتبوية والتعليمية ، فمن 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة فاز 
ال��دك��ت��ور علي اأح��م��د ال��ربك��ات عن 
البحث ممار�شات الرتبية الوالدية 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ق��ي��م  غ���ر����س  يف 
، ومن  ال�شارقة  اإم��ارة  اأطفال  ل��دى 
جمهورية م�شر العربية والبحرين 
الدكتور  م���ن  ك���ل  ب��ال��ت�����ش��ارك  ف����از 
الدكتور  وال����ش���ت���اذ  ال��ف��ي��ل  ح��ل��م��ي 
اأي��وب عن  عالء الدين عبداحلميد 
اأثناء  املجتمعي  الدعم  اأث��ر  البحث 
جائحة كورونا يف تلبية الحتياجات 
وت��ن��م��ي��ة الل���ت���زام ال���درا����ش���ي وقيم 
املوهوبني  ال��ط��الب  ل���دى  ال��ت��ط��وع 
البيئات  يف  امل��ت��و���ش��ط��ة  ب��امل��رح��ل��ة 
ال����ف����ق����رة وم������ن دول�������ة ق���ط���ر ف���از 
ب��ال��ت�����ش��ارك ك���ل م���ن حم��م��د �شعد 
النمروطي  ���ش��ع��د  وم���ي���ادة  ع��ث��م��ان 
وقرفة  ال�شليطي  م��ب��ارك  وفاطمة 
فاعلية  البحث  ع��ن  احل��ي��در  ���ش��امل 
تطبيقات الواقع الفرتا�شي املعزز 
يف تنمية التوا�شل الجتماعي غر 
املدر�شة  قبل  م��ا  لأط��ف��ال  اللفظي 
التوحد  طيف  ا���ش��ط��راب  ذوي  م��ن 
العربية  اململكة  وم��ن  قطر  ب��دول��ة 
ال�����ش��ع��ودي��ة ف���از ب��ال��ت�����ش��ارك ك��ل من 
رف�����ع�����ة حم����م����د ج�����وه�����ر اجل����وه����ر 
عبداهلل  ع��ب��داحل��م��ي��د  وال���دك���ت���ور 
م�شاهمة  ال���ب���ح���ث  ع����ن  ال���ع���رف���ج 

لالرتقاء  معها  ال�شراكة  ا�شتدامة 
بالرتبية والتعليم والبحث العلمي 

يف بلداننا العربية".
اإىل  "اأتوّجه  قائاًل:  معاليه  واأردف 
ج��م��ي��ع امل�����ش��ارك��ني يف ه���ذه ال����دورة 
وثالثني  مائة  عددهم  بلغ  والذين 
باجلائزة  ل��ث��ق��ت��ه��م  ب��اح��ث��ا   130
اإميانا  وذل����ك  ع��ل��ي��ه��ا،  وب��امل�����ش��رف��ني 
الرتبوي  ال��ب��ح��ث  ب���ج���دوى  م��ن��ه��م 
اإىل  والتمّيز فيه. وال�شكر مو�شول 
جل���ان ال���ق���راءة وال��ت��ح��ك��ي��م ع��ل��ى ما 
بذلوه من جمهودات، وما التزموه 
يف  ومو�شوعية  ون��زاه��ة  �شدق  م��ن 
ك��ل��م��ت��ه توجه  " ويف خ��ت��ام  ع��م��ل��ه��م 
م���ع���ايل ول����د اإع���م���ر ب��ال��ت��ه��اين اإىل 
بحوثهم  مثّمنا  باجلائزة  الفائزين 
موا�شلة  �����ش����رورة  ع��ل��ى  وم����وؤك����دا 
والتعليم  الرتبية  البحث يف جمال 
املنظومة  تطوير  �شبيل  يف  والتمّيز 

التعليمية العربية.

اإر�شادي متمايز، قائم على  برنامج 
الأهداف  ��ه  وت��وجُّ ال��ذات��ي  التنظيم 
ق العلمي  يف حت�شني م�شتوى التدفُّ
الطالبات  ل����دى  ال���ذات���ي  وال���وع���ي 
ا ويف  املوهوبات املحرومات اقت�شادًيّ
معايل  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  كلمته 
الأ�شتاذ الدكتور حممد ولد اعمر ، 
اإّن��ه ملن  األك�شو:  العام ملنظمة  املدير 
اليوم  اأ�شارككم  اأن  ���ش��روري  دواع��ي 
حدث الإعالن عن اأ�شماء الفائزين 
بجائزة حمدان بن را�شد- الألك�شو 
للعام  دورت��ه��ا  يف  ال��رتب��وي  للبحث 
اأري���د  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ،وب���ه���ذه   2021
بداية، اأن اأتقّدم بال�شكر اجلزيل اإىل 
موؤ�ّش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
املتميز وللقائمني  التعليمي  لالأداء 
عليها كاّفة على ح�شن تعاونهم مع 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
امل�شابقة  ه���ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  وال��ع��ل��وم 
اإع���������دادا وت���ن���ف���ي���ذا، وال���ع���م���ل على 

اإطالق اخلطة ال�شرتاتيجية جلمعية املعلمني »معلم اخلم�شني«
•• اأم القيوين - وام:

ا�شرتاتيجية  اأربع مبادرات  تبنيها  املعلمني عن  اأعلنت جمعية 
معلمني  م��ن  مبنت�شبيها  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ه��ادف��ة 
وت���رب���وي���ني وذل����ك ���ش��م��ن خ��ط��ت��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة للثالثة 
مرتكزات  على  تعتمد  وال��ت��ي   2024-2022 املقبلة  اأع���وام 
لتوجهات  ال�شائبة  الروؤية  حتقيق  يف  للم�شاركة  ا�شرتاتيجية 

القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات.
اأم�س  ج���اء ذل���ك خ���الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي ال���ذي ع��ق��د م�����ش��اء 
القيوين  اأم  يف  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��رك��ز  مب��ق��ر  الأول 
�شعار  حتت  للجمعية  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإط��الق  فيه  ومت 
رئي�س  احلو�شني  خمي�س  �شالح  بح�شور  اخلم�شني"  "معلم 
جمل�س ادارة اجلمعية واأع�شاء اجلمعية وعدد من الرتبويني 
وو�شائل العالم. وعر�س كل من ال�شيد �شعيد على ال�شام�شي 

اأمني  اخل��دمي  خمي�س  م�شعل  وال�شيد  اجلمعية  رئي�س  نائب 
جلنة  رئي�شة  ال�����ش��وي��د  ���ش��امل  واأ���ش��م��اء  للجمعية  ال��ع��ام  ال�����ش��ر 
اخلا�شة  النقاط  اأه��م  باجلمعية  والتميز  املوؤ�ش�شي  التطوير 
ما  حتقيق  اإىل  خاللها  م��ن  اجلمعية  ت�شعى  وال��ت��ي  باخلطة 
وابراز  املجتمعية  واأدواره���ا  مب�شوؤولياتها  والقيام  اليه  ت�شبو 
مرتكزة  ال��دول��ة  يف  للمعلمني  والتطوعي  الجتماعي  ال���دور 
نوعية  �شراكات  بناء  وعلى  ومنت�شبيها  اأع�شائها  على  ذلك  يف 
للجمعية  العام  ال�شر  اأم��ني  وعر�س  املجتمعية.  املوؤ�ش�شات  مع 
بالعتماد  اإع��داده��ا  مت  التي  ال�شرتاتيجية  اخلطة  مرتكزات 
مئوية  ج��ان��ب  اإىل  ت��رب��وي��ة  و  وطنية  ا�شرتاتيجية   12 على 
اأجندة  اإىل  بالإ�شافة  للت�شامح،  الوطني  والربنامج  الم��ارات 
وركزت  الع��اق��ة.  ذوي  لتمكني  الوطنية  وال�شيا�شة  الإم����ارات 
اأهداف اخلطة على تر�شيخ وتعزيز قيم الولء والنتماء لدولة 
ومناق�شة  اإب����راز  يف  وامل�شاهمة  ال��ر���ش��ي��دة،  وال��ق��ي��ادة  الم����ارات 

واك�شاب  اإىل متكني  بالإ�شافة  والتعليمية،  الرتبوية  الق�شايا 
والعمل  احلديثة،  املهنية  والقدرات  املهارات  اجلمعية  اأع�شاء 
واإب��راز مواهبهم  املعلمني  العالقات الرتبوية بني  على تعزيز 
تخدم  نوعية  جمتمعية  �شراكات  بناء  جانب  اإىل  واجنازاتهم، 
ال�شويدي  اأ���ش��م��اء  ت��وج��ه��ات اجل��م��ع��ي��ة واع�����ش��ائ��ه��ا. وق��دم��ت 
التي  الأرب����ع  اخلم�شني  معلم  م��ب��ادرات  ع��ن  تف�شيليا  عر�شا 
"اأبجدية زايد" التي تركز  تبنتها ال�شرتاتيجية وهي مبادرة 
الإم���ارات  ل��دول��ة  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم  وتعزيز  تر�شيخ  على 
العربية املتحدة والقيادة الر�شيدة، ومبادرة "معلم اخلم�شني" 
املهارات  اأع�����ش��اء اجل��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف مت��ك��ني واك�����ش��اب 
"لنت�شاور"  مبادرة  اإىل  بالإ�شافة  احلديثة،  املهنية  والقدرات 
والتي تركز على ابراز ومناق�شة الق�شايا الرتبوية والتعليمية، 
على  العمل  يتم من خاللها  " والتي  "اأُلفة  الرابعة  وامل��ب��ادرة 
واإب�����راز مواهبهم  املعلمني  ب��ني  ال��رتب��وي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د 



اجلمعة   21  يناير    2022  م   -    العـدد   13448  
Friday  21  January   2022   -  Issue No   13448

05

اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي تطلق مبادرة »غذائي«

•• دبي - وام: 

اأطلقت بلدية دبي مبادرة "غذائي" التي تاأتي يف اإطار جت�شيد الدائرة جلهودها 
مبجال  املتعلقة  وخدماتها  اأنظمتها  يف  الرقمي  التحول  تعزيز  اإىل  الرامية 
�شالمة الغذاء واأمتتتها لتواكب التطور التقني يف هذا املجال اإىل جانب توفر 
الوقت واجلهد على املتعاملني و�شمان تقدمي خدمات اإدارة �شالمة الغذاء وفق 
اأرقى واأف�شل املعاير العاملية. وتعتمد مبادرة غذائي على رقمنة واأمتتة عدد من 
العمليات الأ�شا�شية يف نظام �شالمة الغذاء والتي كانت تتم من خالل ال�شجالت 
وامل�شتندات الورقية التي تقوم بها اأكر من 20 األف موؤ�ش�شة غذائية باإمارة دبي 
اإدارة �شالمة الغذاء من خالل تقدمي  وت�شتهدف املبادرة تعزيز ر�شا متعاملي 
الوقت واجلهد  املتعامل  والتي توفر على  املعنية  خدمات متكاملة مع اجلهات 

البيئي من  الأث��ر  تقليل  امل�شاهمة يف  اإىل  اإ�شافة  تكلفة تقدمي اخلدمة  وتقلل 
خالل عدم ا�شتهالك الأوراق والتي ت�شهم يف تعزيز �شالمة الغذاء يف اإمارة دبي. 
�شمان  خالل  من  امل�شتهلكني  حماية  اإىل  دبي  يف  الغذاء  �شالمة  نظام  ويهدف 
الأغذية  7.9 مليون طن من  اأكر من  تبلغ  والتي  املتداولة  الأغذية  �شالمة 
و3 مليار وجبة غذائية ي�شتهلكها 3.3 مليون مقيم و20 مليون �شائح �شنويا 
حيث يرتكز الربنامج الوقائي ل�شالمة الأغذية على �شمان تقدمي اأغذية اآمنة 
و�شحية يتم انتاجها وتداولها يف اأكر من 20 األف موؤ�ش�شة غذائية مرخ�شة يف 
دبي من خالل احل�شول على الت�شاريح الالزمة قبل مزاولة الن�شطة الغذائية 
الغذاء  �شالمة  جم��ال  يف  وتاأهيلهم  ال��غ��ذاء  مل��ت��داويل  املعرفية  الكفاءة  وتعزيز 
وا�شتخدام و�شائل نقل اأغذية اآمنة ومعتمدة مما �شاهم يف حتقيق م�شتوى ثقة 

و�شعادة املتعاملني باخلدمات بن�شبة 96.5 باملائة.

ال�شارقة للفنون تعلن عن برناجمها لربيع 2022
•• ال�صارقة - وام:

 ،2022 لربيع  برناجمها  ع��ن  للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
من  م��وؤث��ري��ن  ل��ف��ن��ان��ني  ف��ردي��ة  م��ع��ار���س  خم�شة  يت�شمن  وال����ذي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اآ���ش��ي��ا،  ال�شرق الأو���ش��ط واإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  منطقة 
ال�شنوي. و ينطلق برنامج  الرابعة ع�شرة من لقاء مار�س  الن�شخة 
عارف  البارز  اللبناين  الفنان  لأعمال  ال�شتعادي  باملعر�س  الربيع 
مع  بالتعاون  املوؤ�ش�شة  تنظمه  وال���ذي   ،  2005-1928 الري�س 
متحف ال�شارقة للفنون يف الفرتة بني 26 فرباير اىل 7 اأغ�شط�س 
يف  ط��وي��اًل  زم��ن��اً  اأم�شت  التي  ديفيد  كاثرين  وتقّيمه   ،2022
ال�شتغال على اأر�شيف الفنان. و يقّدم املعر�س جمموعة كبرة من 
اأعمال جمهولة للري�س، مبا ي�شمل اللوحات والر�شومات والأعمال 

الورقية واملنحوتات واملن�شوجات اجلدارية، م�شلطاً ال�شوء على ثراء 
وعمق ممار�شته الفنية، وجتليات هذا احلداثي العربي الذي ُعرف 

بغزارة اإنتاجه.
و ي�شمل الربنامج ثالثة معار�س تقام يف الفرتة بني 4 مار�س و4 
تقييم  رب��اح، من  للفنان خليل  ب��ني«  »مابني  وه��ي:   ،2022 يوليو 
ال�شيخة حور بنت �شلطان القا�شمي رئي�س املوؤ�ش�شة، ويت�شمن اأعماًل 
اإىل  و�شوًل  الت�شعينيات  من  ب��دًء  الفنية  رب��اح  م�شرة  يف  مف�شلية 
الوقت احلا�شر. كما ي�شمل معر�س »اأ�شوات مرئية« للفنان لوران�س 
يف  املقتنيات  ومدير  اأول  قيم  خليف،  عمر  تقييم  من  ح��م��دان،  اأب��و 
املوؤ�ش�شة فيما يجمع معر�س »الرفيق قبل الطريق« من تقييم حور 
اأ�ش�شها  التي  الفنية  كامب  جمموعة  اأعمال  من  العديد  القا�شمي، 

عام 2007 كل من �شاينا اأناند واأ�شوك �شوكوماران يف مومباي.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي ي�شهد حفل تخريج طالبات عدد من كليات جامعة ال�شارقة
•• ال�صارقة - وام:

اأعرب �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
ال�شارقة  جامعة  رئي�س  ال�شارقة 
وال�شعادة  ال���ف���خ���ر  م�����ش��اع��ر  ع����ن 
اخلريجني  ����ش���ه���ادات  ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه 
واخل���ري���ج���ات م���ن اجل���ام���ع���ة بعد 
اإكمالهم مرحلة مهمة يف حياتهم 
العلمية  الدرجة  على  وح�شولهم 

التي ي�شتحقونها.
���ش��م��وه التي  ك��ل��م��ة  ج����اء ذل����ك يف 
األ��ق��اه��ا ���ش��ب��اح ام�����س خ���الل حفل 
ال�شريعة  كليات  ط��ال��ب��ات  تخريج 
واإدارة  الإ���ش��الم��ي��ة،  وال���درا����ش���ات 
والفنون  وال��ه��ن��د���ش��ة،  الأع����م����ال، 
والعلوم،  وال��ت�����ش��م��ي��م،  اجل��م��ي��ل��ة 
واحل��و���ش��ب��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وال���ذي 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ق��اع��ة  اأق��ي��م يف 

بال�شارقة.
وقال �شموه : " ت�شرفت يف اليومني 
من  جمموعة  بتخريج  املا�شيني 
ويكتمل  وزم��ي��الت��ك��ن  زم���الئ���ك���ن 
ب��ك��ن ه���ذا ال��ع��ق��د اجل��م��ي��ل، املكون 
من 1456 لوؤلوؤة من اخلريجني 
احلقيقة  ويف  واخل�������ري�������ج�������ات، 
���ش��ع��ور مم����زوج مب�شاعر  ان��ت��اب��ن��ي 
وبجامعتكم  بكم  والعتزاز  الفخر 
وكل  واأ�شاتذتكم  وذوي��ك��م  واأهلكم 
لهذا  دور يف و�شولكم  له  ك��ان  من 
للجميع..  فهنيئا  العلمية،  املكانة 

واأ�شار النعيمي اإىل حر�س جامعة 
اأ�شاليبها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
التقنيات  وا���ش��ت��خ��دام  التدري�شية 
احلديثة وال�شتفادة من املمار�شات 
ال��������رائ��������دة، وت����ط����وي����ر ع����الق����ات 
اجلامعات  خمتلف  م��ع  ال�����ش��راك��ة 
وامل��ع��اه��د ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة على 
على  ينعك�س  م��ا  ال��ع��امل  م�شتوى 
مكانة اجلامعة وتطور خمرجاتها 
والجتماعية  والبحثية  التعليمية 

واملهارية وغرها.
ال�شارقة  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  دع�����ا  و 
تزودهن  ا�شتمرار  اإىل  اخلريجات 
�شنواتهن  خ��الل  املعرفة  و  بالعلم 

قدما  ومت�شي  ال��واع��د،  امل�شتقبل 
الإخال�س  منا  ينتظر  وط��ن  نحو 
والعطاء،  اخل���دم���ة  يف  وال��ت��ف��اين 
دائما  التذكر  اإىل  اجلميع  واأدع���و 
باأن �شالح العلم الذي نحمله اليوم 
مبجتمعاتنا،  لالرتقاء  �شبيلنا  هو 
واع��ي��ة هو  اأ���ش��رة متزنة  ب��ن��اء  واأن 
تطوير  يف  �شي�شاهم  ���ش��ام،  ه���دف 
من  مكوناته  و�شيحمي  الأوط����ان 
الهدف  هذا  و�شيتحقق  دخيل،  كل 
يحملن  اللواتي  بناتنا  اأي��دي  على 
ال�شهادة ويعملن يف امليدان وين�شئن 

نواة املجتمع بفكر وب�شرة ".
ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول  األ���ق���ى  و 

مقدمة  امل�شهود،  الكبر  امل�شتوى 
���ش��م��وه على  اإىل  ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل 
جهوده ومبادراته ورعايته الدائمة 
ال�شكر  ال�شويدي  لأبنائه. وقدمت 
اجلزيل لإدارة اجلامعة والأ�شاتذة 
من  الكثر  بذلوا  الذين  الأج��الء 
وتاأهيل  النافع  العلم  تقدمي  اأج��ل 
واملعرفة  املهارات  باأف�شل  طلبتهم 
لي�شبحوا اليوم خريجني متمكنني 
ق��ادري��ن على الإب����داع والإن���ت���اج يف 
م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل واأث���ن���ت ع��ل��ى دور 
ال���ذي���ن دعموا  والأم����ه����ات  الآب������اء 
حتى  ي�شتطيعون  ما  بكل  اأبناءهم 
حققوا الإجناز الذي يفخرون به.

امل�����ش��اع��ر مب�شاعر  ه���ذه  ام��ت��زج��ت 
ال�شمو  ل�شاحب  وال�شكر  المتنان 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�����ش��ارق��ة م��وؤ���ش�����س جامعة  ح��اك��م 
ال�����ش��ارق��ة ال���ذي اأ���ش��رف ع��ل��ى هذا 
ال�شرح ورعاه رعاية الأب لأبنائه، 
مل�شاف  ج��ام��ع��ت��ك��م  اأو�����ش����ل  ح��ت��ى 
م�شتوى  على  العريقة  اجلامعات 

العامل".
و يف كلمة وجهها للخريجات، قال 
 "  : ال�شارقة  جامعة  رئي�س  �شمو 
�شتحملن اليوم �شهادات تفخر كل 
اأبواب  واح��دة منكن بها، تفتح لها 

ال��ق��ادم��ة، واحل��ر���س ع��ل��ى تقدمي 
اأف�شل ما لديهن يف ميادين عملهن 
وحتقيق الإجنازات، والعودة دائما 
اأبوابها  تفتح  التي  جامعتهن  اإىل 

خلريجيها وخريجاتها.
األ��ق��ت اخل��ري��ج��ة ع��ل��ي��اء املظلوم  و 
ال�������ش���وي���دي ك��ل��م��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
فيها  اأ�شارت  اخلريجات  زميالتها 
ب��ع��د اهلل عز  ال��ك��ب��ر  ال��ف�����ش��ل  اإىل 
والثقافة  ال��ع��ل��م  رائ����د  اإىل  وج����ل 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي يف 
وتاأ�شي�س  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم  دع��م 
اإىل  و�شلت  التي  ال�شارقة  جامعة 

ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 
اأع�����رب خ��الل��ه��ا ع���ن �شكره  ك��ل��م��ة 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو 
بتخريج  تف�شله  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ثالثة  م���دار  على  اجل��ام��ع��ة  طلبة 
الفرح  اأيام حملت خاللها م�شاعر 
وال�شابات  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ب��ن��خ��ب��ة 
املت�شلحني بالعلم واملعرفة واملهارة 
ميادين  اإىل  ي��ن��ط��ل��ق��ون  ال����ذي����ن 
ج���دي���دة يف خ��دم��ة اأوط���ان���ه���م من 
خالل العمل يف خمتلف املوؤ�ش�شات 
امل�شروعات  تاأ�شي�س  اأو  وال�شركات 
الريادية اأو ال�شتمرار يف الدرا�شات 

العليا وعمل الأبحاث العلمية.

زميالتها  ال�������ش���وي���دي  اأو�����ش����ت  و 
ميادين  يف  ب���الإب���داع  اخل��ري��ج��ات 
ال�����ع�����م�����ل وخ�������دم�������ة اأوط������ان������ه������ن 
وال�شتمرار يف املبادرة والعطاء واأن 
جامعة  قيم  يعك�شن  ق���دوات  يكن 
التزود  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة واحل���ر����س 
جمالتهن  يف  احل��دي��ث��ة  ب��ال��ع��ل��وم 
كفاءة  على  يجعلهن  مما  وغرها 

عالية خالل ال�شنوات القادمة.
جامعة  رئ���ي�������س  ����ش���م���و  وت���ف�������ش���ل 
خريجة   378 بت�شليم  ال�����ش��ارق��ة 
بالنجاح  وه���ن���اأه���ن  ����ش���ه���ادات���ه���ن 
يف  وال�����ش��داد  التوفيق  لهن  ومتنى 

مراحل حياتهن القادمة.

دبي تتزين باأعمال �شوئية فنية 
عاملية خالل مهرجان دبي للت�شوق

•• دبي - وام: 

تتزين دبي مبجموعة من الأعمال ال�شوئية العاملية خالل مهرجان دبي 
والأن�شطة  الفعاليات  من  متنوعة  باقة  تقدمي  يف  ي�شتمر  ال��ذي  للت�شوق 
الرتفيهية والعرو�س العاملية التي جتمع العائلة والأ�شدقاء �شمن اأجواء 
الأ�شواء" الذي يقام �شمن فعاليات  "مهرجان  احتفالية مثالية. وي�شهد 
مو�شم مهرجان دبي للت�شوق هذا العام ح�شورا لفتا من اجلمهور نظرا ملا 
تتميز به الأ�شواء من تكوينات كهربائية فنية مبتكرة تبهر اجلماهر من 
كافة الأعمار. وتوا�شل مراكز الت�شوق ومتاجر التجزئة واملقا�شد ال�شياحية 
عن  ال�شادرة  ال�شارمة  وال�شالمة  ال�شحة  بربوتوكولت  اللتزام  دبي  يف 
جميع  اتخاذ  "كوفيد19-"مع  فرو�س  ملواجهة  العامة  ال�شحة  �شلطات 

الحتياطات الالزمة للحفاظ على �شالمة الزوار واملت�شوقني.
ال�شابعة  دورت���ه  يف   "2022 –  2021 للت�شوق  "دبي  مهرجان  وي��ق��دم 
يناير   30 حتى  وت�شتمر  املا�شي  دي�شمرب   15 انطلقت  التي  والع�شرين 
الرائعة  واأجوائه  ال�شتاء  لزواره فر�شة مثالية لال�شتمتاع بف�شل  اجلاري 
اأبرز  لهم  توفرها  وال��ت��ي  اجلميع  تر�شي  ال��ت��ي  الت�شوق  وجت���ارب  دب��ي  يف 
الرتفيهية  العرو�س  اإىل  بالإ�شافة  والعاملية  املحلية  التجارية  العالمات 
احلية واحلفالت املو�شيقية وجتارب الطعام والأن�شطة العائلية التي تقام 

يف جميع اأنحاء املدينة.

اإمارة ال�شارقة .. 7 كنوز �شياحية حتت�شنها الإمارة برتاثها التاريخي واإرثها الثقايف العريق وتنوعها الفريد
•• ال�صارقة -وام:

واإرثها  الغني،  التاريخي  برتاثها 
الثقايف العريق، وتنوعها اجلغرايف 
وال��ب��ي��ئ��ي وال��ط��ب��ي��ع��ي ال���ن���ادر تعد 
�شياحية  وج��ه��ة  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 
فريدة، تعزز املكانة العاملية لدولة 
الإم��ارات العربية املتحدة كواحدة 
م�����ن ب�����ني اأب����������رز ن����ق����اط اجل�����ذب 

ال�شياحي يف العامل.
باإطاللتها  ال�شارقة  اإم��ارة  وتتميز 
العربي  اخل���ل���ي���ج  ب����ني  امل�����زدوج�����ة 
الُعماين عرب جغرافيتها  واخلليج 
الوجهتني،  ب��ني  امل��م��ت��دة  امل��ت��ن��وع��ة 
اخلليج  مياه  على  الإط��الل��ة  فمن 
الوجهات  اأب��������رز  ح���ي���ث  ال���ع���رب���ي 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة يف قلب 
، و�شوًل  ال�شارقة  البا�شمة  املدينة 
لالإمارة  ال�����ش��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل 
على  وامل��ط��ل��ة  اخل��اّلب��ة  بطبيعتها 
مياه اخلليج الُعماين، مما يجعلها 
وجهًة ا�شتثنائية لل�شياحة البيئية 
الطبيعة  ول�����ه�����واة  وامل�����غ�����ام�����رات 
الرتفيهية  والأن�����ش��ط��ة  اخل���الب���ة 
اإمارة ال�شارقة  والريا�شية. وتلقى 
وال�شّياح  ال���زوار  من  كبراً  اإق��ب��اًل 
فيها،  ال�شياحية  ال��ت��ج��ارب  لتنوع 
فهي تلبي ذائقة واهتمامات حمبي 
والتخييم  وال��ط��ب��ي��ع��ة  امل���غ���ام���رات 
والأن�شطة البحرية وت�شلق اجلبال 
ال�����ش��ح��راوي��ة، وحتى  والأن�����ش��ط��ة 
والبيئة  والآث��ار  بالتاريخ  املهتمني 
وال��ت��ن��ّوع ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ف��ري��د يف 
فالتنوع  الكثر.  وغرها  املنطقة 
ال�����ش��ي��اح��ي لديها  امل��ن��ت��ج  امل��م��ي��ز يف 
�شغاراً  اجل���م���ي���ع  جت���رب���ة  ي�����ري 
فاإن  ذل��ك  اإىل  وبالإ�شافة  وك��ب��اراً. 
ب��ع��دد من  ال�����ش��ارق��ة تتميز  اإم�����ارة 
امل�شتوى  عاملية  الفندقية  املن�شاآت 
ال��ت��ي ت��ق��دم جت��رب��ة اإق��ام��ة فاخرة 

مميزة لها طابع خا�س.
ال�شارقة  اإم�������ارة  وحت��ت�����ش��ن  ك��م��ا 
من  ف��ري��دة  �شياحية  ك��ن��وز  �شبعة 
ال�شياحية  والتجربة  الفكرة  حيث 
بيت  وهي:  لزوارها،  تقدمها  التي 
ال��ق��م��ر، وحديقة  ون����زل  احل��ك��م��ة، 
وا�شرتاحة  اجليولوجية،  بحي�س 
القرم،  اأ�شجار  وحممية  ال�ُشُحب، 
امل���ق�������ش���ار، وجممع  وق���ري���ة جن���د 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة 

والبتكار.

بيت احلكمة.
اأيقوين  ث��ق��ايف  اأح�����دث م��رك��ز  ه���و 
تاأ�شي�شه  وياأتي  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف 
ال���������ش����ارق����ة لقب  ل���ن���ي���ل  ت���وث���ي���ق���اً 

ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب للعام 
/ م���ن���ظ���م���ة  ق���ب���ل  م�����ن   2019
اليوني�شكو/، ويهدف بيت احلكمة 
القراءة،  ترويج  يف  ال�شتمرار  اإىل 
وي�شهل الو�شول اإىل العلم جلميع 

اأع�شاء املجتمع.

نزل القمر.
القمر للزوار جتربة ل  يقدم نزل 
وروح  الب�شاطة  على  قائمة  تن�شى 
اأج��واء من  املغامرة والكت�شاف يف 
اخل�شو�شية والتاأمل العملي، كما 
مينحهم فر�شة اكت�شاف ال�شخور 
الأحفورية بالنهار، والتمتع ب�شماٍء 

متلوؤها النجوم يف الليل.

حديقة بحي�س اجليولوجية.
بحي�س  ح�����دي�����ق�����ة  ت����ت���������ش����م����ن 
طبيعية  م����ع����امل  اجل���ي���ول���وج���ي���ة 
اإىل  ت���اري���خ���ه���ا  ي����ع����ود  واأح������اف������ر 
ماليني ال�شنني، وتتمّيز بت�شاميم 
ف���ري���دة يف م�����ش��ارات��ه��ا مي��ك��ن من 
كيفية  ع���ل���ى  ال����ت����ع����رف  خ���الل���ه���ا 
اجليولوجية  امل��ع��امل  اأب����رز  ت��ك��ّون 
���ش��ل�����ش��ل��ة جبال  م��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
احَلَجر، واجلبال املنفردة الأخرى، 
وكثبان  احل�������ش���وي���ة،  وال�������ش���ه���ول 
احلديقة  وت���ت�������ش���م���ن  ال������رم������ال. 
م���وق���ع���ني اأث�����ري�����ني ي�������ش���ه���م���ان يف 
ا�شتيطان  ت���اري���خ  م��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز 

حممية اأ�شج�ر القرم.
حممية القرم هي واحدة من اأكر 
يف  تنوعاً  الفريدة  البيئية  املواقع 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ت���ت���ك���ون م����ن م����ي����زات برية  ح���ي���ث 
وبحرية، وحتتوي تنوعاً بيولوجياً 

رائعاً من النباتات واحليوانات.

قرية جند املق�ش�ر.
مت ب��ن��اء ق��ري��ة جن��د امل��ق�����ش��ار منذ 
حوايل 300 عام، وتقع على قمة 
كما  ����ش���ي.  وادي  يف  ���ش��غ��ر  ج��ب��ل 
ي��وج��د ب��ال��ق��ري��ة م���ن���ازل وخم���ازن 
احلجر  م��ن  مبنية  كلها  وم�شجد 
والطني. وال�شخور امل�شتخدمة يف 
املباين،  وبع�س  ج��ًدا  كبرة  البناء 
�شخور  م��ن  مبنية   ، امل�شجد  مثل 
اإىل  اأك���رب. وي��ع��ود ال�شبب يف ذل��ك 
ك�����ون ال�������ش���خ���ور امل�����ش��ت��خ��دم��ة مت 
اجلبلية  املنطقة  من  ا�شتقطاعها 
نف�شها. ويتم حالياً ترميم القرية 
من قبل دائرة التخطيط وامل�شاحة 
يف ال�شارقة اإىل جانب العديد من 
امل��ن��اط��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة الأخ������رى يف 

خورفكان.

للبحوث  ال�����ش���رق��ة  جم��م��ع 
والتكنولوجي� واالبتك�ر.

للبحوث  ال�شارقة  جممع  تاأ�ش�س 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب��ت��ك��ار يف عام 

يعود  والذي  املنطقة،  لهذه  الب�شر 
�شنة.  األ�����ف  من125  اأك�����ر  اإىل 
البحي�س  حديقة  دخ��ول  ومبجرد 
اجليولوجية، ميكن للزوار فح�س 
املحلية.  واحل���ف���ري���ات  ال�����ش��خ��ور 
بوجود  ال���وج���ه���ة  ه�����ذه  وت���ت���م���ي���ز 
اإىل حم��ور مركزي  ي��وؤدي  منحدر 
وم��ن��اط��ق ع��ر���س وم�����ش��ار خارجي 

يربط الكب�شولت.

ا�شرتاحة ال�ُشُحب.
ت��ع��د ا����ش���رتاح���ة ال�����ش��ح��ب اأح����دث 
مدينة  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال���وج���ه���ات 
ال�شرقي  ال�شاحل  على  خ��ورف��ك��ان 
على  وتت�شامى  ال�����ش��ارق��ة،  لإم����ارة 
�شطح  ف�����وق  م����رت   600 ارت����ف����اع 
ال����ب����ح����ر، وق������د مت ت�����ش��ي��ي��د ه���ذه 
ال�����ش����رتاح����ة ع���ل���ى ���ش��ك��ل دائ�����ري 
ل�شمان ح�شول الزوار على م�شهد 
لهذه  درج�������ة   360 ب����ان����ورام����ي 
املدينة الرائعة، بدايًة من مدخلها 
و�شواطئها  النوافر،  تزينه  ال��ذي 
اخلالبة،  بطبيعتها  ت�شتهر  التي 
نهايتها يف منطقتي ح�شي  وحتى 
واحل������راي. وف�����ش��اًل ع���ن ك���ل هذا 
ت�شم  ال�شاحر،  الطبيعي  اجلمال 
ال�شرتاحة عدداً من اأرقى املرافق 
ت�شمن  التي  احلديثة  واخل��دم��ات 
راحة الزوار وح�شولهم على اأكرب 

قدر من املتعة.

اأمري  مر�شوم  مبوجب   2016
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، وهو 
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  ح���رة  منطقة 
يعزز  لالبتكار  بيئي  نظام  واإدارة 
الأفكار  ويدعم  والتطوير  البحث 
اخل��الق��ة، وذل��ك ع��رب ال��رب��ط بني 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  جهود 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
الأكادميية التي تعمل وفق نطاقه 
العلمية  الأب��ح��اث  خمتلف  ل��دع��م 

التطبيقية والتكنولوجية.

دفء احلي�ة االإم�راتية.
وت��ع��د اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة واح���دة من 
اأه��م وج��ه��ات اجل��ذب ال�شياحي يف 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شياح  م��الي��ني  يق�شدها  وال��ت��ي 
�شنوياً على مدار العام، وخ�شو�شاً 
اأجمل  يعد  ال��ذي  ال�شتاء  ف�شل  يف 
مل���ا يتميز  ن���ظ���راً  ال���ع���امل  ���ش��ت��اء يف 
ب���ه م���ن اع����ت����دال ال��ط��ق�����س ودفء 
�شعبها،  وطيبة  الإماراتية  احلياة 
ال�شتمتاع  الزائر  ي�شتطيع  بحيث 
بدفء ال�شتاء ودفء قلوب النا�س، 
وع���ي�������س ق�����ش�����س ي���وم���ي���ة ت���وؤك���د 
على  القائمة  الإماراتية  الروحّية 
الكرم والعطاء واملبادرة وا�شتقبال 
�شيوف البالد بعقول وقلوب واأياٍد 

مفتوحة.
�شتاء  اأج��م��ل  حملة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
عامها  يف  انطلقت  ق��د  ال��ع��امل،  يف 
ب�شقيها  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى  ال����ث����اين 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
اإىل الإمارات العربية املتحدة، منذ 
من  حملة  اأك���رب  لتكون  اأ�شبوعني 
ال�شياحة  تن�شيط  ت�شتهدف  نوعها 
الداخلية يف خمتلف اأنحاء الدولة 
ال�����ش��ي��اح م���ن خمتلف  واج����ت����ذاب 
ب�شتاء  لال�شتمتاع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
وبكل مقّومات  الربيعي،  الإم��ارات 
اجل������ذب ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ال���دول���ة 
اإج������ازة فريدة  ل��ق�����ش��اء  ل����زواره����ا 
خاللها  ل��ه��م  يت�شنى  ن��وع��ه��ا،  م��ن 
ال�شتثنائي  ب���امل���ن���اخ  ال���ش��ت��م��ت��اع 
معامل  اأه������م  وزي��������ارة  ال����ب����الد،  يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
والطبيعية،  والثقافية  الرتفيهية 
الأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ومم��ار���ش��ة 
اأجمل  و�شناعة  الطلق،  الهواء  يف 
الذكريات �شواء اأكانوا اأفراداً اأو مع 

عائالتهم.
وت�����ش��ك��ل احل��م��ل��ة ام���ت���داداً حلملة 
التي  العامل"  يف  ���ش��ت��اء  "اأجمل 
ك���اأول   ،2020 ال��ع��ام  يف  اأط��ل��ق��ت 
الداخلية  لل�شياحة  موحدة  حملة 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى دول������ة الإم���������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ا���ش��ت��م��رت ملدة 
45 يوماً، مب�شاركة كافة الهيئات 
وبتن�شيق  ال���دول���ة،  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
م��ن وزارة الق��ت�����ش��اد، وب��دع��م من 
امل��ك��ت��ب الع���الم���ي حل��ك��وم��ة دولة 
الإم��ارات، حيث ا�شتهدفت احلملة 
الإماراتي  املجتمع  فئات  خمتلف 
وزوار،  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني  م���ن 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  لت�شجيع 
ال����دول����ة ككل،  م��ن��اط��ق واإم��������ارات 
كوجهٍة واحدة، مع ت�شليط ال�شوء 
اإمارة  ك��ل  و�شمات  خ�شائ�س  على 
البالد  ث�����روات  اك��ت�����ش��اف  واإع�������ادة 
الطبيعية واجلغرافية والتاريخية، 
واأم�����اك�����ن اجل������ذب امل���ت���ع���ددة على 

امتداد الإمارات ال�شبع .

بيت احلكمة هو اأحدث مركز ثقايف اأيقوين يف الإمارة ويوثق ملنحها لقب العا�شمة العاملية للكتاب عام 2019 من اليوني�شكو

نزل القمر يقدم للزوار جتربة ل تن�شى قائمة على الب�شاطة وروح املغامرة والكت�شاف

حديقة بحي�س اجليولوجية تت�شمن معامل طبيعية واأحافري يعود تاريخها اإىل ماليني ال�شنني

ا�شرتاحة ال�ُشُحب ت�شم عددًا من اأرقى املرافق واخلدمات احلديثة ل�شمان راحة الزوار وح�شولهم على اأكرب قدر من املتعة

حممية القرم هي واحدة من اأكرث املواقع البيئية الفريدة تنوعًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة

قرية جند املق�شار مت بناوؤها قبل حوايل 300 عام من �شخور جبلية ويجري حاليًا ترميمها

جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا منطقة حرة ت�شتهدف دعم الأفكار اخلالقة والبتكار

املو�شوع/ طلب الدعوة لإنعقاد اإجتماع اجلمعية العمومية
لل�شركاء يف �شركة / فالنكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

املقرر اإنعقاده يوم الثالثاء املوافق 2022/2/8
نف�شها  ع�ن  اإماراتي�ة   - �ش�عيد  �ش�لطان  /راف�ظ�ة  ال�شيدة  ل�ش���يادتكم  مقدم�ه 
العام�ة  للتج���ارة  فالنك��و   / �ش�ركة  ف�ي  الأكب�ر  وامل�ش�اهم  ال�ش���ريك  وب�شفتها 
م�ن  تطل�ب  حي�ث  ال�ش�رك�ة  ح��ش��س  م�ن   %  51 لن�ش��بة  واملالك�ة  �����س.ذ.م.م 
حل�ش�ور  ال�دعوة  طل�ب  اإج��راءات  اإتخ�اذ  ال�شركة  م�دير  ب�شفتكم  �ش�������يادتكم 
اإجتماع اجلمعي�ة العمومي�ة وذل�ك ملناق�ش�ة الأم�ور الإداري�ة واملالي�ة لل�ش��ركة 
وامل�ش�ائل التي تتطلب معاجلته�ا ب�ش�ك�ل ط�ارئ وب�شفة م�شتعجلة وذلك وفقا 

جلدول الأعمال الآتي
مك�ن انعق�د االجتم�ع

�شيتم عقد الجتماع يف مقر �شركة فالنكو للتجارة العامة ذ.م.م
والعنوان هو : مكتب رقم 101 – ملك حنيفة �شلطان ح�شن بال�شالت - ديرة 

- ال�شغاية
موع�د اإنعق���د اإجتم���ع اجلمعي�ة العمومي�ة :

 ه�و ال�ش�اعة الثاني�ة ظه�ر ي����وم الثالث�اء املواف�ق 2022/2/8 وه�و ب�ع�د م�دة 
21 يوم�ا م�ن ت��اريخ ه�ذا الطل�ب بال�دعوة طبق�ا للبن�د رق�م ) 14 / ب ( م�ن 

ع�ق�د تعديل تاأ�شي�س ال�شركة.
اجتم�اع  حل�ش�وركم  ال�دع�وة  اإج�����راءات  اإتخ�اذكم  ع�دم  حال�ة  ف�ي  باإن�ه  علم�ا 
اجلمعي�ة العمومي�ة خ�الل خم�ش�ة اأي�ام طبق�ا للق�انون فاإن�ه �ش�وف ي�تم اإتخ�اذ 
اجله�ات  ط�ري�ق  ع�ن  العمومي�ة  اجلمعية  اإجتم�اع  حل�ش�ور  ال�دعوة  اإج��راءات 
اإخ�الل  ي�ع�د  لالإجتم�اع  بال�دعوة  قي��امك�م  ع�����دم  اأن  ع�ن  ف��ش�ال  املخت�ش�ة 
ال�ذي  ال�ش��ريك  اإتخ�اذ  ال�ى  ي�وؤدي  ق�د  م�ا  وه�و  الدارة  م�ن��كم مبه���ام  ج�شي��ما 
% م�ن راأ�س م�ال ال��ش�رك�ة م�ا ق�د ي�راه منا�شباً لتوفيق  ميتل�ك م�ا ن�ش�بته 51 

اأو�شاع ال�شركة طبقاً ملا ن�س عليه عقد تاأ�شي�س ال�شركة .
وتف�شلوا �شيادتكم بقبول وافر الإحرتام والتقدير

رافظة �شلط�ن �شعيد
% ال�شريك وامل�ش�هم بن�شبة 51 
يف �شركة / فالنكو للتج�رة الع�مة .ذ. م. م
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - الفجر 

ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم����ان����ة  اع��ت��م��دت 
العربي  ال�������ش���ع���ر  ل��ن��ق��د  ال�������ش���ارق���ة 
"حتولت الق�شيدة العربية املعا�شرة 
للدورة  ع��ن��وان��اً  النقد"،  م��ي��زان  يف 
الثانية من اجلائزة التي تاأتي حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة،  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

وتنظمها دائرة الثقافة يف ال�شارقة.
ج����اء ذل����ك، خ����الل اج��ت��م��اع عقدته 
ال��دائ��رة، لختيار عنوان  الأم��ان��ة يف 
اإىل  الدورة الثانية، ووجهت الدعوة 
ال��ك��ّت��اب وال��ن��ق��اد وامل��ه��ت��م��ني يف نقد 
ال�شعر العربي للم�شاركة يف مو�شوع 
الدورة الثانية، وفق �شروط واأحكام 
ه��ذه اجلائزة  ت��اأت��ي  اجل��ائ��زة، حيث 

وحتفيزا  ال��ع��رب��ي  بال�شعر  للعناية 
لطاقات النّقاد واملهتمني بالدرا�شات 
ال�شعرية  ال��ت��ج��رب��ة  ن��ح��و  امل��وج��ه��ة 
الإبداعية  لل�شاحة  خدمة  العربية، 

العربية.
العوي�س  اهلل  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة  وق������ال 

رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة، اإن 
انطلقت بتوجيهات  اأن  اجلائزة منذ 
ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من 
فتحت اآفاقاً نقدية جديدة يف ال�شعر 
البحثي  ط���رح���ه���ا  ب���ت���ن���ّوع  ال���ع���رب���ي 
الق�شيدة  ن��ح��و  امل���وّج���ه  وال���ف���ك���ري 
م�شاركات  اأن  اإىل  م�شراً  العربية، 
الدورة الأوىل ت�شر اإىل اأهمية هذا 

املجال احليوي يف النقد الأدبي.
"يقف   واأ�����ش����اف ال��ع��وي�����س ق���ائ���اًل: 
الناقد العربي اليوم اأمام عنوان بارز 
ي�شتطيع  روؤي��ة  مينحه  ما  للجائزة، 
الق�شيدة  م���ع���اي���ن���ة  خ���الل���ه���ا  م����ن 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��د ح��ال��ة حتّول 
الفنية  وروؤيتها  ال�شعري،  بنائها  يف 
اأن  م��و���ش��ح��اً  واملعنى"،  ال��دلل��ة  يف 
النّقاد  جل��م��ي��ع  م��ف��ت��وح��ة  اجل���ائ���زة 

والكّتاب والأكادمييني العرب. 

•• اأبوظبي-وام:

وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأ�شدرت 
"�شيوخنا  ك����ت����اب  اأب����وظ����ب����ي   –
ياأتي  والذي  برايل،  قدوتنا" بلغة 
"مكتبة" التابعة  ثمرة تعاون بني 
العليا  زاي����د  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ل��دائ��رة 
اإدارة  يف  ممثلة  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
رعاية املكفوفني التابعة لها، وذلك 
التا�شعة  ال��دورة  فعاليات  اإط��ار  يف 
يف  ال�شغر  "الكاتب  م�شابقة  من 

الكتاب الكبر".
يندرج هذا الإ�شدار �شمن م�شاعي 
دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 
لتوفر م�شادر معرفية لأ�شحاب 
من  متكينهم  ج��ان��ب  اإىل  ال��ه��م��م، 
الق�ش�س  م���ن  جم��م��وع��ة  ق������راءة 
قيادتنا  وق���ي���م  م����ب����ادئ  ت���ت���ن���اول 
مو�شوعات  على  وتركز  احلكيمة، 
والتي  ال���وط���ن���ي���ة،  ال���ه���وي���ة  ع����ن 
امل�شاركني  الطالب  اأنامل  خطتها 
يف  ال�شغر  "الكاتب  م�شابقة  يف 
اإىل  ال�����ش��ن��وي��ة،  الكبر"  ال��ك��ت��اب 
يف  امل�شاركة  على  حتفيزهم  جانب 

امل�شابقة يف ال�شنوات القادمة.
املن�شوري  ن��اع��م��ة  ���ش��ع��ادة  واأك����دت 
ع�شو املجل�س الوطني مدير اإدارة 
زايد  مبوؤ�ش�شة  املكفوفني  رع��اي��ة 
اأهمية  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا 
ال���ت���ع���اون ب���ني امل��وؤ���ش�����ش��ة ودائ�����رة 
اأبوظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الهمم  اأ�شحاب  الطلبة من  لدعم 
القيمة،  ال��ق��رائ��ي��ة  امل����واد  وت��وف��ر 
ذخرتهم  ب��اإث��راء  لهم  ي�شمح  مب��ا 
امل���ع���رف���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة. وق���ال���ت 
املن�شوري: "�شتتيح طباعة اإ�شدار 

برايل  بلغة  قدوتنا"  "�شيوخنا 
اأ�شحاب  م��ن  امل��ك��ف��وف��ني  للطلبة 
املكفوفني  مكتبة  اإث���راء  يف  الهمم 
ب���امل���زي���د م����ن امل���������ش����ادر، وه�����و ما 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  ���ش��ي��ع��زز 
يف م�����ش��اب��ق��ة ال��ك��ات��ب ال�����ش��غ��ر يف 
الكتاب الكبر بفعالية ومبا يدعم 
الكتابة  ف��ن  يف  مواهبهم  ويحفز 

الإبداعية".
املهري،  من جهتها، قالت �شيخة 
دائ����رة  يف  امل��ك��ت��ب��ات  اإدارة  م���دي���ر 
– اأبوظبي:  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الكاتب ال�شغر  م�شابقة  "جنحت 
يف ال���ك���ت���اب ال���ك���ب���ر ع���ل���ى م����دار 
دوراتها املا�شية يف حتفيز الأطفال 
والنا�شئة على الكتابة والإبداع من 
لإبداعاتهم  العنان  اإط��الق  خ��الل 
ومنحهم املن�شة املثالية لرتجمتها 
من خالل الق�ش�س واحلكايا ..ويف 
"مكتبة"  دورة هذا العام، حر�شت 
ال�شرائح  دائ��������رة  ت���و����ش���ي���ع  ع���ل���ى 
امل�شابقة من خالل  امل�شتفيدة من 
قدوتنا"  "�شيوخنا  اإ�شدار  طباعة 
املهم بلغة برايل مبا ميكن اأبناءنا 
ال��ط��ل��ب��ة م���ن ف��ئ��ة امل��ك��ف��وف��ني من 

قراءته ..كما نتوجه بجزيل ال�شكر 
ل�شركائنا يف اإدارة رعاية املكفوفني 
العليا  زاي������د  مل���وؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
لأ�شحاب الهمم مل�شاهمتهم املهمة 
..و�شنوا�شل  املبادرة  يف جناح هذه 
�شركائنا  م��ع  "مكتبة"  يف  العمل 
يف ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
التي  لإط��الق الربامج وامل��ب��ادرات 
عالقة  وتاأ�شي�س  ب��ن��اء  �شاأنها  م��ن 
را�شخة بني خمتلف فئات املجتمع 
وب��ني ال��ك��ت��اب، مب��ا ي��دف��ع احلركة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ق���دم���اً على 

امتداد اإمارة اأبوظبي".
ا�شتقبلت  ق���د  "مكتبة"  وك���ان���ت 
ق�ش�س واإبداعات الطلبة والنا�شئة 
من  التا�شعة  ال��دورة  يف  امل�شاركني 
م�شابقة الكاتب ال�شغر يف الكتاب 
ال��ك��ب��ر م��ن خ���الل م��وق��ع املكتبة 
الرقمية، حيث �شيتم الإعالن عن 
 6 يوم  بامل�شابقة  الفائزين  اأ�شماء 
فرباير 2022؛ كما �شيتم جتميع 
يف  وط��ب��اع��ت��ه��ا  ال��ف��ائ��زي��ن  ق�ش�س 
ك��ت��اب واح�����د، ل���ي���وزع ع��ل��ى جميع 
احلكومية  وامل�����دار������س  امل���ك���ت���ب���ات 

واخلا�شة يف اإمارة اأبوظبي.

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  ن����ظ����م 
وال������ش�����ت�����������ش�����ارات حم����ا�����ش����رة ح����ول 
اجلائحة"  واآف��اق  كورونا  "متحورات 
عبداحلكيم  اأك��م��ل  ال��دك��ت��ور  ق��دم��ه��ا 
الطبيب الب�شري والكاتب املتخ�ش�س 

يف الق�شايا ال�شحية والعلمية.
عبداهلل  الأ����ش���ت���اذ  امل��ح��ا���ش��رة  واأدار 
الرئي�شي  ال���ب���اح���ث  م�����رتف  خ��ل��ي��ف��ة 
مبركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات، 
مع  اأن���ه  اإىل  مقدمته،  يف  اأ���ش��ار  حيث 
العامل  ب����دا   ،2020 ال���ع���ام  م��ط��ل��ع 
وكاأنه يواجه خطراً حمدقاً ينتج من 
كورونا؛  ل��ف��رو���س  ال�شريع  التف�شي 
تداعيات  كثراً  عانى  العامل  اإن  وقال 
الأ���ش��ع��دة كافة.  ه��ذه اجل��ائ��ح��ة على 
واإنه ما اإن بداأ العامل يتنف�س ال�شعداء 

مع تطوير عدد من اللقاحات الطبية، 
حتى اأخذ فرو�س كورونا يتحور على 
ن��ف�����ش��ه، ل��ي��ن��ت��ج ����ش���وراً ج���دي���دة اأعلى 
انت�شاراً  واأ����ش���رع  ل��ل��ق��اح��ات  م��ق��اوم��ة 

واأكر فتكاً بال�شحة العامة.
وتناولت املحا�شرة التي جاءت كحلقة 
تاريخ  ه�����ي:  ع�����دة  ن��ق��ا���ش��ي��ة حم������اور 
والفرو�شات،  الإن�����ش��ان  ب��ني  العالقة 
والفارق  الفرو�شات،  حت��ور  واأ���ش��ب��اب 
بني الطفرات والتحورات، وت�شنيفاتها 
التحورات  بني  والعالقة  واأ���ش��م��اوؤه��ا، 
وعلى  العدوى  على  الفرو�س  وق��درة 
�����ش����دة امل�����ر������س، والخ�����ت�����الف�����ات بني 
الأ�شناف  وب��اق��ي  اأوم��ي��ك��رون  املتحور 
كفاءة  يف  التحورات  وتاأثر  املتحورة، 
وفاعليتها،  حالياً  املتاحة  التطعيمات 
اإىل  اإ���ش��اف��ًة  ع��امل��ي��اً،  توزيعها  وكيفية 
اتخاذها  املمكن  والتدابر  الإج��راءات 

للحماية والوقاية من املتحورات.
عبداحلكيم  اأك��م��ل  ال��دك��ت��ور  وا�شتهل 
م���رك���ز  دور  ب���ت���ث���م���ني  حم����ا�����ش����رت����ه 
"تريندز" البحثي، واهتمامه باملعرفة 
ومتابعته جلائحة كورونا منذ بدايتها 
وال�شتطالعات  والدرا�شات  بالبحوث 
املفيدة، وقال اإن العالقة بني الإن�شان 
عند  اإن���ه  حيث  تاريخية،  وال��ف��رو���س 
الب�شري،  اجلينوم  طبيعة  اإىل  النظر 
املئة من  8 يف  ن�شبته  م��ا  اأن  ُي��الح��ظ 
اجلينات يف ج�شم الإن�شان تتكون من 

الفرو�شات.
اأنه  اأكمل عبداحلكيم  الدكتور  وذك��ر   
خ���الل امل��ئ��ة ع���ام امل��ا���ش��ي��ة مل يتمكن 
الإن�شان من التخل�س اإل من فرو�س 
واح�����د ف��ق��ط ه���و ف���رو����س اجل�����دري، 
وق����ري����ب����اً رمب�����ا ي���ت���م ال��ت��خ��ل�����س من 

فرو�س �شلل الأطفال.

وتطرق املحا�شر اإىل طبيعة املتحورات 
والفارق بني الطفرة والتحور، م�شراً 
عملية  خ���الل  ي��ن��ت��ج  ال��ت��ح��ور  اأن  اإىل 
التنا�شخ بني الفرو�شات، واأن الطفرة 
�شفات  يف  اإي��ج��اب��ي  اأو  ���ش��ل��ب��ي  ت��غ��ي��ر 
اجلينية  ال���ط���ف���رة  واأن  ال���ف���رو����س، 
اأوميكرون جعلته  التي حدثت ملتحور 
الأ���ش��ل��ي لكنه  ال��ف��رو���س  اأ�شعف م��ن 
بالنظر  ال��ع��دوى  نقل  يف  ت�شبباً  اأك��ر 

اإىل وجوده يف اأماكن التنف�س العليا.
اأوميكرون غر  ال�شورة عن  اأن  وذكر 
ب��وج��ه عام  ل��ك��ن  وا���ش��ح��ة ح��ت��ى الآن، 
لها  حالياً  امل��وج��ودة  التطعيمات  ف��اإن 
الفرو�س؛  ه��ذا  مكافحة  يف  فاعلية 
ال��ذي��ن ح�شلوا  اأول��ئ��ك  ل��دى  وخا�شة 
على اجلرعة املحفزة م�شراً يف الوقت 
ل  املوجودة  التطعيمات  اأن  اإىل  نف�شه 
تزال قادرة على احلماية اإىل حد كبر 

من فرو�س كورونا ومتحوراته.
اأه��م��ي��ة اتباع  و����ش���دد امل��ح��ا���ش��ر ع��ل��ى 
والتباعد  الح����رتازي����ة،  الإج��������راءات 
الجتماعي والتطعيمات، لأنها ت�شاعد 
ت��ع��ط��ي��ل ق�����درة فرو�س  ع��ل��ى  ك���ث���راً 

كورونا يف التحور والنت�شار.
وقال اإن اأ�شماء املتحورات جاءت وفقاً 
اأحرف  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  ملنظمة 
لت��ي��ن��ي��ة، واع��ت��م��دت ل��ت��ال���ش��ي بع�س 
احل�شا�شيات الدولية، ولعدم ارتباطها 
وباء  اأن  املحا�شر  وب��ني  ب��دول معينة. 
كورونا ارتبط بوباءين اآخرين، الأول 
ه���و ت��ب��اط��وؤ ع����الج ب��ع�����س الأم���را����س 
امل��زم��ن��ة واخل���ِط���رة، وال��ث��اين ه��و وباء 
ب�شبب و�شائل  انت�شرت  التي  الأكاذيب 
التوا�شل الجتماعي، مطالباً يف هذا 
اأخبار  ين�شر  من  كل  بتجرمي  ال�شدد 
ومعاقبته،  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات  ع���ن  ك���اذب���ة 

واإزه���اق  للنا�س  تخويف  ذل��ك  يف  لأن 
اأكمل  الدكتور  واأو�شح  الب�شر.  لأرواح 
فرو�شات  م�����ش��ك��ل��ة  اأن  ع��ب��داحل��ك��ي��م 
التنف�شية مثل كوفيد19-  الأمرا�س 
ك��رة حت��وره��ا وت��ط��وره��ا، على عك�س 
التحور  بطيئة  الأخ���رى  الفرو�شات 
م��ث��ل ال��ت��ي��ت��ان��و���س واجل������دري. وحول 
وحت����وره،  ك���ورون���ا  ف��رو���س  م�شتقبل 
متحور  ي��ن��ت�����ش��ر  اأن  امل��ح��ا���ش��ر  ت���وق���ع 
اأوم����ي����ك����رون ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر وم�����ن ثم 
القطيع  مناعة  ح��دوث  بعد  ي��رتاج��ع 
الطبيعية، اأو اأن يوؤدي انت�شاره الوا�شع 

اإىل ظ��ه��ور م��ت��ح��ور ج��دي��د اأك���ر قوة 
واأك���ر ان��ت�����ش��اراً، م�����ش��راً اإىل اأن���ه من 
املمكن العودة اإىل احلياة الطبيعية اإذا 
لكل  التطعيم  عملية  اإمت��ام  ا�شتطعنا 
النا�س، اأو جناح حدوث مناعة القطيع 

الطبيعية قبل اأن يتحور اأوميكرون.
اأن  عبداحلميد  اأك��م��ل  الدكتور  وذك��ر 
ال�شماح  ب���ني  وط���ي���دة  ع���الق���ة  ه���ن���اك 
لفرو�س كوفيد19- بالنت�شار وبني 
حت����ور ال���ف���رو����س وحت����ول����ه، م���وؤك���داً 
التطعيمات  ت���وزي���ع  ع���دال���ة  ع���دم  اأن 
ال��غ��رب��ي��ة الغنية وال���دول  ال����دول  ب��ني 

فرو�س  تطور  على  ي�شاعد  الفقرة 
امل��ت��ح��ورات وبالتايل  ك��ورون��ا وظ��ه��ور 

ا�شتمرار اجلائحة يف العامل كله.
مدير  ن���ق���ل  امل���ح���ا����ش���رة  خ����ت����ام  ويف 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة الأ���ش��ت��اذ عبداهلل  احل��ل��ق��ة 
خليفة مرتف، حتيات و�شكر الدكتور 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي،  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
للبحوث  تريندز  ل�"مركز  التنفيذي 
اأك���م���ل  ل���ل���دك���ت���ور  وال�شت�شارات" 
القيمة  حما�شرته  على  عبداحلكيم 
اأ�شئلة  ع���ل���ى  ال����ري����ة  ردوده  وع���ل���ى 

امل�شاركني.

•• عجمان- �صحر حمزة:

يف اأجواء حما�شية و�شمن اأ�شبوحة 
قهوتنا  ����ش���ع���ار  حت�����ت  الأرب�������ع�������اء 
اإيجابية  ب�شمات  ملبادرة  الإيجابية 
الدولية �شاحبة  املدربة  ا�شتنطقت 
م���ب���ادرة ب�����ش��م��ات اإي��ج��اب��ي��ة رائ����دة 
ملهمات  ال���ق���ط���ان  لن����ا  الأع����م����ال 
ال����ط����اق����ة الإي����ج����اب����ي����ة ال����ل����وات����ي 
ت��ف��اع��ل��ن م���ع ور����ش���ة ال��ع��م��ل التي 
واإدارة  حتديد  ف��ن  عنوان"  حملت 
امللهمات" التي  الأول��وي��ات يف حياة 
ملهمة  كل  القطان من  فيه  طلبت 
اأول���وي���ات���ه���ا  ف��ي��م��ا يتعلق  حت���دي���د 
ب��ال��روح واجل�����ش��د وال��ق��ل��ب واأع���دت 
ليقمن  ع��م��ل  واأوراق  ل��وح��ات  ل��ه��م 
يرغنب  باأ�شكال  ذلك  عن  بالتعبر 
الثالثة  امل���ح���اور  ه����ذه  ب��ه��ا جت��م��ع 
ل��ل��ت��ح��دث ع��ن ك��ل ج���زء ف��ي��ه��ا على 
حدة حيث  عربن عما اأجنزن وعن 

طموحهن امل�شتقبلي باحلياة.
التعبرية  ال��ل��وح��ات  جتهيز  وب��ع��د 
املجال لكل ملهمة احلديث  فتحت 
عن ت�شميمها لأولوياتها يف احلياة 

وال��ق��ل��ب والعقل  ب���ال���روح  ورب��ط��ه��ا 
التعبر  كل منهن يف  اأبدعت  حيث 
عن ذلك بطريق جعلتهن يتحدثن 
واأحالمهن  باإ�شهاب عن طموحهن 

امل�شتقبلية ومنجزاتهن باحلياة .
باأن  القطان  اأك��دت لنا  من جهتها 
باحلياة  لأولوياتنا  الرتتيب  ه��ذه 
ال��ن��ظ��ر يف منطية  ن��ع��ي��د  ي��ج��ع��ل��ن��ا 
خالل   من  فيها  والتجديد  حياتنا 
وف��ع��ال��ي��ات تعك�س  اأن�����ش��ط��ة  اأب������داع 

احتياجاتنا وطموحنا يف امل�شتقبل .
وع��ر���ش��ت ك��ل ملهمة جت��رب��ت��ه��ا يف 
اإنتاجية  م�شاريع  وت�شميم  اأن��ت��اج 
متكنها  وم����ت����و�����ش����ط����ة  �����ش����غ����رة 
املتاحة  اإمكانياتها  وف��ق  اقت�شاديا 
باأ�شياء ب�شيطة ت�شوقها عرب و�شائل 
التوا�شل الجتماعي ويف اجلل�شات 
يف  للملهمات  تعقد  ال��ت��ي  اخلا�شة 
اأ�شتنطق  م��ا  اخل��ارج��ي  حميطهن 
التحديات  عن  للتحديث  بع�شهن 

التي واجهتها كي تنجح يف ت�شويق 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رة  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
للتفاعل  امل�شاركة  روح  فيها  وع��زز 
مع اأهداف الور�شة التدريبية التي 

اأفادت امل�شاركات جميعهن فيها.
لكل  �شكرها  ع��ن  القطان  واأع��رب��ت 
وثناءها  �شكرها  موجهة  م�شاركة 
التي  والإرادة  ل��ل��ع��زمي��ة  ع��ل��ي��ه��ن 
تتحلي بها كل ملهمة يف ت�شميمها 
على حتقيق اأحالمهن النائمة من 

واقعي  ب�شكل  عنها  التعبر  خ��الل 
اأولوياتها  �شمن  وو�شعها  باحلياة 
النجاح  لتم�شي قدما نحو حتقيق 

املن�شود بحياتها .
املدربة   ط��ل��ب��ت  ال��ور���ش��ة  خ��ت��ام  ويف 
القطان منهن تلخي�س م�شاعرهن 
ورقيا والحتفاظ بها كخطة عمل 
تو�شياتهن  و�شع  ،ث��م   م�شتقبلية 
التي  الفائدة  الور�شة ومدى  ب�شاأن 

حتققت من خاللها .

•• القاهرة -وام:

من  العا�شرة  الن�شخة  دبي  ت�شت�شيف 
موؤمتر احل�شارة والفنون الإ�شالمية 
ع��ن��وان )الفن  �شينطلق حت��ت  وال���ذي 
وحوار احل�شارات .. حتديات احلا�شر 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل( خ���الل ال��ف��رتة م��ن 23 
�شركة  بتنظيم  القادم  مار�س  اإىل27 
وبالتعاون  للفعاليات  لن��د  برفكت 

مع بوابة باحثي المارات.
اأع��ل��ن ذل���ك خ���الل الح��ت��ف��ال��ي��ة التي 
اق��ام��ه��ا ���ش��ال��ون اجل��ع��ف��راوي الثقايف 
�شفارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأول  اأم�������س 
ب��ال��ق��اه��رة اح��ت��ف��ال بعيد  الإم��������ارات 

الحت����اد اخل��م�����ش��ني ل��دول��ة الم����ارات 
الدكتور  واأك������د  امل���ت���ح���دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
اإدارة  حم��م��د زي��ن��ه��م رئ��ي�����س جم��ل�����س 
والفنون  للح�شارة  العربية  اجلمعية 
اأن دولة المارات العربية  ال�شالمية 
اجلوانب  من  العديد  متتلك  املتحدة 
امل�شيئة والتي �شربت اأعظم الأمثلة يف 
الكثر من املواقف الرائدة التي كانت 
حيث  للعروبة  م��ث��ال  الم����ارات  فيها 
واخلرية  القت�شادية  م�شروعاتها 
ال���ت���ي ع��م��ت اأرج�������اء امل���ع���م���ورة منذو 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب 
التي  اإيل اجل��ه��ود  واأ���ش��ار   . ث���راه  اهلل 
تبذلها دولة الإمارات العربية املتحدة 

احل�شاري  ال��رتاث  علي  املحافظة  يف 
و�شبل اإظهار الوجه احل�شاري امل�شرق 

جميع  يف  وتراثنا  وقيمنا  حل�شارتنا 
العلمية والفنية وما لها من  املحافل 
معاهد متخ�ش�شة يف الرتاث ومتاحف 
اأ�شبحت الآن تناف�س املتاحف العاملية 

القدمية واملعا�شرة .
العربية  اجل��م��ع��ي��ة  اإيل  اأ�����ش����ار  ك��م��ا 
ل��ل��ح�����ش��ارة وال���ف���ن���ون ال���ش��الم��ي��ة يف 
خالل  م��ن  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 
واملجالت  ال��ف��اع��ل��ي��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ح��ك��م��ة ال���ت���ي اأ���ش��ح��ت يف 
العلمية  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات  يف  ال���������ش����دارة 

للمجل�س الأعلى للجامعات .
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت ���ش��م��اح اأب����و عوف 
امل�شوؤولة  لند  برفكت  �شركة  مديرة 

املوؤمتر  اقامة  اأن  احل��دث  تنظيم  عن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�������ارات  ب���دول���ة 
دليل على مكانتها ودعمها لكل اأوجه 
احل�����ش��ارة وال���رق���ي الم����ارات����ي بالد 
املوؤمتر هو حتديات  �شعار  و  الت�شامح 
الإم����ارات  ودول����ة  امل�شتقبل  احل��ا���ش��ر 
التحديات  تقبل  دوم���ا  دب���ي  وم��دي��ن��ة 
وتتجاوزها لت�شبح اأمرا واقعا معرتفا 
به. واأ�شافت: املوؤمتر �شيتناول املحاور 
نظاما  متثل  احل�شارة  اأن  توؤكد  التي 
اج��ت��م��اع��ي��ا ي�����ش��اع��د الإن���������ش����ان على 
متيز  كما  الثقايف  اإنتاجه  من  الزيادة 
الثقايف  وامل����راث  والتقاليد  ال��ف��ن��ون 

والتاريخي.

خالل ور�شة عمل تف�علية على كورني�س عجم�ن مللهم�ت الط�قة االإيج�بية

لنا القطان ت�شتنطق امل�شاركات مببادرة »ب�شمات اإيجابية« حول ميولهن واإبداعاتهن

يف حم��شرة حول متحورات كورون� .. مركز تريندز ي�شت�شرف اآف�ق اجل�ئحة

الدكتور اأكمل عبداحلكيم: التطعيمات حتدُّ من انت�شار 
املر�س ويجب جترمي مروجي ال�شائعات غري العلمية 

املنتدى الثقايف اخلليجي الأول يختتم 
اأعماله مب�شاركة احتاد كتاب الإمارات 

•• نزوى - عمان-وام:

للكّتاب  الُعمانية  اجلمعية  نظمته  الذي  الأول  اخلليجي  الثقايف  املنتدى  اختتم 
والأدباء اأعمالها اأم�س الأول مبكتبة نزوى العامة مب�شاركة فد احتاد كّتاب واأدباء 

الإمارات .
وت�شمن املنتدى عدًدا من اأوراق العمل فى الدب وال�شعر من بينها ورقة الدكتورة 

مرمي الها�شمي من الإمارات حول حتولت الق�شيدة الإماراتية اجلديدة.
وقد تخلل املنتدى اأم�شية �شعرية قدمها �شعراء من دول اخلليج فيما مت تكرمي 

امل�شاركني يف اجلل�شة النقدية والأم�شية ال�شعرية.

دبي ت�شت�شيف الن�شخة العا�شرة من موؤمتر 
احل�شارة والفنون الإ�شالمية مار�س

»حتولت الق�شيدة العربية املعا�شرة يف ميزان 
النقد« عنوانًا جلائزة ال�شارقة لنقد ال�شعر 

الثقافة وال�شياحة ت�شدر )�شيوخنا قدوتنا( بلغة برايل
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

نظم ن���ادي ت���راث الإم����ارات ممثاًل 
يف مركز زايد للدرا�شات والبحوث، 
الأول  اأم�����������س  ����ش���ع���ري���ة  اأم�������ش���ي���ة 
»الأربعاء« بعنوان »الظفرة يف عيون 
ال�شعراء«، وذلك يف اإطار الربنامج 
ال���ث���ق���ايف امل�������ش���اح���ب مل�����ش��ارك��ت��ه يف 
مهرجان  م����ن   »15« ال���ن�������ش���خ���ة 
اإدارة  جلنة  تنظمه  ال���ذي  ال��ظ��ف��رة 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وال��رتاث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي حت��ت رعاية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  يف  امل�شلحة، 
22 يناير 2022، حيث �شارك يف 
�شعيد  بن  حممد  ال�شاعر  الأم�شية 
اأحمد  را�شد  والدكتور  ال��رق��راق��ي، 
حميد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  امل���زروع���ي، 
�شعيد بولحج الرميثي املدير العام 
مديرة  املن�شوري  وفاطمة  للنادي، 
والبحوث،  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د  م��رك��ز 

اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ورا�����ش����د 
وبدر  العامة،  وال��ع��الق��ات  الإع���الم 
الأمري املدير الإداري ملركز زايد.

ونوهت فاطمة املن�شوري يف مفتتح 
الأم�شية بدور نادي تراث الإمارات 
ال�شعبي  امل����وروث  على  احل��ف��اظ  يف 
ال�����ش��ع��ري ل��ف��رتة مت��ت��د اأك����ر من 
ربع قرن، وذلك من خالل تاأ�شي�س 

التي  ال�������ش���ع���ب���ي«  ال�������ش���ع���ر  »جل����ن����ة 
اأ���ش��رف��ت ع��ل��ى اإ����ش���دار ال��ع��دي��د من 
دواوين ال�شعر النبطي لكبار �شعراء 
الإمارات، موؤكدة اأن النادي ل يزال 
يوا�شل حتى اليوم دوره الريادي يف 
اإ�شدار الدواوين وتنظيم الأم�شيات 
ال�شعرية والحتفاء والتكرمي لكبار 
ال�شعراء وغرها من املبادرات التي 

يف  النبطي  ال�شعر  م�����ش��رة  ت��خ��دم 
الدولة.

ال���دك���ت���ور را�شد  ق����دم  م���ن ج��ان��ب��ه 
حممد  بال�شاعر  تعريفاً  امل��زروع��ي 
وم�شرته  ال���رق���راق���ي  ���ش��ع��ي��د  ب���ن 
عدداً  ق���راأ  كما  ودي��وان��ه،  ال�شعرية 
خ�شائ�شها  وب����ني  ق�����ش��ائ��ده  م���ن 
الرقراقي  ق��راأ  فيما  ومنا�شباتها. 

الوطنية  ال���ق�������ش���ائ���د  م����ن  ع��������دداً 
خمتلف  تناولت  واأخ��رى  والغزلية 

املوا�شيع الجتماعية.
�شعادة  زار  م��ت�����ش��ل  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
حميد �شعيد بولحج الرميثي املدير 
ال��ع��ام ل��ن��ادي ت��راث الإم����ارات جناح 
النادي امل�شارك يف املهرجان، وتفقد 
اأق�����ش��ام اجل���ن���اح يف جولة  ���ش��ع��ادت��ه 

املتخ�ش�س  البحري  الق�شم  �شملت 
حيث ا�شتمع ل�شرح حول ما يعر�شه 
مثل عدة الطوا�س وا�شتخداماتها، 
و�شناعتها،  القدمية  ال�شيد  وعدة 
ومناذج املحامل الرتاثية ومميزات 
ك��ل ن���وع، ك��م��ا ت��ع��رف ع��ل��ى اأن�شطة 
عليها  تقوم  التي  احلديث  ال�شراع 
التابعة  لل�شراع  الإم����ارات  مدر�شة 
للنادي، واطماأن على الأثر الطيب 
للجناح يف التعريف بالإرث البحري 

و�شط ح�شور املهرجان.
ور�س  اأي�شاً  �شعادته  جولة  و�شملت 
احلرفيات الرتاثيات الالئي ظللن 
ي��ق��دم��ن ور����ش���اً ح��ي��ة ع���ن احل���رف 
ال�شدو  م��ث��ل  ال��ق��دمي��ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
ال��ت��ي ظلت  والتلي و���ش��ف اخل��و���س 
ال��زوار ل�شيما من الأجيال  جتذب 
على  �شعادته  اأثنى  حيث  اجلديدة، 
اجلهد الكبر الذي ظلت ت�شطلع 
به احلرفيات الرتاثيات يف النادي.

ك��م��ا ت���وق���ف ���ش��ع��ادت��ه ع��ن��د من���اذج 
مثل  ال��رتاث��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة  البيوت 
ب��ي��ت ال��ب��ح��ر وب���ي���ت ال�����ش��ع��ر وبيت 
القرية  ن���ف���ذت���ه���ا  ال����ت����ي  ال�����ع�����ني، 
الرتاثية، واطلع �شعادته على مدى 
التجاوب الذي وجدته ل�شيما من 
ال�شياح  بني  من  بالعمارة  املهتمني 
اإعجابهم  اأب�����دوا  ال��ذي��ن  وال������زوار، 
القدمية للبيئات  البيوت  مبالءمة 
املتنوعة يف الدولة. و�شمن جولته 
التفقدية تعرف �شعادة املدير العام 
للنادي على امل�شاركة النوعية ملركز 
زاي����د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث حيث 
من  لنخبة  مبعر�س  امل��ك��ان  اأث���رى 
والتاريخ  ال��ث��ق��اف��ة  يف  الإ����ش���دارات 
والرتاث وال�شعر ال�شعبي، معرو�شة 
ال�شعبي  ال�شوق  النادي يف  يف جناح 
كما  الظفرة،  �شوق  للمهرجان، ويف 
توقف �شعادته عند معر�س ال�شور 
ال����ذي ي��ج�����ش��د م�����ش��رة امل��غ��ف��ور له 

نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
وتاأ�شي�س  بناء  يف  ث��راه«  اهلل  »طيب 
�شور  يقدمه  ما  بني  ومن  الدولة، 
لزيارات املغفور له اإىل منطقة ليوا 

وبدع زايد يف منا�شبات خمتلفة.
كما تفقد �شعادته ركن اإدارة البيئة 
النادي  يف  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة 
عن  يقدمها  ال��ت��ي  التوعية  وث��م��ن 
واأهميتها  ال�����ش��ح��ي��ة  الح������رتازات 
مل��ن��ع ان��ت�����ش��ار ف��رو���س ك��وف��ي��د 19 
ال����زوار، وامل��ط��ب��وع��ات املوجهة  ب��ني 
البيئة  باأهمية  لتعريفهم  للنا�شئة 

واملحافظة عليها.
و�شملت الزيارة اأي�شاً ركن ال�شقارة 
م����ن زوار  ال���ع���دي���د  ال�������ذي ج������ذب 
ت����ب����اروا يف حمل  امل���ه���رج���ان ح��ي��ث 
كما  بها  ال�شور  وال��ت��ق��اط  الطيور 
واأنواعها  ع���ادات���ه���ا  ع��ل��ى  ت���ع���رف���وا 
تنويراً  �شعادته  وتلقى  ومميزاتها. 
امل�شاركة  ���ش��ر  ع���ن  ق�����ش��م  ك���ل  يف 
يف امل��ه��رج��ان م��ن ف���رق ال��ع��ام��ل��ة يف 
اجلناح من موظفي مركز الظفرة 
ال���ذي  ال����ن����ادي  اإدارات  وم���وظ���ف���ي 
ال���ن���ادي ي��ع��د من  اأن ج��ن��اح  ب��ي��ن��وا 
وال�شياح  للزوار  جذباً  املواقع  اأكر 
�شعادة  و�شكر  املهرجان،  اأي��ام  طوال 
على  العاملة  الطواقم  العام  املدير 
اجل��ه��د ال���ذي ب��ذل��وه وال��ت��ف��اين يف 
اإظهار الدور املهم للنادي يف حفظ 
وت��وث��ي��ق ون�����ش��ر ت����راث الإم�������ارات. 
وك����ان ���ش��ع��ادة امل���دي���ر ال���ع���ام لنادي 
تراث الإمارات قد ح�شر يف املن�شة 
مهرجان  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الظفرة اأم�س الول، حيث �شارك يف 

تكرمي الفائزين.

•• مدينة زايد -وام:

بدورته  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  ي�����ش��ك��ل 
الإم����ارات  ر���ش��ال��ة  ع�����ش��رة،  اخلام�شة 
ال������رتاث������ي������ة مب������ا ي���ت�������ش���م���ن���ه من 
تراثية  تراثية  وفعاليات  م�شابقات 
�شحراء  ب��واب��ة  حتت�شنها  متنوعة 
يف  زايد"  "مدينة  اخل�����ايل  ال���رب���ع 
اأبوظبي،  ب���اإم���ارة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
داخ��ل دولة  و�شط ح�شور كبر من 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  الإم��������ارات 
وال�شائحني  العربية  اخلليج  ل��دول 
ال���ع���امل، وال�����ذي ي�شتمر  م���ن ح���ول 
لغاية 22 يناير اجلاري حتت رعاية 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وب��ت��ن��ظ��ي��م 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 

اأبوظبي.
مناف�شات  الإب�����ل  م��زاي��ن��ة  و���ش��ه��دت 
اأ�شواط  ُم���الك الإب���ل يف  ق��وي��ة ب��ني 
احل��������ول ل���ل���م���ح���ل���ي���ات وامل���ج���اه���ي���م 
اأ�شحاب  لإب��ل  الأ���ش��اي��ل  واملهجنات 
القبائل،  واأب����ن����اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
خ�ش�س  �شوطاً   13 ت�شمن  وال��ت��ي 

لها 120 جائزة قيمة.
نائب  امل��زروع��ي  �شيف  عي�شى  وت���وج 
املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
والرتاثية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
الرميثي  ب���ولح���ج  ���ش��ع��ي��د  وح��م��ي��د 
م���دي���ر ع����ام ن�����ادي ت�����راث الإم������ارات 
الأوىل  باملراكز  الفائزين  بالإنابة، 

يف اأ�شواط املزاينة.
واأ�شفرت نتائج حول اأ�شحاب ال�شمو 

ال�شيوخ – حمليات، عن ذهاب املركز 
ال�شيخ  مل��ال��ك��ه��ا  احل����ذرة  اإىل  الأول 
خليفه بن �شيف بن حممد اآل نهيان 
م��ن الإم������ارات، ح��ي��ث ح��ل يف املركز 
ال�شيخ  ملالكها  م��ك��ي��دة  ب��ن��ت  ال��ث��اين 
نهيان  اآل  زايد  �شلطان بن  هزاع بن 
م���ن الإم���������ارات، وح�����از ع��ل��ى املركز 
هزاع  ال�شيخ  ملالكها  الظبي  الثالث 
نهيان من  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
الإم�����ارات، ويف امل��رك��ز ال��راب��ع نوادر 
بن  �شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  ملالكها 
املركز اخلام�س  نهيان، ويف  اآل  زاي��د 
امل���اي���دي���ة مل��ال��ك��ه��ا ال�����ش��ي��خ ه����زاع بن 

�شلطان بن زايد اآل نهيان.
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  �شوط  ويف 
ثنيه -حول جماهيم، ح�شد معايل 
ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد من 
اإذ  الإم��ارات، املراكز الأربعة الأوىل، 
حازت على املركز الأول بينة، واملركز 
الثالث  وامل����رك����ز  وح����ي����دة،  ال����ث����اين 
الزلبة،  ال���راب���ع  وامل���رك���ز  اخل���ط���رة، 
ويف املركز اخلام�س جاءت "�شوامه" 
حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ملالكها 
ال خ��ل��ي��ف��ة م���ن مملكة  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 

البحرين.
وح�شدت املركز الأول يف �شوط حول 
حمليات،   1- القبائل  لأب��ن��اء  ت��الد 
زم���ط مل��ال��ك��ه��ا م�����ش��ب��ح ع��ام��ر عامر 
ح��وي��رب امل��ن�����ش��وري م��ن الإم�����ارات، 
ملالكها  ���ش��راب��ه  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف 
را�����ش����د حم���م���د ����ش���ال���ح ال���را����ش���دي 
الثالث  امل���رك���ز  ويف  الإم�������ارات،  م���ن 
مل���ال���ك���ه���ا حممد  ال���ع���دمي���ه  ج�������اءت 
من  الهاملي  حجي  حممد  عبداهلل 

الإمارات.

لأب�����ن�����اء  ت�������الد  ح�������ول  ������ش�����وط  ويف 
املركز  اأح��رز  - حمليات،   2 القبائل 
مبارك  را���ش��د  ملالكها  م�شغله  الأول 
حمد ال��ه��اج��ري م��ن الإم�����ارات، ويف 
�شالح  ملالكها  دم��ع��ه  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
من  ال��ع��ام��ري  القمدة  �شالح  ج��اب��ر 
الإم��ارات، ويف املركز الثالث ح�شلت 
�شي ملالكها حممد عمر بخيت مهنا 

املن�شوري من المارات.
�شوط حول  الأول يف  امل��رك��ز  ون��ال��ت 
ي�شمح  مفتوح  القبائل  لأبناء  �شرايا 
لل�شركاء - حمليات، انذار ال�شلطنة 
الرواحي  �شامل  ن�شيب حمد  ملالكها 
ميا�شة  ج������اءت  ح���ي���ث  ع����م����ان،  م����ن 
مبارك  مل��ال��ك��ه��ا  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 
من  املن�شوري  �شاملني  �شعيد  عبيد 
الإم�����ارات، ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث حلت 
قندهار ملالكها عبداهلل احمد خليفه 
طوار الكواري من قطر. اأما يف �شوط 
حمليات،   � الأ�شايل  املهجنات  ح��ول 
ع�شيلة  الأول  امل���رك���ز  يف  ت�����ش��درت 

الفندي  خ��م��ي�����س  ال��ف��ن��دي  مل��ال��ك��ه��ا 
غامن املزروعي من الإم��ارات، وجاء 
يف املركز الثاين النايفة ملالكها �شامل 
املزروعي  هميله  م�شلم  علي  حمد 
م���ن الإم���������ارات، ون�����ال ع��ل��ى املركز 
�شويد  ال����دوده  ملالكها  ق��م��ة  ال��ث��ال��ث 

مبارك العامري من الإمارات.
ويف �شوط حول رئي�شي �شرايا لأبناء 
القبائل1 رمز – حمليات، ح�شدت 
ملالكها  م��ي��ا���ش��ه  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
اخليلي  عوي�شه  �شهيل  حمد  نا�شر 
املركز  يف  وح���ل���ت  الم�����������ارات،  م����ن 
�شعيد  حميد  ملالكها  وط���ن  ال��ث��اين 
ال�شيد �شعيد املحرمي من الإمارات، 
ملالكها  ن��و  الثالث  امل��رك��ز  وج���اءت يف 
املن�شوري  �شقر  �شامل  نا�شر  �شامل 

من الإمارات.
�شوط  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  وح�شلت 
حول رئي�شي �شرايا لأبناء القبائل2 
ملالكها  ت�����ش��ري��ف  – حم��ل��ي��ات،  رم���ز 
املن�شوري  �شقر  �شامل  نا�شر  �شامل 

م���ن الإم���������ارات، ون�����ال ع��ل��ى املركز 
حمد  نا�شر  ملالكها  الظبي  ال��ث��اين 
وح�شلت  عمان،  من  املعويل  خلفان 
ملالكها  ���ش��ف  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
عبداهلل احمد خليفه طوار الكواري 

من قطر.
ويف �شوط حول تالد لأبناء القبائل 
املركز  على  ح�شلت  جماهيم   1-
�شامل  �شالح  ملالكها  ال��واف��ي��ه  الأول 
����ش���ال���ح ال���ع���ام���ري م����ن الم��������ارات، 
الثاين  امل���رك���ز  يف  م�����ش��ك��ل��ه  وج�����اءت 
مل��ال��ك��ه��ا حم��م��د ���ش��امل ���ش��امل مثيب 
النابت من قطر، ونالت على املركز 
الثالث القعي�شه ملالكها �شغر �شامل 

علي غريب العامري من المارات.
اأم������ا يف ����ش���وط ح�����ول ت�����الد لأب���ن���اء 
ح�شدت  جم���اه���ي���م،   2- ال���ق���ب���ائ���ل 
مبارك  ملالكها  مكحول  الأول  املركز 
من  املن�شوري  حميد  �شاملني  حمود 
الإم�����ارات، ويف امل��رك��ز ال��ث��اين ولهة 
را�شد  حمد  النخرة  حممد  ملالكها 

ال��ع��ام��ري م��ن الم����ارات، ون���ال علي 
عيد  ملالكها  الطويل  الثالث  امل��رك��ز 
من  املن�شوري  حميد  �شاملني  حمود 
الإم���ارات. وت�شدرت يف �شوط حول 
ي�شمح  مفتوح  القبائل  لأبناء  �شرايا 
للمركز  جم���اه���ي���م،   – ل���ل�������ش���رك���اء 
بلو�س  �شاري  ملالكها  الوافيه  الأول 
ب���راك امل��زروع��ي م��ن الم�����ارات، ويف 
املركز الثاين الطايلة ملالكها حممد 
الإم�����ارات، ونال  م��ن  �شالح جم��رن 
ملالكها عيد  ال��زع��وج  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
من  املن�شوري  حممد  ذي��ب��ان  را���ش��د 

الإمارات.
�شرايا  رئي�شي  ح���ول  ���ش��وط  يف  اأم���ا 
– جماهيم،  رم��ز  القبائل1  لأب��ن��اء 
ملالكها  هيافه  الأول  املركز  ت�شدرت 
من  العامري  جم��رن  �شالح  حممد 
الإم����ارات، ويف امل��رك��ز ال��ث��اين جاءت 
براك  ب��ل��و���س  ���ش��اري  ملالكها  ال��ن��اي��ر 
امل��زروع��ي م��ن الإم����ارات، ويف املركز 
الثالث الوافية ملالكها نا�شر حممد 

�شويد املن�شوري من الإمارات.
حول  ����ش���وط  الأول  امل���رك���ز  ون���ال���ت 
القبائل2  لأب���ن���اء  ���ش��راي��ا  رئ��ي�����ش��ي 
– جم��اه��ي��م، احل��اك��م��ة ملالكها  رم��ز 
من  العامري  جم��رن  �شالح  حممد 
النادره  الثاين  املركز  الإم��ارات، ويف 
املزروعي  براك  بلو�س  �شاري  ملالكها 
م���ن الم���������ارات، ون�����ال ع��ل��ى املركز 
�شاري  علي  ملالكها  الظفره  الثالث 
بلو�س براك املزروعي من المارات.

اخلمي�س،  ام�����س  ���ش��ب��اح  وان��ط��ل��ق��ت 
ب��ط��ول��ة الأل����ع����اب ال���رتاث���ي���ة �شمن 
والتي  الظفرة،  مهرجان  م�شابقات 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 

وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
اأبوظبي بالتعاون مع جلنة املوروث 
لحتفالت  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأل������ع������اب 

اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية.
عي�شى  ال��ب��ط��ول��ة  ان���ط���الق  ح�����ش��ر 
جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي  �شيف 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
املزروعي  خلفان  وعبيد  والرتاثية، 
وامل�شاريع  التخطيط  اإدارة  م��دي��ر 
املهري  ك��راز  ب��ن  و�شعيد  باللجنة، 

امل�شت�شار باللجنة.
الرتاثية  الألعاب  بطولة  وت�شمنت 
ع���������ددا م�����ن الأل�������ع�������اب ال����رتاث����ي����ة 
املطارح  ك��راب��ي،  ومنها  الإم��ارات��ي��ة، 
الدحروي،  ال��رجن-  �شاع،  امل�شارعة، 
�شهدت  اإذ  ال���ري���ا،  معيجيل  م��ي��ت، 
وا�شعة  �شبابية  م�شاركات  البطولة 

وح�شور لفت.
ال��ظ��ف��رة بدورته  م��ه��رج��ان  واأع���ل���ن 
احت�شاب  يتم  حتكيم  اآلية  عن   15
الظفرة  اأ�شواط  التحكيم يف  درجات 
يقوم  اإذ  واملجاهيم،  للمحليات   20
مطبوع  ك�����ش��ف  ب��ت�����ش��ل��ي��م  امل�������ش���ارك 
للمطايا  ت��رت��ي��ب  وف���ق  ال��ل��ج��ان  اإىل 
والحتياط  ال��رئ�����ش��ي��ة  ال��ع�����ش��ري��ن 
ا�شمها،  للمطية،  املت�شل�شل  ال��رق��م 
فيه  يحدده  وال��ذي  ال�شريحة،  رق��م 

امل�شارك ترتيب املطايا.
املقدم  ع���ل���ى اجل�������دول  ب����ن����اًء  وي���ت���م 
م���ن امل�������ش���ارك ت��ق�����ش��ي��م امل��ط��اي��ا اإىل 
 5 جمموعة  ك��ل  يف  جمموعات   4
على  الدرجات  تق�شيم  ويتم  مطايا، 
الأوىل:  امل��ج��م��وع��ة  ال���ت���ايل  ال��ن��ح��و 
الثانية:  امل��ج��م��وع��ة  درج����ة،   500
الثالثة:  امل��ج��م��وع��ة  درج����ة،   400

الرابعة:  املجموعة  درج���ة،   300
درجة.  200

الرتاثي"  الأزي�����اء  "عر�س  وج���ذب 
الذي اأقيم على م�شرح �شوق الظفرة 
اهتمام  الظفرة،  الرتاثي مبهرجان 
زوار املهرجان، حيث ارتدت الفتيات 
وال�شيل  ال���ق���دمي  ال�����ش��ع��ب��ي  ال���ث���وب 
غطاء الراأ�س، والعباءات وال�شراويل 
تراثية  ل��وح��ة  وق��دم��ن  وال���رباق���ع، 
باألوان زاهية وبت�شاميم دجمت بني 

عراقة املا�شي واأ�شالة احلا�شر.
القعود  "ان�شف  م�����ش��اب��ق��ة  وحت���ت���اج 
و�شرعة  وتركيز  م��ه��ارة  اإىل  و�شله" 
على  واحل�����ش��ول  امل�شابقة  يف  للفوز 
للمرحلة  التاأهل  ث��م  وم��ن  القعود، 
النهائية التي �شتقام يوم 22 يناير 
املتاأهلون  فيها  ويتناف�س  اجل���اري، 
من 9 اأيام امل�شابقة، حيث �شيح�شل 
"ن�شف  يف  زمنية  م��دة  اأق��ل  اأ�شحاب 
قيمة  ن���ق���دي���ة  ب���ج���ائ���زة  القعود" 

بالإ�شافة اإىل قعود.
لليوم  امل�����ش��اب��ق��ة  ن��ت��ائ��ج  واأ����ش���ف���رت 
اأحمد  اأب��وب��ك��ر علي  ت��ق��دم  ال�����ش��اد���س 
الأول،  للمركز  ثانية   10.1 بزمن 
ويف امل��رك��ز ال��ث��اين علي ه��ادي املري 
املركز  ويف  ث���ان���ي���ة،   12.4 ب���زم���ن 
بزمن  اأبودانه  مو�شى  اأحمد  الثالث 

ثانية.  13
للمركز  ت��ق��دم  ال�����ش��اب��ع  ال���ي���وم  ويف 
الأول مفرج حممد مفرج الأحبابي 
بزمن 7.3 ثانية، ويف املركز الثاين 
�شامل مزعل �شالح ال�شيعري بزمن 
الثالث  امل��رك��ز  ويف  ث��ان��ي��ة،   15.7
املنهايل  ال�شبيعي  ع��ب��داهلل  �شعيد 

بزمن 16 ثانية.

مهرجان الظفرة .. ر�شالة الإمارات الرتاثية من مدينة زايد اإىل العامل

»تراث الإمارات« ينظم اأم�شية »الظفرة يف عيون ال�شعراء«

�شهادة  البلو�شي  ���ش��امل  �شيف  �شم�شه  ال�����ش��ي��دة/  ف��ق��دت 
بالرقم  ال�شالمي(  ابوظبي  ا�شهم �شادرة عن )م�شرف 

10218699  بعدد 151 �شهما..
م��ن فروع  ف��رع  ت�شليمها لأق���رب  ال��رج��اء مم��ن يجدها   
على  الت�شال  او  م�شكورا.  الإ�شالمي  ابوظبي  م�شرف 

تلفون رقم 0506440903

العدد 13448 فقدان �شهادة اأ�شهم
بتاريخ 2022/1/21 

نبيل  امل����دع����و/م����ه����ا  ف���ق���د 
ابراهيم  حم���م���ود  حم��م��د 
اجل���ن�������ش���ي���ة  م�������������ش������ر     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)27871150A( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

 0503191681

فقدان جواز �شفر
خان  امل��دع��و/ب��ال��ق��ي��از  فقد 
باك�شتان     ، خ�������ان  وط�������ن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4107243WM( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0567707513

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل�������دع�������و/روي�������ن�������ا 
الفلبني     ، �شامبانا  ماكا�س 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)EC4840518( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

 0553746801

فقدان جواز �شفر
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العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

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

ال�شم التجاري:كومبورت ال�شحراء لل�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 0.3 مبنى ال�شيدة موزه عبداهلل �شالح 

واخرين
CN 2997910 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�شادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/5  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205000507 - تاريخ التعديل:2022/01/20
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

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

ال�شم التجاري:عبر املدينة للعطور واملن�شوجات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب 0.6 مبنى ال�شيد �شلطان بطي ماجد

CN 2936544 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/18  لل�شركة 
 - بالرقم:2205002309  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/01/20
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة كاير لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات   رخ�شة رقم:3803752 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شيف �شعيد �شامل �شهيل اخلييلي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد حممد را�شد قروا�س الرميثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مر مر �شتور للهدايا   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3676674 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة مرمي �شامل وليد ا�شماعيل  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف جمعه بن عبيد بن �شالح بن جمعه ال�شعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
ميجبان    ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3922838 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة من�شور حممود حاجي ح�شن املرزوقي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/من البداية للنهاية 

خلدمة تنظيف ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2800229 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد احمد علي �شيف املزروعي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف م�شلم �شالح مبارك �شالح املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإلغ�ء اعالن �ش�بق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:نيو من مون  رقم:1009380 
للنقليات العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 
CN وكافيتريا تا�شتي داين  رخ�شة رقم:2594905 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوت�شر 

CN فيال لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم:2107479 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كباين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اوكاي للتجارة العامة  رخ�شة رقم:2978959 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/خزع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامري لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4207223 

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت 

واي لاللكرتونيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3706715 

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شيدلية 

املركزية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1017761 

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اعاىل اجلبال لعمال الملنيوم

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1116406 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شعيد �شامل �شعيد ال�شاعدى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد قا�شم جافيد جاويد اخرت %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم ح�شن خمي�س دروي�س احلو�شنى

تعديل نوع رخ�شة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة اعاىل اجلبال لعمال الملنيوم

HIGH MOUNTAINS ALUMINIUM WORKS EST

اإىل/ حممد قا�شم جافيد لعمال الملنيوم والزجاج
MUHAMMAD  QASIM JAVAID ALUMINIUM & GLASS WORKS

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ني�شت لني بقالة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2846843 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جيجى جوزيف بارايل جوزيف جي�شون %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / انور على ها�شم مراد البلو�شى من وكيل خدمات اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / انور على ها�شم مراد البلو�شى من 0% اإىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جي�شون بارايل جوزيف
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ني�شت لني بقالة

NEST LINE BAQALA
اإىل/ بقالة ني�شت لني ذ.م.م

  NEST LINE BAQALA L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
الر�س  حنني  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1135702 

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة حنني الر�س لل�شيانة العامة

اإىل/ موؤ�ش�شة حنني الر�س لل�شيانة العامة

  HANEEN AL ARD GENERAL MAINTENANCE EST 

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة رايبور لل�شيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�شة رقم:4140128 
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة رايبور لل�شيانة العامة

RAIPUR GENERAL MAINTENANCE EST

اإىل/ موؤ�ش�شة رايبور لل�شيانة العامة والو�شاطة العقارية
RAIPUR GENERAL  MAINTENANCE & REAL ESTATE BROKERAGE EST

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها  6820004
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا ت�شاي�شي

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:4045279 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافتريا ت�شاي�شي

CHAISE CAFATERIA

اإىل/ مطبخ و كافتريا ت�شاي�شي
  CHAISE CAFATERIA & RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطبخ اعداد الولئم للحفالت  5621002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل مرهون �شامل لبيع الطرابيل و الرخام  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2981326 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد كوماك %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مرهون �شامل على اخلنب�شى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل مرهون �شامل لبيع الطرابيل و الرخام
MORHOON SALEM TARPAULIN AND TENTS SHOP

اإىل/ حمل حممد كوماك للطرابيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
MUHAMMAD KOMAK SHADE SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب اخليام واملظالت  4390022
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تاأجر اخليام و املظالت  7729008

 تعديل ن�شاط / حذف خياطة وجتهيز اخليام والطرابيل  1392001.1
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيفنكو للمقاولت و ال�شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3672517 
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد هالل زايد حممد الفالحى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيفنكو للمقاولت و ال�شيانة العامة
CIVENCO CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �شيفنكو للمقاولت وال�شيانه العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CIVENCO CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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•• دبي-الفجر: 

العلماء  ���ش��ل��ط��ان  ع��م��ر  م��ع��ايل  اأك����د 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��دول��ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ش���اد 
اأن ح��ك��وم��ة دولة  ب��ع��د،  ال��ع��م��ل ع���ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم��������ارات 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، تتبنى 
وتر�شيخ  العاملية  �شراكاتها  تعزيز 
مع  امل�شرتك  والعمل  التعاون  اأ�ش�س 
ال��ع��امل، من خالل  احلكومات ح��ول 
م�����ش��ارك��ة ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة التي 
يف  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  طورتها 
خمتلف القطاعات ل�شناعة م�شتقبل 

اأف�شل للمجتمعات.
ج����اء ذل�����ك، خ����الل اج���ت���م���اع معايل 
ع��م��ر ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء م���ع معايل 
العلوم  وزي��ر  كري�شني  جو�شي  تيتو 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ك��ول��وم��ب��ي��ا، يف 
جناح جمهورية كولومبيا الواقع يف 
 2020 اك�شبو  يف  الفر�س  منطقة 
"الإيقاع  ���ش��ع��ار  يحمل  ال���ذي  دب���ي، 
بامل�شتقبل"،  ي�شلنا  ال��ذي  املو�شيقي 
بح�شور �شعادة خو�شي ماك�شميليون 

غ���وم���ي���ز ن����ائ����ب وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
كولومبيا، و�شعادة ايفان دوران نائب 

وزير التحول الرقمي يف كولومبيا.
واأ��������ش�������ار وزي��������ر ال������دول������ة ل���ل���ذك���اء 
الرقمي  والق��ت�����ش��اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د، اإىل 
ال����ش���ت���ف���ادة من  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  اأن 
وحلول  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اأولوية  ي�شكل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
امل��ق��ب��ل��ة لإي����ج����اد حلول  ل��ل��م��رح��ل��ة 

مبتكرة للتحديات وتطوير جمالت 
اإعداد  يتطلب  ما  امل�شتقبلية،  العمل 
ومت��ك��ني راأ�����س امل���ال ال��ب�����ش��ري وبناء 
ال����ق����درات وال�����ك�����وادر ال����ق����ادرة على 
وتوظيف  الرقمي  التطور  مواكبة 
مواجهة  يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
اق��ت�����ش��اد رقمي  ال��ت��ح��دي��ات وب���ن���اء 
املجتمعات  خل���ر  م�����ش��ت��دام  م��ع��ريف 

وال�شعوب.
اإن ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم������ارات  وق�����ال 

حري�شة على تعزيز تبادل اخلربات 
جمهورية  م��ع  الناجحة  وال��ت��ج��ارب 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
ال�شطناعي،  وال����ذك����اء  احل���دي���ث���ة 
فر�س  ا����ش���ت���ك�������ش���اف  يف  ي�����ش��ه��م  م����ا 
التحول  ت��دع��م  ج��دي��دة  م�شتقبلية 
يقوم  م�شتدام  معريف  اقت�شاد  نحو 
يف  احلديثة  التقنيات  توظيف  على 
م�شتوى  وحت�شني  الأع��م��ال  تطوير 
الرقمية  اجل��اه��زي��ة  لتعزيز  الأداء 

باجلهود  اأ�����ش����اد  ك��م��ا  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
كولومبيا  ج��م��ه��وري��ة  تبذلها  ال��ت��ي 
التكنولوجيا  ت���وظ���ي���ف  جم�����ال  يف 
احلديثة يف خمتلف جمالت العمل 
املهارات  ومت���ك���ني  ب���ن���اء  يف  ودوره������ا 
الرقمية وتطوير راأ�س املال الب�شري 
يف هذا املجال لدعم التحول الرقمي 

وتعزيز اجلاهزية للم�شتقبل.
�شلطان  ع��م��ر  م���ع���ايل  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الكولومبيني  امل�شوؤولني  العلماء مع 

للذكاء  الإم�����������ارات  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
لالإجنازات  وت��ط��رق  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
املجال  هذا  يف  الدولة  حققتها  التي 
التي  وامل������ب������ادرات  ال����ربام����ج  واأه�������م 
املا�شية  امل��رح��ل��ة  خ����الل  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
مثل جامعة حممد بن زايد للذكاء 
الأوىل  ت���ع���د  ال���ت���ي  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن 
التي تهدف ملحو  الرقمية  واملدار�س 
النائية  ال���دول  يف  الرقمية  الأم��ي��ة 

والفقرة.

ت��ع��زي��ز اأخ���الق���ي����ت ال��ذك���ء 
اال�شطن�عي

امل�شوؤولني  م���ع  م��ع��ال��ي��ه  ب��ح��ث  ك��م��ا 
�شبل  الجتماع  خالل  الكولومبيني 
والتجارب  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز 
توظيف  جم��������الت  يف  ال����ن����اج����ح����ة 
التكنولوجيا احلديثة واأدوات الذكاء 
التحديات  مواجهة  يف  ال�شطناعي 

تبني  تعزيز  جانب  اإىل  امل�شتقبلية، 
والتقنيات  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول  اأب����رز 
لبناء مناذج عمل حكومية  احلديثة 
ت�شريع  على  اإيجاباً  تنعك�س  جديدة 
الرقمي  والتحول  النتقال  عمليات 

ال�شامل يف جميع جمالت احلياة.
وبحث الجتماع �شبل تعزيز �شراكات 
م�شتقبلية  خطط  وو���ش��ع  البلدين 
بناء  جم����الت  يف  ال��ت��ع��اون  لتو�شيع 
ال��ق��درات وت��ب��ادل اخل���ربات، وتعزيز 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  اأخ���الق���ي���ات 
وفر�س اإعداد برنامج تدريبي يركز 
على الطلبة الأ�شغر �شناً بهدف بناء 
اإىل  وتطرق  كولومبيا،  يف  ال��ق��درات 
الدرا�شات  املعريف بني طلبة  التبادل 
والدكتوراة"  "املاجي�شتر  ال��ع��ل��ي��ا 
ال�شطناعي  ال�����ذك�����اء  جم������ال  يف 
املتاحة  وال���ف���ر����س  ال���دول���ت���ني  ب���ني 
يف  ي�شهم  م��ا  البلدين  يف  للمواهب 
الرقمية  امل���ه���ارات  م�����ش��ت��وى  ت��ع��زي��ز 
مت  كما  ن��ط��اق.  اأو���ش��ع  على  وتعميم 
خ���الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س اإجن����ازات 
اأخالقيات  ت��ع��ري��ف  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي والإجن������ازات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا يف جمال  ال���ت���ي ت��ط��م��ح 

تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة. 

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

حدود  لها  لي�س  التى  املغلقة  ال��دول  من  بوركينافا�شو  اأن  من  الرغم  على 
،ت�شع   2020 اك�شبو  يف  ال���ش��ت��دام��ة  منطقة  خ��الل  م��ن  اأن��ه��ا  اإل  ب��ح��ري��ة، 
اإىل  وتدعو اجلمهور  املنفردة،  وثقافتها  تاريخها  على  ال�شوء  وت�شلط  نوراً 
الغنية وذلك  التعرف على طبيعتها واكت�شاف مواردها الطبيعية وثقافتها 
ا�شمها  اأن كان  الرائعة، فمن بعد  الأفريقية  ال�شينما واحلرف  عرب �شناعة 
بوركينافا�شو   اأ�شم  عليها  واطلق  �شانكار  توما�س  الرئي�س  جاء  العليا  فولتا 
جاء  ما  وه��ذا  املحليتني،  باللغتني  وذل��ك  الطاهرين،  النا�س  اأر���س  مبعنى 

�شمن املعلومات التاريخية يف جناحها.
ظهر  وه��ذا  امل�شتقبلية،  الدولة  روؤي��ة  اأك�شبو  يف  بوركينافا�شو  جناح  يج�شد 
توزيع  ومت  ح��واج��ز  ب���دون  مت�شعاً  ج��اء  حيث  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  يف  جلياً 

لعدة  بال�شافة  مرحلة  ك��ل  واأه��م��ي��ة  التاريخي  ال��ت��درج  باأ�شلوب  املقتنيات 
التجارية  القطاعات  عن  املهمة  املعلومات  لر�شد  �شاحة  يف  و�شعت  لوحات 
وال�شناعية يف الدولة، مع عر�س الرتاث احلي بال�شور لوجوه من ال�شعب 
تدل على البهجة وال�شعادة والتطلع للم�شتقبل من خالل التنمية امل�شتدامة 
والتطوير امل�شتمر يف البنية التحتية، بالإ�شافة اإىل عر�س العمارة التاريخية 
من خالل ا�شتعرا�شها عرب ال�شا�شات اللكرتونية وتو�شيح احلياة اليومية 
150 عاماً،  "ديول�شوبا" الذي مر على ان�شائه  واملباين الرتاثية كم�شجد 
ف��رتة للحفاظ  له كل  دوري��ه  الأوىل ويتم عمل �شيانة  وم��ازال على هيئته 
وبيوت  اأك��واخ  لالأن  بها  بوركينافا�شو  واأن  التورية، خا�شة  عليه من عوامل 

م�شنوعة من الطني والق�س والأخ�شاب.
اجلدران  اأن  ال��زائ��ر  �شيكت�شف  بوركينافا�شو  ج��ن��اح  يف  ال��رح��ل��ة  ب��داي��ة  م��ن 
الرئي�شية للجناح و�شعت بجوارها املقتنيات القيمة فعلى اجلهة اليمنى من 

املدخل اأطالل "لوربيني" تلك الأحجار التى تنتمي اإىل موقع تراثي مهم يف 
الدولة مت ان�شمامه اإىل اليون�شكو للرتاث العاملي، وميثل هذا الإرث الثقايف 
التجارة  خالل  من  الو�شطى  الع�شور  يف  وثرائها  الدولة  �شخ�شية  العظيم 
اأهتمت  التى  الأجنحة  وم��ن  وعلم  �شيادة  ذات  دول��ة  ولنها  ال�شحراء،  عرب 
باأبنائها الذين اأثروا يف وجدان �شعبهم وخدموا وطنهم و�شاهموا يف رفعته 
"اأر�س  فاتخذ اجلناح �شعار ا�شتوحى من هذه اللفتة الإن�شانية باأن ال�شعار 
النبالء" ا�شقاط على هوؤلء الفر�شان الذين خلدتهم الدولة بو�شع �شورهم 

يف اجلناح كعرفان ملا قدموه للوطن وللب�شرية يف بوركينافا�شو.
بينها  م��ن  مهمة  معلومات  عليها  دون  اللوحات  م��ن  ع��دد  اجل��ن��اح  وبو�شط 
اأهم املحا�شيل الزراعية التى تعد موردا من موارد الدولة والتى ت�شاهم يف 
الدخل القومي للبالد، مثل الكاجو والفا�شوليا والقطن ولها ت�شنيف دويل 
لنتاج هذه املحا�شيل الزراعية، ولوحة اخرى بعنوان روؤية م�شتقبلية حتدد 

مالمح املرحلة وقوة الدولة يف الق�شاء على الف�شاد واحلد منه واحت�شان 
الهدف من  اإىل  اأخ��رى  لوحة  ت�شر  العنوان  نف�س  ال��دويل، وحتت  التعاون 
بناء اقت�شاد تناف�شي يف بلد ي�شتمر يف الزدهاريف املنطقة، وهناك لوحة تنوه 
اإىل احلفاظ على وحدة الدولة التى تقوم على ال�شالم والت�شامن الوطني 

وامل�شاواة بني اجلن�شني.
املحلية،  وامل�شغولت  اليدوية  باحلرف  اأك�شبو  يف  بوركينافا�شو  جناح  واأهتم 
فخ�ش�شت ركن اطلقت عليه ا�شم القرية احلرفية ملا به من مقتنيات كثرة 
من امل�شغولت التى ت�شنعها الن�شاء بالدولة، والأواين الفخارية التى خ�ش�س 
لبع�شها اأماكن داخل �شناديق زجاجية للحفاظ عليها، وعلى اجلانب الأخر 
والن�شاء،  الرجال  التقليدي على متاثيل لتو�شيح مالب�س  الزي  مناذج من 
عرفت  ال��ذي  املحلي  واليقاع  املو�شيقية  الألت  �شمل  مفتوح  مكان  وا�شيف 

به الدولة. 

•• دبي-وام:

�شعورا  دب��ي،   2020 اإك�شبو  يف  كوبا  جمهورية  جناح  يف  التجول  مينحك 
الزاهية،  ب��الأل��وان  املٌفعمة  القدمية  الكوبية  ال�شوارع  يف  التجول  ي�شاهي 
من خالل م�شهد ناب�س باحلياة يف �شوارع هافانا، والرتاق�س على اإيقاعات 
اأبرز  عر�س  املختلف  جناحها  خالل  من  كوبا  حت��اول  اإذ  الكوبية،  املو�شيقى 

منتجاتها وفنونها للعامل عرب من�شة اإك�شبو العاملية.
باأبعادها  املعمارية  الت�شكالت  تلك  خ��الل  م��ن  كوبا  جناح  ت�شميم  ويظهر 
الفكرية والثقافية، وتعيدنا اإىل تاأثر العمارة الباروكية يف منت�شف القرن 
18 يف كوبا، حيث ي�شت�شعر الزائر كاأنه يف رحلة يف خم�شينيات القرن املا�شي، 
املباين  تفا�شيل  ي��ربز  اأن  اجلناح  ح��اول  الكوبية  ال�شخ�شية  مكونات  وع��رب 

الكوبيون يف  ي�شتخدمها  ما  عادة  التي  املفتوحة،  ال�شاحات  بتلك  وال�شوارع، 
بناء حلظاتهم املتفردة.

ويف زواي���ا جانبيه م��ن اجل��ن��اح ال��ك��وب��ي، ت��رى األ��وان��اً زاه��ي��ة؛ ك��ل ل��ون يعرب 
اأو رق�شات على نغمات مو�شيقي  اأو ثقافة من نوع ما  اإم��ا عن فنون كوبية 
الذي ي�شر  "فنون كوبا"،  �شعبية، فتجد عنوانا لفت على ج��دران اجلناح 
واإعادة  امل�شتدام،  التعبر  اأ�شا�شه  نهجاً  تبنوا  قد  الكوبي  الفن  كبار  اأن  اإىل 
التقاليد  املواد املختلفة يف عملهم، وابتكار حركة خا�شة، تدمج بني  تدوير 
اإ�شراقاً  اأكر  املا�شي مع م�شتقبل  وت�شتح�شر  املعا�شرة،  والتقنيات  الكوبية 

وا�شتدامة.
وعلى اإحدى اجلداريات روجت كوبا لنف�شها؛ قائلة: "اإنها موطن للمواهب 
الأفكار  حرية  يف  وجت�شد  للحرية  كوبا  حب  تطور  لقد  لالبتكار  وحا�شنة 

يجعلها  مما  وال�شتدامة،  للعلم  الالمتناهي  وال�شعي  والت�شامن  والب��داع 
اأر�شا خ�شبة تزخر باحللول للعديد من امل�شكالت امللحة يف العامل".

و�شمن التاأثرات املُلهمة للجناح، "مو�شيقي الروح" و"رق�شات كوبا"، حيث 
اأرجاء اجلناح  "املامبو"، فن مو�شيقي ذي اأ�شول كوبية، يف  ت�شمع مو�شيقي 
مما ي�شعرك باأنك تريد اأن تتفاعل معها وتوؤدي رق�شة "ال�شال�شا" ال�شهرة، 
لعبة  ع��رب  معا  كوبا  روائ���ع  ب�شّم  لال�شتمتاع  الكوبي  اجل��ن��اح  ي��دع��وك  كما 

تعاونية، اأو تعّلم رق�شة ت�شا ت�شا.
عرب اإك�شبو 2020 دبي، ارت�شمت عناوين لفتة على غالبية جدران اجلناح 
ال�شناعة  لفخر  اخت�شار  وه��و  للحياة"  "احلياة  فمثاًل  ال��زاه��ي��ة،  الكوبي 
ي��دع��وك اجل��ن��اح لإم��ت��اع ذائ��ق��ت��ك مب�����ش��روب موهيتو منع�س  ال��ك��وب��ي��ة، كما 

م�شنوع من �شكر الق�شب الكوبي يف م�شرب كوبي خا�س.

التي  لالأهمية  وا���ش��ح  كدليل  دولة"،  ت��وج��د  ل  �شكر  "بدون  ع��ب��ارة  وت���ربز 
�شناعات  يف  اأدخ��ل��وه  ال��ذي  ال�شكر  ق�شب  اإىل  الكوبي  ال�شعب  اإليها  ينظر 
الغذائية وال�شيدلنية،  �شتى منها احللوى، والع�شل، والع�شائر، واملنتجات 
املا�شية  وعلف  احليوية،  الكهرباء  وتوليد  والبال�شتيك،  واخل�شب،  وال��ورق، 
و�شناعة الأدوية، كما ٌتعد بلدة »ترينداد« الكوبية اأحد مواقع الرتاث العاملي 
اأهمية تاريخية كمركز لتجارة ال�شكر يف  1988، ولها  لليون�شكو منذ عام 

القرنني 18 و19 يف منطقة البحر الكاريبي.
ورغم اأن كوبا عانت مثل غرها من ويالت احلروب وتبعات الثورات وماآ�شي 
اأنه عرب جناح كوبا مبنطقة ال�شتدامة،  اإل  ال�شابقة،  القرون  الهجرة عرب 
جتد عفوية ل تزال حا�شرة يف احلياة اليومية، ورغبة جاحمة يف الت�شال 

بالعامل اخلارجي، من خالل اإك�شبو 2020 دبي.

جناح بوركينافا�شو ي�شم النبالء واأطالل لوربيني وقرية 
احلرف اليدوية يف اأك�شبو 2020 

خالل لق�ئه وزير العلوم والتكنولوجي� الكولومبي يف اإك�شبو 2020 دبي

عمر �شلطان العلماء: بناء كوادر قادرة على مواكبة التطور الرقمي وتوظيف التكنولوجيا يف مواجهة التحديات وبناء اقت�شاد رقمي معريف م�شتدام

•• اأبوظبي-وام:

مبادلة  �شركة  مع  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اأبوظبي  �شرطة  بحثت 
لال�شتثمار، يف جمال الربامج وامل�شاريع املبتكرة اجلديدة واملتعلقة 
بنزلء املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية والرعاية الالحقة للمفرج 
يف  عقد  اجتماع  يف  وذل��ك  املجتمعية،  باخلدمة  واملحكومني  عنهم 
ال�شركاء  "توا�شل  �شعار  حت��ت  دب��ي   2020 باإك�شبو  ف��زع��ة  ج��ن��اح 

و�شنع الفر�س".
التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�شمري  حميد  �شعادة  الجتماع  ح�شر 
واملوارد  املوؤ�ش�شية  لل�شوؤون  التنفيذي  والرئي�س  مبادلة  ملجموعة 
اخلييلي  جمعة  اأحمد  والعقيد  مبادلة،  �شركة  من  ووف��د  الب�شرية 

مدير اإدارة املتابعة ال�شرطية والرعاية الالحقة بقطاع اأمن املجتمع 
وعدد من �شباط �شرطة اأبوظبي.

واأكد مدير ادارة املتابعة ال�شرطية والرعاية الالحقة اهتمام القيادة 
مبا  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  التكاملية  ال�شراكات  بتعزيز  ال�شرطية 
يدعم التوجهات احلكومية يف تعزيز جودة احلياة للفئات امل�شتهدفة 
والندماج  العطاء  مفاهيم  يعك�س  مب��ا  املحلية  امل�شافة  والقيمة 

والحتواء يف املجتمع الإماراتي.
�شركائها  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت�����ش��ع��ى  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
امل�شتهدفة من النزلء  اإىل توفر الفر�س للفئات  ال�شرتاتيجيني 
واملفرج عنهم مبا يتواءم مع احتياجات التاأهيل والرعاية الاّلحقة 

وتعزيز دورهم اليجابي يف املجتمع.

�شرطة اأبوظبي ومبادلة تبحثان تنفيذ م�شاريع مبتكرة يف اإك�شبو 2020 دبي

على نغمات مو�شيقي املامبو.. كوبا القدمية تنب�س باحلياة يف اإك�شبو 2020 دبي
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عربي ودويل

اخلطر  خط  اإىل  و�شلتا  الع�شكرية  وتهديداتها  املتحدة  للوليات  العدائية 
اأعطى  ال�شبب  لهذا  اأن  واأو�شحت  الآن”.  بعد  التغا�شي عنه  الذي ل ميكن 
للنظر  “توجيهات  العمال  حل��زب  املركزية  للجنة  ال�شيا�شي  املكتب  اجتماع 
اأنه  كل الأن�شطة املعلقة، فيما يرجح  اإع��ادة ت�شغيل”  ب�شكل فوري يف م�شاألة 

اإ�شارة اىل برنامج ال�شواريخ البال�شتية البعيدة املدى والأ�شلحة النووية.
وياأتي ال�شتئناف املحتمل للتجارب النووية والبال�شتية يف فرتة ح�شا�شة متّر 
اآذار/مار�س  الرئا�شية يف  انتخاباتها  كوريا اجلنوبية  تنظيم  املنطقة مع  بها 
ل�شت�شافة  ال�شمالية،  لكوريا  الوحيد  الكبر  احلليف  ال�شني،  وا�شتعداد 

الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف �شباط-فرباير.
يرى هونغ مني من املعهد الكوري للوحدة الوطنية يف �شيول اأن منذ تن�شيب 
احلوار  يانغ عرو�س  بيونغ  رف�شت  ع��ام،  منذ  بايدن  الأمركي جو  الرئي�س 

التي قّدمتها الإدارة الأمركية وقّررت النتقال اإىل اأمر اآخر.

رايت�شل مينيونغ يل من  املرحلة«. لكن  �شّرعت هذه  العقوبات  الأخ��رة من 
معّيًنا  هام�ًشا  ترتك  قد  يانغ  “بيونغ  اأن  تعترب  لالأبحاث  �شتيم�شون  مركز 

للمناورة، بناء على رّد اإدارة بايدن«.
مطلع الأ�شبوع، دعت الوليات املتحدة كوريا ال�شمالية اإىل “وقف ن�شاطاتها 
غر القانونية واملزعزعة لال�شتقرار” وطالبت بفر�س عقوبات دولية جديدة 
ليو  الكورية  اجل��زي��رة  ل�شبه  اخلا�س  ال�شيني  املبعوث  رّد  يانغ.  بيونغ  �شد 
“جمل�س الأمن )الدويل(  اإن  �شياومينغ على هذا الطلب، فكتب يف تغريدة 
لي�س لديه نية مناق�شة م�شروع قرار مزعوم يتعّلق بعقوبات �شد جمهورية 
كوريا الدميقراطية ال�شعبية«. يعتزم النظام الكوري ال�شمايل اأكر من اأي 
وقت م�شى، تعزيز قدراته الع�شكرية يف ظّل الأزمة القت�شادية القوية التي 
متّر بها بيونغ يانغ التي تفاقمها العقوبات الدولية والإغالق ال�شارم حلدود 

البالد منذ 2020 للوقاية من كوفيد-19.
ويف الفرتة الأخرة، ا�شتاأنف النظام الكوري ال�شمايل مبادلته التجارية مع 
ال�شني. ففي نهاية الأ�شبوع املا�شي، و�شل قطار ب�شائع من كوريا ال�شمالية 

اإىل مدينة داندونغ ال�شينية احلدودية للمرة الأوىل منذ مطلع 2020.

•• �صيول-اأ ف ب

هّددت كوريا ال�شمالية اأم�س اخلمي�س باحتمال ا�شتئناف جتاربها ال�شاروخية 
البال�شتية البعيدة املدى والنووية، مع اإعالن املكتب ال�شيا�شي للحزب احلاكم 
مع  ل�”مواجهة طويلة الأمد”  تاأهبه  اأون  الزعيم كيم جونغ  الذي يرتاأ�شه 

الوليات املتحدة.
ومل ُتقدم بيونغ يانغ على اأي جتربة نووية على �شاروخ بال�شتي طويل املدى 
اإجراء حوار مع الوليات املتحدة. والتقى كيم جونغ  2017، مف�شلة  منذ 

اأون ثالث مرات الرئي�س الأمركي ال�شابق دونالد ترامب.
لكن املفاو�شات متوقفة منذ ف�شل قمة هانوي بني كيم وترامب العام 2019. 
ورف�شت كوريا ال�شمالية التي متلك ال�شالح النووي، كل عرو�س املحادثات 

ا تلك فرط ال�شوتية. وا�شتاأنفت جتارب الأ�شلحة، خ�شو�شً
يانغ  بيونغ  املا�شي عقوبات جديدة على  الأ�شبوع  املتحدة  الوليات  وفر�شت 

التي اأجرت منذ مطلع 2022 عدة عمليات اإطالق �شواريخ.
وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية  اأم�س اخلمي�س اإن “ال�شيا�شة 

ويقول “نحن تقريًبا يف 2017 من جديد”، يف اإ�شارة اإىل العام الذي اأجرت 
فيه بيونغ يانغ جتارب على اأ�شلحة نووية و�شواريخ بال�شتية عابرة للقارات، 
يف وقت كان ترامب يطلق على كيم لقب “رجل ال�شاروخ” بينما كان الأخر 

ي�شف الرئي�س الأمركي اآنذاك باأنه “مري�س عقلي«.
وي�شيف “بعد هذا الإعالن، يبدو اأن ل مفّر من اأن تقوم بيونغ يانغ باإطالق 

�شواريخ بال�شتية عابرة للقارات يف م�شتقبل قريب«.
اأن  ال���دويل  لل�شالم  كارنيغي  موؤ�ش�شة  م��ن  ب��ان��دا  اأن��ك��ي��ت  ي��رى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
التجارب النووية تبدو غر مرّجحة، اإل اأن “التجارب على �شواريخ طويلة 

املدى �شتعود«.
اأواخر  اأر�شلها  التي  الر�شالة  “يكرر  اأون  جونغ  كيم  اأن  اإىل  اخلبر  ي�شر 
2019: املوقف الأمركي ل يعطيه اأي �شبب لاللتزام بتجميد )التجارب( 
الذي فر�شه على نف�شه” العام 2018. وي�شيف “لالأ�شف يبدو اأن ال�شل�شلة 

كوريا ال�شمالية تهدد با�شتئناف جتاربها النووية 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
اإيجابًيا  ف��ي��ون  ف��ران�����ش��وا  ك���ان     
بالن�شبة ل� كوفيد-19، ويف حجر 
�شحي قبل العطلة. لذلك �شارك 
اج��ت��م��اع ملجل�س  اأول  ب��ع��د، يف  ع��ن 
اإدارة �شيبور. وكانت هذه املجموعة 
ال��رو���ش��ي��ة ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات قد 
اأعلنت يف 23 دي�شمرب عن ان�شمام 
ال�شابق  الفرن�شي  ال���وزراء  رئي�س 
)2007-2012( اليها، م�شيدة 
جمال  يف  الفريدة”  “خربته  ب��� 
)ك����ذا(.  امل�شتدامة”  “التنمية 
لي�س هذا فقط: املر�شح الرئا�شي 
ال����ذي   ،2017 ل���ع���ام  ال�������ش���اب���ق 
مدتها  بال�شجن  عقوبة  ا�شتاأنف 
مع  ث���الث  بينها  ���ش��ن��وات،  خم�س 
اختال�س  بتهمة  التنفيذ،  تاأجيل 
��ا اأحد  الأم����وال ال��ع��ام��ة، ه��و اأي�����شً

�شركة  يف  يوليو،  منذ  امل�شوؤولني، 
زاروب��زه��ن��ف��ت، وه���ي ���ش��رك��ة نفط 

عمومّية مقرها مو�شكو.
   هذا التعيني املزدوج يدخله اإىل 
وامل��ث��ر للجدل،  امل��خ��ت��ار  ال���ن���ادي 
لزعماء اأوروبيني �شابقني يتلقون 
رو�شية.  جم��م��وع��ات  م���ن  روات�����ب 
ال��ن��ق��ط��ة امل�����ش��رتك��ة ب��ي��ن��ه��م؟ لكل 
م���ن���ه���م ع������ب������ارات ل���ط���ي���ف���ة جت���اه 
على  و�شيا�شته.  بوتني  فالدمير 

امل�شت�شاران  يتلقى  “الّر�شكلة”. 
�شو�شيل  ف��ول��ف��غ��ان��غ  ال�����ش��اب��ق��ان 
ح�شور  ر�شوم  ك��رن،  وكري�شتيان 
اأوي����ل وال�شكك  ل���وك  ���ش��رك��ة  م��ن 
احلديدية الرو�شية على التوايل. 
وك��ان��ت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة كارين 
ك��ن��ي�����ش��ل، ق����د دع�����ت ب����وت����ني اىل 
 2018 زفافها عام  ح�شور حفل 
تتعامل  الآن  وهي  معه.  ورق�شت 
مع �شرودر يف جمل�س اإدارة �شركة 

فيون  فران�شوا  ن��دد  ال�شنني،  م��ر 
املفرو�شة  بالعقوبات  با�شتمرار 
ع��ل��ى رو���ش��ي��ا ب��ع��د اح���ت���الل �شبه 
وو�شفها  ب����ل  ال�����ق�����رم،  ج����زي����رة 
وغر  “غبّية  ب���اأن���ه���ا  ي���ون���ي���و  يف 

قانونّية«.
   ل ي��اأت��ي ه��ذا ال��دع��م م��ن فراغ: 
ف���ق���د ت���ع���اط���ف اب�����ن ����ش���ارث���وا مع 
ال�شوفياتية  امل���خ���اب���رات  ���ش��اب��ط 
رئي�شني  ك���ان���ا  ع���ن���دم���ا  ال�������ش���اب���ق 

فركويل،  ج��ول��ي��ان  الق��ت�����ش��ادي 
نائب رئي�س اإينالكو.

اإىل فيون  “بوتني ل يحتاج  اإن     
����ش���اخ���را نائب  ي���ق���ول  مل�����ش��اري��ع��ه، 
اجلمهوريني،  ح����زب  م���ن  ���ش��اب��ق 
لكن مع هذه املنا�شب ذات الأجور 
العالية، فاإنه ير�شل اإ�شارة اإىل اأن 
ميكن  لرو�شيا  امل��وؤي��دة  اخلطابات 

اأن تك�شبك تقاعًدا ذهبًيا.«
ب��ط��ل��ة هذه  ال��ن��م�����ش��ا  وت���ب���ق���ى     

التقارب  ي���ظ���ل  ل���ك���ن  ل������ل������وزراء. 
م��ع غ��ره��ارد ���ش��رودر اأك����رب. عام 
2014، ورغم الأزمة الأوكرانية، 
ال�شابق  الأمل���اين  امل�شت�شار  احتفل 
من  “�شديقه”  بعيد ميالده مع 
بتعيينه  له  املدين  هو  الكرملني، 
رئ���ي�������ش���ا ل�������ش���رك���ة ن����ورد�����ش����رتمي، 
امل�شوؤولة عن بناء خطوط اأنابيب 
وي�شر  البلطيق.  ب��ح��ر  يف  ال��غ��از 
مدير  ���ش��ي��خ��وف��ت�����ش��وف،  اأن����ط����ون 

الدميقراطية،  ال���ن���زاه���ة  م��رك��ز 
ال����ش���رتاك���ي  “احلزب  اأن  اإىل 
موؤثًرا،  يظل  حيث  الدميقراطي، 

قّدم دعًما حا�شًما لتحقيقه«.
   ما الذي ميكن اأن يقدمه فيون 
اإىل  ت��ع��ي��ي��ن��ه  “يهدف  ل��رو���ش��ي��ا؟ 
�شريًكا  ت��زال  اأن مو�شكو ل  اإظهار 
الدولية؛  ال�شاحة  على  منفتحا 
�شيبور  ل�شركتي  تاأثر  رافعة  اإن��ه 
اخلبر  ي���رى  وزاروبيجنفت”، 

رو�شنفت، والتي تدفع لكل منهما 
يف  دولر  األ�����ف   500 م���ن  اأك�����ر 

ال�شنة.
اأ�شكال  ق��ان��وين م��ن  »اإن���ه �شكل     
ال��ف�����ش��اد ل حت��ك��م��ه ����ش���واب���ط “، 
ال��ربمل��ان الأوروب����ي  ي��ا���ش��ف ع�شو 
و�شيتعني  غ��ل��وك�����ش��م��ان.  راف��اي��ي��ل 
بالنفوذ  اخل��ا���ش��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى 
التحقق  يراأ�شها،  التي  الأجنبي، 
امل�شكلة  ي��ث��ر  ت��ق��ري��ر  م��ن ���ش��ح��ة 
و�شتتم  اجل����اري.  يناير  نهاية  يف 
التو�شيات،  م��ن  ال��ع��دي��د  درا����ش���ة 
منها “قائمة ال�شركات الإ�شكالية 
حمظورة  تكون  قد  والتي  للغاية 
الأوروبيني”.  ال���ق���ادة  ك��ب��ار  ع��ل��ى 
ومع ذلك، من غر املوؤكد اأّن هذا 
دفرت  تاأثيث  عن  البع�س  �شيثني 

عناوين الرئي�س الرو�شي.
عن الك�شربي�س

منهم فيون و�شرودر...

قادة اأوروبيون �شابقون يف جيب بوتني...!
 مت جتنيد روؤ�ش�ء وزراء �ش�بقني من قبل جمموع�ت رو�شية كبرية، وكلهم يتوّجهون بعب�رات لطيفة للكرملني

••عوا�صم-وكاالت

حربية  اإن��������زال  ���ش��ف��ن   6 ع�����ربت 
ال�����ش��م��ال، مبحاذاة  ب��ح��ر  رو���ش��ي��ة 
باأن  التكنهات  اأث���ار  م��ا  بريطانيا، 
حتركها ه��ذا ه��و ج��زء م��ن خطة 
بح�شب  الو�شيكة،  اأوك��ران��ي��ا  غ��زو 
ما اأفادت و�شائل اإعالم بريطانية 

اأم�س اخلمي�س.
ميل”  “ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
اأ�شطول  يف  �شفنا  اأن  الربيطانية، 
جنوبا  اجتهت  الرو�شي  البلطيق 
متجاوزة اململكة املتحدة، وتبعتها 
����ش���ف���ن اأخ���������رى م�����ن الأ�����ش����ط����ول 

ال�شمايل.
وك���ان���ت ال��ب��ح��ري��ة ال��رو���ش��ي��ة قد 
اأيام،   3 قبل  ال�شفن  ه��ذه  ن�شرت 
لكن ل يزال من غر الوا�شح اإذا 

ما كانت متجهة �شوب اأوكرانيا.
وب���و����ش���ع ك����ل ���ش��ف��ي��ن��ة م����ن �شفن 
على  حتمل  اأن  الرو�شية  الإن����زال 

متنها 25 ناقلة جند مدرعة.
واإذا كانت هذه ال�شفن �شت�شارك يف 
اأي عملية ع�شكرية مفرت�شة �شد 
اأوكرانيا، فيتوجب عليها اأن تعرب 
م�����ش��اف��ة ط��وي��ل��ة ح��ت��ى ت�����ش��ل اإىل 
عليه  ال��ذي تطل  الأ���ش��ود،  البحر 

اأوكرانيا.
رو�شيا  اإن  غربية  تقارير  وت��ق��ول 
على  �شخمة  ق���وات  ح�شدت  ال��ت��ي 
لغزوها  ت�شتعد  اأوك��ران��ي��ا  ح���دود 
يف اأواخ��ر يناير اجل��اري اأو مطلع 
مو�شكو  ل���ك���ن  امل���ق���ب���ل،  ف����رباي����ر 
حتركاتها  اإن  وت��ق��ول  ذل��ك،  تنفي 

الع�شكرية ل تهدد اأحدا.
البحرية  ال����ت����ح����رك����ات  وت�����زي�����د 
يف  احل��������رب  اأن  م�����ن  ال����رو�����ش����ي����ة 

اأوكرانيا باتت و�شيكة. ومما يعزز 
مو�شكو  اأن  ه��و  الغربية  امل��خ��اوف 
اأج���������رت ب����ال����ت����زام����ن م�����ع حت���رك 
جوية  م��ن��اورات  احلربية  ال�شفن 
�شاركت فيها مقاتالت حربية من 
طراز “�شوخوي -25” يف ثالث 

مناطق متفرقة يف رو�شيا.
وخالل املناورات، التي �شارك فيها 
القوات  ���ش��رب��ت  ع�����ش��ك��ري،   500

اجلوية اأهدافا مفرت�شة.
البحر  يف  الأ������ش�����ود،  ال��ب��ح��ر  ويف 
الأ�شود ، جنحت �شفينة كا�شيموف 

رو�شيا  ال��غ��رب  يتهم  ق��ت��ي��ل،  األ���ف 
بتقدمي م�شاعدة ع�شكرية ومالية 
اتهامات  وه����ي  ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ني، 

تنفيها مو�شكو.
منطقة  ع������ن  مم����ث����ل����ون  وق���������ال 
دونيت�شك ال�شناعية، الأربعاء، اإن 
على  ال��رو���ش��ي  ال��ه��ج��وم  فر�شيات 
اأكاذيب”،  على  “ُبنيت  اأوك��ران��ي��ا 
املزعومة  رو�شيا  م�شاركة  وكذلك 

يف النزاع اجلاري.
ومع ذلك، مل ت�شتبعد نيكونوروفا 
النف�شاليني  ط���ل���ب  اإم���ك���ان���ي���ة 

“تدمر”  يف  للغوا�شات  امل�شادة 
والبحرية  اجل����وي����ة  الأه����������داف 
امل����دف����ع����ي����ة يف ظ�����روف  ب�����ن�����ران 

العا�شفة ، يف مناورة بحرية.
موالون  انف�شاليون  وات��ه��م  ه��ذا 
كييف  اأوكرانيا،  �شرق  يف  لرو�شيا 
الإقليمية  ال���ت���وت���رات  ب��ت�����ش��ع��ي��د 
وا�شتبعدوا  ال��غ��رب،  تاأييد  لك�شب 
رو�شي  غ����زو  ح�����ش��ول  ف��ر���ش��ي��ات 

معتربين اأنها “اأكاذيب«.
من  الآلف  ع�������ش���رات  ح�����ش��د  م���ع 
ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى احل���دود 

عن  الأوكراين”  ال�شعب  ان��ت��ب��اه 
امل�شاكل القت�شادية والجتماعية 

يف البالد.
واندلع النزاع املحتدم يف منطقتي 
املواليتني  ولوغان�شك  دونيت�شك 
اأن  بعد  اأوكرانيا  �شرق  يف  لرو�شيا 
القرم  �شمت مو�شكو �شبه جزيرة 

عام 2014.
ويتبادل اجلانبان التهام بانتهاك 
�شرق  يف  لل�شالم  مين�شك  ات��ف��اق 

اأوكرانيا املربم عام 2015.
 13 النزاع الذي خّلف  ومنذ بدء 

الأوكرانية، بلغ التوتر بني مو�شكو 
وال���غ���رب اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات��ه منذ 
احل���رب ال���ب���اردة وه��ن��اك خماوف 
متزايدة من ن�شوب �شراع كبر يف 

اأوروبا ال�شرقية.
تنوي  اأنها ل  على  وتوؤكد مو�شكو 
تطالب  ل��ك��ن��ه��ا  اأوك����ران����ي����ا،  غ����زو 
النطاق  وا�شعة  اأمنية  ب�شمانات 

مقابل وقف الت�شعيد.
وزي����ر  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 
اخل���ارج���ي���ة الأم�����رك�����ي اأن���ت���وين 
�شرغي  الرو�شي  بنظره  بلينكن 

جنيف  يف  اجل���م���ع���ة،  لف���������روف، 
لإجراء حمادثات حا�شمة.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية 
ال�شعبية  دون��ي��ت�����ش��ك  ج��م��ه��وري��ة 
ناتاليا  واح���د  ج��ان��ب  م��ن  املعلنة 
لديها  “اأوكرانيا  اإن  نيكونوروفا 
احل��ف��اظ على  ك��ب��رة يف  م�شلحة 
ه���ذا ال��و���ش��ع غ���ر امل�����ش��ت��ق��ر لأنه 
الغربيني،  ال�شركاء  انتباه  يجذب 
���ش��ي��ا���ش��ي��ا ودعما  ث��ق��ال  وي��ك�����ش��ب��ه��ا 

ماليا«.
“ت�شرف  ال��ت��وت��رات  اأن  واأ���ش��اف��ت 

اإذا  م�شاعدة ع�شكرية من مو�شكو 
لزم الأمر.

ا�شتعداد  على  “نحن  واأ���ش��اف��ت: 
حلماية  الح��ت��م��الت  لكل  للجوء 

اأرواح مواطنينا«.
وق��ال��ت اإن����ه م��ن غ��ر امل��ت��وق��ع اأن 
الأرا�شي  ا���ش��ت��ع��ادة  كييف  حت���اول 
التي ي�شيطر عليها النف�شاليون 
بالقوة بعد اأن ا�شتبعدت احلكومة 

الأوكرانية مثل هذه العملية.
“من  نيكونوروفا  ناتاليا  وتابعت 
وت�شجيعه،  ال���غ���رب  ���ش��ل��وع  دون 
ن��ع��ت��ق��د اأن����ه م���ن غ���ر امل���رج���ح اأن 
ع�شكرية  عمليات  اأوك��ران��ي��ا  تنفذ 

على نطاق وا�شع«.
م�شرعون  دع������ا  ال���������ش����ي����اق،  ويف 
رو���س ال��ربمل��ان، الأرب��ع��اء، ملنا�شدة 
ال�����رئ�����ي�����������س ف�������الدمي�������ر ب����وت����ن 
من�شقتني  مبنطقتني  الع���رتاف 
�شرق  يف  رو���ش��ي��ا  م��ع  متحالفتني 

اأوكرانيا كدولتني م�شتقلتني.
زعيم  بينهم  م�شرعا،   11 وق���ال 
احل���������زب ال���������ش����ي����وع����ي ج���ي���ن���ادي 
زي����وج����ان����وف، يف م�������ش���روع ق����رار 
حاجة  يف  رو�����ش����ي����ا  اإن  ب�����رمل�����اين 
با�شتقالل  ر���ش��م��ي��ا  ل����الع����رتاف 
من  �شكانهما  حلماية  املنطقتني 

تهديدات خارجية.
اأن  ال�����ق�����رار  م���������ش����روع  يف  وج�������اء 
يتوجه  الرو�شي  الدوما  “جمل�س 
فالدميروفيت�س  فالدمير  لك، 
)بوتن(، بطلب للنظر يف اعرتاف 
بجمهورية  ال����رو�����ش����ي  الحت�������اد 
وجمهورية  ال�شعبية  دونيت�شك 
كدولتني  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ل��وه��ان�����ش��ك 
بالكتفاء  ت��ت��م��ت��ع��ان  م�شتقلتني 

الذاتي وال�شيادة«.

انف�ش�ليو اأوكراني� يك�شفون نية رو�شي�.. واقرتاح يقلب املوازين

هل بداأت خطة الغزو ؟.. حترك مفاجئ ل�شفن اإنزال رو�شية

امل�شت�شار الأملاين ال�شابق جرهارد �شرودر يغادر ق�شر �شانت بطر�شربغ حيث احتفل بعيد ميالده ال�شبعني اأقام فران�شوا فيلون وفالدمير بوتني عالقة ودية عندما كانا رئي�شني للوزراء

ماليني اإ�شابة بكوفيد يومًيا يف العامل يف الأ�شبوع   3 •• باري�س-اأ ف ب

اأك�����ر م���ن ثالثة  ���ّج���ل م��ت��و���ّش��ط  ����شُ
ماليني اإ�شابة يف اليوم يف العامل بني 

13 و19 كانون الثاين يناير، وهو عدد ارتفع اأكر من خم�شة اأ�شعاف منذ 
تعداد  بح�شب  نوفمرب،  الثاين  ت�شرين  نهاية  اأوميكرون  املتحّورة  اكت�شاف 
اأعّدته وكالة فران�س بر�س. و�ُشجل متو�شط 3،095،971 اإ�شابة يومية 
يف العامل يف الأيام ال�شبعة الأخرة، يف ارتفاع بلغت ن�شبته %17 مقارنة 

بالأ�شبوع ال�شابق.
وت�شبب انت�شار املتحّورة اأوميكرون ال�شديدة العدوى، بت�شارع تف�شي الوباء 
ب�%440 من ح�شيلة  اأك��رب  الأخ��رة: فالأرقام احلالية هي  الأ�شابيع  يف 
569 األف اإ�شابة يومية كانت ُت�شّجل بني 18 و24 ت�شرين الثاين نوفمرب 

2021، يوم اكُت�شفت اأوميكرون يف جنوب اإفريقيا وبوت�شوانا.

يف  ت�ّشّجل  كانت  التي  تلك  بكثر من  اأعلى  بو�شوح  احلالية هي  والأرق���ام 
متو�شط  بلغ  اأوميكرون،  ظهور  قبل  العامل.  يف  ال�شابقة  الوبائية  املوجات 
ني�شان  و29   23 بني   816،840 القيا�شية  اليومية  الإ�شابات  ح�شيلة 
اأعداد  يف  ارت��ف��اع  ن�شب  اأع��ل��ى  حالًيا  ت�شهد  ال��ت��ي  املناطق   .2021 اأب��ري��ل 
الإ�شابات هي اآ�شيا )متو�شط 385،572 اإ�شابة يومية يف الأيام ال�شبعة 
الأخرة، +%68 مقارنة بالأ�شبوع ال�شابق(، ال�شرق الأو�شط )89،900 
اإ�شابة يومية، +%57( ومنطقة اأمركا الالتينية والكاريبي )397،098 

اإ�شابة يومية، +40%(.
 7522 )متو�شط  حالًيا  ارتفاًعا  ا  اأي�شً العامل  يف  الوفيات  ع��دد  وي�شّجل 
وفاة يومية يف الأيام ال�شبعة الأخرة، +%11 مقارنة بالأ�شبوع املا�شي(، 

الأوىل  ل���ل���م���رة  ه����و  ال����ع����دد  وه�������ذا 
امل�شّجلة  ال��وف��ي��ات  اأع����داد  اأع��ل��ى م��ن 
اأواخ������ر ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين ن��وف��م��رب يف 
املتحّورة  فيها  اكُت�شفت  التي  الفرتة 
الثاين نوفمرب(.  18 و24 ت�شرين  اأوميكرون )7343 وفاة يومية بني 
اأوميكرون مما  مع  ن��درًة  اأك��ر  املر�س  باأنواع خطرة من  الإ�شابة  وتبدو 
مثاًل،  املتحدة  اململكة  يف  ال�شابقة.  املهيمنة  املتحّورة  دلتا،  مع  عليه  كانت 
ارتفعت ح�شيلة الإ�شابات اجلديدة مبعّدل اأكر من %330 بني اأواخر 
ت�شرين الثاين نوفمرب ومطلع كانون الثاين يناير. يف الوقت نف�شه، مل يزد 
عدد امل�شابني الذين احتاجوا لأجهزة تنف�س. ت�شتند الأرقام التي جمعتها 
وكالة فران�س بر�س اإىل ح�شائل يومية تعلنها ال�شلطات ال�شحية الوطنية. 
عليها  تظهر  ل  التي  اأو  خطورة  الأق��ل  الإ�شابات  من  كبرة  ن�شبة  وتظل 

اأعرا�س غر مكت�شفة رغم تكثيف الفحو�س يف العديد من البلدان.
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عربي ودويل

 قالت اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، ومقرها جنيف، اإنها تعر�شت 
لهجوم اإلكرتوين وا�شع النطاق هذا الأ�شبوع.

 515 ال�شرية لأكر من  ال�شخ�شية واملعلومات  البيانات  وتعر�شت 
جمعية   60 ب���  املتعلقة  البيانات  اخ���رتاق  يف  للخطر  �شخ�س  األ���ف 

وطنية تابعة للجنة يف جميع اأنحاء العامل.
وكان من بني املت�شررين اأ�شخا�س مفقودون واأ�شخا�س حمتجزون 
والكوارث.  والهجرة  النزاع  ب�شبب  اأ�شرهم  عن  انف�شلوا  واأ�شخا�س 
اإ�شاءة  اأو  ال��ب��ي��ان��ات  ن�شر  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  قلقها  ع��ن  اللجنة  واأع��رب��ت 

ا�شتخدامها.
وقال املدير العام للجنة الدولية لل�شليب الأحمر روبرت مارديني 
املعلومات  ه���ذه  ا���ش��ت��ه��داف  م��ن  واحل����رة  ب��ال��ف��زع  جميعا  “ن�شعر 

الإن�شانية والإ�شرار بها«.
ال�شعفاء،  الأ�شخا�س  يعر�س  الإل��ك��رتوين  الهجوم  “هذا  واأ���ش��اف: 
الإن�شانية، ملزيد من  اإىل اخلدمات  بالفعل  الذين يحتاجون  اأولئك 

املخاطر«.
ا�شتهدفهم  مل����اذا  اأو  امل�������ش���وؤول  م���ن  ت��ع��رف  اإن���ه���ا ل  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 

القرا�شنة. 

اإلزامية  على  اخلمي�س  اأم�س  الت�شويت  النم�شاوي  ال��ربمل��ان  يعتزم 
التطعيم �شد فرو�س كورونا.

باأغلبية وا�شحة حيث يالقي  الإج��راء  اأن يحظى هذا  املتوقع  ومن 
تاأييداً على نطاق وا�شع داخل الربملان، ويف هذه احلالة �شيدخل حيز 

التنفيذ يف مطلع فرباير -�شباط.
هذه  اليميني  النم�شاوي  احلرية  ح��زب  ينتقد  الآخ��ر،  اجلانب  على 

اخلطة ب�شدة.
ويجب تطبيق التطعيم الإلزامي على جميع املواطنني الذين ل يقل 

عمرهم عن 18 عاماً.
ومن املقرر احل�شول على ا�شتثناءات للن�شاء احلوامل وجميع من ل 

ي�شمح بتطعيمهم لأ�شباب طبية.
الذين مت  الأ�شخا�س  %75 من  تلقى ح��وايل  الراهن،  الوقت  ويف 
والهدف  الأق��ل.  على  كاماًل  اأ�شا�شياً  تطعيماً  النم�شا  يف  تطعيمهم 
من احلماية الفعالة لل�شكان هو الو�شول لن�شبة %90 من الذين 

ميكن تطعيمهم.

لوقف  بعد  يحن  مل  الوقت  اأن  بايدن  جو  الأمركي  الرئي�س  اأعلن 
املفاو�شات مع ايران بهدف اإحياء التفاق النووي لعام 2015.

وق��ال بايدن خ��الل موؤمتر �شحايف مبنا�شبة م��رور ع��ام على توليه 
الرئا�شة اإن “الوقت مل يحن بعد للتخلي” عن املفاو�شات مع اإيران، 

م�شرا اىل اأنه “يتم حتقيق بع�س التقدم«.
نف�س  تقراأ يف  واحد”  زائ��د  “خم�شة  ال��دول  “جمموعة  اأن  واأ�شاف 
يف  الأمور”،  اليه  �شتف�شي  ال��ذي  م��ا  يعلم  اأح��د  ل  لكن  ال�شفحة، 
اإ�شارة اىل الدول اخلم�س الدائمة الع�شوية يف جمل�س الأمن الدويل 

بال�شافة اىل املانيا.
وبداأت مفاو�شات فيينا يف ني�شان-اأبريل 2021 بني اإيران والدول 
التي ما زالت من�شوية يف التفاق )فرن�شا وبريطانيا واأملانيا ورو�شيا 
لنحو  تعليقها  وبعد  مبا�شرة.  غ��ر  اأمركية  مب�شاركة  وال�����ش��ني(، 

خم�شة اأ�شهر، ا�شتوؤنفت املباحثات يف نهاية ت�شرين الثاين-نوفمرب.
اأن��ت��وين بلينكن  والأ���ش��ب��وع املا�شي ح��ّذر وزي��ر اخلارجية الأم��رك��ي 
اأّن  لإنقاذ التفاق، موؤّكداً  اأ�شابيع”  “ب�شعة  اأّن��ه مل يتبّق �شوى  من 
بالده “م�شتعّدة” للجوء اإىل “خيارات اأخرى” اإذا ف�شلت املفاو�شات 

اجلارية يف فيينا.
واأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقت�شادية مفرو�شة على اإيران، يف 
�شلمية برناجمها. قبل  النووية و�شمان  اأن�شطتها  مقابل احلّد من 
اأن ين�شحب منه الرئي�س الأمركي ال�شابق دونالد ترامب اأحاديا عام 

2018، معيدا فر�س عقوبات قا�شية على اجلمهورية الإيرانية.

عوا�صم

جنيف

فيينا

وا�سنطن

 تنديد اأوروبي بهدم منزل عائلة فل�شطينية 
•• باري�س-اأ ف ب

يف  فل�شطينية  عائلة  منزل  بهدم  واإ�شبانيا  واإيطاليا  واأملانيا  فرن�شا  ن��ددت 
الوحدات  “مئات  لبناء  الإ�شرائيلية  وباخلطط  املحتلة  ال�شرقية  القد�س 

ال�شكنية اجلديدة«.
وقال الناطقون با�شم وزارات اخلارجية يف الدول الأربع يف بيان م�شرتك 
“نطلب من احلكومة الإ�شرائيلية فورا و�شع حد لإجراءات الطرد وهدم 
املن�شاآت الفل�شطينية يف القد�س ال�شرقية واملنطقة )ال�شفة الغربية املحتلة( 

التي ت�شاهم يف تاأجيج التوتر على الأر�س«.
ه��دم��ت ال�����ش��رط��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ج��ر اأم�����س الأول الأرب���ع���اء م��ن��زل عائلة 
فل�شطينية يف حي ال�شيخ جّراح الذي يخيم عليه التوتر يف القد�س ال�شرقية 
�شاحلية  عائلة  منزل  ال�شرطة  واأخ��ل��ت  ال�شتيطان.  ملواجهة  رم��زا  وب��ات 

املهددة بالطرد منذ 2017 منفذة بذلك اأمرا بالطرد مثرا للجدل.
يواجه مئات الفل�شطينيني يف حي ال�شيخ جراح واأحياء فل�شطينية اأخرى يف 

القد�س ال�شرقية تهديدات باإخالء منازلهم.
عن  ف�شال  ال�شرقية،  القد�س  يف  م�شتوطن  األ��ف   200 م��ن  اأك��ر  يعي�س 
300 األف فل�شطيني يتطلعون لأن ي�شر اجلزء ال�شرقي املحتل عا�شمة 
لدولتهم امل�شتقبلية. واأعربت فرن�شا واأملانيا واإيطاليا واإ�شبانيا عن “قلقها 
ال�شكنية  ال��وح��دات  م��ئ��ات  ب��ن��اء  م�شاريع  ال���ش��ت��م��رار يف  ق���رار  م��ن  العميق 
وراأت اأن هذه “الوحدات ال�شكنية اجلديدة  اجلديدة يف القد�س ال�شرقية”. 
�شت�شر بالتوا�شل اجلغرايف بني ال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية وت�شكل 

عائقا اإ�شافيا اأمام حل الدولتني«.
واأكدت الدول الأربع “يهدد هذا القرار مبا�شرة، ا�شتدامة دولة فل�شطينية 
م�شتقبلية. ت�شكل امل�شتوطنات الإ�شرائيلية انتهاكا فا�شحا للقانون الدويل 
الإ�شرائيليني  ب��ني  ودائ���م  و�شامل  ع��ادل  �شالم  اإق��ام��ة  اأم���ام  عائقا  وت�شكل 

والفل�شطينيني«.

ر�شائل »بطعم النار« من ميلي�شيات العراق.. والهدف حلفاء ال�شدر

دفعة من املرتزقة تغادر ليبيا.. والرهان على اللجنة الع�شكرية

مدمرة اأمريكية تعرب بحر ال�شني اجلنوبي 

ما حدود العالقة بني ال�شني واإيران؟
�شبيل املثال، وقعت جامعتا طهران وبكني مذكرة تفاهم حول املتاحف. ووقعت 
منظمة ال�شينما يف اإيران ومكتب الفيلم ال�شيني مذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون 
حول ال�شينما. وموؤخراً، افتتحت ال�شني قن�شلية يف ميناء بندر عبا�س، لكن 
ذلك مل يحدث اأي تاأثر بارز على التجارة. اأ�شاف فيغروا اأن التطور البارز 
الوحيد كان ان�شمام اإيران اإىل منظمة �شنغهاي للتعاون بقيادة ال�شني وهي 
الدول  جلميع  والثقافية  وال�شيا�شية  القت�شادية  امل�شالح  لتعزيز  خم�ش�شة 
الأع�شاء. لكن هذه املنظمة من دون فاعلية على امل�شتوى التنفيذي وهي توفر 
ال�شيا�شات. على الرغم من  اأ�شا�شي من�شة للنقا�س عو�شاً عن تطبيق  ب�شكل 
دولها  بني  والثقافية  والقت�شادية  التجارية  الروابط  ت�شهيل  حول  بياناتها 
الأع�شاء، مل يكن �شجل املنظمة يف هذا ال�شدد ممتازاً. اإن م�شار ان�شمام اإيران 
اإىل املنظمة والذي لن ينتهي قبل عامني، اقرتن بان�شمام ال�شعودية وم�شر 
وقطر ك�”�شركاء حوار”، وهو موؤ�شر اإىل اأن اإيران تريد موازنة م�شالح اإيران 

�شرقاً” عقب ان�شحاب وا�شنطن من التفاق النووي، لكن احلكومة ال�شينية 
لل�شني عالقات جوهرية مع  واح��دة.  دفعة  النظر يف اجتاهات عدة  توا�شل 
ال�شعودية واإ�شرائيل وعدد من جران اإيران وخ�شومها الإقليميني. وهوؤلء 
لي�شوا بعيدين متاماً عن املوقف الأمريكي جتاه الأ�شلحة النووية الإيرانية، 
اإي��ران ج��زءاً من  وم�شاهماتهم يف مفاو�شات فيينا تعك�س ذلك. ترى ال�شني 

ا�شرتاتيجية انخراط دويل اأو�شع.
بعد التوقيع على اتفاقية ال�شراكة بني اإيران وال�شني يف مار�س -اآذار 2021، 
كانت هنالك توقعات بتدفق �شامل لال�شتثمارات ال�شينية وبقيام تعاون كبر 
يف  التوقعات  هذه  ف�شلت  اليوم،  حتى  والع�شكري.  ال�شيا�شي  ال�شعيدين  على 
اأن تتحقق. بينما ت�شرتي ال�شني كميات قيا�شية من النفط الإيراين، هي ل 
ت�شتثمر يف الإنتاج اأو يف غره من املجالت. اإن التفاقات الوحيدة التي وقعتها 
احلكومتان منذ مار�س ذات اأهمية متدنية من دون �شك بح�شب الكاتب. على 

مع تنازلت اإىل خ�شومها. اأو�شح الكاتب اأنه غالباً ما يتم التقليل من اأهمية 
عالقة ال�شني مع دول �شرق اأو�شطية اأخرى خالل النقا�شات حول العالقات 
ف��راغ، بل  الإي��راين يف  زي��ارة وزي��ر اخلارجية  الإيرانية-ال�شينية. مل حتدث 
عو�شاً عن ذلك، يف اإطار �شل�شلة حمادثات رفيعة امل�شتوى خالل الأ�شبوع نف�شه 
التعاون  وجمل�س  وتركيا  وعمان  واليمن  والكويت  وال�شعودية  البحرين  مع 
اأن  ال�شني، حيث  ال��دول عالقات جوهرية مع  ه��ذه  اخلليجي. متلك جميع 
العديد منها يفوق التعاون ال�شيني-الإيراين اأهمية. بالن�شبة اإىل كثر من 
هذه الدول، ال�شني الآن هي اأكرب �شريك جتاري مبا ي�شدد اأكر على حاجة 
بكني اإىل موازنة العالقات مع جميع الأطراف. وجت�شد العالقات ال�شينية-
ال�شني،  اأمر عبداللهيان  زيارة  اأيام قليلة على  امل�شاألة. قبل  ال�شعودية هذه 
التقى وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي بنظره ال�شعودي في�شل بن فرحان 
“اأنكم كاأول وزير خارجية ي�شل اإىل ال�شني  اآل �شعود يف وو�شي. واأعلن وانغ 
الرفيعة  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  زيارتكم  تعك�س  اجلديد،  العام  يف 
وموقع ال�شعودية ك�”اأكرب  امل�شتوى بني ال�شني واململكة العربية ال�شعودية” 

�شريك جتاري وم�شدر لواردات النفط اخلام يف ال�شرق الأو�شط”. 

•• وا�صنطن-وكاالت
بن�شلفانيا  بجامعة  الأو�شط  ال�شرق  الدكتوراة يف مركز  بعد  ما  زميل  دح�س 
الدكتور وليام فيغروا العناوين التي و�شفت التطورات الأخرة يف العالقات 
اإيران  نحو  ال�شيني  ب�”التحول”  اأو  الثنائي  بالتحالف  ال�شينية-الإيرانية 

ب�شكل يزعزع ا�شتقرار املنطقة ويهدد امل�شالح الأمريكية.
ولفت فيغروا بداية اإىل التقارير التي حتدثت عن ن�شاط �شيني اأكرب من ذي 
قبل يف جولة حمادثات فيينا الأخرة وعن زيادة وراداتها النفطية من اإيران. 
وو�شط هذه التوترات، زار وزير اخلارجية الإيراين ح�شني اأمر عبداللهيان 
ال�شني يف 14 يناير احلايل ملناق�شة تنفيذ اتفاقية التعاون ال�شرتاتيجي التي 
وقعها الطرفان يف 2021 على اأن متتد لفرتة 25 عاماً. كانت ت�شريحات 
عبداللهيان �شعيفة على م�شتوى التفا�شيل و�شددت على رغبة بتطوير روابط 

اأوثق مع ال�شني يف جمالت كالتجارة والأمن ومواجهة كوفيد-19.
كتب فيغروا يف جملة “ذا ديبلومات” الأمريكية اأنه على الرغم من جميع 
اإىل وج��ود ح��دود كبرة للتعاون  ب��رزت م��وؤ���ش��رات متزامنة  ال��ت��ط��ورات،  ه��ذه 
ال�شيني-الرو�شي. قد ُيجرَب الرئي�س الإيراين ابراهيم رئي�شي على “النظر 

•• بغداد-وكاالت

وترة  يف  كبرة  زي��ادة  العراق  ي�شهد 
خماوف  و�شط  الإره��اب��ي��ة،  الهجمات 
اقرتاب  مع  جديدة  عنف  موجة  من 
جديدة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  م��ن  ال��ب��الد 
املوالية  امليلي�شيات  ا�شتبعاد  ظ��ل  يف 
لإيران من التحالف احلكومي الذي 

�شيقود البالد.
وعلى مدار الأيام املا�شية، ا�شتهدفت 
الرئا�شية  املنطقة  متتالية  هجمات 
دولية  ع�����ش��ك��ري��ة  وق����واع����د  ب���ب���غ���داد 
للتحالف  تابعة  حزبية  مقار  وكذلك 
اإىل  اإ�شافة  احلكومة،  �شي�شكل  ال��ذي 
خا�شة  وموؤ�ش�شات  اأمنيني  ا�شتهداف 

وعامة.
اأجراها  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  واأف�����رزت 
فوز  املا�شي،  اأكتوبر   10 يف  ال��ع��راق، 
التيار ال�شدري الذي يقوده مقتدى 
مقعدا   73 على  بح�شوله  ال�����ش��در، 
وه��و ع��دد اأك��رب مم��ا ح�شل عليه اأي 
ي�شم  ال���ذي  املجل�س  يف  اآخ���ر  ف�شيل 

329 مقعدا.
ت���ق���دم وع�����زم والتحالف  ك��ت��ل  م���ع  ال�������ش���در  وحت���ال���ف 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين وب��ذل��ك ي�شم اأك���ر من 
دون  احلكومة،  مترير  اإمكانية  يعني  ما  نائبا،   163
اأث����ار حفيظة  احل��اج��ة اإىل ال��ك��ت��ل الأخ������رى، وه���و م��ا 

امللي�شيات املوالية لإيران التي مت اإق�شاوؤها.
اأحدث هذه ال�شتهدافات وقعت م�شاء الأربعاء، وطالت 
منزل النائب الثاين لرئي�س الربملان العراقي اجلديد، 
العراق.  �شاخوان عبد اهلل، مبحافظة كركوك، �شمايل 
األقوا  ف���اإن جمهولني  ال��ع��راق��ي��ة  ووف���ق وك��ال��ة الأن��ب��اء 
املنتمي  الذي يقطنه عبداهلل  املنزل  قنبلة يدوية على 
ل��ل��ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين ب��زع��ام��ة م�شعود 
بارزاين، فيما اأظهرت عدة �شور وجود اأ�شرار مادية يف 

املنزل، بينما مل ي�شفر عن اأي خ�شائر ب�شرية.
ال��ث��اين لرئي�س الربملان  ال��ن��ائ��ب  وع��ق��ب احل����ادث، دع��ا 
واخلاليا  الإره��اب��ي��ني  مالحقة  اإىل  الأمنية  الأج��ه��زة 
وت���ف���ع���ي���ل اجلهد  ال���ن���ائ���م���ة وم����ع����اجل����ة اخل������روق������ات 

ال�شتخباراتي.
وقال عبد اهلل، يف بيان: “ندين وب�شدة العمل الإرهابي 
ال����ذي ا���ش��ت��ه��دف م�����ش��اء الأرب���ع���اء م��ق��رن��ا يف حمافظة 
كركوك”، معتربا اأنها “حماولة يائ�شة لزعزعة الأمن 

وال�شتقرار يف املدينة«.

•• طرابل�س-وكاالت

مغادرة  عملية  ا�شتئناف  عن  ع�شكرية  م�شادر  ك�شفت 
توقفت  اأن  بعد  الليبية  لالأرا�شي  ال�شوريني  املرتزقة 
داخل  اإيجابية  خطوة  يف  املا�شيني،  الأ�شبوعني  خالل 
البالد بح�شب اخلرباء  اأزم��ة  ���ش��راوة يف  الأك��ر  امللف 

واملحللني.
150 من املرتزقة  اأن يغادر ما يقرب من  ومن املقرر 
اأم�س اخلمي�س، الأرا�شي الليبية التي يوجد عليها نحو 

7 اآلف مرتزق.
ويعد ملف املرتزقة من اأكر امللفات خطورة يف الأزمة 
خالل   5+5 الع�شكرية  اللجنة  جنحت  حيث  الليبية، 
امللف  اأ�شواط كبرة يف ذلك  املا�شية من قطع  الأ�شهر 

بخالف جمهوداتها نحو توحيد املوؤ�ش�شة الع�شكرية.

مغ�درة املرتزقة
الأ�شبوع الأول من يناير اجلاري، قالت وزارة اخلارجية 
الفرن�شية اأن 300 من املرتزقة الأجانب غادروا ليبيا، 
م�����ش��ي��دة ب��ب��دء ان�����ش��ح��اب م��رح��ل��ي لأل����وف م��ن القوات 
الدولة  يف  ال�شراع  جبهتي  على  قاتلت  التي  الأجنبية 

التي ميزقها ال�شراع.
م�شار  اأن  ال���ه���الوي،  حم��م��د  الليبي  الأك���ادمي���ي  واأك����د 
اللجنة الع�شكرية 5+5، هو امل�شار الوحيد الذي حقق 
جن��اح��ا يف امل��ل��ف��ات ال��ت��ي اأوك��ل��ت اإل��ي��ه ال��ف��رتة املا�شية، 

وظهر ذلك جليا يف العديد من املواقف على الأر�س.
“�شكاي نيوز عربية”،  واأو�شح الأكادميي الليبي ملوقع 
يف  ي�شاهم  اأن  �شاأنه  من  الع�شكري  امل�شار  يف  التقدم  اأن 
حل اأزمة البالد احلالية، فخروج املرتزقة �شي�شاعد يف 
بدون  احلقيقة  الدميقراطية  وممار�شة  الأم��ن  فر�س 

ترهيب �شالح امليلي�شيات واملرتزقة.

حلكومة الأغلبية.
اأم�س  “تويرت”  ون�شر ال�شدر بيانا عرب �شفحته على 
الأول الأربعاء، قال فيه: “جلاأت بع�س القوى ال�شيا�شية 
امل��ع��رت���ش��ة ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات ���ش��اب��ق��اً، وع��ل��ى )حكومة 
ومل  العراقي،  الق�شاء  اإىل  حاليا  الوطنية(  الأغلبية 
ي�شدر منا تعليق بخ�شو�س ذلك فهو اأمر قانوين متاح 
للجميع، بل كان ذلك مدعاة للر�شا من قبلنا، واإن مل 

ي�شلوا مبتغاهم ح�شب املعطيات القانونية«.
اإىل  عليهم  املح�شوبني  بع�س  يلجاأ  اأن  “اأما  واأ���ش��اف: 
حلكومة  املوالية  الأح���زاب  م��ق��رات  وا�شتهداف  العنف 
الأغلبية فهذا اأمر ل يرت�شيه العقل وال�شرع والقانون، 
هذه  غ��ل��واء  كفكفة  يف  امل�شارعة  منهم  العقالء  وع��ل��ى 
اجل��م��اع��ات ال��غ��وغ��ائ��ي��ة، وك��ب��ح ج��م��اح��ه��ا، ف��ل��ي�����س من 
اإذا مل يح�شل على  للعنف  ال�شيا�شي  يلجاأ  اأن  املنطقي 

مبتغاه، فال�شيا�شة يوم لك ويوم عليك«.
التدابر  اأ���ش��د  ات��خ��اذ  “اإىل  باحلكومة  ال�شدر  واأه���اب 
تتحول  ل  لكي  فاعليها،  ك�شف  يف  والإ����ش���راع  الأم��ن��ي��ة 

العملية الدميقراطية اإىل األعوبة بيد من هب ودب«.
يعلم  فالكل  اأو خوفاً،  ذل��ك ل �شعفاً  “نقول  واأ���ش��اف: 
من نحن، لكننا نحب ال�شالم ونع�شق الوطن وال�شعب، 
ولن نعر�شهم للخطر وال�شتهتار، كما ل بد اأن تعلموا 
اإ�شالحاً  ن��ري��د  اإمن���ا  بال�شلطة  متم�شكني  ل�شنا  اأن��ن��ا 
والتطبيع  والح��ت��الل  والإره����اب  الف�شاد  �شبح  واإب��ع��اد 

يف  ملقرنا  اجلبناء  الإره��اب��ي��ني  “ا�شتهداف  اأن  واأ���ش��اف 
ك��رك��وك ل��ن ي��ث��ن��ي ع��زمي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��م��ل داخل 

املوؤ�ش�شة الت�شريعية خلدمة املواطنني«.
الب�شرة  مدينة  و���ش��ط  متزامنان  ان��ف��ج��اران  وق��ع  كما 
الإ�شالمي،  امل�����ش��رف  ق���رب  اأح��ده��م��ا  ال���ع���راق  ج��ن��وب 
دون  املدينة،  و�شط  م��ق��اولت  �شركة  ا�شتهدف  والآخ���ر 

خ�شائر ب�شرية.
امليلي�شيات  لت�شعيد  ا���ش��ت��م��رارا  ال���ش��ت��ه��داف��ات  وت��اأت��ي 
املوالية لإيران، حيث طال تفجران، الأحد، م�شرفني 
لإ�شابة  اأدى  م���ا  ب���غ���داد،  و���ش��ط  ال���ك���رادة  يف  ك���ردي���ني 

�شخ�شني ووقوع اأ�شرار مادية كبرة.
مبنطقة  الدميقراطي”  “احلزب  م��ق��ر  ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الكرادة اإىل ا�شتهداف بو�شاطة قنبلة يدوية، فيما جنا 
الناطق با�شم احلزب مهدي الفيلي من حماولة اغتيال 

�شرقي بغداد.
منطقة  يف  “تقدم”  ح��زب  مقر  ا�شتهداف  مت  واأي�����ش��ا 
الأعظمية �شمايل بغداد بقنبلة يدوية، وا�شتهدف منزل 
ع��ب��د الكرمي  “تقدم”  ال��ربمل��ان ع��ن ح���زب  ال��ن��ائ��ب يف 
ال�شيدية  منطقة  يف  ي��دوي��ة  بقنبلة  ل��ه��ج��وم  ع��ب��ط��ان 

جنوبي بغداد.
ال�شدر،  مقتدى  ال�شدري،  التيار  زعيم  وج��ه  ب���دوره، 
الإطار  على  “املح�شوبني  �شماهم  مل��ن  الت��ه��ام  اأ���ش��اب��ع 
املوالية  الأح������زاب  م���ق���رات  ب��ا���ش��ت��ه��داف  التن�شيقي” 

ال�شفوف  يف  الرت��ي��اح  م��ن  حالة  اإي��ج��اد  اإىل  اأدى  لقاء 
اإثر  ال�����ش��ارع  يعي�شها  ال��ت��ي  ال�شبابية  ظ��ل  يف  الليبية، 
تاأجيل النتخابات الرئا�شية، هكذا و�شف اأ�شتاذ العلوم 
ال�شيا�شية بجامعة �شرت عبد العزيز عقيلة، الجتماع 
امل��ك��ل��ف مبهام  ���ش��رت، بح�شور  ُع��ق��د يف  ال���ذي  الأخ����ر 
اأول عبد  الفريق  الليبي  العام للجي�س الوطني  القائد 
ال��رازق الناظوري، ورئي�س الأرك��ان يف حكومة الوحدة 

الوطنية الفريق حممد احلداد.
واأك������د اأ����ش���ت���اذ ال���ع���ل���وم ال�����ش��ي��ا���ش��������������ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �شرت 
ملوقع”�ش�����كاي نيوز عربية”، اأن جن����اح امل�ش����ار الع�شكري 
�ش���يوؤدي  املوؤ�ش�ش���ة  تلك  بناء  نح���و  اجله�����ود  وتوحي����د 

اأن  جيدا  ي��درك  الليبي  ال�شارع  اأن  ال��ه��الوي،  واأ���ش��اف 
احلقيقي  احل��ل  بداية  هو  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توحيد 
والفعلي لالأزمة، فال�شارع يريد اأن تنتهي عملية ح�شار 
وتاأمني  امليلي�شيات  م��ن  ال�����ش��الح  و���ش��ح��ب  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

احلدود وب�شط الأمن يف جميع ربوع البالد.

توحيد املوؤ�ش�شة الع�شكرية
ملف اأخر حققت فيه اللجنة الع�شكرية خطوات ناجحة 
خالل الفرتة القليلة املا�شية، فالأ�شبوع املا�شي �شهدت 
القيادات  اأعلى  الذي جمع  الثاين  اللقاء  �شرت،  مدينة 

الع�شكرية بالغرب وال�شرق.

بالطرق ال�شيا�شية واإننا لقادرون كما 
تعلمون، ولو اأننا خ�شرنا النتخابات 
ت�شكيل  ع��ن  اأق�����ش��ي��ن��ا  اأو  ت��ن��ازل��ن��ا  اأو 
العنف  نتخذ  فلن  الأغلبية،  حكومة 
على الإط����الق ف��ه��ذا م��ا اأدب��ن��ا عليه، 
ولن ن�شمح لأي اأحد ممن ينتمي لنا 

فعل ذلك«.
الأخرة،  ال�شتهدافات  على  وتعليقا 
العام  ال���ق���ائ���د  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  ق����ال 
للقوات امل�شلحة، اللواء يحيى ر�شول، 
ا�شتخبارية تعمل للتو�شل  اإن جهات 

ملنفذي ال�شتهدافات الأخرة.
ت�شريحات  ر�شول، يف  اللواء  واأ�شاف 
القوات  اأن  الأرب����ع����اء،  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
التدخالت  عن  بعيدا  تعمل  امل�شلحة 
ال�شيا�شية، موؤكدا اأن “واجب القوات 
والبعثات  ال�شفارات  حماية  الأمنية 

الدبلوما�شية«.
الكرمي،  عبد  ها�شم  العراقي،  املحلل 
ل  لإي���ران  املوالية  امللي�شيات  اإن  ق��ال 
ت��ع��رف اإل ل��غ��ة ال��ع��ن��ف والإره�����اب يف 
حتقيق ماآربها وما يحدث هو ر�شائل 
بطعم النار والدم باأن ح�شابات ال�شناديق �شيء والواقع 

على الأر�س �شيء اآخر.
ن��ي��وز عربية”،  “�شكاي  مل��وق��ع  ال��ك��رمي،  ع��ب��د  واأ����ش���اف 
الدولة  تهديد  على  دائما  تقوم  امليلي�شيات  �شيا�شة  اأن 
ف��ع��ل خمالف  ي��ت��ع��ر���ش��ون لأي  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ح��ي��ن��م��ا 
لأج��ن��دت��ه��م اخل��ارج��ي��ة، وم���ا حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال رئي�س 
الوزراء م�شطفى الكاظمي �شابقا اإل دليل وا�شح على 

ذلك.
واأكد على اأن الهجمات التي �شهدها العراق خالل الأيام 
الأخرة هي و�شيلة �شغط لإثبات اأن هناك مزيدا من 
القيام  تقليدي عرب  اأ�شلوب  وهو  لعبها،  الأوراق ميكن 
ب��اأع��م��ال حم���دودة لإث��ب��ات وج���ود فائ�س ق��وة حمتمل 

للخ�شوم.
واأ�شار اإىل اأن زيارة قائد فيلق القد�س اإ�شماعيل قااآين 
اإىل العراق ولقائه ال�شدر هي اأي�شا بهدف ال�شغط من 
اأجل اإنهاء التحالف احلايل واإحياء اآمال رجل طهران، 

نوري املالكي زعيم ائتالف “دولة القانون«.
اأغلبية  ت�شكيل حكومة  ال�شدر يف  اأن م�شي  اإىل  ولفت 
لإثنائه  الت�شعيد  ن��ح��و  اإىل  الآخ����ر  ال��ط��رف  �شيدفع 
وكذلك  وامتيازاتهم  مكت�شباتهم  على  احلفاظ  بهدف 
جرائم  على  وحما�شبتهم  ال�شائكة  امللفات  فتح  خ�شية 

ال�شنوات املا�شية.

اإىل قطع �شوًطا كبًرا يف حل الأزمة الليبية.

هل تنجح اجلهود الداخلية؟
توحيد  ملف  يف  الناجحة  اخل��ط��وات  اإن  عقيلة  وق���ال 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية تعود يف البداية للخطوات الناجحة 
للجنة الع�شكرية امل�شرتكة 5+5 والتي لعب دورا هاما 
وتهيئة ال��ظ��روف ل��ذل��ك ال��ل��ق��اء ال���ذي ي��ع��د ب��ني اأكرب 

القيادات الع�شكرية يف ال�شرق والغرب الليبي.
اأر�س  على  اإيجابيا  انعك�س  اللقاء  اأن  عقيلة،  واأو���ش��ح 
الواقع، حيث مت الفرتة الأخرة التن�شيق بني القوات 
الطريق  تاأمني  اأجل  والغرب من  ال�شرق  الع�شكرية يف 
الرابط بني اجلنوب والو�شط كما مت التعاون يف تاأمني 
نقل  عملية  وت��اأم��ني  امل��ي��اه  وخم���زون  ال�شناعي  النهر 
الوقود وغرها من و�شائل الدعم واخلدمة بني جميع 

مناطق الرتاب الليبي.
اجلنوب  يف  عملية  ب��داي��ة  اجل���اري  الأ���ش��ب��وع  �شهد  كما 
الع�شابات  م���ن  وت���ط���ه���ره  الأم������ن  ل��ف��ر���س  ال��ل��ي��ب��ي 
وامليلي�شيات التي حتاول ال�شيطرة على مقدرات الدولة 
اأ���ش��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�شيا�شية  ع��ن ط��ري��ق ال��ف��و���ش��ى. واأك���د 
بجامعة �شرت، اأن التطور الإيجابي يف امل�شار الع�شكري 
�شيجرب القوى ال�شيا�شية على �شرورة التوافق وتغليب 
م�شلحة الوطن، فاملوؤ�ش�شة الع�شكرية يف جميع الأنظمة 
ال�شيا�شية تعد ال�شامن للعملية الدميقراطية وحماية 

املوؤ�ش�شات التي تبنى باختيار ال�شعب.
وطالب عبد العزيز عقيلة، خالل ت�شريحاته، ب�شرورة 
التي  اأزم��ة البالد  اأج��ل حلحلة  اللقاءات من  دعم تلك 

تعد ن�شبة كبرة منها ع�شكرية.
وي�شهد ال�شارع الليبي حالة من الغ�شب العارم نتيجة 
الغمو�س  حالة  ظل  يف  النتخابي،  ال�شتحقاق  تاأجيل 

حول املوعد اجلديد لال�شتحقاق.

•• بكني-اأ ف ب

اأمركية  ح��رب��ي��ة  ���ش��ف��ي��ن��ة  ع����ربت 
ال�����ش��ني اجل��ن��وب��ي اخلمي�س  ب��ح��ر 
اجلي�س  م��ن  ا�شتدعى حت��ذي��را  م��ا 
ي��زال من�شوب  ال�شيني يف وق��ت ل 
العظميني  ال��ق��وت��ني  ب��ني  ال��ت��وت��ر 
البحرية  ���ش��الح  وق����ال  م��رت��ف��ع��ا. 
اإ�س  ي���و  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  اإن  الأم����رك����ي 
احلقوق  على  “اأكدت  بنفولد  اإ���س 
حميط  يف  واحل����ري����ات  امل���الح���ي���ة 

ال�������ش���ني  ب����ح����ر  يف  ال����ق����ان����ون����ي����ة 
اجل���ن���وب���ي، راف�������ش���ة ال���ت���ربي���رات 
التاريخية واجلغرافية لذلك. ويف 
درا�شة بحثية من 47 �شفحة قال 
الأمركية  اخلارجية  وزارة  مكتب 
البيئية  وال�������ش���وؤون  ل��ل��م��ح��ي��ط��ات 
والعلمية الدولية، اإن لي�س لل�شني 
اأي اأ�ش�س مبوجب القانون الدويل 
مل��ط��ال��ب و���ش��ع��ت ب��ك��ني ع��ل��ى م�شار 
وفيتنام  الفيليبني  م��ع  ت�شادمي 

ودول اأخرى يف جنوب �شرق اآ�شيا.

جزر بارا�شيل، متا�شيا مع القانون 
الدويل”. وقالت القيادة اجلنوبية 
اإن  ال���ت���ح���ري���ر ال�����ش��ع��ب��ي  جل��ي�����س 
غر  “ب�شكل  “دخلت  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
قانوين” يف منطقة تعتربها بكني 

�شمن مياهها القليمية.
وجاء يف البيان اأن جي�س التحرير 
بحرية  ق������وات  “نظم  ال�����ش��ع��ب��ي 

ال�شني  بحر  اإن  ال��ق��ائ��ل  للموقف 
اجلنوبي ممر مائي دويل. وعبور 
هو  اخلمي�س  الأم��رك��ي��ة  امل��دم��رة 
الأول الذي تعلن عنه عملية حرية 

املالحة هذا العام.
وج�������اء ذل������ك ب���ع���د اأ�����ش����ب����وع على 
انتقادات  املتحدة  الوليات  توجيه 
ه���ي الأ����ش���د مل��ط��ال��ب ب��ك��ني “غر 

ومراقبة  ت��ت��ب��ع  م��ه��ت��م��ه��ا  وج���وي���ة 
وحتذير واإبعاد )املدمرة(”.

ت��ط��ال��ب ال�����ش��ني ب��ال�����ش��ي��ادة على 
ال�شني  ب���ح���ر  م�������ش���اح���ة  م���ع���ظ���م 
اجل�����ن�����وب�����ي ال�����������ذي مت�������ر ع�����ربه 
تريليونات الدولرات من التجارة 
م�شابهة  مطالبات  و���ش��ط  �شنويا، 
والفيليبني  وماليزيا  بروناي  من 

بكني  جتاهلت  وف��ي��ت��ن��ام.  وت��اي��وان 
2016 ملحكمة التحكيم  قرارا يف 
اأن  اع���ت���رب  ال����دائ����م����ة يف له�������اي، 
مطالبتها التاريخية ل ت�شتند اإىل 
البحرية  ���ش��الح  وي��ج��ري  اأ���ش��ا���س. 
الغربية،  ال��������دول  م����ن  ل���ل���ع���دي���د 
املتحدة  ال������ولي������ات  ت���ت���ق���دم���ه���م 
تاأكيدا  املالحة”  حرية  “عمليات 
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عربي ودويل

ال���دائ���رة  ق�����ررت     
ال�ش�د�شة  اجلن�حية 
ب�ملحكمة االبتدائية 
اأم�����س   ،1 ب��ت��ون�����س 
اخل��م��ي�����س ت����أخ���ري 
ج���م���ي���ع ال��ق�����ش���ي��� 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��رائ��م 
انتخ�بية مّت ارتك�به� 
االن����ت����خ�����ب�����ت  يف 
ال������رئ��������������ش������ي������ة 
ل�شنة  والت�شريعية 
جل�شة  اىل   2019
يوم 7 فرباير املقبل.

•• الفجر -تون�س

الق�ئمة ت�شم اأ�شم�ء �شي��شية ب�رزة:

تون�س: تاأجيل النظر يف ق�شايا اجلرائم النتخابية اإىل فرباير

العمومية  ال��ن��ي��اب��ة  ق����ّررت  ك��م��ا     
بتون�س  الب���ت���دائ���ي���ة  ب��امل��ح��ك��م��ة 
الفتاح مورو  م��ن عبد  ك��ّل  اإح��ال��ة 
وع���ب���ر م��و���ش��ي و���ش��ي��ف خملوف 
قا�شي  اأنظار  على  من�شور  وعمر 
البتدائية  ب��امل��ح��ك��م��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
اأج���ل خمالفة  م��ن  وذل���ك  بتون�س 
بالإ�شهار  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���رتات���ي���ب 
النتخابات  خ�����الل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ال���رئ���ا����ش���ي���ة ال�������ش���اب���ق���ة لأوان����ه����ا 
ل�شنة  الت�شريعية  والن��ت��خ��اب��ات 

.2019
   وجاء قرار اإحالة املذكورين على 
قلم التحقيق ا�شتنادا اىل �شفاتهم 
القوانني  توجب  حيث  كمحامني 
على  املحامي  اإح��ال��ة  بها  املعمول 
اأو  جنحة  اأي  يف  التحقيق  قا�شي 

جرمية تن�شب اإليه.

اأم�س  املحاكمة  جل�شة  و�شملت     
ال��ه��م��ام��ي ونبيل  ك���ل م���ن ح��م��ة 
ويو�شف  جمعة  وم��ه��دي  ال��ق��روي 
ال�����ش��ايف �شعيد  ال�����ش��اه��د واأح���م���د 
وحم�����م�����د امل����ن���������ش����ف امل������رزوق������ي 
الرحوي  ومنجي  اللومي  و�شلمى 
وحمادي  الزبيدي  الكرمي  وعبد 
و�شليم  م��رزوق  اجلبايل وحم�شن 
و�شعاد  ج��ل��ول  ون���اج���ي  ال��ري��اح��ي 
ميالد  ب��ن  وحم��م��د  الرحيم  عبد 
وعبيد الربيكي وحممد ال�شغر 
الفخفاخ ولطفي  واإليا�س  النوري 
الها�شمي  وحم����م����د  امل����راي����ح����ي 

احلامدي و�شعيد العايدي.  
امل�شمولني  جميع  يح�شر  ومل     
اإبالغهم  ل��ع��دم  ال��ق�����ش��اي��ا  ب��ه��ذه 
بال�شتدعاءات وفق هيئة املحكمة 
لإبالغهم  ال��ت��اأخ��ر  ق���ررت  ال��ت��ي 

ب����ه����ا.    وط���ل���ب حم���ام���و ك���ل من 
ال�شاهد  ويو�شف  الغنو�شي  را�شد 
و�شليم  ال��زب��ي��دي  ال��ك��رمي  وع��ب��د 
الرياحي من هيئة املحكمة جتاوز 
ببع�س  ح�شور منوبيهم متعللني 
متكن  التي  القانونية  الإج���راءات 
اجلائحة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ذل���ك  م���ن 

ال�شحية التي متر بها البالد.
    وكان مكتب الت�شال باملحكمة 
اأعل����ن  ب��ت��ون�����س  الب��ت��دائ��ي�����������������ة 
اأّنه  ي��ن��اي��ر اجل����اري،   5 الأرب��ع��������اء 
���ش��خ�����ش��ا على   19 اإح���ال���ة  ت���ق���ّرر 
باملحكمة  اجل����ن����اح����ي  امل���ج���ل�������س 
الب���ت���دائ���ي���ة ب���ت���ون�������س م����ن اأج����ل 
جرائم انتخابية وذلك بعد اإمتام 

ال�شتقراءات والأبحاث.
   واأو�شح املكتب اأّن القرار مّت اإثر 
اإح��ال��ة وك��ي��ل ال��دول��ة ال��ع��ام لدى 

النيابة  على  املحا�شبات  حمكمة 
البتدائية  باملحكمة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
بتون�س اأفعال من �شاأنها اأن ت�شكل 
ج���رائ���م ان��ت��خ��اب��ي��ة، وذل����ك عمال 
القانون  من   24 الف�شل  باأحكام 
 2019 41 ل�شنة  الأ�شا�شي عدد 

املتعلق مبحكمة املحا�شبات.
   ويجدر التذكر باأّن الأ�شخا�س 
اجلناحي  املجل�س  على  امل��ح��ال��ني 
هم كّل من نبيل القروي ويو�شف 
زبيدي  ال���ك���رمي  وع���ب���د  ال�����ش��اه��د 
ورا�شد الغنو�شي وربيعة بن عمارة 
ال�شايف  واأح��م��د  الرياحي  و�شليم 
وحمة  اجل��ب��ايل  وح���م���ادي  �شعيد 
الهمامي و�شلمى اللومي وحممد 
املن�شف  النوري وحممد  ال�شغر 
امل��رزوق��ي ون��اج��ي ج��ل��ول وحممد 
ال��ه��ا���ش��م��ي احل����ام����دي واإل���ي���ا����س 

ومنجي  جمعة  ومهدي  الفخفاخ 
الرحوي ولطفي املرايحي و�شعيد 

العايدي.
   ومّت ات��خ��اذ ق���رار الإح��ال��ة على 
باملحكمة  اجل����ن����اح����ي  امل���ج���ل�������س 
البتدائية بتون�س من اأجل ارتكاب 
الإ�شهار  حتجر  خمالفة  جرائم 
غر  بدعاية  والنتفاع  ال�شيا�شي 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  م�شروعة 
الجتماعي والدعاية خالل فرتة 

ال�شمت النتخابي.
   وب��نّي مكتب الت�شال باملحكمة 
املذكورة اأّنه “تعذر اإحالة غرهم 
تتعلق  لأ����ش���ب���اب  امل��ح��ك��م��ة  ع���ل���ى 
ببع�س الإجراءات اخلا�شة باإثارة 
املرتبطة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال����دع����وى 
بع�س  وا�شتكمال  املخالف  ب�شفة 

الأبحاث«.

تقرير: �شرب الإيرانيني ينفد ب�شبب الت�شّخم •• وا�صنطن-وكاالت

ذكرت مرا�شلة �شحيفة “فاينن�شال تاميز” يف طهران جنمه بوزرجمهر بقول 
موؤ�ش�س اجلمهورية  اآية اهلل  اخلميني اإن الهدف من ثورة 1979 هو تعزيز 
الإ�شالم، ل القت�شاد، واأن الرتكيز على الأخر يهبط بالكائنات الب�شرية اإىل 

درك احليوانات.
وب��ع��د اأرب��ع��ة ع��ق��ود م��ن ه��ذا ال��ك��الم، ل ت���زال اإي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ن��ظ��ام وعداءه 
للوليات املتحدة �شليمني، لكن القت�شاد يحتل خطاً اأمامياً يف تفكر القادة 
اأن  اإىل  الإيرانيني  طماأنة  اإىل  رئي�شي  اإبراهيم  الرئي�س  و�شعى  الإيرانيني. 

اأولوياته تت�شمن معاجلة امل�شاكل القت�شادية وتعزيز رفاهيتهم.
وا�شنطن  املفرو�شة من  العقوبات  �شد  “اقت�شاد مقاوم”  بتبني  وكان احلل 
التي تتهم طهران بتطوير قنبلة نووية وتغذية العمليات الإرهابية يف ال�شرق 
الأو�شط. ويف اإمكان اإيران تعطيل مئات الإجراءات العقابية الأمريكية، من 
خالل الرتكيز على ال�شوق املحلي، واحلد من العتماد على الواردات، وزيادة 

ال�شادرات غر النفطية اإىل دول اجلوار، وبيع املزيد من النفط لل�شني.

ويقول القادة الإيرانيون اإن القت�شاد بداأ بالتح�شن نتيجة لذلك. ويف الواقع، 
يف  الأك��رب  والع�شكرية  القت�شادية  التهديدات  على  تغلبت  اجلمهورية   ف��اإن 

ال�شنوات الأخرة، بح�شب ما جاء يف البيان الأخر للبنك الدويل.
الإيراين  القت�شاد  اإن  ال��دويل  البنك  ق��ال  القت�شادية،  التوقعات  وبح�شب 
القت�شادي  النمو  م��ن   )2011-2020( عقد  بعد  ت��دري��ج��ي��اً  “يتعافى 

ال�شئيل«.
وبعد �شنتني من النكما�س، منا اإجمايل الناجت املحلي بن�شبة 6.2 يف املئة يف 
اإىل  ذلك  الف�شل يف  ويعود   .2021-2022 املالية  ال�شنة  الأول من  الربع 
التو�شع يف قطاعي النفط واخلدمات وتخفيف القيود املفرو�شة ب�شبب وباء 

كوفيد -19.
ويف الوقت نف�شه، فاإن اإنتاج النفط-�شريان احلياة لإيران- يزداد، اإذ بلغ 2.4 
مليون برميل يف يناير -كانون الثاين نوفمرب -ت�شرين الثاين 2021، لكنه 

3.7 ماليني برميل يف عام  اأي  العقوبات  اأق��ل من م�شتوى ما قبل  ي��زال  ل 
2017، وفق تقرير البنك الدويل. هذه التطورات الإيجابية عززت موقف 
العاملية يف فيينا لإحياء  القوى  طهران يف وقت يتفاو�س ديبلوما�شيوها مع 
خالل  املتحدة  ال��ولي��ات  منه  ان�شحبت  ال��ذي   ،2015 لعام  النووي  التفاق 
رئا�شة دونالد ترامب عام 2018. ووعدت اإيران باأنها �شترتاجع عن التقدم 
ال��ذي اأح��رزت��ه يف املجال ال��ن��ووي، فقط يف ح��ال رفعت ال��ولي��ات املتحدة كل 
يتخلى عن  لن  اآخر  اأمريكي  رئي�س  اأي  باأن  واأعطت �شمانات  اأوًل،  العقوبات 

الإتفاق. واإذا مل يح�شل ذلك، فاإن املقاومة القت�شادية �شت�شتمر.
يتجاهلون  ق��وة  الأك��ر  باملوؤ�ش�شات  مي�شكون  الذين  طهران،  يف  واملت�شددون 
حتذيرات يف الداخل من مثل اأن هذا املوقف من �شاأنه اأن يكلف البالد والنظام 

غالياً على املدى البعيد.
“كان  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  النمو يف  اأن  اإىل  ال���دويل  البنك  تقرير  واأ���ش��ار 

املالية  ال�شنة  يف  احلقيقي  املحلي  ال��ن��اجت  اإن  وق��ال  منخف�شة”.  ق��اع��دة  م��ن 
امل�شتوى نف�شه الذي كان عليه قبل  2021 بقي على  انتهت يف مار�س  التي 
عقد. وراأى التقرير اأن التح�شن القت�شادي الأخر “بالكاد خف�س على نحو 

هام�شي” الفجوة يف الدخل مع اقت�شادات اخلليج.
ويف اإيران، ال�شرب اآخذ بالنفاد. ويقول الإيرانيون اإن الأرقام ل تعنيهم عندما 
كان  ول��و  “حتى  املئة  يف   43.4 يبلغ  ت�شخم  ب�شبب  ال�شرائية  قوتهم  تتاآكل 
ومما يغذي مناخ الت�شاوؤم هو الرتفاع يف الت�شخم  يعتقد اأنه بداأ بالتدين”. 

والبطالة والتذبذب يف �شعر العملة.
اأ�شا�شية  �شلع  على  الدعم  اخلف�س يف  مزيد من  لإج��راء  احلكومة  وتخطط 

وعلى الدواء، الأمر الذي يزيد املخاوف من ارتفاع جديد يف الت�شخم.
وقال نائب الرئي�س الإيراين ل�شوؤون املوازنة م�شعود مر-كاظمي، اأن اإيران 
ال�شنة  النفط يف  دولر من مبيعات  16 مليار  اأق�شى جني  اإمكانها كحد  يف 
املالية املقبلة، اأي ما يكفي فقط ل�شتراد �شلع اأ�شا�شية ودفع رواتب املوظفني 
ومن  لعقوبات  نخ�شع  “اإننا  ق��ائ��اًل:  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  و���ش��رح  احلكوميني. 

امل�شتحيل” اأن ل نخف�س الدعم.

بع�س املرت�شحني لنتخابات 2019

ن�فذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�شة اكت�ش�ف كيف يفكر االآخر

•• وا�صنطن-اأ ف ب

العليا  الأمركية  املحكمة  مهدت 
الطريق اأمام نقل وثائق مرتبطة 
ب�شلوك دونالد ترامب يف ال�شاد�س 
من كانون الثاين-يناير 2021 
الربملانية  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل��ن��ة  اإىل 
املكلفة جالء ال�شوء على دوره يف 

الهجوم على مقر الكونغر�س.
ق�شائية  �شلطة  اأع��ل��ى  ورف�����ش��ت 
ق�شاة  ثمانية  بغالبية  البالد  يف 
من اأ�شل ت�شعة حماولة الرئي�س 
�شرية  ع���ل���ى  الب�����ق�����اء  ال�������ش���اب���ق 
حم��ف��وظ��ات ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، يف 
قرار مقت�شب ل يت�شمن حيثيات 

احلكم.
وتت�شمن هذه الوثائق الواقعة يف 
مئات ال�شفحات خ�شو�شا قائمة 
الأ�شخا�س الذين زاروا ترامب او 
ات�شلوا به يف ال�شاد�س من كانون 
الثاين-يناير 2021 ف�شال عن 
امل��الح��ظ��ات امل���دون���ة خ���الل هذه 

الت�شالت.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ق�����رار  وي�����ش��ك��ل 

انت�شارا كبرا “للجنة اخلا�شة” 
تخو�س  ال���ت���ي  ال����ن����واب  مل��ج��ل�����س 
حربا ق�شائية فعلية مع الرئي�س 

ال�شابق واأو�شاطه.
ورحب الربملانيان اللذان يراأ�شان 
بيني  ال���دمي���وق���راط���ي  ال��ل��ج��ن��ة 
توم�شون واجلمهورية ليز ت�شيني 
القانون  دول��ة  “بانت�شار  بيان  يف 

والدميوقراطية الأمركية«.
ب���ا����ش���را تلقي  اأن���ه���م���ا  واأو����ش���ح���ا 
الرئي�س  اأم�����ل  “التي  ال���وث���ائ���ق 
ال�شابق بابقائها خمفية”.وي�شعى 
اأع�شاء جلنة اأحداث ال�شاد�س من 
وغالبيتهم  الثاين-يناير  كانون 
من الدميوقراطيني اإىل حتديد 
دور الرئي�س اجلمهوري ال�شابق يف 
هجوم اآلف من ان�شاره على مقر 
اأع�شاء  ك��ان  ح��ني  يف  الكونغر�س 
الربملان ب�شدد امل�شادقة على فوز 
خ�شمه الدميوقراطي جو بايدن 

بالنتخابات الرئا�شية.
وه�������م ي����خ����و�����ش����ون ����ش���ب���اق���ا مع 
ال����زم����ن لأن����ه����م ي�����ري�����دون ب����اأي 
التحقيق  خ��ال���ش��ات  ن�����ش��ر  ث��م��ن 

يف  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل 
منت�شف الولية التي قد ي�شتعيد 
فيها اجلمهوريون ال�شيطرة على 
وب��ال��ت��ايل وقف  ال���ن���واب،  جمل�س 

اأعمالهم.
الآن  حتى  ف�شلت  اللجنة  وكانت 
الرئي�س  حم���ام���ي  ا���ش��ت��دع��اء  يف 
والناطق  وم�����ش��ت�����ش��اري��ه  ال�����ش��اب��ق 
البيت  م��وظ��ف��ي  وك��ب��ر  ب��ا���ش��م��ه 
الطلبات  رغ���م  ال�����ش��اب��ق  ال��ب��ي�����س 

املتكررة على مر الأ�شهر.
اللجنة  ا�شتدعته  من  اآخ��ر  وك��ان 

ال�شابق  ن��ي��وي��ورك  ب��ل��دة  رئ��ي�����س 
رودي جولياين وهو من املقربني 

جدا من ترامب.
وي��ن��دد دون���ال���د ت��رام��ب ال����ذي ل 
ي���زال يحتفظ ب���دور حم���وري يف 
الرت�شح  ي�شتبعد  ول  مع�شكره 
لنتخابات العام 2024، ب�”لعبة 
�شيا�شية” ويحاول تعطيل جهود 

اللجنة.
حت�����دث  ال�����������ش�����ي�����اق،  ه���������ذا  ويف 
لل�شلطة  �شالحية  عن  خ�شو�شا 
على  ب��الإب��ق��اء  ت�شمح  التنفيذية 
م�شوؤويل  ب��ني  الت�����ش��الت  �شرية 
ال�شلطة. وهو يعترب اأنها تنطبق 

على الروؤ�شاء ال�شابقني اأي�شا.
رف�شت  ال��ف��درال��ي��ة  املحاكم  لكن 
طلب الرئي�س ال�شابق م�شددة على 
احلالية  التنفيذية  ال�شلطة  اأن 
ال�شالحية  ه������ذه  ع�����ن  ت���خ���ل���ت 
و���ش��م��ح��ت ب��ن��ق��ل ار���ش��ي��ف��ه��ا اإىل 
الكونغر�س. وقالت القا�شية تاين 
�شوتكان يف قرار حمكمة البداية 
ال�شتئناف  حمكمة  ثبتته  ال��ذي 
ملوكا  لي�شوا  “الروؤ�شاء  لح��ق��ا 

لتحقيق  اأ����ش���ول���ه���م  م���ن  ب��ع�����س 
“منفعة اقت�شادية«.

اأن��ه��م قللوا م��ن قيمة  واأو���ش��ح��ت 
مل�شلحة  ت�شريحات  يف  ممتلكات 
ال�����ش��رائ��ب ل��دف��ع ���ش��رائ��ب اأقل 
قيمتها  رف���ع  اإىل  ع���م���دوا  فيم��ا 
ل���دى امل�����ش��ارف ل��ل��ح�����ش��ول على 

قرو�س.

اإذ  اأي�شا  بنك�شة  ال�شابق  الرئي�س 
نيويورك  يف  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  ان 
اأعلنت انها اكت�شفت “اأدلة” على 
“احتيالية”  �شريبية  ممار�شات 

يف منظمة ترامب.
م��ئ��ة �شفحة  ت��ق��ع يف  وث��ي��ق��ة  ويف 
ف�شال  جيم�س  ليتي�شيا  اتهمته 
عن اثنني من اأبنائه ب�شوء تقييم 

ومقدم ال�شكوى لي�س رئي�شا«.
انها  رغ��م  العليا  املحكمة  واأي���دت 
�شّماهم  ق�������ش���اة  ث����الث����ة  ت�������ش���م 
ترامب، احلكمني. وحده القا�شي 
امل��ح��اف��ظ ك��الرن�����س ت��وم��ا���س من 
اأيد  الت�شعة،  املحكمة  ق�شاة  بني 

موقف ترامب.
اأ�شيب  اآخ����ر،  ق�شائي  م��ل��ف  ويف 

اإنكلرتا  توقيف �شخ�شني يف 
تك�شا�س  ره��ائ��ن  ب�����ش��اأن 

•• لندن-اأ ف ب

الربيطانية   ال�������ش���رط���ة  اأع���ل���ن���ت 
يف  رجلني  توقيف  اخلمي�س  اأم�س 
حول  التحقيق  اإط����ار  يف  اإن��ك��ل��رتا 
احتجاز رهائن يف كني�س يف ولية 
تك�شا�س الأمركية نهاية الأ�شبوع 
���ش��رط��ة مكافحة  امل��ا���ش��ي. وق��ال��ت 
الإرهاب يف �شمال غرب اإنلكرتا يف 
ال�شباح  هذا  رج��الن  “اأوقف  بيان 
وهما  وم��ان�����ش�����ش��رت.  برمنغهام  يف 
التحقيق«.  ذم���ة  ع��ل��ى  احل��ب�����س  يف 
تتعاون  ال���ت���ي  ال�������ش���رط���ة  وك����ان����ت 
هذا  يف  الأم��رك��ي��ة  ال�شلطات  م��ع 
مراهقني  الأح��د  اأوقفت  التحقيق 
اأن تفرج  يف جنوب مان�ش�شرت قبل 

عنهما الثالثاء.
وحدد مكتب التحقيقات الفدرايل 
الربيطاين  املواطن  اأن  الأمركي 
عاما(   44( اأك����رم  في�شل  م��ال��ك 
كني�س يف  الرهائن يف  هو حمتجز 
عدد  يبلغ  ال��ت��ي  كوليفيل  م��دي��ن��ة 
�شكانها 23000 ن�شمة وتقع على 
كيلومرًتا من  اأربعني  ح��وايل  بعد 

دال�س يف تك�شا�س )جنوب(.

�شربة لرتامب يف التحقيق حول هجوم الكابيتول

نق�س التمويل يهّدد عمل امل�شت�شفيات يف �شوريا 

•• ماريون فان رنرتغم

   يتمتع فالدمير بوتني، على غر العادة، مبيزة 
اإن�����ذار للوليات  ت��وج��ي��ه  ال���و����ش���وح. ف��م��ن خ���الل 
املتحدة واحللف الأطل�شي، يدرك اأنه غر مقبول، 
وم��ن خ��الل الإع���الن عن خطوطه احل��م��راء قبل 
التفاو�س، مل يعد الرئي�س الرو�شي يخفي طموحه 
يف الهيمنة على اأوكرانيا، الدولة املجاورة لالحتاد 
الإمرباطورية  حم���ور  وه���ي  ورو���ش��ي��ا،  الأوروب������ي 

ال�شوفياتية املفقودة.
    لقد بداأ حتى الآن يف �شلخها بلطف، اأوًل ب�شم 
ا�شتفتاء  اإج��راء  بذريعة  القرم جنوبا  �شبه جزيرة 
زائف. ثم برعاية انف�شال دونبا�س يف ال�شرق من 
األف  مائة  وتوزيع  املحلية  امليلي�شيات  دع��م  خ��الل 
جواز �شفر رو�شي على الأقلية الناطقة بالرو�شية. 
ك��م��ا اأن����ه ن�����ش��ر الأخ���ب���ار ال��زائ��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��ول ان 
 1990 ع��ام  التزمت  ان  �شبق  املتحدة  ال��ولي��ات 
ب��ع��دم مت����ّدد احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي ���ش��رق��ا، لأن هذا 
الأخر �شيهدد رو�شيا -مت اإر�شال ب�شعة اآلف من 
على  بناًء  البلطيق  ودول  بولندا  اإىل  الناتو  جنود 
�شبه جزيرة  الرو�شي يف  العدوان  رًدا على  طلبها، 

القرم ودونبا�س.
   اخلطوة اجلديدة اأكر و�شوحا. فقد حدد بوتني 
هيكلته الأمنية اجلديدة يف اأوروبا. اإما اأن متتثل 
�شيح�شل  اأو  الأطل�شي،  واحللف  املتحدة  الوليات 
على ج��زء منها ب��ال��ق��وة. وك��ل ���ش��يء ج��اه��ز: منذ 
 100 من  يقرب  ما  رو�شيا  ح�شدت  اأ�شابيع،  ع��دة 
لغزو  يكفي  قوية مبا  وق��وة ع�شكرية  األ��ف جندي 

اأوكرانيا يف اأي وقت.
   وهكذا، فاإّن الذي اعترب حّل الحتاد ال�شوفياتي 
ي�شع حلفاء  الع�شرين”،  القرن  “اأعظم كارثة يف 
النتيجة،  ك��ان��ت  اأّي����ا  ل���ه،  ي�شمح  اب��ت��زاز  ال��ن��ات��و يف 

بتحقيق، جزئًيا على الأقل، اأهدافه. 
   ففي م�شودتي معاهدتيه، اإحداهما مع وا�شنطن 
والأخ�����رى م��ع احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي، ط��ال��ب احللف 
بوعد مكتوب بعدم التو�ّشع �شرًقا، وتقييد تعاونه 
اإىل  ال��ع��ودة  وب�����ش��راح��ة،  ب��ل  ال�شرقية،  اأوروب����ا  يف 
الو�شع الذي كان عام 1997 -عندما مل ي�شتقبل 
الناتو بعد بولندا من بني اأع�شائه، من بني دول 
اأخرى. وهذا يعني، ل اأكر ول اأقل، حمو التاريخ، 
حتررت  عندما  و2000   1990 �شنوات  وحم��و 
جمهوريات الحتاد ال�شوفياتي ال�شابقة واأ�شبحت 
ال��ب��ل��دان م��ن اختيار  ت��ق��رر م�شرها، وم��ن��ع ه��ذه 
تتوقف  ذل���ك، مل  وم���ع  دف��اع��ه��ا.  ون��ظ��ام  حلفائها 
اأب��ًدا عن تاأكيد رغبتها يف الق��رتاب من  اأوكرانيا 

الحتاد الأوروب��ي وحلف �شمال الأطل�شي. وينوي 
اإىل احلظرة �شد  اإع��ادة البالد  فالدمير بوتني 

اإرادتها، من اأجل دعم منطقة نفوذه.
   بعد ع�شرين عاًما من احلروب يف يوغو�شالفيا 
ال�شابقة، ها ان �شراعا يهدد جمددا اأوروبا، يف بلد 
وّقع “ال�شراكة ال�شرقية” مع بروك�شل )خم�ش�شة 
للدول املجاورة التي ل تنوي الن�شمام اإىل الحتاد 
الأوروبي(. ان الأوروبيني معنيون يف املقام الأول، 
الناتو م�شتعد للموت من  اأوروب��ا ويف  لكن من يف 
اأوكرانيا؟ على ما يبدو ل اأحد. ولي�س اأكر  اأجل 
امل�شامل  كما رف�س  دانزيغ”،  اأجل  “املوت من  من 
 ،1939 ع��ام  دي��ات  مار�شيل  امل�شتقبلي  واملتعاون 
و�شبق  لبولندا.  هتلر  غ��زو  من  ق�شر  وق��ت  قبل 
للحلف  الع�شكري  التدخل  بايدن  جو  ا�شتبعد  ان 

الأطل�شي يف حال حدوث غزو.
    اأما بالن�شبة لأوروبا، يلعب فالدمير بوتني على 
�شّجاد من حرير. اإن الحتاد الأوروبي، الذي ولد 
بطبيعته  م��رتدد  العامليتني،  احلربني  �شدمة  من 
“ عا�شبا يف  يف الدخول يف ن��زاع م�شلح، وان يكون 
اأخيله... ولكن  نبله وكعب  هو من  عامل لحم”، 
العامل قد تغّر.     يف الأيام الأخرة، جنح الرئي�س 
املتحدة، ثم مع  الوليات  الرو�شي يف تنظيم -مع 
والتعاون  الأم��ن  ومنظمة  الأطل�شي  �شمال  حلف 
يف اأوروب���ا -ح���وارات ق��وة عظمى م��ع ق��وة عظمى، 
حول مو�شوع الأمن يف اأوروب��ا –يف غياب اأوروبا. 
ب�شكل مبا�شر  املعنية  ال��دول  نادي  اإذلل  ومل يكن 
اأقل  بالق�شية، با�شتبعادها من طاولة املفاو�شات، 

اأهدافه.
  ان الحت���اد الأوروب����ي، وه��و ن��اد للدميقراطيات 
العدوى  خ��ط��ر  يج�شد  وال��ربمل��ان��ي��ة،  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
فم�شتقبل  هاج�شه،  ت�شكل  ال��ت��ي  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

قوته ال�شيا�شية مرتهن يف ذلك.
   بالن�شبة لالحتاد الوروبي، اإنه اختبار- ت�شادم، 
اجلماعية  م�شلحته  لإدراك  احل��ق��ي��ق��ة،  حل��ظ��ة 
يكون  اأن  م��ن  ب����دًل  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ق���وة  ي�شبح  اأن  يف 
جمرد �شوق كبرة. واإذا كان التهديد باحلرب يف 
الآخر  لتعبئته، فما هو احلدث  اأوكرانيا ل يكفي 
“ال�شيادة  ل�  الذي �شيكون بحجم يعطي م�شموًنا 
اإميانويل ماكرون،  التي يريدها  ال�شرتاتيجية” 
والتي يتبناها الآن امل�شت�شار الأملاين اأولف �شولتز؟ 
انه و�شعنا وجهاً  بوتني  الف�شل لفالدمير  يعود 
ل��وج��ه م��ع ح��ال��ة ال��ع��امل ك��م��ا ه���ي: ت����وازن القوى 
 ،“ القوة  “اأوروبا  منه...  م�شتبعدون  نحن  ال��ذي 

هل اأنتم هنا...؟
ترجمة خرة ال�شيباين

من يف اأوروبا والناتو م�شتعد للموت من اأجل اأوكرانيا...؟

*حائزة على جائزة األربت لوندر، وفران�شواز جرو، وموؤلفة العديد من الكتب منها 
و” اأجنيال مركل، الأوفني ال�شيا�شي “،  ال�شرة الذاتية ملركل “لقد كانت مركل”، 

ودرا�شة يف �شكل �شرة ذاتية عن اأوروبا تر�شم فيها تاريخ القارة العجوز من �شقوط جدار 
برلني اإىل النكفاء القومي اليوم.

•• دركو�س-اأ ف ب

ت�شيق اأق�شام م�شت�شفى رئي�شي يف �شمال غرب �شوريا باملر�شى، من 
مهّدد  احل��ي��وي  امل��رف��ق  لكن  جمانية.  طبابة  يتلقون  وك��ب��ار  �شغار 

بالإقفال بعد توّقف اإحدى اجلهات املانحة عن متويله.
واح��د من  اإدل���ب  درك��و���س يف حمافظة  بلدة  ال��واق��ع يف  وامل�شت�شفى 
جراء  كلياً  اأو  جزئياً  بالإقفال  مهّددة  املنطقة  يف  عدة  م�شت�شفيات 
نداًء  العاملية  ال�شحة  منظمة  وّجهت  فيما  ال��دويل،  الدعم  تقّل�س 
الحتياجات  لتلبية  دولر  مليون   257 م��ن  اأك��ر  لتوفر  ط��ارئ��اً 

ال�شحية امللحة يف �شوريا.
يف ق�شم اأمرا�س الن�شاء يف امل�شت�شفى، متكث اأم عالء منذ ثمانية اأيام. 
وتقول لوكالة فران�س بر�س “الرعاية هنا جيدة.. لكن امل�شكلة اأننا 
ن�شرتي الأدوية من خارج امل�شت�شفى ول اأقوى على توفر ثمنها«. 
واأمتنى  �شكني  م��ك��ان  اإىل  الأق����رب  ه��و  امل�شت�شفى  “هذا  وت�شيف 
ال��ت��وّج��ه اىل  ق���ادرة على توفر كلفة  اأب��واب��ه، لأن��ن��ي غ��ر  األ يغلق 
م�شت�شفى اآخر«. ويقّدم امل�شت�شفى خدماته جماناً لأكر من ثالثني 

الثاين-نوفمرب،  ت�شرين  نهاية  منذ  لكن  ���ش��ه��ري��اً.  مري�س  األ���ف 
كلياً، وكانت م�شاهمتها  له  الدولية دعمها  املنظمات  اإحدى  اأوقفت 

ت�شكل ثمانني يف املئة من اإجمايل امل�شاعدات التي يتلقاها.
وي�شرح رئي�س جمل�س اإدارة امل�شت�شفى الدكتور اأحمد غندور لوكالة 
فران�س بر�س “تبلغنا يف نهاية ال�شهر التا�شع توقف الدعم، وخالل 
وّفرت  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب،  وت�شرين  الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  �شهري 

املنظمة دعماً جزئياً، ولكن بدون اأدوية ول م�شتهلكات«.
امل�شتودعات  يف  امل��خ��زن��ة  والأدوي�����ة  ب��امل��واد  ح��ال��ي��اَ  “نعمل  وي��و���ش��ح 
لكنها بداأت تنفد. ل ميكننا ال�شتمرار اأكر من �شهرين على اأبعد 
تقدير«. وتوقفت اأق�شام الإ�شعاف والعمليات والأطفال واحلوا�شن 
وف��ق غندور،  ال��دع��م،  توقف  ج��راء  الآن  العمل حتى  ع��ن  واملخترب 
والعيادات تقدمي خدماتها. ويعمل  املتبقية  الأق�شام  توا�شل  بينما 
لي�س  ذل��ك  لكن  تطوعي،  ب�شكل  العام  مطلع  منذ  الطبي  الطاقم 
كافياً “لأننا بحاجة اإىل اأدوية وم�شتهلكات ولوازم خمترب وت�شوير 
توّقف  احتمال  وينذر  والأطفال«.  العناية  لأق�شام  وم��واد  وعمليات 
هيئة  �شيطرة  مناطق  يف  العمل  عن  الطبية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات 

حترير ال�شام وف�شائل اأخرى يف اإدلب وحميطها حيث يقيم ثالثة 
ماليني �شخ�س ن�شفهم نازحون، بكارثة �شحية جديدة.

وبح�شب منظمة ال�شحة العاملية، يحتاج 3،1 ماليني �شخ�س من 
اإجمايل 4،4 ماليني يف �شمال غرب �شوريا اإىل م�شاعدة �شحية.

ويوؤّكد الدكتور �شامل عبدان، مدير هيئة �شحة اإدلب املحلية التي 
تتوىل ت�شير ال�شوؤون ال�شحية يف مناطق �شيطرة الف�شائل املقاتلة، 
لفران�س بر�س “توقف دعم نحو 18 م�شت�شفى” يف اإدلب وحميطها 

منذ نهاية العام املا�شي.
وروات����ب  ت�شغيلي  “دعم  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  واع���ت���ادت 
ال�شحة  بينهم منظمة  دوليني،  مانحني  عرب  وم�شتهلكات طبية” 

العاملية ومنظمات اإن�شانية.
ويربط عبدان تقّل�س الدعم “بطول اأمد الأزمة.. ومبوجة كوفيد-

العامل”،  يف  عنها  جن��م  ال���ذي  ال�شعب  الق��ت�����ش��ادي  وال��و���ش��ع   19
“اجلهات املانحة بعدم اإهمال �شمال غرب �شوريا ل اإغاثياً  مطالباً 
ول طبّياً«. وتربط منظمة ال�شحة العاملية تراجع دعم امل�شت�شفيات 

يف اإدلب وحميطها بنق�س التمويل بالدرجة الأوىل.
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عربي ودويل
ت�شتند اإىل امل��شي القي�شري وال�شوفي�تي:

مل نفهم بعد الدبلوما�شية الرو�شية الق�شرية...!
•• الفجر -ميالن ت�صريين 

ترجمة خرية ال�صيباين
   انت�ش�ر ع�شكري وهجم�ت �شيربانية: تتميز بداية 
يف  نعرف  ال  للقوة  رو�شي  ب��شتعرا�س   2022 ع���م 
مواجهته كيف نت�شرف. ولتف�شري هذه املن�ورات، لعّله 

من ال�شروري العودة اإىل زمن طويل من الدبلوم��شية 
وال�شوفي�تية،  القي�شرية  ب��ج��ذوره���  ال��رو���ش��ي��ة، 
القوة  بني  اال�شتمرارية  مفهوم:  �شي�غة  متت  حيث 

والدبلوم��شية.
   ثالثة مواعيد، جرت جميعه� االأ�شبوع امل��شي بني 
ممثلني عن الغرب، وب�شكل اأ�ش��شي اأمريكيني ورو�س: 

اأجل  من  ورو�شي�  املتحدة  الوالي�ت  بني  ثن�ئي  حوار 
جنيف،  يف  االثنني  ي��وم  اال�شرتاتيجي  اال�شتقرار 
تلته اأول قمة بني احللف االأطل�شي ورو�شي� منذ ع�م 
2019 يوم االأربع�ء، والتي �شبقت اجتم�ًع� بني ممثلي 
مو�شكو ومنظمة االأمن والتع�ون يف اأوروب� اخلمي�س. 
وت�أتي هذه القمم الثالث يف اأعق�ب التعبئة امل�شلحة 

مط�لب  ق�ئمة  ون�شر  اأوكراني�،  حدود  على  لرو�شي� 
مو�شكو فيم� يتعلق بهيكل االأمن االأوروبي.

لال�شرتاتيجية  املركزي  الُبعد  احللقة  هذه  توؤكد     
روؤيته  عند  جت�هله  يتم  م�  غ�لًب�  ال��ذي  الرو�شية، 
املج�لني  ب��ني  اال�شتمرارية  الغربية:  اأوروب����  م��ن 

الدبلوم��شي والع�شكري لتحقيق االأهداف.

املجالني  ه��ذي��ن  يف  ال��ت��ف��ك��ر  اإن 
م��ن جم���الت ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأنهما 
من  ف��ع��ال  �شيمنعنا  م��ن��ف�����ش��الن 
وكذلك  رو����ش���ي���ا،  م�����ش��ال��ح  ف��ه��م 

املخاطر التي ت�شاحب اأفعالها.
 ل����ذل����ك م����ن امل���ن���ا����ش���ب ال����ع����ودة 
ه���ذه  ي�������ش���ك���ل  م�����ا  اأ�����ش����ا�����س  اإىل 

ال�شتمرارية.

املفهوم
   م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر غ���رب���ي���ة *، 
ُينظر اإىل الدبلوما�شية على اأنها 
ميكن  وحت��ري�����س:  اإق��ن��اع  عملية 
اأن تكون غايتها اأن يحرتم فاعل 
ملطالب  ي��ن��ح��ن��ي  اأو  امل�����ش��ال��ح  م���ا 
اإىل  ال���ل���ج���وء  دون  ع��ظ��م��ى  ق�����ّوة 
ال�شريحة.  التهديدات  اأو  القوة 
ال�شرتاتيجية  ال���ث���ق���اف���ة  ويف 
الرو�شية، يف املقابل، ت�شر القوة 
احلركة،  نف�س  يف  والدبلوما�شية 

وميكن ا�شتخدامهما معا.
    ت�شتند “الثقافة ال�شرتاتيجية” 
احلالية لرو�شيا، اإىل حد ما، اإىل 
وال�شوفياتي:  القي�شري  املا�شي 
العقائد  ب��ب�����ش��م��ة  ت��ت��م��ي��ز  ف��ه��ي 
املكت�شبة  وال���ع���ادات  وامل��م��ار���ش��ات 

مبرور الزمن.
بوتني  ف����الدمي����ر  ي��غ��ف��ل  ومل   
الإ�����ش����ارة يف ع���دة م��ن��ا���ش��ب��ات اإىل 
هو  لرو�شيا  التاريخي  املا�شي  اأن 

م�شدر اإلهام بالن�شبة له **.
ال����ث����ق����اف����ة  ه����������ذه  ت����ت����م����ي����ز      
مبا  خا�س  ب�شكل  ال�شرتاتيجية 
-من  “ال�شلبي”  بالفهم  ي�شمى 
ال��غ��رب��ي��ة -ملفهوم  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
تكون  اأن  مي���ك���ن  “ال�شالم”: 
قوة  اأي���دي  يف  اأداة  الدبلوما�شية 
م��ه��ي��م��ن��ة م����ن اأج������ل و����ش���ع حّد 
ل�شروطها  وفًقا  واحل��رب  للعنف 
ولكنها ل ت�شعى اإىل حل اجلذور 
العميقة لالأعمال العدائية ***. 
ت����ه����دف  امل������ع������ن������ى،  وب��������ه��������ذا     
على  احل��ف��اظ  اإىل  الدبلوما�شية 
الوحيد  ه��دف��ه��ا  ول��ي�����س  ال��ن��ف��وذ 

اإنهاء التوترات. 
للعقيدة  وفًقا  ذل��ك،  على  ع��الوة 
بعد  تبنيها  مت  ال��ت��ي  اللينينية 
الثورة، يجب اأن يتم ال�شعي وراء 
النفوذ من خالل ن�شر جمموعة 
امل�شتخدمة  الأدوات  م��ن  وا�شعة 
يف وقت واحد. وعلى هذا النحو، 
تكون  اأن  للدبلوما�شية  ميكن  ل 
م�شحوبة  ك��ان��ت  اإذا  اإل  ف��ع��ال��ة 
القوة  با�شتخدام  ج��دي  بتهديد 

امل�شلحة.
 كما ُينظر اإليها على اأنها و�شيلة 
ولي�شت  الأه���داف  لتحقيق  واأداة 

�شيا�شة يف حد ذاتها.
ت�������زال  ل   ،2022 ع����������ام     
تتمتع  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ب����ال����ع����دي����د م������ن اخل�������ش���ائ�������س 
املوروثة من احلقبة ال�شوفياتية. 
الرو�س  ال��ق��ادة  يعتقد  وب��ال��ت��ايل، 
الق�شرية  غ��ر  الدبلوما�شية  اأن 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  على  ق���ادرة  لي�شت 
ل�شالح  ال��ق��ائ��م  ال��و���ش��ع  ت��غ��ي��ر 
مرحلة  يف  م���و����ش���ك���و  م�������ش���ال���ح 
اأكر  نف�شها  رو�شيا  فيها  تظهر 
مياًل للرغبة يف التاأثر، اأو حتى 
ال�شيطرة، على تطورات ف�شائها 

اخلارجي القريب. 

الدبلوما�شية  يف  ال��ث��اين  ال��رج��ل 
ريابكوف،  ���ش��رج��ي  ال��رو���ش��ي��ة، 
وب��اط��اًل ب�شبب  ق��د ي�شبح لغ��ي��اً 
�شغوط ال�شقور يف مو�شكو التي 
اأكر  موقف  تبني  ب��اجت��اه  تدفع 

حزماً وعدوانية.
ط���ب���ي���ع���ة  اىل  ب������ال������ن������ظ������ر     
ت�شتخدمها  التي  ال�شرتاتيجية 
م���و����ش���ك���و، م����ن ال�������ش���اب���ق لأوان������ه 
ف�شل  اأو  اأي جن���اح  ع��ن  احل��دي��ث 
لدبلوما�شيتها. �شتوا�شل مو�شكو 
الع�شكرية  اجلبهة  على  ال�شغط 
الع�شكري  النت�شار  خ��الل  -م��ن 
الإلكرتونية -وعلى  الهجمات  اأو 
ال��غ��رب��ي��ني اأث���ن���اء الن����خ����راط يف 
امل��ف��او���ش��ات. وب��ع��د اأ���ش��ب��وع متّيز 
ب���ث���الث ق���م���م دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، ما 
على  حري�شة  تبدو  رو�شيا  زال��ت 

اجللو�س اإىل طاولة املفاو�شات.
انتهاء  ف�����اإن خ��ط��ر  ذل�����ك،   وم����ع 
الدبلوما�شية وجلوء مو�شكو اإىل 
التقنية”  “الع�شكرية  الو�شائل 
�شد اأوكرانيا و�شركائها الغربيني، 
على حد تعبر فالدمير بوتني، 
تنال  ح���ت���ى  م���رت���ف���ع���اً  ����ش���ي���ظ���ل 
مو�شكو ما ير�شيها على اجلبهة 

الدبلوما�شية.
امل�ش�در

اأت�ني�شي�ن وبيرت كوزلوف،  غريغور 
“لي�شت مثل الدبلوم��شية”، بي بي 

�شي، 13 ين�ير 2022.
فيون� هيل وكليفورد ج�دي، “بوتني 
جملة  الت�ريخ”،  وا���ش��ت��خ��دام���ت 

ن��شيون�ل اإنرت�شت، ين�ير 2012.
وكون�شت�نزي  ب�ك�لوف�  اإفغيني� 
ال�شالم؟”،  على  “ال�شراع  يونغلنغ، 
درا�ش�ت اأوروب� واآ�شي�، م�ر�س 2020 
وغريغور اأت�ني�شي�ن وبيرت كوزلوف 
بي  الدبلوم��شية””،  مثل  “لي�شت 

بي �شي، 13 ين�ير 2022.
تقدم  “مو�شكو  ���ش��م��والر،  بيوتر 
للن�تو”،  امل�شتحيلة  م��ط���ل��ب��ه��� 

لوموند، 18 دي�شمرب 2021.
هوالند،  و�شتيف  بوليتيوك  ب�فيل 
ي�شرب  االإل����ك����رتوين  “الهجوم 
ال��والي���ت  حت��ذر  بينم�  اأوك��ران��ي��� 
ت�شتعد  رو���ش��ي���  اأن  م��ن  امل��ت��ح��دة 
ين�ير   14 روي������رتز،  للحرب”، 

.2022
منطق  هو  “م�  �شو�شكوف،  مك�شيم 
رو�شي� يف االأزمة احل�لية؟”، احلرب 

على ال�شخور، 7 ين�ير 2020.
اأت�ني�شي�ن وبيرت كوزلوف،  غريغور 
بي  الدبلوم��شية””،  مثل  “لي�شت 

بي �شي، 13 ين�ير 2022.
اأت�ني�شي�ن وبيرت كوزلوف،  غريغور 
بي  الدبلوم��شية””،  مثل  “لي�شت 

بي �شي، 13 ين�ير 2022.
“م� يريده بوتني  دميرتي ترينني، 
اأفريز،  فورين  اأوكراني�”،  يف  حًق� 

.2021 دي�شمرب   28
“اخلطوة  تروي�نوف�شكي،  اأنطون 
لغز  اأوك��ران��ي���  يف  لبوتني  الت�لية 
ب�ل�شبط  يحبه�  التي  وب�لطريقة 
ين�ير   11 ت���مي��ز،  ن��ي��وي��ورك   ،“

.2022
- ب�حث ت�شمل اهتم�م�ته البحثية 
الع�شكرية  امل��دن��ي��ة  ال��ع��الق���ت 
رو�شي�  يف  االأم��ن��ي��ة  وال�شي��ش�ت 
اخل�رجية  وال�شي��شة  وبيالرو�شي� 

لرو�شي� يف ال�شرق االأو�شط.

حوار ثنائي يف جنيف بني الوليات املتحدة ورو�شيا من اأجل ال�شتقرار ال�شرتاتيجي

دبلوما�شية ت�شتمد جذورها من عهد القيا�شرة وال�شوفيات

التفاو�س من موقع قوة

القوات الرو�شية تنت�شر

اجلي�س الوكراين ي�شتعد لال�شوا

الجتاه  ه��ذا  ظهر  ان  �شبق  وق��د 
ال�������ش���راع  اأث�����ن�����اء   2008 ع������ام 
م������ع ج�����ورج�����ي�����ا: ا����ش���ت���خ���دم���ت 
امل�شلحة  ال���ق���وة  ح��ي��ن��ه��ا  رو����ش���ي���ا 
الوقت  نف�س  يف  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ل�شمان اأن ت�شمح املفاو�شات التي 
اجلورجي،  الرئي�س  م��ع  اأج��ري��ت 
بتعزيز  �شاكا�شفيلي،  ميخائيل 

م�شالح الرو�س.
   وب��امل��ث��ل، يف ���ش��وري��ا، مل تدخل 
اأع�شاء  م���ع  و���ش��اط��ة  يف  رو���ش��ي��ا 
ال���ت���اأك���د من  ب��ع��د  امل���ع���ار����ش���ة ال 
اإ�شعافها ب�شبب ال�شربات اجلوية 

وفر�س احل�شار على املدن.
فاإن  الغربيني،  للخرباء  ووف��ًق��ا   
الأ�شاليب الدبلوما�شية الرو�شية 
بالدبلوما�شية  ل��ه��ا  ع���الق���ة  ل 

تقريًبا.
دي�شمرب   17 اجل���م���ع���ة  ي�����وم     
قائمة  مو�شكو  ق��دم��ت   ،2021
مب�شتقبل  املتعلقة  “املطالب”  ب� 
تو�شيع  م����ن  م���زي���د  ل  ال���ن���ات���و: 
ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  ول  احل��ل��ف، 
الرو�شية،  احل����دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
ق�شرة  ����ش���واري���خ  ن�����ش��ر  وع�����دم 
رو�شيا،  ت��ط��ال  امل���دى  ومتو�شطة 
الغربي  الع�شكري  الدعم  ووق��ف 

املقّدم لأوكرانيا. 
وُن�شرت هذه القائمة، التي ت�شبه 
الإنذار، بعد انت�شار حوايل 120 
رو���ش��ي على احلدود  األ��ف جندي 

الأوكرانية.
امل���ن���اورة وا�شح:   وال��غ��ر���س م��ن 
و�شع مو�شكو يف موقع قوة عندما 

تبداأ املفاو�شات.
امل�����ط�����ال�����ب  ه����������ذه  ت�����و������ش�����ح     
اأ�شا�شًيا  م��ب��داأ  مت��اًم��ا  امل��ت��ط��رف��ة 
اأعلنه  الرو�شية  لال�شرتاتيجية 
الفريق اإيفجيني مارتينوف منذ 

يبدو  ال������ذي  الأم�������ر  ال���ع���ظ���م���ى، 
م��ن��ظ��ور عالئقي  م���ن  م��ن��ط��ق��ًي��ا 
ملفهوم املكانة حيث يتم منح هذه 
امل��ي��زة م��ن ق��ب��ل ال��ق��وى العظمى 

الأخرى اإىل رو�شيا.

خم�طر
ق�����ادرة على  رو���ش��ي��ا  اأن  ي���ب���دو     
حتقيق بع�س هذه الأه��داف من 
الق�شرية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  خ���الل 
-وبالتايل تفادي ت�شعيد ال�شراع 
ال�شعيد  ع���ل���ى  اأوك�����ران�����ي�����ا  م����ع 

الع�شكري البحت.
القبول  اأن  رغ����م  ال����واق����ع،  ويف   
وا�شنطن  ج��ان��ب  م���ن  ال��ر���ش��م��ي 
الناتو  اأع�شاء جدد يف  بعدم دمج 
اأمر م�شتبعد، بال �شك، يبدو اأنه 
الطرفان  يتو�شل  اأن  املمكن  من 
ن��ق��اط معينة؛  ب�����ش��اأن  ات��ف��اق  اإىل 
م��ث��ل ع����دم ن�����ش��ر ال�������ش���واري���خ يف 
نطاق رو�شيا، وتقلي�س التدريبات 

الع�شكرية.
    من جهة اخرى، من �شاأن مثل 
مكانة  تعزز  اأن  التفاقيات  ه��ذه 
قواعدها  ت��ف��ر���س  ك��ق��وة  رو���ش��ي��ا 
ال��ذي��ن تعتربهم  ع��ل��ى ج��ران��ه��ا 
�شبه �شياديني. ومع ذلك، حتتوي 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة على 
بني  النق�شامات  ب�شبب  خماطر 

�شناع القرار الرو�س.
    يف ال���واق���ع، مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر اىل 
النظام الرو�شي على انه مناف�شة 
ب���ني خمتلف  اأف����ك����ار و���ش��ي��ا���ش��ات 
وال�شوؤون  -ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ف���روع 
اخلارجية على وجه اخل�شو�س. 
ويتوىل الرئي�س بوتني دور احلكم 

ل�شالح هذا املع�شكر اأو ذاك. 
وب���ه���ذا امل���ع���ن���ى، ف�����اإن ال���ت���ق���دم يف 
حققه  الذي  الدبلوما�شي  املجال 

العام  بداية  حلقة  ت�شكل  وهكذا   
هذه مثاًل منوذجًيا للدبلوما�شية 
تفتح  ان��ه��ا  ال��رو���ش��ي��ة:  الق�شرية 
جماًل وا�شًعا من الحتمالت من 
خالل  من  اأهدافها  حتقيق  اأج��ل 
يف  املختلفة  روافعها  على  اللعب 

وقت واحد.

االأهداف
م������������ن خ���������������الل ن���������������ش�������ر ه��������ذه 
مو�شكو  ت�شعى  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 

اإىل هدفني:
اإىل  رو�شيا  تهدف  ناحية،  م��ن     
اأمنية  ���ش��م��ان��ات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
بالتاأكيد،  ح���دوده���ا.  ط���ول  ع��ل��ى 
ي���ع���ت���رب ال�����ن�����ات�����و ال�����ع�����دي�����د من 
�شابًقا  املذكورة  الرو�شية  املطالب 

م�شتحيلة.
الإدارة  ت����رغ����ب  ب���ي���ن���م���ا  ل���ك���ن   

عام 1899: “من املهم اأن يكون 
كبًرا  املختار  ال�شيا�شي  ال��ه��دف 
للبلد  ي�شمح  الإم��ك��ان، مما  بقدر 
بدفع الفكرة الوطنية اإىل اأق�شى 

حد ممكن”.
 ويف هذا ال�شدد، حر�س الرئي�س 
���ا على  اأي�������شً ف����الدمي����ر ب���وت���ني 
حتديد اأنه ميكن اتخاذ “تدابر 
�شد  منا�شبة”  تقنية  ع�شكرية 
املناق�شات  ف�����ش��ل  ح���ال  يف  ك��ي��ي��ف 
ح���ول ه���ذه امل��ط��ال��ب ال��ت��ي تعترب 
من  كبر  ح��د  اإىل  مقبولة  غ��ر 

قبل احللف الأطل�شي.
�شاعات فقط من  بعد  اأخ����ًرا،     
الأمن  منظمة  بني  القمة  انتهاء 
وممثلي  اأوروب���������ا  يف  وال����ت����ع����اون 
رو�شيا، ا�شُتهدفت مواقع احلكومة 
اإلكرتوين  ب��ه��ج��وم  الأوك���ران���ي���ة 

ن�شبته كييف اإىل رو�شيا.

على وا�شنطن حتى يتم التو�شل 
ال��ط��رف��ني. وقد  ب��ني  ات��ف��اق  اإىل 
الأ�شبوع  الرو�س  امل�شوؤولون  نفخ 
امل��ا���ش��ي احل����ار وال���ب���ارد، قائلني 
اإنهم م�شرورون لأن “الأمريكيني 
الرو�شية  امل��ق��رتح��ات  “اأخذوا” 
بينما  اجلد”،  حم����م����ل  ع����ل����ى 

ياأ�شفون “لنفاد �شربهم«.
   اإىل جانب هذه املطالب، تريد 
ت�شورها  على  تطمئن  اأن  رو�شيا 
ان  لنف�شها باأنها “قوة عظمى”. 
بالن�شبة  اأداة  ه��ي  الدبلوما�شية 
على  للح�شول  �شعيها  يف  ملو�شكو 

مكانة.
قدم  التفاو�س على   فمن خالل 
امل�شاواة مع الأمريكيني، مع اإبعاد 
اإىل  الأوروب��ي��ة  وال��ق��وى  اأوكرانيا 
مو�شكو  ت�شعى  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رت��ب��ة 
ل���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى و�����ش����ع ال���ق���وة 

على  ال���رتك���ي���ز  يف  الأم����ري����ك����ي����ة 
موقع  يف  مو�شكو  ت��ب��دو  ال�����ش��ني، 
ي��ك��ف��ي لع��ت��ب��ار نف�شها  ق���وة مب���ا 

قادرة على تعزيز م�شاحلها.
اأن��ه مل يكن لها      تعترب رو�شيا 
راأي يف نهاية احلرب الباردة فيما 
يتعلق بالهيكل الأمني يف اأوروبا، 
اتفاقية  ف��ر���س  يف  الآن  وت��رغ��ب 
ت��ع��رتف ب��امل�����ش��ال��ح ال��رو���ش��ي��ة يف 
القريب.  اخل����ارج����ي  حم��ي��ط��ه��ا 
ب��ج��زء م��ن هذا  ال��ف��وز  ومت فعال 
مو�شكو  م��ط��ال��ب  لأن  ال����ره����ان 
املتطرفة �شمحت ببدء مفاو�شات 
موا�شيع  ح�����ول  وا����ش���ن���ط���ن  م����ع 
رف�س الغرب، وفًقا لوجهة النظر 

الرو�شية، مناق�شتها مع جارتها.
ا���ش��ت��خ��دام رو�شيا  ت��ع��زز   وه��ك��ذا، 
امل�شلحة  وال���ق���وة  للدبلوما�شية 
م��ع��ا، و���ش��ت��وا���ش��ل ال�����ش��غ��ط بقوة 

يف الثق�فة اال�شرتاتيجية الرو�شية، القوة والدبلوم��شية تنطلق�ن من نف�س احلركة وميكن ا�شتخدامهم� مًع�

فتحت مو�شكو جمال وا�شعا من الحتمالت من اأجل حتقيق اأهدافها من خالل اللعب على روافع خمتلفة يف وقت واحد

الدبلوما�شية هي اأداة مو�شكو يف �شعيها للح�شول 
على مكان����ة, وعلى و�ش���ع الق���وة العظم�ى

ُينظر اإىل الدبلوم��شية على اأنه� و�شيلة واأداة 
لتحقيق االأهداف ولي�شت �شي��شة يف حد ذاته�

حتتوي ال�شرتاتيجية الرو�شية على خماطر 
ب�شبب النق�شامات بني �شّناع القرار الرو�س
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اإع����������الن
لتجارة  العايل  ال�ش�����ادة/احلجر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأدوات ال�شحية
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2985743 

تعديل اإ�شم جتاري من/ احلجر العايل لتجارة الأدوات ال�شحية
HIGH ROCK SANITARY WARE AND TRADING

اإىل/ فلورا لتجارة الأدوات ال�شحية
FLORA SANITARY WARE AND TRADING

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
لتجارة  جولد  ال�ش�����ادة/بالك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الديزل   رخ�شة رقم:4190321 

تعديل اإ�شم جتاري من/ بالك جولد لتجارة الديزل

BLACK GOLD DIESEL TRADING

اإىل/ بالك جولد لتجارة الديزل

  BLACK GOLD DIESEL TRADING 

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
قطع  لتجارة  ال�شحراء  ال�ش�����ادة/عا�شفة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN غيارات ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:1195469 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد مابو مياه �شم�شو مياه من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد مابو مياه �شم�شو مياه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد خلفان على احلا�س ال�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ عا�شفة ال�شحراء لتجارة قطع غيارات ال�شيارات ذ.م.م

ASEFAT AL SAHRA AUTO SPARE PARTS TRADING - L L C L.L.C

اإىل/ عا�شفة ال�شحراء لتجارة قطع غيارات ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ASEFAT AL SAHRA AUTO SPARE PARTS TRADING   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فك�س بل�س لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2902524 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / رمي ابراهيم ح�شن ابراهيم ال�شويدى من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / رمي ابراهيم ح�شن ابراهيم ال�شويدى من 50 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هزاع عي�شى عتيق مو�شى املهرى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فك�س بل�س لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م
FIX PLUS AUTO REPAIR L.L.C

اإىل/ فك�س بل�س لت�شليح ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FIX PLUS AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
و�شركائهم  ماثيو   - ال�ش�����ادة/العو�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لال�شت�شارات القانونية رخ�شة رقم:2078818 

تعديل اإ�شم جتاري من/ العو�شي - ماثيو و�شركائهم لال�شت�شارات القانونية

AL AWADI - MATHIEU & ASSOCIATE LEGAL CONSULTANCY

اإىل/ العو�شي و�شركائهم للمحاماة و لال�شت�شارات القانونية

AL AWADI & ASSOCIATE ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مكاتب املحاماة  6910001

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فور ام

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1037936 

تعديل اإ�شم جتاري من/ فور ام

FOUR M

اإىل/ ريداك�س للطباعة

 RED X TYPING 

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة فيني�شيا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1039398 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة في�شل اجنيالت يو�شف%100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حممد را�شد خمي�س عبيد النقبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر على �شالح على املحرزى

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س ال�شحراء لل�شيارات

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه مطر خمي�س املزروعى
تعديل اإ�شم جتاري من/ معر�س ال�شحراء لل�شيارات
DESERT AUTOMOBILE SHOWROOM

اإىل/ معر�س ال�شحراء لل�شيارات
AL SAHRAA CARS EXHIBTION   

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

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

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

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

ال�شم التجاري:نا�شورال لل�شعر امل�شتعار ذ.م.م
مطر  ح�شن  جبارة  ال�شيد  مبنى   0.4 غرب  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

واخرين
CN 3007897 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  ال�شادة/�شارتفورد  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/17 
تاريخ   - بالرقم:2205002081  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر 

التعديل:2022/01/20
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
جبل  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شنديان للمقاولت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1008943 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علي ح�شن علي قري�س البلو�شي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شيف يا�شر �شيف حممد العرياين

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
الوطني  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالملنيوم ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1113231 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حمدان حممد �شعيد حممد ال�شاعدي  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي �شامل حممد �شافى العامري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/املرح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتاأجر الألعاب  رخ�شة رقم:3920587 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 164032

 باإ�شم : �شركة جمموعة الإمارات 
لالإت�شالت )جمموعة ات�شالت (  �س م ع  

وعنوانه: �س.ب 3838 ، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.      
بتاريخ: 2013/03/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 164032 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2021/10/19 وحتى تاريخ: 2031/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

EAT 184699

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 164034

 باإ�شم : �شركة جمموعة الإمارات 
لالإت�شالت )جمموعة ات�شالت (  �س م ع  

وعنوانه: �س.ب 3838 ، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.      
بتاريخ: 2013/03/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 164034 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2021/10/19 وحتى تاريخ: 2031/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

EAT 184698منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : انتون بيت كيليتا

ULTRA LED :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ : 2021/7/09 املودعة بالرقم : 355336 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : انتون بيت كيليتا

املوطن : وحدة رقم: 4 مركز ااألعمال م.د.م.�س طابق رقم 1 مبنى جويالري &جيمبلك�س 3 دبي ااملارات
، العربية املتحدة ، هاتف: 971556472791 ، �شندوق الربيد: 47748

  swissglobaldmcc@gmail.com: امييل
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
. والأغرا�س  املياه  واإم��داد  البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية  اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد 

ال�شحية، يف الفئة 11
و�شف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية ULTRA LED بحروف لتينية

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 168507

 باإ�شم : جيليد �شاين�شز اأيرلندا يو �شي
وعنوانه: اآي دي ايه بزن�س اآند  تكنولوجي بارك ، كاريغتوهيل ،  كو.كورك ، اأيرلندا.

بتاريخ: 2013/05/06 وامل�شجلة حتت الرقم: 168507 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2022/01/30 وحتى تاريخ: 2032/01/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

EAT 180955

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 168807

 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،   08933

الوليات املتحدة  الأمريكية.   
بتاريخ: 2013/11/18 وامل�شجلة حتت الرقم: 168807 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2022/02/05 وحتى تاريخ: 2032/02/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

EAT 61680

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 171346

 باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، اإنك.
وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف،  �شويت 200 اإرفني، كاليفورنيا،  92618 

الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/05/08 وامل�شجلة حتت الرقم: 171346 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2022/04/01 وحتى تاريخ: 2032/04/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  21 يناير 2022 العدد 13448

EAT 62800
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عربي ودويل

 اتهام احلكومة بابتزاز نواب لالإبقاء على جون�شون 
•• لندن-رويرتز

امل��ح��اف��ظ��ني احل��ك��وم��ة الربيطانية  م���ن  ب����ارز  م�����ش��رع  ات��ه��م 
يف  ت�شتبه  بالربملان  ن��واب  ابتزاز  وحماولة  برتويع  اخلمي�س 
من  جون�شون  بوري�س  ال���وزراء  رئي�س  ع��زل  يف  يرغبون  اأنهم 
داخل  كبرة  اأغلبية  حقق  ال��ذي  جون�شون،  ويواجه  من�شبه. 
حزبه يف 2019، دعوات متزايدة للتنحي عن من�شبه ب�شبب 
�شل�شلة ف�شائح منها اإقراره بح�شور حفل اأقيم يف مقر اإقامته 
ملكافحة  اإغالقا  فيه  تطبق  بريطانيا  كانت  وقت  يف  الر�شمي 

كوفيد-19.
لالإطاحة  حم����اولت  �شنا  الأ���ش��غ��ر  امل�����ش��رع��ني  بع�س  وي��ق��ود 
بجون�شون لكن هجوم اأحد املخ�شرمني يف حزب املحافظني هو 

ما اأثار الده�شة عندما قال جلون�شون يف الربملان “ا�شتحلفك 
باهلل ... ارحل”.

�شيقود  اإن��ه  قائال  بال�شتمرار  عاما(   57( جون�شون  وتعهد 
الأربعاء  اأم�س  وح��ذر  املقبلة  النتخابات  يف  املحافظني  حزب 
اأنه  امل��ع��ار���س م��ن  ال��ع��م��ال  اإىل ح���زب  ان�����ش��ق وحت���ول  م�شرعا 
اأخرى لو�شعه اله�س اتهم  �شي�شرتد مقعده. ولكن يف �شفعة 
الد�شتورية  وال�شوؤون  العامة  الإدارة  جلنة  رئي�س  راج  وليام 

احلكومة بالبتزاز.
الأخرة  الأي���ام  “يف  اللجنة  اجتماع  قبل  ب��ي��ان  يف  راج  وق���ال 
ترويع  وعمليات  ل�شغوط  ال��ربمل��ان  اأع�شاء  من  ع��دد  تعر�س 
من اأع�شاء يف احلكومة ب�شبب رغبتهم املعلنة اأو املفرت�شة يف 

اإجراء اقرتاع على �شحب الثقة من قيادة احلزب”.

واأ�شاف “الأكر من ذلك اأن التقارير التي علمت بها قد متثل 
ابتزازا. وبناء على ذلك �شتكون ن�شيحتي للزمالء هي اإبالغ 
رئي�س جمل�س العموم وقائد �شرطة العا�شمة بهذه الأمور”.

رئي�س  مكتب  با�شم  املتحدث  ق��ال  الت��ه��ام��ات  ه��ذه  على  وردا 
وا�شحا  يبدو  ما  تدعم  واقعة  ب��اأي  علم  على  “ل�شنا  ال���وزراء 
اأنها مزاعم خطرة. اإذا كان هناك اأي دليل يدعم هذه املزاعم 
�شندقق فيها بعناية”. مل يجتز جون�شون بعد عتبة الت�شويت 
امل�شرعني  م��ن  العديد  يقول  خطوة  وه��ي  الثقة  �شحب  على 
املحافظني اإنهم �شيحجمون عن اللجوء اإليها حتى ا�شتكمال 

حتقيق ب�شاأن اإقامة حفالت انتهاكا لقواعد الإغالق.
املحرر  وك��ت��ب  ال��ع��ام��ة.  امل��وظ��ف��ة  �شو ج���راي  التحقيق  وت��ق��ود 
جراي  اإن  يقول  تويرت  على  اآي.ت����ي.يف  لتلفزيون  ال�شيا�شي 

ب��ارز يحذر  الإل��ك��رتوين من م�شوؤول  بالربيد  ر�شالة  وج��دت 
ال�شكرتر اخلا�س جلون�شون من اأن حفل يوم 20 مايو اأيار 
اأنه  اإنه ح�شر ما كان يت�شور  األ يقام. وقال جون�شون  يجب 
لقاء عمل يف 20 مايو اأيار 2020 وقال يوم الثالثاء اإن اأحدا 

مل يخربه باأن احلفل ينتهك قواعد الإغالق.
وحت���دث راج ع��ن ن���واب احل��ك��وم��ة ال��ذي��ن ت��رتك��ز مهمتهم يف 
ويطلق  حلكومة  ل�شيا�شات  املحافظني  امل�شرعني  دعم  �شمان 

عليهم �شياط احلكومة.
وقال “طبعا مهمة مكتب �شياط احلكومة هي تاأمني م�شالح 
انتهاك  لي�شت وظيفتهم  العموم... لكن  احلكومة يف جمل�س 
دوائر  م��ن  ا�شتثمارات  ب�شحب  بالتهديد  ال��وزاري��ة  ال��ق��واع��د 

برملانية ممولة من املال العام”.

اإج���الء امل��واط��ن��ني الأم��رك��ي��ني يف 
اأوك��ران��ي��ا، الأم���ر ال��ذي ق��د ي�شبح 
اجلي�س  دخ����ل  ح����ال  يف  ����ش���رورّي���ا 

الرو�شي.
وتقّدر وزارة اخلارجية الأمركية 
ع����دد امل���واط���ن���ني الأم���رك���ي���ني يف 

اأوكرانيا بع�شرة اإىل 15 األًفا.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

جو  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ا�شتبعد 
بايدن اإر�شال ع�شكريني اأمركيني 
اأوكرانيا يف حال ح�شول غزو  اإىل 
ب�شع  ُن�����ش��ر  اأن  �شبق  ل��ك��ن  رو���ش��ي، 
مئات م��ن اجل��ن��ود الأم��رك��ي��ني يف 
اىل  البنتاغون  ي�شطر  قد  البالد 

�شحبهم.
وجود جنود اأمركيني يف اأوكرانيا 
لي�س بجديد. فمنذ العام 2015، 
يتناوب جنود احتياط من احلر�س 
اأوكرانيا  يف  الأم���رك���ي  ال��وط��ن��ي 
اإىل  الأوك�����راين،  ل��ت��دري��ب اجلي�س 
ج��ان��ب ج��ن��ود م���ن دول اأخ�����رى يف 
ا  خ�شو�شً الأطل�شي،  �شمال  حلف 

من كندا واأملانيا.
الثاين/نوفمرب،  ت�شرين  اأواخ����ر 
احتياط  جندي  مئتي  نحو  و�شل 
التابع  الوطني  احلر�س  جهاز  من 
ل��ولي��ة ف��ل��وري��دا الأم��رك��ي��ة اإىل 
الدويل  للتدريب  يافوريف  مركز 
يف  للم�شاركة  اأوك���ران���ي���ا،  غ���رب  يف 
للجي�س  وم�شاعدة  ت��دري��ب  مهمة 

الأوكراين.

البنتاغون  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  واأك����د 
اجلنود  اأن  ال��ث��الث��اء  كربي  ج��ون 
يف  حالًيا  “منت�شرون  الأمركيني 
اأوكرانيا يف اإطار مهمة ال�شت�شارة 
يف  ي�شاركون  بالتناوب،  وامل�شاعدة 
التدريبات ونتوقع اأن تتوا�شل هذه 
املهّمة”. واأ�شاف “نوا�شل مراقبة 
الو�شع على الأر�س، وعلينا اتخاذ 
و�شنفعل  قواتنا،  حلماية  ق���رارات 
الأبي�س  ال���ب���ي���ت  وك������ان  ذلك”. 
اعترب الأربعاء اأن رو�شيا ميكن اأن 
ت�شّن هجوًما على اأوكرانيا “يف اأي 

وقت”.
منذ 2015، قام احلر�س الوطني 
ي�������ش���ّم جنود  ال������ذي  الأم�����رك�����ي 
احتياط ي�شاركون يف عمليات اإنقاذ 
يف حال ح�شول كوارث طبيعية يف 
املتحدة وكذلك بعمليات  الوليات 
تدريب يف كل اأنحاء العامل، بثماين 
مناوبات متتّد كّل منها على ت�شعة 
اأن  املقرر  ومن  اأوكرانيا.  يف  اأ�شهر 
للحر�س  احلالية  املناوبة  ت�شتمّر 
نهاية  اأوك��ران��ي��ا حتى  يف  ال��وط��ن��ي 

حزيران/يونيو.
اأق�شى  يف  ي���اف���وري���ف  م��رك��ز  ي��ق��ع 

فران�س  وك��ال��ة  �شيميلروث  اأن��ت��ون 
بر�س.

واأ�شاف “لأ�شباب اأمنية، ل ميكننا 
تن�شر  عددهم”.  ع���ن  الإف�������ش���اح 
ب�شكل  الأمركية  اخلا�شة  القوات 
عام جمموعات �شغرة من جنود 
ب�شبه  للت�شّرف  م��دّرب��ني  النخبة 

ا�شتقاللية.
وقال املتحدث اإن اجلنود “يلعبون 
القوات  ت��ط��وي��ر  يف  ك���ب���ًرا  دوًرا 
التحقق  عرب  الأوكرانية  اخلا�شة 
“دعمنا  م�شيًفا  تدريبهم”،  م��ن 
لتعزيز  خم�����ش�����ش��ة  وت���دري���ب���ات���ن���ا 
وتاأكيد  ك��ي��ي��ف(  )م����ع  ال���ع���الق���ات 
امل��ت��ح��دة �شمان  ال���ولي���ات  ال���ت���زام 
جناح اأوكرانيا يف اأن تكون م�شتقّرة 

وحّرة”.
ي����������دّرب اجل�����ن�����ود الأم�����رك�����ي�����ون 
الأوكرانيني  نظراءهم  ا  خ�شو�شً
التي  الأ����ش���ل���ح���ة  ا����ش���ت���خ���دام  ع��ل��ى 
ق���ّدم���ت���ه���ا وا����ش���ن���ط���ن لأوك����ران����ي����ا، 
و�شفن  اخلفيفة  الأ�شلحة  ل�شيما 
ال�شواريخ  وق����اذف����ات  ال����دوري����ات 

امل�شادة للدبابات.
الأربعاء  املتحدة  الوليات  واأعلنت 

ال��غ��رب الأوك����راين، على بعد نحو 
احلدود  م��ن  فقط  كيلومرتا   15
اجلنود  اأن  وي���ب���دو  ال���ب���ول���ن���دي���ة، 
الأم��رك��ي��ني ل��ن ي��واج��ه��وا خطًرا 
فورًيا يف حال ح�شول غزو رو�شي.

رو�شيا  اأن  الغربية  ال���دول  وتفيد 
األف جندي  اأكر من مئة  ح�شدت 
قرب حدودها مع اأوكرانيا يف �شرق 
رو�شية  ق��وات  و�شلت  وق��د  البالد. 
بيالرو�س  اإىل  ال��ث��الث��اء  اإ���ش��اف��ي��ة 
امل������ج������اورة لأوك�����ران�����ي�����ا، لإج�������راء 
الرواية  بح�شب  تدريبية  مناورات 

الر�شمية.
تكون  اأن  رو�شيا  تنفي  جهتها،  من 
لها نية يف �شّن هجوم على اأوكرانيا 
اإن��ه��ا م��ه��ّددة ب�شبب تعزيز  وت��ق��ول 
املنطقة  يف  الأطل�شي  حلف  وج��ود 

منذ �شقوط الحتاد ال�شوفياتي.
ن�شر  الحتياط،  جنود  اإىل  اإ�شافة 
اجل��ي�����س الأم����رك����ي ج��ن��ود نخبة 
م���ن ق�����وات خ��ا���ش��ة يف اأوك���ران���ي���ا، 
القوات  تدريب  يف  ي�شاركون  حيث 
اخل���ا����ش���ة الأوك�����ران�����ي�����ة، وف�����ق ما 
الدفاع  وزارة  با�شم  متحدث  اأف���اد 
اللفتنانت-كولونيل  الأم��رك��ي��ة 

•• وا�صنطن-رويرتز

اإن  م�����ش��ادر مطلعة  ث��الث��ة  ق��ال��ت 
وزارة اخلارجية الأمريكية �شمحت 
لكل من ليتوانيا ولتفيا واإ�شتونيا 
ال�شنع  اأمريكية  �شواريخ  باإر�شال 
يف  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  اأخ���رى  واأ�شلحة 
الرئي�س  ف��ي��ه  ت��ن��ب��اأ  ال����ذي  ال��وق��ت 
الأمريكي جو بايدن بهجوم رو�شي 

عليها.
ال�شادرات،  قيود  قواعد  ومبوجب 
على  ال�������دول  حت�����ش��ل  اأن  ي��ت��ع��ني 
قبل  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���واف���ق���ة 
اأ�شلحة ح�شلت عليها من  اأي  نقل 
الوليات املتحدة اإىل طرف ثالث. 

•• كابول-اأ ف ب

اخ������ت������ارت ن���ا����ش���ط���ات اأف���غ���ان���ي���ات 
اخلمي�س،  قلّن  ما  وف��ق  الختباء، 
خ�شية من حملة قمع ت�شنها حركة 
ط���ال���ب���ان ����ش���ده���ّن ب��ع��د اأي������ام من 
ن�شائية تطالب  لتظاهرة  تفريقها 

باحرتام حقوق املراأة.
فران�س  لوكالة  النا�شطات  وقالت 
الك�شف عن  ع���دم  ب��ر���س، ط��ال��ب��ات 
طالبان  ح���رك���ة  اإن  اأ����ش���م���ائ���ه���ّن، 
الأقل  على  واح���دة  ام���راأة  اعتقلت 
م�شاء  �شنتها  م��داه��م��ات  حملة  يف 
الأرب����ع����اء، م���ا اأث�����ار خ��وف��ه��ّن باأن 

دورهن �شياأتي.
ي�شعنا  “ل  اإح����داه����ن  واأو����ش���ح���ت 
م��ن��ازل��ن��ا ح��ت��ى خالل  ال���ب���ق���اء يف 
على  ل��ي��اًل  انت�شر  ب��ع��دم��ا  الليل” 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و ال��ت��ق��ط��ه اح����دى 
يف  ويظهرها  لنف�شها،  النا�شطات 
حالة انزعاج �شديد، وتدعي فيه اإن 

اتفاقات  اإن  امل�����ش��ادر  اأح����د  وق����ال 
�شت�شمح  ث��ال��ث  ط���رف  اإىل  ال��ن��ق��ل 
جافلني  �شواريخ  بنقل  لإ�شتونيا 
اأوكرانيا،  اإىل  ل��ل��دب��اب��ات  امل�����ش��ادة 
باإر�شال  لليتوانيا  �شُي�شمح  بينما 

�شواريخ �شتينجر.
واأكد متحدث با�شم وزارة اخلارجية 
الأمريكية اأن احلكومة الأمريكية 
�شمحت لكل من ليتوانيا واإ�شتونيا 
بتزويد  وب���ري���ط���ان���ي���ا  ولت����ف����ي����ا 
ال�شنع  اأمريكية  باأ�شلحة  اأوكرانيا 
ل��ك��ن��ه مل يذكر  م���ن خم��زون��ات��ه��ا، 

تفا�شيل ب�شاأن الأ�شلحة.
الوليات  “تقف  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
و�شركاوؤها  وح���ل���ف���اوؤه���ا  امل��ت��ح��دة 

 100 ن���ح���و  ال���ك���رم���ل���ني ح�������ش���د 
األ����ف ج��ن��دي ب��ال��ق��رب م���ن حدود 
الغرب  يقول  تعزيزات  يف  اأوكرانيا 
اإنها ا�شتعداد حلرب هدفها منعها 
�شمال  ح��ل��ف  اإىل  الن�����ش��م��ام  م���ن 

الأطل�شي.
واأث�������ار ال���و����ش���ع ق��ل��ق��ا ����ش���دي���دا يف 
ليتوانيا ولتفيا واإ�شتونيا وغرها 
الأطل�شي،  ح���ل���ف  اأع���������ش����اء  م����ن 
الكوجنر�س  اأع�����ش��اء  ب��ني  وك��ذل��ك 

الأمريكي.
تعليق  على  احل�����ش��ول  يت�شن  ومل 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن 
على الفور ب�شاأن املوافقة على نقل 

اأ�شلحة.

ووت�س  راي���ت�������س  ه���ي���وم���ن  ودان�������ت 
عنيف”  “قمع  ب���اأن���ه  و���ش��ف��ت��ه  م���ا 
للتظاهرة. وقالت املنظمة يف بيان 
اإن ما ح�شل “يعد ت�شعيداً مقلقاً 
اخ�شاع  ج��ه��ود  ق���ان���وين يف  وغ���ر 
التعبر  وحرية  �شلمية  تظاهرات 

يف اأفغان�شتان”.
وم��ن��ذ ع��ودت��ه��ا اإىل احل��ك��م، منعت 
املناه�شة  ال���ت���ظ���اه���رات  ط���ال���ب���ان 
ل��ه��ا وف��ر���ش��ت احل�����ش��ول ع��ل��ى اإذن 
ما يفرق مقاتلوها  م�شبق، وغالباً 
الن�شاء.  وخ�شو�شاً  املتظاهرين، 
دون خروجهّن  لكن ذلك مل يحل 
باأعداد  واإن  م������راراً  ال�������ش���ارع  اإىل 
حمدودة مع رفعهن �شعار “احلرية 

والعدالة والتعليم والعمل”.
بعد  الأخ���رة  القمع  وت��اأت��ي حملة 
اأي����ام ع��ل��ى اع��ت��ق��ال ح��رك��ة طالبان 
لأ�شتاذ جامعي ينتقدها يف العلن، 
على  لحقاً  �شراحه  تطلق  اأن  قبل 
وقع حملة اإدانة وا�شعة على و�شائل 

التوا�شل الجتماعي. الأمنية  امل�����ش��اع��دة  ل��ت�����ش��ري��ع  م��ع��ا 
لأوكرانيا. نحن على ات�شال وثيق 
يف  وحلفائنا  اأوك��ران��ي��ا  �شركاء  م��ع 
ون�شتغل  الأط��ل�����ش��ي،  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 
املتاحة  الأمني  التعاون  اأدوات  كل 
تعزيز  يف  اأوك�����ران�����ي�����ا  مل�������ش���اع���دة 
دف��اع��ات��ه��ا يف م���واج���ه���ة ال���ع���دوان 

الرو�شي املتنامي«.
املوافقة  ب�����ش��اأن  الأن���ب���اء  وظ���ه���رت 
ع��ل��ى ن��ق��ل الأ���ش��ل��ح��ة م�����ش��اء اأم�س 
الأول الأربعاء بعدما قال بايدن يف 
�شتدفع  رو�شيا  اإن  �شحفي  موؤمتر 

ثمنا باهظا اإذا غزت اأوكرانيا.
ال���رو����س مرارا  امل�����ش��وؤول��ون  ون��ف��ى 
لكن  اأوك���ران���ي���ا،  ل��غ��زو  التخطيط 

عند  يقفون  طالبان  من  مقاتلني 
باب منزلها مطالبني بالدخول.

يف  احل����ك����م  اإىل  ع����ودت����ه����ا  وم����ن����ذ 
فر�شت  اأغ�����ش��ط�����س،  اآب  منت�شف 
على  قيوداً  تدريجاً  حركة طالبان 
الن�شاء اأع��ادت اإىل الأذه��ان الفرتة 

الأوىل من حكمها يف الت�شعينات.
والفتيات خ�شو�شا  الن�شاء  وت�شعر 
اإىل احلكم،  ع���ودة احل��رك��ة  ب��ع��بء 
تهمي�شهن  ي��ج��ري  اأن���ه  خ�����ش��و���ش��اً 
اأربع نا�شطات  �شيئاً ف�شيئاً. وقالت 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن����ه جرى 
واأو�شحت  ل��ه��ن،  �شديقة  اعتقال 
اح����داه����ّن اأن���ه���ا اأوق���ف���ت الأرب���ع���اء 
خ���الل ت��واج��ده��ا يف ���ش��اح��ة عامة 
يعرف مكانها حتى  كابول. ول  يف 
الآن، ومل تعلق حركة طالبان على 
التوا�شل معها  ج��رى  الأم��ر حني 

من قبل فران�س بر�س.
اإن مقاتلني  اأخ��رى  نا�شطة  وقالت 
اإىل منزلها بحثاً  اأتوا  من طالبان 

عنها، لكنها مل تكن موجودة.

انت�شر  ال������ذي  ال���ف���ي���دي���و  اأن  اإل 
اأي�شاً  ومكانها  الثالثة،  للنا�شطة 
غ����ر م����ع����روف، ك�����ان ك���اف���ي���اً لبث 

الذعر يف �شفوف النا�شطات.
ي�شتخدمن  ممن  نا�شطات  وقالت 
التوا�شل  وو�شائل  وات�شاب  تطبيق 
الجتماعي للتوا�شل اإنهّن اخرتّن 
وبينهّن  منازلهّن  غرّن  الختباء، 
من بدل مكانه اأكر من مرة، كما 

غرّن اأرقام هواتفهّن.
الفيديو  “اأثار  اإح���داه���ّن  وق��ال��ت 
�شجة كبرة والكثر من الذعر يف 

�شفوف الفتيات”.
وا���ش��ت��خ��دم م��ق��ات��ل��ون م��ن طالبان 
نحو  لتفريق  الفلفل  رذاذ  الأح���د 
للتظاهر  خ����رج����َن  ام���������راأة   20
باحرتام  وط���ال���نَب  احل���رك���ة  ���ش��د 

. حقوقهنَّ
“اأ�شابتهم  اإح������داه������ّن  وق����ال����ت 
ال�شميم،  يف  الأخ����رة  ال��ت��ظ��اه��رة 
القمع  حملة  يطلقون  وجعلتهم 

الأخرة”.

خطوط  ع�����ن  الإع����������الن  ك�����ه�����ذه، 
ح��م��راء ينبغي ع���دم جت���اوزه���ا، ل 
امل�شكلة”.  مفاقمة  اإىل  اإل  ي���وؤدي 
واأ�شاف “علينا الرتكيز على �شبل 

تخفيف التوترات”.
الأمركيون  اجل���ن���ود  ي��ل��ع��ب  ق���د 
دوًرا يف  الأر�����س  امل��ت��واج��دون على 

اجلنود  م�������ش���ارك���ة  اح���ت���م���ال  ع����ن 
الأمركيني املتواجدين يف اأوكرانيا 
يف نزاع حمتمل اإىل جانب القوات 
الأوك���ران���ي���ة، جت��ّن��ب وزي���ر الدفاع 

الأمركي لويد اأو�شنت الإجابة.
وان”  “ديفن�س  مل���ج���ل���ة  وق��������ال 
اأو�شاع  يف  اأن  “اأعتقد  �شة،  املتخ�شّ

ت��خ�����ش��ي�����س م��ئ��ت��ي م��ل��ي��ون دولر 
اأمنية لأوكرانيا.  اإ�شايف كم�شاعدة 
 450 اإىل  امل��ب��ل��غ  ه����ذا  وُي�������ش���اف 
بدء  ق��ب��ل  خ�ش�شت  دولر  م��ل��ي��ون 
ح�������ش���اد ال�����ق�����وات ال���رو����ش���ي���ة عند 
احل����دود الأوك���ران���ي���ة ن��ه��اي��ة العام 
املا�شي. عند �شوؤاله ال�شهر املا�شي 

هل �شت�شطر الوليات املتحدة ل�شحب جنودها من اأوكرانيا؟ 

وا�شنطن ت�شمح لدول البلطيق باإر�شال اأ�شلحة اإىل اأوكرانيا 

ن�شاء اأفغانيات يختبئن خ�شية من قمع حركة طالبان 

اجلمعية الوطنية الفرن�شية تعتمد قرارا يندد باإبادة الأويغور 

توقيف اأكرث من 300 مهاجر يف املك�شيك

•• باري�س-اأ ف ب

ال�شني  باإبادة  يندد  ق��رارا  اخلمي�س  الفرن�شية  الوطنية  اعتمدت اجلمعية 
لالأويغور طالبة من احلكومة الفرن�شية اأن حتذو حذوها.

وامتناع  واحد  نائب  نائبا ومعار�شة   169 بتاأييد  امللزم  الن�س غر  واأق��ر 
تاأييد  الأمام”  اإىل  “اجلمهورية  الرئا�شي  احل��زب  ن��واب  و���ش��ّوت  خم�شة. 

للقرار.
الذي  بالعنف  “تعرتف ر�شميا  الوطنية  اأن اجلمعية  الق��رتاح على  ون�س 
ترتكبه �شلطات جمهورية ال�شني ال�شعبية يف حق الأويغور على اأنها ترقى 

اإىل جرائم �شد الإن�شانية واإبادة” و”تندد” بها.
واعتماد  نف�شها  اخل��ط��وة  ع��ل��ى  الإق�����دام  اإىل  الفرن�شية  احل��ك��وم��ة  ودع���ا 
“الإجراءات ال�شرورية لدى الأ�شرة الدولية ويف �شيا�شتها اخلارجية حيال 

جمهورية ال�شني ال�شعبية” لوقف هذه املمار�شات.
وبا�شم احلكومة الفرن�شية، حتدث الوزير املكلف التجارة اخلارجية فرانك 
ري�شرت عن “عنف منهجي” و”�شهادات قاطعة” لكنه اأ�شار اإىل اأن التو�شيف 

•• مك�صيكو-اأ ف ب

اأُوقف اأكر من 388 �شخ�شاً بال اأوراق ثبوتية اأتوا مبعظمهم من اأمركا 
البالد،  �شرق  املك�شيكية يف  ف��راك��روز  الو�شطى خ��الل عمليتني يف ولي��ة 

بح�شب ما اأعلنت احلكومة.
 334 على  العثور  “مت  اأن��ه  للهجرة  الوطني  املعهد  با�شم  متحدث  واأك��د 

موؤخر”  يف  م���ك���د����ش���ني  ����ش���خ�������ش���اً 
مقطورة، يف نطاق بلدية األفارادو.

 54 ع����ل����ى  ال����ت����ع����رف  “مت  ك����ذل����ك 
كانوا  الو�شطى  امركا  من  مهاجراً 
اإىل  متوجهة  حافلة”  يف  ينتقلون 
م��ك�����ش��ي��ك��و، خ���الل ع��م��ل��ي��ة اأخ�����رى يف 

بلدية اأكايوكان.
بتهمة  امل��رك��ب��ت��ني  ���ش��ائ��ق��ا  واأُوق��������ف 
الجتار بالب�شر، بينما ُنقل املهاجرون 
اإىل مراكز احتجاز بهدف ترحيلهم.

املهاجرين،  م���ن  ال��ك��ث��ر  وي��خ��اط��ر 
ال�����واف�����دي�����ن م�����ن ج����ن����وب اأم����رك����ا 
ب��ح��ي��ات��ه��م، خ����الل رحلة  وو���ش��ط��ه��ا 

الر�شمي بوجود اإبادة يعود اإىل الهيئات الدولية ولي�س للحكومة.
واأكد ان م�شر هذه الأقلية “ُيبحث على اأعلى امل�شتويات” خالل املحادثات 
مع امل�شوؤولني ال�شينيني واأ�شار اإىل ان الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون 

تتطرق اإىل املو�شوع خالل خطابه اأمام الربملان الأوروبي.
اأك��ر من مليون فرد من  اأن  الأمركية  و�شهود واحلكومة  ويوؤّكد خ��رباء 
يف  يحتجزون  الرتكية  باللغة  الناطقني  امل�شلمني  من  وغرهم  الأوي��غ��ور 

مع�شكرات يف حماولة للق�شاء على تقاليدهم الثقافية واإدماجهم بالقوة.
�شحايا  و�شهادات  ر�شمية  وثائق  تف�شر  على  مبنية  غربية  تقارير  وتتهم 
الأويغور  اأكر من مليون �شخ�س من  باحتجاز  اإح�شائية، بكني  وحتاليل 
يف مراكز اإعادة تاأهيل �شيا�شي ومبمار�شة عمليات “تعقيم ق�شري” بحقهم 

وفر�س العمل الق�شري عليهم.
وو�شفت الوليات املتحدة هذه احلملة ب�”الإبادة”.

وتنفي بكني هذه التهامات موؤكدة اأن هذه املع�شكرات هي “مراكز للتدريب 
�شلوك  اإيجاد وظائف لإبعادهم عن  ال�شكان على  هدفها م�شاعدة  املهني” 

طريق التطرف الإ�شالمي.
طويلة وحمفوفة باملخاطر عرب املك�شيك يواجهون خاللها خطر احلوادث، 
والغرق وعنف الع�شابات. واأعلنت املك�شيك يف كانون الأول دي�شمرب �شروط 
اأع��داد الآت��ني من هذا البلد  جديدة ملنح تاأ�شرة للفنزويليني بعد ازدي��اد 
الذي يعاين من اأزمة. وياأمل كثرون بالو�شول اإىل الوليات املتحدة. ويف 
غر  مهاجراً   160 حتمل  مقطورة  ا�شطدمت  دي�شمرب  الأول  كانون   9
�شرعي بج�شر م�شاة على الطريق ال�شريع يف �شيابا يف جنوب البالد ما اأدى 
 104 56 �شخ�شاً وجرح  اإىل مقتل 

غالبيتهم من غواتيمال.
 واأت����ت ه���ذه احل��ادث��ة امل��اأ���ش��وي��ة بعد 
مثر  اأمركي  برنامج  تفعيل  اإع��ادة 
للجدل يجرب املهاجرين على انتظار 
اجل����واب ح���ول طلبهم ب��ال��ل��ج��وء، يف 

املك�شيك.
 واأوقف يف املك�شيك اأكر من 190 
األف �شخ�س بدون اأوراق ثبوتية بني 
كانون الثاين يناير واأيلول �شبتمرب 
م���رات  ث����الث  ب����زي����ادة  اأي   2021
ترحيل  ومت   ،2020 م���ع  م��ق��ارن��ة 

نحو 74300 �شخ�س.
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العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15991
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن االم�رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�س املن�زع�ت االإيج�رية يف دبي ب�أنه �شينعقد 
مت�م  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم���رات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/24 االثنني  يوم  م�ش�ءا   6:00 ال�ش�عة 
�شده مطعم مقهى لي�يل زم�ن �س.ذ.م.م + �شحر كم�ل تي�شري على ن�شرى و او�ش�ف املحجوزات 

على النحو الت�يل :
�شعر التقييم                                                          الو�شف  

 16،845                                                     معدات مطعم 
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �شم�ن وللمزيد من املعلوم�ت التف�شل 
بزي�رة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

ب�عرتا�شه معززا اإي�ه مب� يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على االأقل .
االم�رات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003304 يف  الدع�ى رقم

العبداهلل  ملالكها/ح�شني علي  البناء موؤ�ش�شة فردية  ال�شام لتجارة مواد  اأر�س  املحكوم عليه   : اإىل 
العلي - العنوان:9266854

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/11/9 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح م�شرف ال�شارقة ال�شالمي ، بالتايل : ن�س احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه/ح�شني علي العبد اهلل العلي ب�شفته مالكا 
ملوؤ�ش�شة ار�س ال�شام لتجارة مواد البناء بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )668.179.55( 
درهم �شتمائة وثمانية و�شتون الفا ومائة وت�شعة و�شبعون درهما وخم�شة وخم�شون فل�شا فقط وما 
ن�شبته 1% من املبلغ املذكور من تاريخ توقف املدعي عليه عن ال�شداد حتى ال�شداد التام والزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.
حكما ً قابال ً لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
  Court of Appeal 

Memorandum of Publication Notice (Appeal)
In Appeal No.305/2021/-30 Commercial Appeal
Considered before : Second Appeal Circuit No. 85
Subject of the Appeal : Appeal of judgment rendered in Case No. 3363/2020 
Plenary Commercial. Fees, expenses and charges.
Appellant : MOHAMMED HATEM RAHEEMA AL-WAELY
Address UAE Emirate of Dubai - Bur Dubai - Business Bay Single Business Tower 
Building Fifteenth floor (15) - Office No. (1505) Phone No.: 042999970 Fax No.: 
04299  - Represented by / OTHMAN MUHAMMAD HASSAN MUHAMMAD 
AL-MARZOOQI
Notified Party 1- QUICK REGISTRATION (L.L.C), Capacity : Appellee
Subject of Notice : The judgment rendered in case No 3363/2022 plenary 
commercial has been appealed. And the Court set the hearing of Wednesday 
corresponding to 09/02/2022 10:00AM at the tele-litigation hall. Accordingly, 
your presence or your legal representative is required, and in the event of your 
failure, you will be tried in absentia
Prepared by: Nasser Saeed Sorour Rashid Al Yahyai

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
Notification by Publication of execution lawsuit 
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court  

Riaz Ahmad Ahmad Hassan Arshad 
Notification of payment In Lawsuit No. SHCEXCICIVS2022/ 0000355 Civil

To: Judgment Debtor: Riaz Ahmad Ahmad Hassan Arshad
Whereas, on the date of........ a copy of the attached judgment, was issued against you 
in favor of the Judgment Creditor Qaiser Mahmoud Rahmat Ali
In the abovementioned lawsuit.
as the abovementioned Judgment Creditor has submitted a request for the execution 
of the abovementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the 
judgment required to be executed is as follows:
Total value including charges and fees: 20025
Therefore, you are required to implement the execution of deed referred to above 
within 15 days from the date of informing you about his notification. 
In the case of your failure to do so, the court will take legally forced execution 
procedures against you
Judge 
Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court / Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
Dubai Court of First Instance 

Payment Assignment & Notification by Publication
Execution No. 207/2021/7968 - Commercial
Considered by : 3rd Execution Circuit No. 185
Execution Subject : Seeking to execute the Judgment issued in Case No. 2158/2021 
- Commercial Partial by paying the adjudicated amount of AED 255409, including 
fees and expenses.
Applicant : ANDARAKIS ADVISORY SERVICES DMCC "Prevailing Party"
Address : United Arab Emirates Emirate of Sharjah Raqat Al Bateen Deira - Al 
Maktoum Street - M M Towers Building - Apartment # 1203
Notified Party : M B F COMPANIES & ESTABLISHMENTS MANAGEMENT 
L.L.C - Capacity : Losing Party
Notification Subject : kindly be informed that the above stated Execution Case has 
been filed against you, "the Notified Party", to keep you under obligation to pay the 
adjudicated amount of AED 255409 to the Execution Applicant or the Court treasury. 
Accordingly, the court will initiate the Execution procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this Notification.
Prepared by: Nadia Zahran Jashmi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
Prosecutor / Sharjah Taxi (L.L.C).
announcement to /
Defendant / Sreejith Balakrishna.
the Case No. 8326 for the year 2021 Civil Partial - Sharjah
Based on our assignment by the esteemed Sharjah Court for work 
of experience in the above case, and to keep pace with the efforts and 
rational leadership of the government of the United Arab Emirates to 
contain opportunities for the spread of the epidemic, its prevention and the 
protection of everyone's health. We decided on Wednesday 26/01/2022 at 
03:30 PM to the video conference of remote expertise meeting,
You can contact us through the office number: 04-2555155
And our email: - Expert@alsharid.com, to provide you with the link for 
the video meeting.
Expert / Mohamed Alsharid Alfalasi
Ministry of justice Reg No 534
Dubai Court Reg No 153

 Invitation to 
the Second Expert Meeting. 
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Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 863 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: SYED MUHAMMAD TAHER SYED
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 34111 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 34111 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2014 White Toyota Camry S DUBAI 31421
Therefore, we first warn you to pay 34111 AED within a maximum of one week from 
the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement 
of the amount deposited in the reservation file NO: 29790/2018 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 864 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: OIL ZONE MIDDLE EAST LLC 
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 2691.18 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 2691.18  AED remained in their possession, for Murabaha the 
vehicle that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code     Plate Emirates Plate NO
2014 silver NISSAN SUNNY   1.5        A           Ras Al Khaimah 54892
Therefore, we first warn you to pay 2691.18 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement of 
the amount deposited in the reservation file NO: 19670/2017 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 891 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: BHASI ANIL BHASI 
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 63242 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 63242  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2014 White  Toyota F J  B AJMAN 17980
Therefore, we first warn you to pay 63242 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement of 
the amount deposited in the reservation file NO: 22690/2017 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 869 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: NURIAN ALIM SULTANOO
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 56198 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 56198  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2012 silver Nissan Altima L DUBAI 21644 
Therefore, we first warn you to pay 56198  AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement 
of the amount deposited in the reservation file NO: 4062/2015 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 888 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: Muhammad fairs sohail sohail naseem
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 4983 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 4983 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
And since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2012 pearly white  Toyota Yaris  15  Abu Dhabi 78985
Therefore, we first warn you to pay 4983 AED within a maximum of one week from 
the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement 
of the amount deposited in the reservation file NO: 8705/2019 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 857 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: IVY BITOY RUIZ
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 39666 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 39666 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model  Car Color   Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
201               RED            MITSUBISHI LANCER M  DUBAI 47969
Therefore, we first warn you to pay 39666  AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement 
of the amount deposited in the reservation file NO: 3025/2019 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 874/ 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: RAMAKRISHNA JAJALA MADHUSUDHAN
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 17771 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 17771 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2010 White Toyota Yaris G DUBAI 62163
Therefore, we first warn you to pay 17771 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement of 
the amount deposited in the reservation file NO: 10137/2016 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 892 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: FRANCO TAN TORRES
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 50294 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 50294  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2014 White  Toyota Fortuner S DUBAI 56671  
Therefore, we first warn you to pay 50294   AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement of 
the amount deposited in the reservation file NO: 29755/2018 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 872 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: GOLDEN SPARK GRAPHICS LLC
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 48352 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 48352 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
And since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code       Plate Emirates Plate NO
2015 SILVER NISSAN SUNNY P               DUBAI 90025
Therefore, we first warn you to pay 48352 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement of 
the amount deposited in the reservation file NO: 17289/2018 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 21/ 1/ 2022  Issue No : 13448
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 884/ 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: NOUSHAD NAZAR ABDUL NASER 
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 48413 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 48413 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO
2014 White Toyota Camry T DUBAI 20125
Therefore, we first warn you to pay 48413 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement of 
the amount deposited in the reservation file NO: 16952/2018 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392



اجلمعة   21  يناير    2022  م   -    العـدد   13448  
Friday  21  January   2022   -  Issue No   13448

19191917

الفجر الريا�ضي

•• الظفرة - وام:

جلمال  الظفرة  لبطولة  الثانية  للن�شخة  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  �شهدت 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  امل��رف��اأ  بكورني�س  تقام  التي  العربية  اخليل 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة تناف�شاً مثراً خالل  بن زايد 

اأ�شواط املهرات بعمر �شنة و�شنتني.
الإم��ارات للخيول  املقبل، جمعية  التي تختتم يوم الأح��د  تنظم البطولة 
العربية، مب�شاركة 470 خيال من اأجود ال�شاللت .. وا�شتهلت الفعاليات 
ب����اأول الأ�شواط  ب��ال��ف��وز  ب��ن ه��م��ي��ل��ة،  ام" مل��رب��ط  ات�����س  ب��ي  "غزوة  امل��ه��رة 
91.40 نقطة، تلتها  "اأ" وحققت  املخ�ش�س للمهرات بعمر �شنة الق�شم 
وح�شلت  مارتني�س،  ريجينالدو  اأم" للمالك  اآر  "فيغا�س  الثاين  املركز  يف 

على 91.00 نقطة، فيما حلت يف املركز الثالث "يا�شمينة امليدان" ملربط 
امليدان وحققت 90.80 نقطة.

الثاين  الق�شم  ال�شميلي،  "ع ج م هاجر" جلمعة حممد حمدي  وت�شدرت 
للمهرة  الثاين  وامل��رك��ز  الو�شافة  تاركة  نقطة   91.70 حمققة  "ب" 
91.00 نقطة،  اآل علي، و�شجلت  اأحمد  عدنان  لبدر  الزبر"  "�شام�شة 
وحلت يف املركز الثالث "جي ا�س زمردة" ملربط اجلواهر، ونالت 91.60 

نقطة.
و اأحرزت "بي دبليو دمية" لعلي �شامل الكعبي، املركز الأول يف الق�شم "ج" 
و حققت 91.60 نقطة، وجاءت يف املركز الثاين "اأ�شايل العبادلة" لعبد 
الرحمن حممد بطي العبدويل، والتي ح�شلت اأي�شا على 91.60 نقطة 
غر اأن ح�شم ال�شدارة للمهرة الأوىل جاء بعد تفوقها يف معيار الهوية، 

الر�شيد،  علي  الزبر" لمنة حممد  "بارعة  الثالث  املركز  فيما حلت يف 
وح�شلت على 91.30 نقطة.

"د"  اأحمد العتيبة، ب�شدارة الق�شم  "هزال الزبر" حلمد خلف  و حلقت 
وهو الأخر لفئة للمهرات عمر �شنة وحققت 91.80 نقطة، تاركة املركز 
 91.20 �شجلت  التي  راأ���س اخليمة،  �شلمية" ملربط  "دي  للمهرة  الثاين 
اليعربي،  تي�شر  يا�شر  ليحي  امليدان"  "نغم  ثالثة  حلت  فيما  نقطة، 

وح�شلت على 90.50 نقطة.
"بلقي�س الهبوب" لأحمد �شعيد �شياح الهاملي، باملركز الأول يف  و فازت 
91.90 نقطة، وج��اءت يف  "اأ"، وحققت  فئة املهرات عمر �شنتني الق�شم 
ال�شميلي، وح�شلت  �شليك  �شيخة" لأحمد حممد  ا�س  "اإي  الثاين  املركز 
على 91.70 نقطة، فيما حلت يف املركز الثالث "�شرين الباهية" لعلي 

اأحمد الفيا�س، ونالت 91.60 نقطة.
و خطفت " �شحابة بي ات�س اإم" لعلي غامن بن هميلة، �شدارة الق�شم "ب" 
ج�شتي�شرا"  "فام  للمهرة  الثاين  املركز  تاركة  نقطة،   91.80 حمققة 
يف  وحلت  نقطة،   91.30 على  وح�شلت  �شميلي،  حمدي  حممد  ليحيى 
املركز الثالث " ا�س جي �شمه" ملربط النخيل، وحققت 91.30 نقطة، ومت 

ح�شم املركز الثاين للو�شيفة بتفوقها يف معيار الهوية.
و اأختتمت الفعاليات "غ �س بادية" ل�شعود ال�شريقي الكعبي، بالفوز ب�شدارة 
الق�شم "ج" اآخر اأ�شواط اليوم الأول، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت يف 
 91.00 وح�شدت  الكعبي،  �شامل  الهواجر" لعلي  "فاخرة  الثاين  املركز 
وح�شلت  املن�شوري،  حمد  بابل" ملحمد  "كحيلة  ثالثة  حلت  فيما  نقطة، 

على 90.60 نقطة.

•• اأبوظبي -وام: 

اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  اأعلن 
الزمني  ال��ربن��ام��ج  ع���ن  وال��ب��ول��و 
�شلطان  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ك��ام��ل 
 26 تنطلق  التي  للبولو  زاي��د  بن 
غنتوت،  ب����ن����ادي  اجل�������اري  ي���ن���اي���ر 
حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ فالح 
النادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
والبولو  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق  غ��ن��ت��وت 
الرابع  حتى  مناف�شاتها  وت�شتمر 

من فرباير املقبل.
وجاء الإعالن عن اإقامة البطولة 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  الثانية 
اأم�س  مبقره  ال��ن��ادي  عقده  ال��ذي 
حوفان  ب��ن  �شعيد  بح�شور  الول 
امل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
عبدالرحمن  وحمد  النادي،  اإدارة 

للنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شيخ 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

وعدد من امل�شوؤولني والالعبني.
مرحبا  املوؤمتر  املن�شوري  وافتتح 
باحل�شور، وموؤكدا حر�س النادي 
ن�شختها  يف  البطولة  تنظيم  على 
الثانية، تخليدا لذكرى املغفور له 
نهيان  ال  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
"طيب اهلل ثراه"، وعرفانا لدوره 
وم�شاهمته يف دعم تراث الإمارات 
اخلتام  واأن  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
بناء  خ��ا���ش��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  �شي�شهد 
على توجيهات �شمو رئي�س النادي 

بعنوان /الوفاء لأهل العطاء/.
ال�شيخ  ع��ب��داهلل  حمد  حت��دث  كما 
ل��ن��ادي غنتوت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
امل��ن��ظ��م��ة للحدث  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
نف�شي  ع���ن  "بالأ�شالة  ق���ائ���ال: 

بن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  عن  ونيابة 
زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت 
اأرحب بكم،  للبولو و�شباق اخليل، 
اأن نعلن عن اكتمال كافه  وي�شرنا 
لن��ط��الق��ة بطولة  ال���ش��ت��ع��دادات 
للبولو يف  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ك��اأ���س 
ال���ت���ي تتجدد  ال��ث��ان��ي��ة،  ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
اإقامتها مبالعب النادي ومن اأبرز 
بن  �شلطان  /ملعب  امل��الع��ب  تلك 
النادي  ملعب  وه��و  للبولو/  زاي��د 
ال��رئ��ي�����ش��ي ال�����ذي مت ت��د���ش��ي��ن��ه يف 
ق��ب��ل انطالقة  اح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة 

البطولة املا�شية".
ال�شيخ  عبدالرحمن  حمد  وتوجه 
التي  اجل����ه����ات  ل���ك���اف���ه  ب��ال�����ش��ك��ر 
باعتبارهم  ال��ن��ادي  م�شرة  تدعم 
مقدمتهم  ويف  ال���ن���ج���اح  ����ش���رك���اء 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي الداعم 

الرئي�شي، والقيادة العامة ل�شرطة 
اأبوظبي، ونادي تراث الإمارات.

الثانية  البطولة  فعاليات  وت�شهد 
للبولو،  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ل��ك��اأ���س 
غنتوت،  ه��ي  ف���رق   /6/ م�����ش��ارك��ة 
نون،  .اى  وار  وان��ك��ورا،  واأبوظبي، 

و�شاري�شا، و بن دري.
الفتتاحية  اجل�����ول�����ة  وت�������ش���ه���د 
التمهيدي  ال�����دور  م���ب���اري���ات  م���ن 
بن  ب��ني  الأوىل جت��م��ع  م��ب��ارات��ني 
بينما  ب��ول��و،  ان���ك���ورا  و  ب��ول��و  دري 
يلتقي يف الثانية �شاري�شا واأبوظبي 
بولو، على اأن تكون اجلولة الثانية 
ال�شبت  ي�����وم  امل���رح���ل���ة  ت���ل���ك  م����ن 
الأول  والثالثة يف   ،1/29 املوافق 
احلفل  �شيقام  فيما  ف��رباي��ر،  م��ن 
ال���راب���ع م��ن فرباير  اخل��ت��ام��ي يف 

املقبل.

برنامج  املنظمة  اللجنة  واعتمدت 
عند  ي��ب��داأ  ال��ذي  اخلتامي  احلفل 
اأبواب  بفتح  ظهرا  الثانية  ال�شاعة 
وفقاً  احل�شور،  ل�شتقبال  النادي 

املعتمدة  ل��الإج��راءات الح��رتازي��ة 
ح�شب التعليمات ال�شحية بالدولة، 
وي�شمل الربنامج عرو�س ترفيهية 
متنوعة، وعند الثانية تبداأ مباراة 

والرابع،  الثالث  املركزين  حتديد 
يعزف  دق��ي��ق��ة  و20  ال��راب��ع��ة  ويف 
با�شتقبال  اإيذانا  الوطني  الن�شيد 
ث��م مرا�شم تقدمي  راع���ي اخل��ت��ام، 

التي  للمباراة اخلتامية  الالعبني 
ت��ب��داأ يف ال��راب��ع��ة وال��ن�����ش��ف وعند 
اخلام�شة و40 دقيقة تبداأ مرا�شم 

التتويج.

•• اأبوظبي-وام: 

�شباقات  ي��ا���س  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة  ت�����ش��ه��د 
جمموعة مميزة من بطولت ريا�شة 
ال�����ش��ي��ارات امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة خالل 
اجلولة  ت��ق��ام  ح��ي��ث  الأ���ش��ب��وع،  عطلة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ���ش��ب��اق��ات يا�س 
يوم  وحتى  اجلمعة  اليوم  من  اعتبارا 
الأح������د. وت���ق���دم ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى يا�س 
خمتلف  من  ال�شيارات  ريا�شة  لع�شاق 
الأع���م���ار ث��الث��ة اأي�����ام م��ت��وا���ش��ل��ة من 
ال�شباقات احلما�شية، على م�شار �شباق 
الكربى  ل���ل���ط���ران  الحت������اد  ج���ائ���زة 

للفورمول 1، بت�شميمه اجلديد.
اأ�شبوع  ع��ط��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ش��م��ن 
الأوىل  اجل����ول����ة  ����ش���ب���اق���ات  ال�������ش���ب���اق 
الإقليمية  ال���ف���ورم���ول  ب��ط��ول��ة  م���ن 
الآ����ش���ي���وي���ة امل��ع��ت��م��دة ل����دى الحت����اد 
الدويل لل�شيارات، والتي كانت حتمل 
�شابًقا ا�شم بطولة فورمول 3، وت�شهد 
م�شاركة  ال���دول���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه 
بالتعاون  لل�شباقات،  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 

�شيارات  ب��ث��الث  راي�شينج،  ب��رمي��ا  م��ع 
خالد  الإماراتيون  ال�شائقون  يقودها 

واآمنة وحمدة القبي�شي.
�شل�شلة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  وت�شهد 
�شباقات يا�س انطالقة مو�شم 2022 
الآ�شيوية  ال���ف���ورم���ول  ب��ط��ول��ة  م���ن 
مناف�شات  ت���ق���ام  وال���ت���ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

مو�شمها اخلام�س على م�شار اجلائزة 
اأب���وظ���ب���ي، وت���ت���ك���ون من  ال���ك���ربى يف 
خم�س جولت و15 �شباًقا ت�شت�شيفها 
دولة الإمارات وي�شارك يف مناف�شاتها 
اأف�شل  م��ن  نخبة  اأك��ادمي��ي��ات  �شائقو 
ثمانية  ���ش��م��ن   1 ال���ف���ورم���ول  ف����رق 
البطولة  ����ش���ي���ارات  وت��ع��ت��م��د  ف������رق، 

تاتو�س  وهيكل  اأوتوتيكنيكا  حم��رك 
اإف 3 تي318-.

وي����خ����و�����س م����ن����اف���������ش����ات ال���ب���ط���ول���ة 
اأبوظبي  ف���ري���ق  ���ش��ائ��ق��ي  ج���ان���ب  اإىل 
اأكادميية  �شائق  اآرون،  بول  لل�شباقات، 
مر�شيد�س والبطل املتوج بلقب بطولة 
فورمول 4 اإيطاليا لعام 2019 لفئة 

امل��ب��ت��دئ��ني، واآي�����ش��اك ه���ادج���ار، �شائق 
اأك��ادمي��ي��ة ري���د ب��ل وال��ب��ط��ول��ة املتوج 
الإقليمية  ال��ف��ورم��ول  ب��ط��ول��ة  بلقب 
لفئة   2021 مل���و����ش���م  الأوروب�������ي�������ة 
املبتدئني، و�شيبا�شتيان مونتويا، جنل 
�شائق الفورمول1 ال�شابق خوان بابلو 

مونتويا.

الر�شمي  غ�����ر  الن������ط������الق  وب����ع����د 
كاأ�س  ���ش��ب��اق  ال��ب��ط��ول��ة يف  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
فورمول4 الإمارات الذي اأقيم �شمن 
الكربى  اأب���وظ���ب���ي  ج���ائ���زة  ف��ع��ال��ي��ات 
نقاط  اح��ت�����ش��اب  ب����دون  للفورمول1 
ال�����ش��ب��اق ���ش��م��ن ال��ب��ط��ول��ة، ت��ق��ام اأول 
ج���ول���ة ر���ش��م��ي��ة حت��ت�����ش��ب ن��ق��اط��ه��ا يف 

البطولة خالل عطلة هذا الأ�شبوع يف 
حلبة مر�شى يا�س.

وتتكون البطولة يف مو�شم 2022 من 
20 �شباًقا على مدار خم�س جولت ما 
..وي�شهد  وفرباير  يناير  �شهري  بني 
املو�شم احلايل احل�شور الأول للجيل 
الثاين من �شيارات تاتو�س فورمول4 

املزودة بنظام "هالو" للحماية.
الإقليمية  ال��ف��ورم��ول  بطولتا  وت��ع��د 
الإم��������ارات  وفورمول4  الآ����ش���ي���وي���ة 
ال�شائقني  مت���ك���ن  م���ه���م���ة  م���ن�������ش���ة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني م���ن امل�������ش���ارك���ة يف اأج�����واء 
�شباقات  يف  وال��ت��ن��اف�����س  الح��رتاف��ي��ة 
يف  وخ��ط��وة  املقعد،  اأح��ادي��ة  ال�شيارات 
�شباقات  نحو  ال�شائقني  تقدم  م�شرة 
عطلة  ت�����ش��ه��د  ك���م���ا  الفورمول1. 
الثانية من  اإق��ام��ة اجل��ول��ة  الأ���ش��ب��وع 
هانكوك  و�شباق  �شاعة،   24 �شل�شلة 
الثالثة  واجل���ول���ة  ���ش��اع��ات،  اأب��وظ��ب��ي 
م���ن ك���اأ����س اخل��ل��ي��ج رادي����ك����ال، وال���ذي 
ت�شهد فعالياته اإقامة ثالثة �شباقات. 
ك��م��ا ت�����ش��ه��د ع��ط��ل��ة الأ����ش���ب���وع تنظيم 
الرتفيهية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
تت�شمن  وال���ت���ي  احل������دث،  جل��م��ه��ور 
ال�شيانة  منطقة  يف  جم��ان��ي��ة  ج��ول��ة 
للتعرف عن قرب على كوالي�س عامل 
ال�شباقات، يوم ال�شبت 22 يناير عند 
ال�شاعة 12:40 ظهًرا، بالإ�شافة اإىل 
اأ���ش��ه��ى الأطعمة  خ��ي��ارات مم��ي��زة م��ن 

•• الذيد –الفجر:

الذيد  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأ�����ش����در 
�شامل  �شعادة  برئا�شة  ق��رارا  الريا�شي 
حم��م��د ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����س جمل�س 
الإدارة برتقية وتعيني ال�شيد: �شامل 
تنفيذيا  الكتبي مديرا  �شيف اجلاري 
ل����ن����ادي ال����ذي����د ال���ري���ا����ش���ي يف اإط�����ار 
روؤي����ة ال��ن��ادي ل���ش��ت��ك��م��ال خططه يف 
منظومته  وموا�شلة  ك����وادره  ت��اأه��ي��ل 

الريا�شية.
املواطنة  الكفاءات  من  الكتبي  ويعد 
ال�����ش��اب��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال���ن���ادي حيث 
للمدير  ال����ذات����ي����ة  ال�������ش���رة  ت�������ش���ر 
من  اأن������ه  اإىل  اجل����دي����د  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

ال��ذي��د وال��ت��ح��ق خالل  اأه���ايل مدينة 
بالعمل  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س 
من  للعديد  وان�شم  ال��ن��ادي  اإدارة  يف 

الفرق  واأ�شرف على عدد من  اللجان 
وال��ب��ط��ولت واأث��ب��ت جن��اح��ا اأ���ش��اد به 
تعيينه  بعد  الكتبي  وتوجه   . اجلميع 
�شامل  ���ش��ع��ادة  اإىل  اجل���زي���ل  ب��ال�����ش��ك��ر 
حممد ب��ن ه��وي��دن واأع�����ش��اء جمل�س 
اإياه  التي منحوها  الثقة  الإدارة على 
الظن  ح�شن  ع��ن��د  ي��ك��ون  اأن  متمنياً 
التكليف  ب��ه��ذا  ���ش��ع��ادت��ه  واأع�����رب ع��ن 
خرباته  لتوفر  �شي�شعى  اأن  م��وؤك��دا 
الو�شط  يف  ال����ن����ادي  م���ك���ان���ة  ل���دع���م 
يتوانى  لن  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  الريا�شي 
اإمكاناته  جميع  و�شع  على  العمل  يف 
وخرباته العملية ال�شابقة للم�شاهمة 
النادي  يف  الإداري  العمل  تطوير  يف 

ككل حتى يوا�شل النادي اإجنازاته.

•• دبي-وام:

الرتاثية  ال��ه��ج��ن  ���ش��ب��اق رح��ل��ة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة  ���ش��ه��دت 
16 جن�شية خمتلفة يف  21 مت�شابقاً من  لالأجانب، م�شاركة 
لوحة تناف�شية عك�شت روح الت�شامح واملحبة بني اجلميع على 
اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة، وهو ال�شباق الذي نظمه 
الأول يف  اأم�س قبل  ال��رتاث،  مركز حمدان بن حممد لإحياء 
نادي دبي ل�شباقات الهجن باملرموم �شمن مهرجان ويل عهد 

دبي للهجن العربية الأ�شيلة.
وحققت ال�شينية زياوزي هو املركز الأول، ونالت جائزة مالية 
لورا  الإ�شتونية  الثاين  باملركز  األف درهم، وجاءت   100 تبلغ 
الأملانية  األ��ف دره��م، وج��اءت   70 ع��زت، وك�شبت جائزة مالية 

جي�شا اأجلينج باملركز الثالث ونالت 50 األف درهم.

وجاءت اأحداث ال�شباق حافلة بالإثارة واملتابعة بالنظر لكونها 
يتقنوا  باتوا  الذين  اجلن�شيات  من  الكبر  العدد  ه��ذا  جتمع 
قبل  م��ن  تدريبهم  بعد  فيها،  واجل���ري  الهجن  رك���وب  م��ه��ارة 
م�شاركتهم  بحكم  ال���رتاث،  لإح��ي��اء  ب��ن حممد  ح��م��دان  مركز 
الإماراتية  ال�شحراء  تقطع  التي  الرتاثية  الهجن  رحلة  يف 
�شنوياً يف مبادرة فريدة من نوعها لإبراز الإرث ال�شعبي ونقله 
 21 ال�شباق  ه��ذا  يف  و���ش��ارك  ال��دول��ة،  اأر����س  على  للمقيمني 
اإ�شتونيا،  ال�شني،  وه��ي:  خمتلفة،  جن�شية   16 من  مت�شابقاً 
جمهورية  اجلنوبية،  كوريا  الهند،  اجل��زائ��ر،  اأمريكا،  اأملانيا، 
الفلبني،  اإي��ران،  اإيطاليا، فرن�شا،  بولندا،  ال�شعودية،  الت�شيك، 

اإ�شبانيا وبلجيكا.
التنفيذي  الرئي�س  دمل��وك،  بن  حمدان  عبداهلل  �شعادة  و�شهد 
مل��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء ال����رتاث، م��را���ش��م التتويج 

القدم، قامت  املتحدة، منذ  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأن  موؤكدا 
على قيم النفتاح والت�شامح واأنها اأر�س اخلر واجلميع، وهذا 
ال�شباق  ه��ذا  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  نغر�شه  اأن  نتطلع  يجعلنا  م��ا 
فريداً  وي�شكل حدثاً  التوايل،  الثالث على  للعام  ي�شتمر  الذي 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  الأجانب  املقيمني  بجمعه  نوعه  من 
ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من 
بن  اأج��ن��دة مركز حمدان  على  دوري���اً  �شباقاً  ليكون  دب��ي،  عهد 
حممد لإحياء ال��رتاث، وقد �شاهم هذا ال�شباق يف دعم جهود 
اإبراز املوروث ال�شعبي الإماراتي وتعزيزه يف املجتمع مبختلف 
اأن م�شاركتها يف رحلة  اأطيافه. وك�شفت ال�شينية زي��اوزي هو، 
الهجن الرتاثية التي ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء 
الأمور  وك��ل  الهجن  تع�شق  جعلها  �شنوات،  ع��دة  قبل  ال���رتاث 

املتعلقة بها.

نادي غنتوت يعلن الربنامج الزمني 
لبطولة كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو

اليوم.. انطالق مناف�شات بطولتي الفورمول الإقليمية الآ�شيوية وفورمول4 الإمارات بحلبة يا�س

مناف�شات مثرية يف انطالقة الن�شخة الثانية لبطولة الظفرة جلمال اخليل العربية

�شامل �شيف اجلاري الكتبي مديرا 
تنفيذا لنادي الذيد الريا�شي  

الن�شخة  يف  ي�شاركون  جن�شية   16 من  م�شاركا   21
الثالثة من �شباق رحلة الهجن الرتاثية لالأجانب
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•• اأبوظبي-الفجر:

ك�شفت جلنة احلكام بالحتاد الدويل 
 23 اأ�شماء  عن  »فيفا«  القدم  لكرة 
لإدارة  الختيار  عليهم  وق��ع  حكماً، 
التي  العامل لالأندية  مباريات كاأ�س 
بالفرتة  اأب��وظ��ب��ي  بالعا�شمة  ت��ق��ام 
من 3 اإىل 12 فرباير املقبل، بينهم 
اأطقم، بواقع   5 ُي�شّكلون  15 حكماً 
م�شاعدين،  و10  ���ش��اح��ة  ح��ك��ام   5
لتقنية  ح���ك���ام   7 اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ال��ف��ي��دي��و »ف������ار«، ك��م��ا ي���وج���د حكم 
»اح���ت���ي���اط���ي« واح�����د ل���ل���دع���م، ومن 
احلكام  جميع  ُي��ج��ري  اأن  املُفرت�س 
يف  النهائية  ا�شتعداداتهم  املُختارين 

الإمارات قبل اأيام قليلة من انطالق 
البطولة.

الختيار  عليهم  وقع  الذين  احلكام 
القارية  الحت����ادات  جميع  مُي��ّث��ل��ون 
ل���»ف��ي��ف��ا«، وت��ت�����ش��در القارة  ال��ت��اب��ع��ة 
مب�شاركة  بالطبع  امل�شهد  الأوروبية 
الفيديو،  لتقنية   3 بينهم  حكام   6
اجلنوبية  اأم����رك����ا  م���ن   5 م��ق��اب��ل 
من  ومثلهم  »ك��ون��ك��اك��اف«  م��ن  و4 
ال���ق���ارة الآ����ش���ي���وي���ة، يف ح���ني تظهر 
حكام  ب�3  القائمة  يف  اأفريقيا  ق��ارة 
حكم  اأي  دون  م��ن  فقط  ميدانيني 
الدعم  ح��ك��م  و���ش��ي��ك��ون  ل�����»ال����ف����ار«، 
الوحيد  املُ��م��ّث��ل  ي��اري��ب��وي��ن  داف��ي��د 

لحتاد اأوقيانو�شيا.

وت�����اأت�����ي ف���رن�������ش���ا والأرج�����ن�����ت�����ني يف 
الواجهة بعد اختيار 4 حكام من كل 
الفيديو،  لتقنية  واح��د  بينهم  دول��ة 
و���ش��ي��ق��ود ال��ط��اق��م ال��ف��رن�����ش��ي حكم 
توربني  كليمنت  ال�شهر  ال�����ش��اح��ة 
اأف�شل  ع��ل��ى ج���ائ���زة  ال�����ذي ح�����ش��ل 
حكم يف فرن�شا عام 2016 قبل اأن 
»ي���ورو« يف نف�س  ُي�����ش��ارك يف بطولة 
م�شاعديه  مع  توربني  وظهر  العام، 
يف  اأبوظبي«  ل�»مونديال  املُختارْين 
نهائي  وكذلك  كاأ�س العامل 2018 
2021«، يف  ل��ي��ج  »ي���وروب���ا  ب��ط��ول��ة 
حني يقود فرناندو راباليني طاقمه 
يف  اأي�����ش��اً  راف��ق��ه  ال���ذي  الأرجنتيني 
اإدارة مباريات »يورو 2020« ليكون 

اأول طاقم من خارج »القارة العجوز« 
يتوىل اإدارة مباريات يف بطولة كاأ�س 

الأمم الأوروبية عرب التاريخ.
الن�شخة  يف  عرب  حكام  و�شيظهر 4 

عّمار  الإم��ارات��ي  بينهم   املونديالية 
حني  يف  الفيديو،  لتقنية  اجلنيبي 
الأف���ري���ق���ي���ة طاقم  ال����ق����ارة  مُي����ّث����ل 
ال�شاحة  ح���ك���ام  ب���ق���ي���ادة  ج����زائ����ري 
الذي  غ���رب���ال،  م�شطفى  امل���ع���روف 
���ش��ب��ق ل��ه حت��ك��ي��م م���ب���اراة واح����دة يف 
 2019 ل���الأن���دي���ة  ال����ع����امل  ك����اأ�����س 
بقطر وكذلك كاأ�س العرب الأخرة 
ويتواجد حالياً يف الكامرون لإدارة 
الأفريقية،  الأمم  ك��اأ���س  م��ب��اري��ات 
دوري  لنهائي  ح��ك��م��اً  غ��رب��ال  وك���ان 
2020 بني  ع���ام  اأف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال 
ال�شهرين،  امل�����ش��ري��ني  ال��ف��ري��ق��ني 

الأهلي والزمالك.
التحكيمية،  الأط��ق��م  بقية  ع��ن  اأم���ا 

اأ�شرتايل  ط��اق��م  اآ���ش��ي��ا  ق���ارة  فُيمّثل 
ب���ق���ي���ادة ك��ري�����س ب��ي��ث ب��ي��ن��م��ا يقود 
مواطنيه  رام��و���س  �شيزار  املك�شيكي 
ممثلني عن »كونكاكاف«، كما ت�شم 
واحداً  حكماً  الفيديو  حكام  قائمة 
هولندا،  اإي���ط���ال���ي���ا،  م����ن  ك����ل  م����ن 

كولومبيا وكندا.
اأخ����رى، تختتم ال���دورة  م��ن ن��اح��ي��ة 
الحتاد  اأب��راج  كونراد  بفندق  اليوم 
باأبوظبي، �شيمنار احلكام املر�شحني 
ع����ن ق������ارة اأوروب����������ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ال��ع��امل »قطر  ك��اأ���س  م��ب��اري��ات  اإدارة 
علي  ا���ش��ت��م��ر  وال�������ذي   ،»2022
20 حكماً  اأي����ام مب�����ش��ارك��ة   5 م���دار 
ماتيو  الإ���ش��ب��اين  اأب��رزه��م  لل�شاحة، 

�شاكر  ك���ون���ي���ت  وال����رتك����ي  له������وز 
اإ�شافة  ماكيلي،  داين  وال��ه��ول��ن��دي 
الفيديو  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ح��ك��م��اً   16 اإىل 

باإجمايل 36 حكماً.
وكانت جلنة احلكام بالحتاد الدويل 
هام�س  ع��ل��ى  ال�شيمنار  اأق��ام��ت  ق��د 

مونديال »الإمارات 2021«.
�شيمنار  لإق��ام��ة  ال��ن��ي��ة  تتجه  فيما 
اآخر حلكام قارتي اأمركا الالتينية 
للجنة  ���ش��ب��ق  اأن  ب��ع��د  وال�����ش��م��ال��ي��ة، 
حلكام  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
هام�س  على  واأفريقيا  اآ�شيا  ق��ارت��ي 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��رب ال��ت��ي اأقيمت 
نوفمرب   30 من  بالفرتة  بالدوحة 

اإىل 18 دي�شمرب.

تعملق لعب الرتكاز الكامروين جويل اإمبيد بت�شجيله 50 
نقطة يف اأقل من 27 دقيقة )يف 26.05 دقيقة بالتحديد(، 
ليقود فريقه فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز اإىل الفوز على �شيفه 
اأورلندو ماجيك 123-110 يف دوري كرة ال�شلة الأمركي 

للمحرتفني.
ومل يكتف اإمبيد مبعادلة رقمه القيا�شي ال�شخ�شي من حيث 
دفاعية  �شدات  و3  متابعة   12 اأي�شاً  النقاط، بل حقق  عدد 
)بلوك( يف لقاء جنح خالله يف 17 من حماولته ال�23 ويف 
 58 اأن��ه مل يخ�س �شوى  17 رغم  اأ�شل  من  حرة  رمية   15

ثانية يف الربع الرابع الأخر.
وقبل املباراة �شاأل تايري�س ماك�شي زميله الكامروين "دور من 
�شتلعب )الليلة(؟ �شاك )عمالق ليكرز ال�شابق �شاكيل اأونيل(؟ 

اأو ديرك )جنم دال�س ال�شابق الأملاين ديرك نوفيت�شكي(؟".
اللقاء  بعد  ماك�شي  اأف��اد  ما  بح�شب  جويل"  "�شاأكون  فاأجابه 
ت��اري��خ �شيك�شرز  ث��ال��ث لع��ب فقط يف  اإم��ب��ي��د  ب��ات فيه  ال���ذي 
ي�شجل 50 نقطة اأو اأكر يف اأكر من مباراة، وذلك بعد األن 

اأيفر�شون والأ�شطورة ويلت ت�شامربلين.
 50 ي�شجل   1955 منذ  لع��ب  اأول  الكامروين  اأ�شبح  كما 
ال��ع��دد من  ه��ذا  اأك���ر يف  اأو  10 متابعات  م��ع  اأك���ر  اأو  نقطة 

الدقائق يف اأر�شية امللعب.
وبعدما وجد نف�شه عر�شة ل�شافرات ا�شتهجان جمهوره خالل 
توجهه اىل غرف املالب�س نتيجة اإنهائه ال�شوط الأول متخلفاً 
47-57، عاد �شي�شكرز اىل اأر�شية امللعب بعزمية هائلة و�شجل 
من  دقائق   5.05 اأول  يف  ل�شيفه  فقط   6 مقابل  نقطة   17

الربع الثالث، بينها ثالثيتان من ماك�شي.
فريقه متاماً  ت�شّيده  رب��ع  ذل��ك يف  بعد  امل��ب��ادرة  اإمبيد  وا�شتلم 
الأخر متقدماً  الربع  47-23، ليدخل اىل  واأنهاه ل�شاحله 

ثانية.  25 اآخر  يف  الكامروين  من  ثالثية  اإثر   80-92
اأف�شليته  امل��درب دوك ريفرز كيف يحافظ على  وع��رف فريق 
حتى نهاية اللقاء رغم جلو�س اإمبيد على مقاعد البدلء طيلة 
ليخرج  فقط،  ثانية   58 ل�  م�شاركته  با�شتثناء  الأخ��ر  الربع 
مباراة   44 يف  للمو�شم  والع�شرين  ال�شاد�س  بفوزه  النهاية  يف 
بف�شل م�شاهمة كل من توبيا�س هاري�س )21 نقطة( وماك�شي 

.)14(

 46 والثالثني يف  الثامنة  بهزميته  املقابل، مني ماجيك  ويف 
مباراة رغم جهود مو بامبا )32 نقطة( و�شوما اأوكيكي )18( 
حا�شمة(. متريرات  و5  متابعات   9 مع  وجايلن �شاغ�س )14 

ومل يكن اإمبيد الالعب الوحيد الذي خطف الأ�شواء الأربعاء، 
نقطة   49 بت�شجيله  يوكيت�س  نيكول  ال�شربي  اأي�شاً  تاألق  بل 
ناغت�س  دنفر  ليقود  حا�شمة،  متريرات  و10  متابعة   14 مع 
اىل الفوز على �شيفه لو�س اأجنلي�س كليربز 130-128 بعد 

التمديد.
اآرون  زم��ي��ل��ه  يوكيت�س  م��ن��ح  ال��ع��ا���ش��رة،  احل��ا���ش��م��ة  وب��ت��م��ري��ره 
غوردون فر�شة و�شع فريقه يف املقدمة بثالثية يف اآخر 1.9 
ال�"تريبل  ال�شربي بذلك  الإ�شايف، ليحقق  ال�شوط  ثانية من 

دابل" الثالث توالياً والعا�شر للمو�شم.
وبعد �شلة غوردون الذي اأنهى اللقاء ب�28 نقطة، دخل البديل 
فر�شة  كليربز  منح  م��ا  فني  خ��ط��اأ  على  وح�شل  ري��د  دي��ف��ون 
تقلي�س الفارق من رمية حرة عرب لوك كينارد، لكن ال�شيوف 
ف�شلت  اإذ  ال��ف��وز  خلطف  ال��ك��رة  على  ال���ش��ت��ح��واذ  ي�شتغلوا  مل 
اإيجاد  يف  جاك�شون  ري��دح��ي  بها  ق��ام  ال��ت��ي  الثالثية  امل��ح��اول��ة 
طريقها اىل ال�شلة، فخرج ناغت�س منت�شراً للمرة ال�23، فيما 
مني ال�شيوف بهزميتهم ال�24 رغم جهود الكرواتي اإيفيت�شا 
جاك�شون  وري��دج��ي  متابعات(   10 م��ع  نقطة   32( زوب��ات�����س 

)28 نقطة مع 12 متريرة حا�شمة(.
وقاد كايري اإيرفينغ فريقه بروكلني نت�س للفوز على م�شيفه 
وا�شنطن ويزاردز 119-118، بت�شجيله 30 نقطة يف اأف�شل 
مباراة له منذ اأن قرر الفريق اإعادته اىل الت�شكيلة يف املباريات 
ب�شبب  املو�شم  ب��داي��ة  يف  ا�شتبعد  بعدما  ال��دي��ار  خ���ارج  املقامة 

رف�شه تلقي اللقاح امل�شاد لفرو�س كورونا.
الركبة تعر�س لها  ومع غياب كيفن دوران��ت ب�شبب ا�شابه يف 
27 نقطة،  األدريدج بت�شجيله  ال�شبت املا�شي، برز لماركو�س 
و9  م��ت��اب��ع��ات   8 م��ع  نقطة   18 ه����اردن  جيم�س  �شجل  فيما 

متريرات حا�شمة لي�شاهم يف الفوز ال�28 لنت�س.
عاد  الثالث،  الربع  يف  نقطة   16 بفارق  متخلفاً  ك��ان  وبعدما 
ويزاردز اىل الأجواء يف الربع الأخر وقل�س الفارق حتى نقطة 

واحدة يف اآخر 36.6 ثانية بعد ثالثية من كايل كوزما.
هاردن  وتعر�س  ثالثية  حم��اول��ة  يف  اإيرفينغ  بعدها  واأخ��ف��ق 

ل�شدة دفاعية )بلوك(، ما منح وي��زاردز فر�شة خطف الفوز، 
اىل  ال��ك��رة  و�شلت  ث��م  الثالثية  اأخ��ف��ق مبحاولته  ك��وزم��ا  لكن 
زميله �شبن�شر دينويدي الذي اأخفق بدوره من خارج القو�س، 
املركز  يحتل  ال��ذي  نت�س  ن�شيب  من  النهاية  يف  الفوز  ليكون 
على  الفائز  بولز  �شيكاغو  خلف  ال�شرقية  املنطقة  يف  الثالث 
من  نقطة   30 بف�شل   104-117 ك��اف��ال��ي��رز  كليفالند 
دمي���ار دي����روزن، وم��ي��ام��ي هيت ال��ف��ائ��ز على ب��ورت��الن��د ترايل 
11 متابعة  اأديبايو )20 مع  بام  104-92 بف�شل  باليزرز 
و4 متريرات حا�شمة و5 �شرقات و3 �شدات دفاعية( وكايلب 

متابعات(.  8 مع  مارتن )26 
 15 م��ع  نقطة   33( اأنتيتوكومنبو  ياني�س  ال��ي��ون��اين  وق���اد 
متابعة و7 متريرات حا�شمة( وكري�س ميدليتون )27 نقطة( 
غريزليز  ممفي�س  على  للفوز  اللقب  حامل  باك�س  ميلووكي 
126-114 رغم تاألق جا مورانت )33 نقطة مع 14 متابعة( 

ال�شيوف. �شفوف  يف  نقطة(  وجارين جاك�شون )29 
تاريخ  يف  نوعه  م��ن  الأول  ه��و  اإجن���ازاً  ليفرت  كاري�س  وحقق 
اإنديانا باي�شرز، وذلك بت�شجيله 22 من نقاطه ال�30 يف الربع 
لو�س  بها فريقه على م�شيفه  ف��از  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  م��ن  الأخ���ر 

اأجنلي�س ليكرز 104-111.
الفوز  يف  دوراً  اأي�����ش��اً  �شابوني�س  دوم��ان��ت��ا���س  الليتواين  ول��ع��ب 
"تريبل  بتحقيقه  م��ب��اراة   12 اآخ��ر  يف  لباي�شرز  فقط  ال��ث��اين 
دابل" بعدما �شجل 20 نقطة مع 12 متابعة و10 متريرات 
12 متابعة  حا�شمة، فيما كان ليربون جيم�س )30 نقطة مع 
دون  م��ن  ليكرز  �شفوف  يف  الأف�����ش��ل  حا�شمة(  مت��ري��رات  و5 
هذا  وال�23  مباريات   5 اآخ��ر  يف  الرابعة  الهزمية  يجنبه  اأن 

املو�شم.
7 مباريات وال�16  اآخر  ومني يوتا جاز بهزميته ال�شاد�شة يف 
-111 روكت�س  يد �شيفه هيو�شنت  وج��اءت على  املو�شم،  هذا 
116 رغم جهود الكرواتي بويان بوغدانوفيت�س )29 نقطة( 
قاد  فيما  م��ت��اب��ع��ات(،   9 م��ع   23( غ��وب��ر  رودي  وال��ف��رن�����ش��ي 
للفوز  مافريك�س  دال���س  فريقه  دونت�شيت�س  لوكا  ال�شلوفيني 
الرابع توالياً والعا�شر يف اآخر 11 مباراة على ح�شاب تورونتو 
رابتورز 102-98، وذلك بت�شجيله 41 نقطة مع 14 متابعة 

و7 متريرات حا�شمة.

اجلنيبي بينهم  عرب  ق�ش�ة   4

توربني وراباليني وغربال .. الأبرز بني حكام »مونديال اأبوظبي« 

اإمبيد يتعملق بخم�شني نقطة يف اأقل من 27 دقيقة 

•• اأبوظبي-الفجر:

بينما يرتقب اجلميع انطالق كاأ�س العامل لالأندية املقبلة يف اأبوظبي بالفرتة 
خالدة مرت يف  مواقف  اإىل  الذاكرة  بنا  تعود  املقبل،  فرباير   12 اإىل  من 3 
هذا احلدث، منها ما �شاهدناه واأخرى �شمعنا عنها، لكنها �شكلت جزءاً را�شخاً 

يف تاريخ لعبة كرة القدم.
وتعيد هذه البطولة لالإماراتيني والعرب اأجمل الذكريات، خ�شو�شاً لنادي 
جنمه  يحتفظ  حيث  الوا�شع،  الباب  من  البطولة  تاريخ  دخ��ل  ال��ذي  العني، 
�شباك  ه��ز  عندما  البطولة،  ت��اري��خ  يف  ه��دف  اأ���ش��رع  بت�شجيل  اأح��م��د  حممد 
التاريخي  الت�شدي  وهناك  فقط،  ثانية   32 م��رور  بعد  التون�شي  الرتجي 
نقلت  والتي  بليت،  ريفر  اأم��ام  احلا�شمة  اجل��زاء  لركة  عي�شى  للحار�س خالد 

»الزعيم« اإىل النهائي للقاء ريال مدريد يف عام 2018.
ف��ري��ق اجل��زي��رة ك��ان ل��ه ن�شيب م��ن امل��واق��ف اخل��ال��دة ب�شعوده ك���اأول فريق 
للربازيلي  تاريخي  بهدف  التقدم  �شهد  ال��ذي  النهائي،  ن�شف  اإىل  اإم��ارات��ي 
رومارينيو، والذي كاد ي�شعد بفخر اأبوظبي اإىل النهائي لول تعادل رونالد 
 9 قبل  امل��دري��دي  الفوز  ه��دف  بيل  جاريث  ي�شجل  اأن  وقبل   ،53 بالدقيقة 

دقائق من النهاية.
يف  ميداليتني  حقق  ال��ذي  الوحيد  العربي  الفريق  ُيعترب  امل�شري  الأه��ل��ي 
عامي  يف  ال��ربون��زي��ة  بامليدالية  ب��ف��وزه  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  خمتلفتني  منا�شبتني 

و2020.  2006

ويف البدايات، كان الن�شر ال�شعودي اأول من خا�س مباراة يف تاريخ البطولة 
بعد اإطالقها بال�شكل اجلديد يف عام 2000، عندما واجه ريال مدريد وقتها، 

و�شجل الفرن�شي نيكول�س اأنيلكا اأول هدف يف البطولة يف تلك املباراة.
ومن امل�شاهد الرا�شخة يف ن�شخة اأبوظبي عام 2009، ذلك الإجناز الذي مل 
ي�شبق له مثيل، حيث اأكمل بر�شلونة بتتويجه بهذا اللقب �شدا�شية تاريخية 

بح�شده جميع الألقاب املمكنة وقتها.
التوايل مفاجاأتان  واإنرتنا�شيونال الربازيليان على  باولو  �شاو  وحقق فريقا 
على  وت��ف��وق��ا  التوقعات  قلبا  عندما  و2006،   2005 ع��ام��ي  يف  ك��ب��رت��ان 
املرات  م��ن  وذل��ك  اأوروب����ا،  بطلي  الإ���ش��ب��اين  وبر�شلونة  الإجن��ل��ي��زي  ليفربول 
اإىل جانب  اأي��دي الأندية الأوروب��ي��ة،  اللقب من بني  التي ذهب فيها  النادرة 

عامي 2000 و2012 بنف�س الفريق كورنثيانز.
اأفريقي  فريق  اأول  الكونغويل،  مازميبي  ك��ان  عندما  ال��ذاك��رة  يف  تبقى  كما 
اأن يخ�شر  قبل  النهائي  ويبلغ  واأمركا اجلنوبية،  اأوروب��ا  احتكار فرق  يك�شر 

اأمام الإنرت الإيطايل يف اأبوظبي عام 2010.
هاتريك  اأول  بر�شلونة  �شواريز مهاجم  لوي�س  الأوروجوياين  ت�شجيل  ويظل 
يف تاريخ البطولة، من امل�شاهد املحفورة يف تاريخ املونديال، وذلك عندما هز 

�شباك جوانزو ال�شيني يف عام 2015.
اأكر  اأ�شبح  2013، عندما  الإ�شباين بيب جوارديول عام  كما يربز م�شهد 
البطولة، يف ثالث منا�شبات خمتلفة، مرتني مع  بلقب هذه  تتويجاً  مدرب 

بر�شلونة ومرة مع بايرن ميونيخ الأملاين.

العني يف الذاكرة مبوقفني واجلزيرة ح��شر بهدف روم�رينيو

الأندية مونديال  تاريخ  يف  خالدة  م�شاهد   10

•• دبي –الفجر:

فندق  دب��ي  يف  الكبر  احل�شاري  املعلم  �شورة  ت�شدرت 
الدويل  الحت��اد  من  الر�شمية  التهنئة  العرب"  "برج 
لل�شباقات البحرية -يو اآي ام- بالعام اجلديد 2022 
املوؤ�ش�شة  يف  الأع�����ش��اء  ال�64  الوطنية  الحت����ادات  اىل 
املتخ�ش�شة  والفرق  البحرية  الأن��دي��ة  وكذلك  العاملية 
والواح  املائية  والدراجات  ال�شريعة  ال��زوارق  �شباقات  يف 

التزحلق امليكانيكية "موتو �شرف".
واأر�شل الدكتور رافئيللي كيويل رئي�س الحتاد الدويل 
بحلول  رقيقة  تهنئة  ام-  اآي  -ي��و  البحرية  لل�شباقات 
الحتفال  �شعار  يحمل  وال���ذي   2022 اجل��دي��د  ال��ع��ام 
ال�شباقات  ري��ا���ش��ة  يف  التميز  م��ن  ع��ام��ا   100 مب���رور 
على  التهنئة  ب��ث  كما  منت�شبيه  جميع  اإىل  ال��ب��ح��ري��ة  

من�شات التوا�شل الجتماعي اخلا�شة بالحتاد.
وحملت التهنئة �شورة رئي�شية من فعاليات جائزة دبي 

نظمها  والتي  ك��ات-  -اك�س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الكربى 
دي�شمرب  �شهر  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
املا�شي تاأكيدا على املكانة التي حتتلها دانة الدنيا دبي 
ومتيز النادي يف تنظيم احلدث والذي مثل م�شك ختام 
اإىل  بالإ�شافة   2021 لعام  ال���دويل  الحت���اد  فعاليات 
ال�شريعة  البحرية  لل�شباقات  قدمية  تاريخية  ���ش��ورة 
جت�شيدا لحتفالية الحتاد الدويل مبرور مئة عام على 

تاأ�شي�شه.

»برج العرب« يت�شدر تهنئة دويل الريا�شات 
البحرية بالعام اجلديد

•• دبي - وام: 

دبي  م��ن  يتخذ  راي�شينج" ال���ذي  "دراجون  ف��ري��ق  اأح���رز 
GT4 �شيارات،  له، املركز الأول يف فئة  اأوت��ودروم مقراً 
"دبي  ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى  اجل���دي���د  ال���ع���ام  ���ش��ب��اق��ات  اأول  وه����و 
�شباقات  ع��امل  يف  رئي�شية  وجهًة  باتت  والتي  اأوتودروم" 
وال�شائقني  الُكربى  الفرق  غالبية  وي�شتقطب  ال�شيارات 
البارزين من خُمتلف اأنحاء العامل وال�شيارات ال�شياحية 

الريا�شية .
املركز   WRT من  ال�شعودي   MS7 فريق  اأح��رز  كما 
الأول يف �شباق "دبي 24 �شاعة 2022"، �شمن الن�شخة 
اأوتودروم  دبي  و�شهدت حلبة  ال�شباق  ع�شرة من  ال�شابعة 
اأف���راد  و  امل�شجعني  م��ن   8000 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ح�����ش��ور 
هذا  حقق  و  التنظيم..  م�����ش��وؤويل  و  ال��ف��رق  و  ال��ط��واق��م 
اللوج�شتية  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م  ا�شتثنائياً  جن��اح��اً  احل���دث 
ُيلقي  ال��ذي  اأوميكرون"  "كوفيد19-/  فرو�س  ظل  يف 

بظالله على العامل.
ل �شباق التحّمل الظهور الأول لل�شائقة ال�شعودية  و �شجَّ

 SPS امل��ح��رتف��ة رمي���ا اجل���ف���ايل يف ���ش��ي��ارة م��ر���ش��ي��د���س
ن  ت�شمَّ ف��ري��ٍق  يف   ،Mercedes-AMG GT3
فالنتني ب��رب��ورج، وج��ورج ك��ورت��ز؛ وج��ون ل��وج��ي.. وفاز 
هذا الفريق باملركز الثاين يف فئة الهواة، واملركز التا�شع 

اإجماًل.
دبي  ع��ام  م��دي��ر  ال�����ش��ه��الوي،  ق��ال في�شل  ال�شباق،  وب��ع��د 
املراقبة  ل��ط��واق��م  وال��ث��ن��اء  بال�شكر  "اأتوجه  اأوت������ودروم: 
الإع������الم، والفرق،  وامل�����ش��وؤول��ني، وو���ش��ائ��ل  واحل���را����ش���ة، 
هذا  احللبة  اإىل  ح�شروا  الذين  وامل�شجعني  وال�شائقني، 
الأ�شبوع، لقد �شاهموا جميعاً يف جناح هذا ال�شباق نتيجة 
وقد  ال�شارمة،  والأمنية  ال�شحية  بالتدابر  التزامهم 
رائعة  الأول��وي��ة ل�شمان جت��رب��ٍة  ه��ذه  م��ن حتقيق  متكنا 
وتنظيم �شباٍق متميزة". وهناأ فريق "دراجون راي�شينج " 
لفوزه �شمن فئة GT4، وبارك للفريق الإماراتي ربدان 
اأول  م��ن  لهم  حتمل  �شباق  اأول  اإنهائهم  على  لل�شباقات 
حماولة، وهو ما ُيعد اإجن��ازاً بحد ذاته .. كما هناأ فريق 
ز اأدائه و جميع  MS7 منWRT لفوزه بال�شباق ومتيُّ

ال�شائقني والفرق الأخرى التي اعتلت من�شات التتويج.

وقف احلظ بجانب مان�ش�شرت يونايتد يف البداية قبل 
اأن ينتف�س يف ال�شوط الثاين ليفوز 3-1 على م�شيفه 
ب��رن��ت��ف��ورد، وي��ع��زز اآم��ال��ه يف امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي بالدوري 

الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وبدا اأن فوز يونايتد بعيد املنال بعد �شيطرة برنتفورد 
على ال�شوط الأول، لكن الفريق ال�شيف كان فعاًل بعد 
اإلجنا  اأنطوين  اأه��داف عرب  واأح��رز ثالثة  ال�شرتاحة 

ومي�شون جرينوود وماركو�س را�شفورد.
وكان يجب على برنتفورد التقدم يف ال�شوط الأول، لكنه 
اأهدر عدة فر�س ودفع الثمن عندما منح اإلجنا التقدم 

ليونايتد يف الدقيقة 55.

وبعد ذلك ب�شبع دقائق اأنهى جرينوود هجمة مرتدة يف 
يف  الثالث  الهدف  را�شفورد  البديل  اأ�شاف  ثم  ال�شباك 

الدقيقة 77 و�شط ذهول برنتفورد.
وقل�س اإيفان توين الفارق لربنتفورد من مدى قريب 
قبل خم�س دقائق من النهاية، لكن ذلك مل يكن كافيا 

لتفادي اخل�شارة الثالثة على التوايل.
وبقي يونايتد يف املركز ال�شابع وله 35 نقطة مت�شاوياً 
عن  بنقطتني  وي��ت��اأخ��ران  الرتتيب  �شاد�س  اآر�شنال  مع 

و�شت هام يونايتد �شاحب املركز الرابع.
وظل برنتفورد يف املركز 14 متقدماً بع�شر نقاط على 

منطقة الهبوط.

دراجون الإماراتي بطال ل��شباق فئة 
اأوتودروم دبي  حلبة  على   GT4

يونايتد يحقق فوزًا مهمًا يف ملعب برنتفورد
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الفجر الريا�ضي

يعود ريال مدريد للرتكيز على معركة الدوري الإ�شباين لكرة القدم حيث ي�شعى للبناء على تتويجه بالكاأ�س ال�شوبر 
الأحد املا�شي للم�شي قدًما نحو ا�شتعادة العر�س، وذلك عندما ي�شتقبل اإلت�شي الأحد يف املرحلة 22.

وُتفتتح املرحلة اجلمعة بلقاء ل يقل اهمية بني ريال بيتي�س الثالث واإ�شبانيول.
3-2 يف ن�شف  وبعد تتويجه بالكاأ�س ال�شوبر ال�شبانية يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س بفوزه على بر�شلونة 
موا�شلة  اىل  اأن�شيلوتي  كارلو  اليطايل  امل��درب  فريق  يتطلع  -2�شفر،  النهائي  يف  بلباو  اأتلتيك  ثّم  النهائي 
اأربع نقاط فقط، بت�شييق اخلناق  اإ�شبيلية الثاين بفارق  العرو�س القوية وتفادي اأي تعر قد ي�شمح ملطارده 

عليه.
و�شيلتقي ريال مع اإلت�شي مرتني يف غ�شون ثالثة ايام حيث يتواجه الفريقان اي�شا يف وقت لحق اليوم اخلمي�س 

�شمن الدور ال�شاد�س ع�شر لكاأ�س اإ�شبانيا.
ويعي�س النادي امللكي اف�شل ايامه يف ظل تاألق الثنائي الهجومي الفرن�شي كرمي بنزمية والربازيلي فيني�شيو�س 

جونيور، حيث �شجل الالعبان 29 هدًفا مًعا اىل حّد الآن هذا املو�شم )17 لالول و12 للثاين(.
ول يفرت�س ان ي�شّكل اإلت�شي اختباًرا �شعًبا بالن�شبة للمدريديني، اإذ يحتل املركز اخلام�س ع�شر بر�شيد 22 
نقطة لكنه يعّول على عرو�شه الخرة اليجابية التي �شهدت فوزه يف مباراتني متتاليتني على ح�شاب 
اإ�شبانيول )2-1( وفياريال )-1�شفر( يف "ل ليغا". كما اأّن اإلت�شي مل يخ�شر يف اآخر اأربع مباريات 

يف جميع امل�شابقات.
24 �شاعة، عندما يواجه  وميلك ا�شبيلية فر�شة كبرة لت�شييق اخلناق على ريال مدريد ولو ل� 

�شلتا فيغو ال�شبت حيث با�شتطاعته تقلي�س الفارق مع املت�شدر اىل نقطة واحدة.
ويدخل النادي الندل�شي اللقاء بعدما فّرط بفر�شة القرتاب اكر من ريال يف املرحلة املا�شية 

عقب تعادله امام فالن�شيا 1-1.
ويعّول فريق املدرب خولن لوبيتيغي على دفاعه القوي حيث مل يدخل يف مرماه �شوى 14 هدًفا 

يف 21 مباراة هذا املو�شم.
املرحلة  يف  -2�شفر  اأو�شا�شونا  على  ف��وزه  من  الرغم  على  ايامه  اف�شل  فيغو  �شلتا  يعي�س  ول 
الخرة، ال انه يحتل املركز احلادي ع�شر يف الدوري ال�شباين، كما انه وّدع م�شابقة كاأ�س اإ�شبانيا 

من الدور ال�شاد�س ع�شر بخ�شارته اأمام اتليتيكو بالياري�س من الدرجة الثانية.
ويدرك اإ�شبيلية متاًما �شعوبة �شعيه لإحراز لقب الدوري رغم اّنه ميلك ح�شابًيا كل الفر�س.

وعلى الرغم من الداء الدفاعي ال�شلب لإ�شبيلية، ال انه ل يعد �شاحب الهجوم الف�شل، 
ياأمل بر�شلونة ومدربه  الفرق الربعة الوائ��ل يف الرتتيب.  املجموع الدن��ى بني  وهو ميلك 
امام غرميه  انهى فيه مباراته  الذي  املنوال  ت�شايف هرناندي�س ال�شتمرار على نف�س  اجلديد 
وذلك  خ�شارته،  رغ��م  ايجابيا  انطباعا  الكاتالوين  الفريق  ت��رك  حيث  مدريد  ري��ال  التقليدي 

عندما يحل �شيًفا على ديبورتيفو األفي�س.
وبات بر�شلونة على مقربة من املراكز الربعة الوىل حيث يحتل املركز ال�شاد�س بر�شيد 32 
نقطة بفارق نقطة واحدة عن اأتلتيكو مدريد الرابع واملتعر يف الآونة الخرة والذي �شيطمح 

اىل وقت نزيفه عندما يواجه فالن�شيا التا�شع يف مباراة �شعبة.
ومل يخ�شر الفريق الكاتالوين يف املباريات اخلم�س الخرة ب� "ل ليغا" لكنه �شيكون مطالبا 
بتفادي النك�شات يف اللحظات الخرة كما ح�شل يف مباراته الخرة امام غرناطة والتي 

ظّل فيها متقدًما حتى الدقيقة 89 ليفّرط بنقطتني كانتا كفيلتني مبنحه املركز الرابع.
ومن جهة اأخرى، يعي�س اأتلتيكو ظروًفا �شعبة مل يخفها مدربه الرجنتيني دييغو �شيميوين 

يف ت�شريحاته يف الآونة الخرة.
اإذ وّدع بطل اإ�شبانيا م�شابقة الكاأ�س من الدور ال�شاد�س ع�شر بخ�شارته امام ريال �شو�شييداد 
�شفر2-، كما انه مني باأربع هزائم يف اآخر �شت مباريات بالدوري املحلي، ليجد حامل اللقب 

نف�شه يف موقف ل يح�شد عليه.
وتعّر�س اأتلتيكو لأربع خ�شارات متتالية يف الدوري خالل �شهر كانون الأول/دي�شمرب، وهي �شابقة 
 10 اأق�شى خالل  اأط��ول �شل�شلة هزائم كانت خ�شارتني كحد  اأن  اإذ  امل��درب الأرجنتيني،  مل حتدث يف عهد 

موا�شم متتالية من 2011-2012 حتى 2021-2020.
الثالث. املركز  يف  موقعه  بتثبيت  اأمال  ا�شبانيول  مبواجهة  اجلمعة  ويفتتح ريال بيتي�س املرحلة 22 

وميلك ريال بيتي�س 37 نقطة متقدما بفارق اأربع نقاط عن اتلتيكو الرابع.

ثالثة  امل�شنفة  م��وغ��ورو���ش��ا  غ��ارب��ي��ن��ي  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  ودع���ت 
بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع الكربى 
يف كرة امل�شرب، من الدور الثاين بخ�شارتها اأم�س اخلمي�س 
تاأهلت  فيما  و6-3،   6-3 كورنيه  األيزيه  الفرن�شية  اأم��ام 
البيالرو�شية اأرينا �شابالينكا الثانية واليوناين �شتيفانو�س 
ت�شيت�شيبا�س واأندري روبليف الرابع واخلام�س توالياً عند 

الرجال اىل الدور الثالث.
اأيه"  تي  "دبليو  بطولة  بلقب  املتوجة  موغورو�شا،  وعانت 
اخلتامية يف نهاية املو�شم املا�شي، على اإر�شالها اأمام كورنيه 
�شاعة و27 دقيقة،  اللقاء يف  وخ�شرت  61 عاملياً  امل�شنفة 
والثالثة   2018 منذ  لأول مرة  الثاين  ال��دور  لتودع من 
يف ع�شر م�شاركات لها يف البطولة الأ�شرتالية التي و�شلت 
اأمام  تخ�شر  اأن  قبل   2020 ع��ام  النهائية  مباراتها  اىل 

الأمركية �شوفيا كينني.
وبررت بطلة رولن غارو�س لعام 2016 ووميبلدون لعام 
"كانت بداية  خروجها من الدور الثاين، بالقول   2017
)التدريبي(.  فريقي  مع  ح�شل  ما  ب�شبب  للعام  ع�شيبة 
ه��ن��ا. كنا  ال��و���ش��ول اىل  ق��ب��ل  ب��ك��وف��ي��د  اأ���ش��ي��ب��وا جميعهم 

مبتعدين عن بع�شنا البع�س ملدة 15 يوماً".
وتابعت "عانيت �شعوبة يف التح�شرات... كما مل اأكن يف 
لنطالق  التح�شرات  تكن  مل  البدنية.  جاهزيتي  كامل 

املو�شم مثالية".
33 خطاأ غر مبا�شر ما �شاهم  وارتكبت ابنة ال�28 عاماً 
كورنيه )حتتفل  اأمام  املواجهة  اأ�شا�شي يف خ�شارتها  ب�شكل 
مبثابة  نف�شها  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��ت(  ال�32  مب��ي��الده��ا 
عاماً،   16 منذ  هنا  متواجدة  اأن��ا  البطولة.  "دينا�شور 
وبالتايل خ�شت الكثر من املباريات وواجهت الكثر من 

املواقف التي توجب علي جتاوزها".
ومل تكن موغورو�شا ال�شحية الكبرة الوحيدة اخلمي�س، 
اإذ انتهى اأي�شاً م�شوار ال�شتونية اأنيت كونتافيت ال�شاد�شة 
الواعدة  الدمناركية  اأم���ام  بخ�شارتها  ال��ث��اين  ال���دور  عند 
غر  خطاأ   27 ارتكابها  بعد  و6-4   6-2 تاو�شون  ك��الرا 

مبا�شر.
وجتاوزت �شابالينكا ارتكابها 19 خطاأ مزدوجاً يف الإر�شال 
وانغ  ال�شينية  اأم��ام  الأوىل  املجموعة  خ�شارتها  وعو�شت 

و2-6،  و4-6   6-1 وف��ازت  عاملياً   100 امل�شنفة  �شينيو 
لتبلغ الدور الثالث للمو�شم الثاين توالياً حيث �شتتواجه 
والثالثني  احل��ادي��ة  فوندرو�شوفا  ماركيتا  الت�شيكية  م��ع 
وال��ف��ائ��زة ع��ل��ى ال��رو���ش��ي��ة ل��ي��ودم��ي��ال ���ش��ام�����ش��ون��وف��ا 2-6 

و5-7.
�شفيونتيك  اإيغا  البولندية  الثالث  ال��دور  اىل  تاأهلت  كما 
على  بفوزها   2020 لعام  غارو�س  رولن  وبطلة  ال�شابعة 
والرو�شية  و2-6،   2-6 بيتر�شون  ريبيكا  ال�����ش��وي��دي��ة 
ذاتها  بالنتيجة  بفوزها  العا�شرة  بافليوت�شنكوفا  اأنا�شتازيا 
تخو�س  ك��ان��ت  ال��ت��ي  �شتو�شور  �شامانتا  الأ���ش��رتال��ي��ة  على 
�شمن  ب��الده��ا  بطولة  يف  والأخ����رة  الع�شرين  م�شاركتها 

مناف�شات الفردي.
فال�شينغ  بطولة  بلقب  الفائزة  ع��ام��اً  ال�37  ابنة  وق��ال��ت 
بالدها  بطولة  يف  ت��ذه��ب  مل  لكنها   2011 ل��ع��ام  م��ي��دوز 
لأبعد من الدور الرابع، اإنها "مل اأكن اأحلم بتحقيق اأف�شل 
اأك��ر م��ن ذل��ك. حظيت  اأط��ل��ب  اأن  م��ا حققته. ل ميكنني 
وحول  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف  هنا  ال��رائ��ع��ة  اللحظات  م��ن  بالكثر 

العامل. كان الأمر مذهاًل".
وودعت الكازخ�شتانية اإيلينا ريباكينا الثانية ع�شرة البطولة 
4-6 و�شفر1- ثم  ال�شينية جانع �شواي  اأمام  بخ�شارتها 
التا�شعة  مرتنز  اإليز  البلجيكية  ف��ازت  فيما  بالن�شحاب، 
ع�شرة على الرومانية اإيرينا بيغو 6-3 و6-2، والرو�شية 
داريا كا�شتاكينا اخلام�شة والع�شرين على البولندية ماغدا 

لينيت 6-2 و3-6.
وعند الرجال، احتاج ت�شيت�شيبا�س اىل ثالث �شاعات و22 
دقيقة كي يحجز بطاقته اىل الدور الثالث للمرة الرابعة 
 6-7 باي�س  �شيبا�شتيان  الأرجنتيني  على  وال��ف��وز  توالياً 

)7-1( و6-7 )5-7( و6-3 و4-6.
ويف ظل ترحيل ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س الأول عاملياً 
اللقاح  والفائز باللقب ت�شع مرات على خلفية عدم تلقيه 
امل�شاد لفرو�س كورونا و�شلوكه اخلاطئ يف عملية دخوله 
اإىل اأ�شرتاليا، باتت الفر�شة قائمة اأكر من اأي وقت م�شى 
وتعوي�س  الأول  الكبر  بلقبه  للفوز  ت�شيت�شيبا�س  اأم���ام 
تفريطه بهذه الفر�شة العام املا�شي حني و�شل اىل نهائي 

رولن غارو�س قبل اأن يخ�شر اأمام ديوكوفيت�س بالذات.

•• اأبوظبي – رم�صان عطا

الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ك�����ش��ف 
والتح�شرات  امل�شتجدات  اآخ���ر  ع��ن 
للفنون  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�شتقام  امل��خ��ت��ل��ط��ة،ال��ت��ي  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
مدينة  يف  جوجيت�شو  اأري���ن���ا  ب�����ش��ال��ة 
زايد الريا�شية، و التي تقام فعاليتها 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 24 اىل 29 من 
يناير اجلاري، يف خطوة توؤكد املكانة 
وال�شمعة املرموقة للعا�شمة اأبوظبي 
البطولت  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  وري���ادت���ه���ا  

الريا�شية العاملية . 
امل���وؤمت���ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
اأب���وظ���ب���ي  ال�������ذي ع���ق���د يف جم���ل�������س 
اخلمي�س  اأم�������س  ���ش��ب��اح  ال���ري���ا����ش���ي، 
العواين  حمد  ع��ارف  �شعادة  بح�شور 
الأم���������ني ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
دملوك  ب��ن  و���ش��ع��ادة  حممد  الريا�شي 
اإدارى  جم���ل�������س  ع�������ش���و  ال����ظ����اه����ري 
اإحت�������اد اجل��وج��ي��ت�����ش��و رئ���ي�������س جلنة 
وكريث  املختلطة،  القتالية  ال��ف��ن��ون 

ب��راون رئي�س الإحت��اد ال��دويل، وفوؤاد 
باملز  ل�شركة  التنفيذي  املدير  دروي�س 

الريا�شية. 
وت���ق���اط ال��ب��ط��ول��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م الحت����اد 
املختلطة  القتالية  للفنون  ال����دويل 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ودع�����م 
وب����ال����ت����ع����اون م����ع احت�������اد الإم����������ارات 
القتالية  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
يف  وي�����ش��ارك  الريا�شية  ب��امل��ز  و�شركة 
ت���ق���ام لأول م����رة يف  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة 
من  ومقاتلة  مقاتل   521 الإم���ارات 
من  عدد  م�شاركة  وت�شهد  دولة،   60
اأب��ط��ال الإم����ارات وال��ع��رب يف الفنون 

القتالية. 
*م����ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ع�����ارف ال���ع���واين، 
�شعادتهم با�شت�شافة اأبوظبي لبطولة 
املختلطة،  القتالية  للفنون  ال��ع��امل 
ودوره�����ا  ري��ا���ش��ي��ا   521 مب�����ش��ارك��ة 
لأجندة  امل��ه��م��ة  الإ���ش��اف��ة  حتقيق  يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

اأبوظبي. 
توؤكد  م���ك���ان���ة  ع���ل���ى  ن����وؤك����د  وقال:" 
لتعزيز  الكبر  وانعكا�شها  البطولة، 
عاملية  ك���وج���ه���ة  ال���ع���ا����ش���م���ة  ري��������ادة 

للريا�شة وللفنون القتالية. 
املثمر  ب���ال���ت���ع���اون  ال����ع����واين  واأ������ش�����اد 

ب�������ني الحت��������������اد ال��������������دويل ل���ف���ن���ون 
ال��ق��ت��ال امل��خ��ت��ل��ط��ة واحت����اد الم����ارات 
للجوجيت�شو و�شركة باملز الريا�شية. 

اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  واأ���ش��ار 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  اأه���م���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ي 
بطولة  ل�شت�شافة  الطريق  �شتمهد 
 3 ل�  القتالية  للفنون  لل�شباب  العامل 
تعزيز  يف  ي�شاهم  م��ا  مقبلة،  �شنوات 
تنظيم  �شعيد  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة 

الفعاليات الريا�شية الكربى عامليا. 
واأو�شح اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
وتقدمي  للحدث  كبرة  اأهمية  ي��ويل 

كافة الدعم ومقومات النجاح. 

*وقال حممد بن دملوك الظاهري اأن 
�شهادٌة على  �شرف  اأبوظبي  اإ�شت�شافة 
وتر�شيٌخ  احل��ب��ي��ب��ة  عا�شمتنا  ت��ف��وق 
كعا�شمة  العاملية  و�شمعتها  ملكانتها 
الفنون القتالية على م�شتوى العامل.  
واأ�شاف : اأن احلدث العاملي اإ�شافة اإىل 
�شجل جلنة الفنون القتالية املختلطة 
التابعة لحتاد الإمارات للجوجيت�شو 
والفنون القتالية املختلطة، والتي مل 
عام  م��ن  اأك���ر  تاأ�شي�شها  على  مي�س 
ثقة  اكت�شاب  م��ن  متكنت  حتى  واح��د 

الحتاد الدويل.  
اأهمية  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه  اأن  ���ش��ك  ول 

القتالية  الفنون  لع��ب��ي  ب��ني  خا�شة 
نظراً  العامل  م�شتوى  على  املختلطة 
ل��ك��ون��ه��ا م��ن�����ش��ًة ك���ربى مت��ك��ن��ه��م من 
للعامل  وفنياتهم  م��ه��ارات��ه��م  ع��ر���س 
ان��ط��الق هامة  اأج��م��ع، ومت��ث��ل نقطة 

نحو الحرتاف. 
الظاهري بتقدمي حدث مميز  ووعد 
يليق مبكانة اأبوظبي و�شمعتها العاملية 
وقدرتها على التفوق، وتقدم بال�شكر 
على  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اىل 

الدعم وامل�شاندة لهذه البطولة. 
*ب������دوره ن��ث��م��ن ك��ري��ث ب������راوان دعم 
الإم�������������ارات وال���ع���ا����ش���م���ة اأب���وظ���ب���ي 

وال���ش��ت��ج��اب��ة ال��ف��وري��ة وال��رائ��ع��ة من 
جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي واحت���اد 
والفنون  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  الإم���������ارات 
الريا�شية  ب���امل���ز  و���ش��رك��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
اإم���ارة  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  با�شت�شافة 
تقام  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  اأبوظبي 
فيها بطولة العامل يف دولة الإمارات 
كازخ�شتان  يف  ق��ي��ام��ه��ا  ت���ع���ذر  ب���ع���د 

لظروف عدة. 
وقال "نحن يف غاية المتنان ملوافقة 
اجل����ه����ات ال���ري���ا����ش���ي���ة يف الإم��������ارات  
ل��ت��دخ��ل��ه��ا واإن���ق���اذ ب��ط��ول��ة ال���ع���امل يف 
غ�����ش��ون م��ه��ل��ة ق�����ش��رة. م���وؤك���داً اأن 

ثقتهم يف جناح البطولة لأنها تقام يف 
اأبوظبي الرائدة يف ا�شت�شافة واإجناح 

البطولت العاملية الكربى. 
دروي�س  ف������وؤاد  ك�����ش��ف  ج��ه��ت��ه  *وم�����ن 
لإجناح  الرتتيبات  كافة  اكتمال  عن 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  الكبر  احل��دث 
والتي هي مكان ثقة الحت��اد الدويل 
مميز،  ح�����دث  ت��ن��ظ��ي��م  يف  وال�����ع�����امل 
حتظى  ال���ب���ط���ول���ة  اأن  اإىل  م�������ش���راً 
�شمنهم  م��ن  كبرة  عاملية  مب�شاركة 
اأبطال الإمارات والعرب الذين اأثبتوا 
ب��ط��ولت حماربي  ج��دارت��ه��م خ���الل 
الإمارات املن�شة التي اأثبتت جدارتها 
الفنون  حمبي  جميع  اأن��ظ��ار  ولفتت 

القتالية. 
واأ�شاف �شوف تكون مرحلة الت�شفية  
النزالت  ع��دد  وي�شل  يومني  اأول  يف 

بها 250 نزال.
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اأ�شكر  النهاية  ويف 
الإجناز  و  بالريا�شة  اهتمامها  على 
اأب���وظ���ب���ي كدولة  ال��ري��ا���ش��ي وري������ادة 

تنظم اأهم البطولت العاملية .

تق�م مب�ش�ركة 521 مق�تل ومق�تلة يف جوجيت�شو اأرين�

اأبوظبي تك�شف عن التح�شريات لنطالق بطولة العامل للفنون القتالية املختلطة 

تاأهل �شابالينكا وت�شيت�شيبا�س ريال مدريد للتقدم خطوة اإ�شافية نحو اللقب 
وروبليف باأ�شرتاليا املفتوحة

• ع�رف العواين: �شتمهد الطريق ال�شت�ش�فة بطولة الع�مل لل�شب�ب للفنون القت�لية ل� 3 �شنوات مقبلة 
• حممد بن دملوك الظ�هري: حدث مميز يليق مبك�نة اأبوظبي و�شمعته� الع�ملية وقدرته� على التفوق

• كريث براوان: يف غ�ية االمتن�ن ملوافقة اجله�ت الري��شية على اإق�مة البطولة يف االإم�رات 
نزاال • فوؤاد دروي�س : �شوف تكون مرحلة الت�شفية  يف اأول يومني من البطولة وي�شل عدد النزاالت به� 250 



�شركة تدفع املال لالأ�شخا�س مقابل �شخريهم
موؤقتة  نايت" الربيطانية، عن فر�شة عمل  "�شايلنت  �شركة  اأعلنت 
لالأ�شخا�س الذين يعانون من ال�شخر لياًل، لختبار منتجات النوم 
اخلا�شة بها يف عام 2022 واإبداء راأيهم بها. و�شتدفع ال�شركة املخت�شة 
مبنتجات النوم، قرابة 400 دولر للم�شاركني مقابل جهودهم، اإ�شافة 
اإىل حزمة نوم ت�شل قيمتها اإىل 800 دولر اأمريكي. و�شت�شمل حزمة 
النوم مرتبة كبرة قيا�س كينغ، وزوجاً من الو�شائد املبتكرة امل�شادة 
لل�شخر، والتي مت ت�شميمها لت�شجيع التنف�س ب�شكل اأف�شل، اإ�شافة 
اإىل حلاف �شتوي كبر. �شتمنح ال�شركة، الأفراد املختارين للتجربة، 
هذه العنا�شر من جمموعة منتجاتها املخ�ش�شة للبيع يف عام 2022. 
و�شيحتاج اأي �شخ�س يرغب بامل�شاركة يف التجربة والتقدم للح�شول 
الن�شرة  وال���ش��رتاك يف  ال��دخ��ول،  اإك��م��ال من��وذج  اإىل  الوظيفة  على 
واإن�شتغرام.  في�شبوك  على  ح�شاباتها  متابعة  ثم  لل�شركة،  الإخبارية 
و�شيتم الت�شال بالفائزين عرب ر�شائل الربيد الإلكرتوين.  وتقول 
كانت كولينز كبرة مديري ال�شركة، اإن �شركة �شايلنت نايت، ت�شعى 
لتطوير منتجاتها با�شتمرار، لذلك فهي تقوم بتجارب م�شتمرة من 

هذا النوع.

ك�شف مالب�شات مقتل بطلة العامل يف م�شر
اأن الأجهزة الأمنية ك�شفت تفا�شيل  ذكرت و�شائل اإعالم م�شرية، 
جديدة يف واقعة مقتل روان حممد احل�شيني بطلة العامل يف كرة 
ال�شرعة، والتي عر على جثتها اأعلى �شطح عمارة ب�شارع اجلي�س يف 
د�شوق مبحافظة كفر ال�شيخ.  ومتكنت الأجهزة الأمنية مبحافظة 
مقيم  �شقي،  خطر  م�شجل  على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  ال�شيخ  كفر 
مبدينة د�شوق، وذلك عقب حتديده مبعرفة فرق البحث مبديرية 
اأمن كفر ال�شيخ، وذلك بعد تكليفات ب�شرعة ك�شف غمو�س مقتل 
ب�شارع  ال��ع��م��ارات  اإح���دى  ف��وق  جثتها  على  ع��ر  وال��ت��ي  ال�شحية، 
4 كامرات مراقبة  املتهم يف  د�شوق، والتي متت عن طريق ر�شد 
جثتها.  على  عر  التي  العمارة  ال�شحية  خلف  املتهم  دخ��ول  قبل 
واأو�شحت الأجهزة الأمنية اأن املتهم ا�شتغل الظالم مبدخل العمارة 
قاومته  وعندما  بالإكراه،  ل�شرقتها  عليها  املجني  وباغت  ال�شكنية 
نزع عنها غطاء الراأ�س وخنقها وقام برطم راأ�شها يف احلائط اأكر 
من مرة، ثم �شرق احللق اخلا�س بها والهاتف املحمول وغادر حمل 
الواقعة، ويف اليوم التايل اأخرب والدتها هاتفيا مبكان اجلثة اأعلى 
احل�شيني  روان  بقتل  املتهم  اأن  اإىل  التحقيقات  واأ�شارت  ال�شطوح. 
بطلة العامل بكرة ال�شرعة مطلوب على ذمة 17 ق�شية وهو "عتيد 
بالإكراه،  ال�شحية  �شرقة  بق�شد  اجلرمية  ارتكب  واأن��ه  الإجرام"، 

وفقا ل�شحيفة "امل�شري اليوم" امل�شرية.

حادث مروع .. ال�شيارة طارت يف الهواء
امل��راق��ب��ة ح���ادث���ا م���روع���ا يف ولي����ة ميت�شيغن  ك���ام���رات  ر����ش���دت 
الأمركية، طارت فيها �شيارة فوق ج�شر، يف م�شهد يّذكر مب�شهد 

معروف بامل�شل�شل الأمركي ال�شهر "ذا دوك�س اأوف هازرد".
وك���ان ���ش��ائ��ق حت��ت ت��اأث��ر ال��ك��ح��ول ي��ق��ود ���ش��ي��ارت��ه يف اأح���د �شوارع 
ميت�شيغن، عندما قرر اأن يقفز ب�شيارة فوق ج�شر، من خالل زيادة 
ال�شيارة على جانب الطريق  ال�شيارة. ويف النهاية، انقلبت  �شرعة 
ال��رج��ل من  الت�شرف اخل��ط��ر. وحل�شن احل��ظ، متكن  ه��ذا  بعد 
املنطقة  ك��ان��وا يف  �شائقون  وه��ب  ال�شيارة  م��ن  خ��رج  ال��زح��ف حتى 
قدمت  حتى  وان��ت��ظ��روا  ل��ل��ح��ادث،  تعر�س  ال��ذي  ال�شائق  مل�شاعدة 
اأثرها  �شيارة الإ�شعاف. واأ�شيب بجروح خالل احل��ادث، نقل على 
للحياة، كما  اأن اجل��روح غر مهددة  امل�شت�شفى، وتبني هناك  اإىل 

تبني اأنه كان يقود حتت تاأثر الكحول.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

احذروا التحديث املزيف يف غوغل كروم 
ب�شاأن حتديثات مزيفة  اإيدج" حتذيرات  "مايكرو�شوفت  "غوغل كروم" و  الإنرتنت  تلقى م�شتخدمون ملت�شحفي 

م�شنوبة للمت�شفحني.
وذكر موقع "تيك" التقني اأن التحذيرات املزيفة لي�شت يف الواقع �شوى "برنامج الفدية"، الذي ي�شعى للو�شول اإىل 

احلا�شوب، ثم يطلب فدية بعد اأن يقطع الطريق اأمام الو�شول لبع�س امللفات.
واأ�شاف اأن قرا�شنة الإنرتنت ا�شتعملوا برنامج فدية جديد هذه املرة خمتلف عما �شبق.

وتعزز هذه الأخبار اأهمية تثبيت برامج مكافحة الفرو�شات عى اأجهزتك، لكي حتميها من الربجميات اخلبيثة 
 "Malwarebytes" التي تعمل مبجرد النقر فوق اإعالن م�شلل. واكت�شف باحثون يف الأمن ال�شراين يف �شركة
 ،Magnitude اأداة  عرب  بال�شحايا  اخلا�شة  احلوا�شيب  اأجهزة  اإىل  اإدخ��ال��ه  يجري  اجلديد  الفدية  برنامج  اأن 

التي ت�شتهدف برامج احلا�شوب التي ي�شتخدمها الكثرون مثل جمموعة "اأدوبي".
وعملت جمموعة القرا�شنة على اإغراء امل�شتخدمني عرب التحديثات الوهمية، مبا ي�شاعدهم يف تثبيت الربجميات 
اخلبيثة على حوا�شيبهم. وتوؤثر فرو�شات الفدية على م�شتخدمي "غوغل كروم"، لأنها تعتمد على ترميز "كروم"، 

الذي يتم ا�شتخدامه لبناء املت�شفحني.
وانت�شار هذا الفرو�س على نطاق وا�شع يف كوريا اجلنوبية، لكن لن يكون الأمر مفاجئا اإن ظهر يف اأماكن اأخرى 

وبعد فرتة وجيزة.
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عمرها 4500 عام.. اكت�شاف طرق جنائزية �شريعة بال�شعودية
اكت�شف علماء اآثار �شمايل غرب ال�شعودية، "طرق جنائزية" عمرها 4500 
طول  وعلى  م��ي��ل(،   105( كيلومرتا   170 نحو  اإىل  اأط��وال��ه��ا  ت�شل  ع��ام، 

املمرات، توجد الآلف من املقابر التي تاأخذ �شكل قالدة.
القبور  ال�شعودية باجلنائزية، لنت�شار  املكت�شفة حديثا يف  وعرفت الطرق 
دي�شمرب  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  يف  الباحثون  يوؤكد  ومل  جوانبها.  على 
املا�شي مبجلة الهولو�شني، ا�شتخدام هذه الطرق يف املواكب اجلنائزية قبل 
�شريعة ربطت  �شبكة طرق  اأنها كانت مبثابة  اأك��دوا  ال�شنوات، لكنهم  اآلف 
بني الواحات. ويقول الأثريون من جامعة غرب اأ�شرتاليا، اإن �شبكة الطرق 
هذه كانت ُت�شهل ال�شفر مل�شافات طويلة، اإذ كان باإمكان �شكان املنطقة قطع 

م�شافة ل تقل عن 530 كيلومرتا )330 ميال( من ال�شمال اإىل اجلنوب.
اجلوي  والت�شوير  ال�شطناعية  الأق��م��ار  �شور  البحث  فريق  وا�شتخدم 

وامل�شوحات الأر�شية واحلفريات لإجراء هذه الكت�شافات.
وي�����ش��رح طبيعة ال��ط��رق اجل��ن��ائ��زي��ة، ال��ب��اح��ث امل�����ش��ارك يف ج��ام��ع��ة غرب 
اأ�شرتاليا واملوؤلف الرئي�شي للدرا�شة، مات دالتون اإذ يقول: "بع�س الطرق 
ُمعبّدة  اأ�شبحت  ال�شخور احلمراء، لكن معظمها  با�شتخدام  مت حتديدها 
ب�شبب كرة ا�شتخدامها، حيث �شاعدت الأقدام الب�شرية وحوافر احليوانات 
"ليف  ملوقع  دال��ت��ون  وي�شيف  ومتهيدها".  الطرق  حتديد  على  الأليفة 
�شاين�س": "علماء الآثار ل يعرفون الكثر عن الطقو�س التي كانت تتم يف 

الطرق اجلنائزية اأو حتى يف املقابر التي ت�شطف على جانبي املمرات".

الحتجاجات حتول متاحف هولندية اإىل �شالونات حالقه
�شالونات  موقتا  املو�شيقية  احل��ف��الت  وق��اع��ات  املتاحف  ع�شرات  حت��ول��ت 
القيود  على  احتجاجاً  هولندا  اأنحاء  خمتلف  يف  ريا�شية  و�شالت  حالقة 
ال�شحية املفرو�شة على القطاع الثقايف. واعتنى حالق واثنان من فناين 
الأظ��اف��ر ب��ال��زوار ب��ني اأع��م��ال فنية ل ُت��ق��در بثمن يف متحف ف��ان غ��وخ يف 
اأم�شرتدام، فيما ن�شب اثنان من احلالقني كر�شييهما على خ�شبة م�شرح 

العا�شمة. يف  املو�شيقية  للحفالت  قاعة  اأبرز  خيباو"،  "كون�شرت 
الثقافية  للموؤ�ش�شات  امل�شتمر  بالإغالق  الهولندي  الثقايف  القطاع  ويندد 
احتكاكا" مبا�شرا مع  التي تتطلب  املحال و"املهن  القيود عن  ُرفعت  فيما 
اأن�شطة  ب��الأظ��اف��ر وح��ت��ى  العناية  و���ش��ال��ون��ات  الآخ��ري��ن، مثل احل��الق��ني 
البغاء. ووجهت ال�شلطات الهولندية اإنذارات لبع�س من املواقع ال�70 التي 

�شاركت يف احلركة الرمزية الأربعاء.
وقالت مديرة متحف فان غوخ اإميلي غوردنكر لوكالة فران�س بر�س "اأردنا 

اأن نو�شح اأن زيارة املتحف اآمنة ويجب اأن نفتح اأبوابنا".
اإىل  �شن�شطر  ذل��ك  وبعد  م��ا،  اإن��ذار يف مرحلة  تلقي  نتوقع  "كنا  واأ�شافت 

اآخر منوذج اأحذية ريا�شية 
NIKE-VUITTON يف مزاد 
امل�شمم  وف�����اة  م���ن  ���ش��ه��ري��ن  ب��ع��د 
ُتطرح  اأب��ل��وه،  الأم��رك��ي فرجيل 
 Louis Vuitton-Nike اأحذية
ال���ت���ي ���ش��م��م��ه��ا لآخر  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ع���ر����س اأزي������اء خ����الل ح��ي��ات��ه عام 
اجلمع،  ه����واة  وي��ن��ت��ظ��ره��ا   2021
ل�شالح  ريعه  يعود  علني  م��زاد  يف 
دار  اأعلنت  ما  على  خرية،  اأعمال 

�شوذبيز الأربعاء.
اأحذية متطابق  زوج   200 و�شيباع 
وهو   -"Air Force 1" م����ن 
الأربعني  ب��ع��ي��ده  ُي��ح��ت��ف��ل  من����وذج 
البني  ب�������األ�������وان   2022- ع�������ام 
ويتميز  وال���ق�������ش���دي  والأب����ي���������س 
بزخارف Louis Vuitton ورمز 
 ،Nike مل��ارك��ة  ال�شهر  الفا�شلة 
املمتدة  ال��ف��رتة  الإن��رتن��ت يف  على 
من 26 كانون الثاين/يناير اإىل 8 

�شباط/فرباير.
وُق��دم��ت ه��ذه الأح��ذي��ة الريا�شية 
يف حزيران/يونيو 2021 ملجموعة 
Louis Vuitton لربيع و�شيف 
2022، والتي توىل فيها فرجيل 
اأبلوه، ملك اأزياء ال�شارع الفاخرة، 

من�شب املدير الفني "الرجايل".
وت������ويف اأب�����ل�����وه، م�����ش��م��م الأزي�������اء 
وم���ن�������ش���ق الأ������ش�����ط�����وان�����ات امل���ول���ع 
وامل�شت�شار  هوب  الهيب  مبو�شيقى 
ال�شابق ملغني الراب كانييه وي�شت، 
ت�شرين  نهاية  ال�شرطان يف  ب�شبب 

الثاين/نوفمرب عن 41 عاما.
النطالق  ���ش��ع��ر  حت���دي���د  وج�����رى 
وي�شمل  دولر،  األفي  عند  امل��زاد  يف 

اأي�شا حقيبة برتقالية.

منتج البيتلز يك�شف �شرًا عن 
فرقة الروك الأ�شطورية

يروي منتج البيتلز الراحل جورج 
مارتن يف مقطع فيديو ن�شره ابنه 
اأن��ه وّق��ع عقد  اأخ���راً،  على تويرت 
تعاون مع فرقة الروك الأ�شطورية 
اإعجابه  ب�شبب  الأوىل  اأي��ام��ه��ا  يف 
لأع�شائها  املحببة  بال�شخ�شيات 
املو�شيقى  م�����ن  اأك�������ر  الأرب������ع������ة 

اخلا�شة بهم.
وُي��ع��زى جل���ورج م��ارت��ن ال���ذي كان 
وتويف  اخلام�س"  "البيتلز  ُيلقب 
يف اآذار-مار�س 2016، ف�شل كبر 
يف الدفع بالفرقة الأ�شهر يف تاريخ 
ويقول  النجومية.  نحو  املو�شيقى 
الذي  ال��ف��ي��دي��و  ه����ذا  ويف  م���ارت���ن 
ن�����ش��ره اب��ن��ه ج��اي��ل��ز م���ارت���ن، وهو 
اأربعة  ه��ن��اك  "كان  م��ن��ت��ج،  اأي�����ش��ا 

منهم وقلت " من هم؟ ما هم؟ ".
وع����ن ل��ق��ائ��ه الأع�������ش���اء الأرب���ع���ة 
لندن،  ليفربول يف  املتحدرين من 
الفيديو  ه��ذا  يف  م��ارت��ن  ي�شتذكر 
"عندما ا�شتمعت اإىل اأعمالهم، كان 
الأمر جيداً لكن لي�س ا�شتثنائياً". 
بيننا  ال��ك��ي��م��ي��اء  "لكن  وي�����ش��ي��ف 
ب���داأت  ت��ف��ع��ل فعلها ع��ن��دم��ا  ب����داأت 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��م، لأن��ه��م كانوا  يف 

اأ�شخا�شا طيبني للغاية".
"لقد  ق�����ائ�����اًل  م�����ارت�����ن  وي���������ش����رح 
للغاية،  واأذك��ي��اء  م�شحكني  ك��ان��وا 
اآ����ش���راً، وك��ان��وا من  وك���ان كالمهم 
الأ����ش���خ���ا����س ال����ذي����ن ي���ح���ب امل����رء 
اعتقدت  "لذلك  جمال�شتهم"، 
ف�شي�شعر  ب��ذل��ك،  ���ش��ع��رت  اإذا  اأن����ه 
وك����ان  اأي�شا"  ب���ذل���ك  الآخ���������رون 
م�شهورين  ي�شبحوا  اأن  "يجب 

للغاية.

ما ال�شبب وراء الأ�شماء 
الطويلة يف تايالند؟ 

التايالنديني  اأ���ش��م��اء  اأن  ي���وم���اً  لح��ظ��ت  ه���ل 
ال��ت��اي��الن��دي �شورا�شا  امل����دون  ي��و���ش��ح  ط��وي��ل��ة؟ 
تايالند  يف  العائالت  "اأ�شماء  اأن  فاومنيوابول، 
وفريدة، ولكن لي�س من املفرت�س  طويلة جداً 
اأن يتخذ املرء فيها ا�شماً لعائلة ل ينتمي اإليها". 
اللغويات  علم  اأ���ش��ت��اذ  بوليبالي  دان���اي  وي��ق��ول 
بجامعة ت�شوللوجنكورن اإن هذا هو ال�شبب يف 
اأن 100 �شخ�س فقط كحد اأق�شى لديهم نف�س 
ا�شم العائلة. ويهتم معظم التايالنديني كثراً 
باختيار ا�شم فريد من نوعه، ويقول بوليبالي 
ا�شتخدامها،  ميكن  الآل��ه��ة  اأ���ش��م��اء  "حتى  اإن���ه 
وي��ح��ظ��ر ال��ق��ان��ون ف��ق��ط ا���ش��ت��خ��دام ا���ش��م امللك 
ا�شم خالف ذلك". وثمة  ب��اأي  وي�شمح  احلاكم، 
اأنهم  ب��ال��ت��اي��الن��دي��ني، وه���و  اآخ���ر خ��ا���س  ملمح 
مبقدورهم اأن يغروا من اأ�شمائهم كما ي�شاءون، 
على هذا  الر�شمية  ال�شفة  اإ�شفاء  كما ميكنهم 

التغير بدون اأية تعقيدات مبالغ فيها.

يعي�س حياة الفقراء بعدما مت 
تبديله عند الولدة

ك�شف �شاب من جنوب اإفريقيا مت تبديله عند الولدة اأنه 
يكره والدته التي مل حتاول ا�شتعادته لأنه ن�شاأ فقًرا 

بينما كان الطفل الآخر يعي�س حياة الأثرياء.
فقرة  اأم  وه��ي  دوك��ي��ن��ز،  �شاندي  ي��د  على  روب���ن  ون�شاأ 
كانت تكافح من اأجل تغطية نفقات املعي�شة يف �شواحي 
جوهان�شربج، بينما ن�شاأ جافني يف كنف ميجز كلينتون 
باركر الرية يف بيرتماريت�شبورج، بعد اأن مت تبديلهما 

عند الولدة يف عام 1989.
ومت اكت�شاف اخلطاأ يف عام 1991 بعد نزاع حول اأبوة 
اأظهر  الذي  النووي  للحم�س  اختبار  اإىل  اأدى  جافني 
فح�س  ك�شف  ذل��ك  وب��ع��د  وال��دت��ه،  تكن  مل  ميجز  اأن 
روبن  البيولوجي،  ميجز  اب��ن  اأن  امل�شت�شفى  �شجالت 

متت برتبيته يف الواقع من قبل �شاندي.
اإمكانية تبادل طفليهما، اختارت كل من  ويف مواجهة 
وفًقا  ربته،  اللذي  بالطفل  الحتفاظ  و�شاندي  ميجز 
لتقرير برنامج 60 دقيقة من اأ�شرتاليا. واأخرب روبن 
مقدمي الربنامج كيف كان يتمنى لو كانت ميجز قد 
قاتلت من اأجل مبادلته مرة اأخرى، وا�شًفا حياته مع 

�شاندي باأنها لي�شت �شهلة.
اإن���ه م�شتاء لأن ج��اف��ني عا�س  ل��ل��ربن��ام��ج  روب���ن  وق���ال 
احلياة التي كان ي�شتحقها هو، يف حني قال جافني اإنه 
�شعيد باحلياة التي حظي بها ب�شبب ال�شدفة، لكنه ل 

ي�شعر بالأ�شف من اأجل روبن.

اإنقاذ امراأة غرقت
 �شيارتها يف نهر متجمد

يف  متجمد  نهر  ف��وق  ت�شر  ام���راأة  تقودها  �شيارة  كانت 
كندا، ويف الأثناء، وقع اأ�شواأ ما ميكن توقعه، حيث حتطم 

اجلليد وغا�شت ال�شيارة يف مياه النهر الباردة للغاية.
ووقعت احلادثة يف نهر ريدو يف مقاطعة اأوتاوا الكندية، 
بح�شب ما اأفادت �شبكة "�شكاي نيوز" الربيطانية، اأم�س 

الأول الأربعاء.
وحل�شن احلظ، متكنت املراأة من النجاة، ووثقت اإحدى 
على  ووقفت  ال�شيارة  من  فيها  خرجت  حلظات  ال�شور 

ظهرها، بينما كانت تغرق.
ومتكنت امل��راأة من اخلروج عرب  قوارب "الكاياك" التي 
ت�شتخدم يف ال�شباقات والرتفيه، وا�شتخدم  ال�شكان حبال 

ل�شحبها اإىل بر الأمان.
وتواجه املراأة تهمة ال�شتعمال اخلطر لل�شيارة، بح�شب 
م���ا ق��ال��ت ال�����ش��رط��ة ال��ت��ي ح����ذرت ال��ن��ا���س م���ن خطورة 

اجلليد.

اإن�شتغرام تخترب خا�شية ال�شرتاكات املدفوعة 
اإن�����ش��ت��غ��رام م��ن��ح م��وؤث��ري��ن ع��ل��ى من�شتها  ت��ع��ت��زم 
القدرة على اقرتاح ا�شرتاكات مدفوعة ملتابعيهم، 
اإىل  ال�شاعية  الجتماعية  لل�شبكة  اأداة جديدة  يف 
���ش��ّن��اع حم��ت��وى ج��دد واحل��ف��اظ على  ا�شتقطاب 
اأولئك املوجودين لديها يف ظل املناف�شة املحتدمة 

مع يوتيوب وتيك توك.
واأو����ش���ح رئ��ي�����س امل��ن�����ش��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة ميتا 
املحتوى  ���ش��ّن��اع  اأن  م��و���ش��ري  اآدم  )ف��ي�����ش��ب��وك( 

توقعها". ميكن  لإيرادات  "بحاجة 
واأ�شار اإىل اأن "ال�شرتاكات هي من اأف�شل الأدوات 
على  تعتمد  ل  توقعها  ميكن  اإي�����رادات  لتحقيق 
اجلمهور الذي يتبّدل من من�شور اإىل اآخر ب�شورة 
�شتخترب  الأم�����ر،  ب���ادئ  ويف  تفاديها".  مي��ك��ن  ل 
اإن�����ش��ت��غ��رام ه���ذه امل��ق��ارب��ة ع��ل��ى ع���دد ���ش��غ��ر من 

املوؤثرين يف الوليات املتحدة.
و���ش��ي��ت��اح اأم����ام امل�����ش��رتك��ني ال��ذي��ن ي��دف��ع��ون بدل 
ماليا، الط��الع على ق�ش�س وبث مبا�شر ب�شورة 

املتابعني  �شائر  ع��ن  �شيتمايزون  وه��م  ح�شرية، 
من خالل رمز بنف�شجي اإىل جانب ا�شمهم، لكي 
يتمكن �شّناع املحتوى من التعرف ب�شهولة اإليهم 

يف التعليقات والر�شائل اخلا�شة.
اأ�شا�شا،  املجانية  الجتماعية  ال�شبكات  واعتمدت 
اإذ ي��ق��وم من��وذج��ه��ا الق��ت�����ش��ادي ع��ل��ى الإي�����رادات 
الأخ��رة تقنيات خمتلفة  ال�شنوات  الإعالنية، يف 
على  لالأخ�شائيني  تتيح  وه���ي  الإي������رادات.  ل���در 
امل��ن�����ش��ات ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر ال���دخ���ل مب���ا يتخطى 
واملنتجات  الإعالنية  الأرب���اح  من  املئوية  الن�شبة 
وبيع  التجارية  العالمات  م��ع  والعقود  الرديفة 

الربامج الرتبوية اأو الريا�شية.
تقدمي  للمتفرجني  ميكن  مثال،  ت��وك  تيك  على 
مبالغ مالية لأ�شحاب احل�شابات املف�شلة لديهم. 
كذلك على من�شة تويت�س لألعاب الفيديو، ميكن 
لعبيهم  ح�����ش��اب��ات  ع��ل��ى  ال����ش���رتاك  للمتابعني 

املف�شلني.

ريت� مورينو خالل ح�شوره� العر�س االأول لفيلم »ق�شة اجل�نب الغربي « يف مركز لينكولن بنيويورك.  ا ف ب

فهرية اأفجان تالعب ابنها بعفوية
اختارت النجمة الرتكية  فهرية اأفجان  م�شاركة متابعيها يف �شفحتها الر�شمية 
مبوقع للتوا�شل الجتماعي بعدد من ال�شور تظهرها وهي حتمل ابنها  كاران  

وتالعبه.
ال�شور  يلعبان يف  كانا  ح��ني  الطفل  كما  الأم  وج��ه  على  ال��ف��رح  وا���ش��ح��اً  وب��دا 
واعتمدت فهرية ثياباً �شتوية بي�شاء فيما األب�شت ابنها معطفاً كحلياً وحر�شت 

على تغطية راأ�شه بالقبعة كي تقيه الربد القار�س.
واأ�شادت التعليقات بظرف الطفل وبجمال الأم الطبيعي وحاز املن�شور العديد 

من عالمات الإعجاب.
ويبلغ ابن  بوراك اأوزجيفيت  وفهرية اأفجان من العمر ما يقارب الثالث �شنوات 
وقد ا�شتقبل بوراك اأوزجيفيت وفهرية اأفجني طفلهما الأول يف ني�شان-اأبريل 
عام 2019، بعدما ا�شتعدا ملجيئه بحما�شة كبرة، حيث فتح بوراك ح�شاباً بنكياً 
لبنه بقيمة مليون لرة تركية، اأما فهرية فجهزت له غرفة بلغت قيمتها 100 

األف لرة تركية.


