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اأدانا خاللهما الهجمات االإرهابية االأخرية مليلي�شيا احلوثي 
حممد بن زايد يتلقى ات�سالني هاتفيني من رئي�س 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئي�س وزراء باك�ستان 
•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  تلقى �شاحب 
معايل  م��ن  هاتفيا  �ت�شاال  �أم�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب 
ليبيا  يف  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  رئي�س  �لدبيبة  �حلميد  عبد  �ملهند�س 
�ل�شقيقة .. �أد�ن خالله �لهجمات �الإرهابية �الأخرية مليلي�شيا �حلوثي على 

دولة �الإمار�ت.
ت�شامن  �الت�شال  خ��الل  ليبيا  يف  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  رئي�س  و�أك��د 
بالده مع دولة �الإمار�ت يف كل ما تتخذه من �إجر�ء�ت للحفاظ على �أمنها 

و�شالمة �أر��شيها .
عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع���رب  جانبه  م��ن 
وما  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  �ملت�شامن  �ل�شقيقة  ليبيا  ملوقف  وتقديره  �شكره 
�أبد�ه معايل عبد�حلميد �لدبيبة من م�شاعر �أخوية جتاه �لدولة و �شعبها 

متمنيا لبالده و �شعبه �ل�شقيق �خلري و�الأمن و�ال�شتقر�ر.
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى  كما 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س .. �ت�شاال هاتفيا من 

دولة عمر�ن خان رئي�س وزر�ء جمهورية باك�شتان �الإ�شالمية �ل�شديقة.
�إد�ن��ة بالده �العتد�ء�ت  � عن  � خالل �الت�شال  �أع��رب دولة عمر�ن خان  و 
�الإرهابية �الأخرية على دولة �الإمار�ت موؤكد� ت�شامنها و وقوفها �إىل جانب 
�شرورة  على  و�شدد   .. �أر��شيها  �شالمة  و  الأمنها  تهديد  �أي  �شد  �لدولة 
ميلي�شيات  ت�شكله  �ل���ذي  �لتهديد  مل��و�ج��ه��ة  �جل��م��اع��ي  �ل���دويل  �ل��ت��ح��رك 

�الإرهاب و�تخاذ موقف دويل حازم للت�شدي لالإرهاب بكل �أ�شكاله.
عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�شكره و تقديره لرئي�س وزر�ء باك�شتان ملوقف بالده وما �أبد�ه من م�شاعر 
ت�شامن �شادقة جتاه دولة �الإمار�ت .. متمنيا لباك�شتان و�شعبها �ل�شديق 

دو�م �الأمن و�ال�شتقر�ر.

حممد بن ر��شد ورئي�س وزر�ء ��شبانيا ي�شهد�ن توقيع عدد من �التفاقيات   )و�م(

اأهدافًا  تطال  تركية  �سربات 
وال��ع��راق  �سوريا  يف  ك��ردي��ة 

•• بريوت-اأ ف ب:

على  جوية   �شربات  تركيا  �شّنت 
�أهد�ف كردية يف �لعر�ق و�شوريا، 
موقعة خ�شائر ب�شرية، يف خطوة 
جاءت بعد �أيام من �شيطرة قو�ت 
�شوريا �لدميوقر�طية على �شجن 
هاجمه تنظيم د�ع�س �الإرهابي يف 

مدينة �حل�شكة.
وز�رة  وف��ق  �لق�شف،  و����ش��ت��ه��دف 
�لدفاع �لرتكية، مالجئ وخمابئ 
وم�شتودعات  و�أن���ف���اق���اً  وك��ه��وف��اً 
مزعومة  ع���ام���ة  وم���ق���ار  ذخ�����رية 
مناطق  يف  تدريب”  ومع�شكر�ت 
و�شنجار  )�مل����ال����ك����ي����ة(  دي����ري����ك 
�شمال  يف  ك�����ار�ج�����اك  و)ج����ب����ل( 
�إنها  وق���ال���ت  و����ش���وري���ا.  �ل����ع����ر�ق 
من  خلفية  ك��ق��و�ع��د  “ُت�شتخدم 
�إرهابيي حزب �لعمال �لكرد�شتاين 
ووحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية، 

�لتي تعّدها �أنقرة �إرهابية.

العراق يعلن مقتل 9 اإرهابيني
•• بغداد -وام:

�أع��ل��ن��ت خ��ل��ي��ة �الإع�����الم �الأم���ن���ي يف 
�أم�س،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل�����وزر�ء  رئ��ا���ش��ة 
م���ق���ت���ل خ���م�������ش���ة �إره�����اب�����ي�����ن من 
ع��ن��ا���ش��ر ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س . وذك���رت 
�ل�شقور  خلية  �ن  بيان  يف  �خللية 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��وك��ال��ة �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت يف 
جمموعة  تابعت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�إره���اب���ي���ة د�خ����ل �أح����د �ل��ك��ه��وف يف 
حمافظة  جنوب  �حل�شر  �شحر�ء 
ن����ي����ن����وى، وب���ت���خ���ط���ي���ط و������ش����ر�ف 
نفذت  �مل�����ش��رتك��ة،  �لعمليات  ق��ي��ادة 
�ل��ق��وة �جل��وي��ة، فجر �م�س،  ق��ي��ادة 
ب��و����ش��ط��ة طائر�ت  ���ش��رب��ات ج��وي��ة 
هذ�  خ��الل��ه��ا  ����ش��ت��ه��دف��ت   F_16
��شفرت عن  �لكهف ب�شورة دقيقة، 
عنا�شر  من  �إرهابين  خم�شة  قتل 
و�أعلن  �الإرهابية.  د�ع�س  ع�شابات 
با�شم  �لناطق  ر�شول،  يحيى  �للو�ء 
قتل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد 
ب�شربة  د�ع�����س  م��ن  �أرب��ع��ة عنا�شر 

جوية يف حمافظة �شالح �لدين.

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س وزر�ء �إ�شبانيا   )و�م(

التقى رئي�س وزراء والية كريال الهندية

حممد بن را�سد ورئي�س وزراء اإ�سبانيا ي�سهدان 
توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

ا�شتقبل اللجنة العليا لالأخوة االإن�شانية

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الوزراء االإ�سباين 
العالقات الثنائية والق�سايا االإقليمية والدولية 

•• دبي-وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل، �أم�س معايل بيدرو �شان�شيز، رئي�س وزر�ء 
مملكة �إ�شبانيا، بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �ملالية، وذلك مبقر �إك�شبو 2020 دبي. 

�لتي  �ملتميزة  �ل�شر�كة  ع��الق��ات  بحث  �للقاء  وت��ن��اول 
و�شبل  ��شبانيا  مبملكة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  جمعت  ط��امل��ا 

تعزيزها و�الرتقاء بها على خمتلف �الأ�شعدة. 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى  �أخ��رى  جهة  من 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�أم�����س، معايل بينار�ي   ، دب��ي رع��اه �هلل  �ل���وزر�ء حاكم 

فيجايان رئي�س وزر�ء والية كريال �لهندية.
)�لتفا�شيل �س3-2(

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لقائد �الأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
�لوزر�ء  رئي�س  �شان�شيز  بيدرو  معايل  �أم�س..  �مل�شلحة 

يف مملكة �إ�شبانيا �ل�شديقة.
و رح���ب ���ش��م��وه � خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ج���رى يف ق�شر 
�ل�شاطئ � برئي�س �لوزر�ء �الإ�شباين.. متمنيا له زيارة 

م��وف��ق��ة وط��ي��ب �الإق���ام���ة يف �ل���دول���ة. و ب��ح��ث �شموه 
ومعايل بيدرو �شان�شيز .. عالقات �ل�شد�قة و خمتلف 
�لتعاون و �لعمل �مل�شرتك خا�شة يف �ملجاالت  جو�نب 

�القت�شادية و�ال�شتثمارية وفر�س تنميتها
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب���و ظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أع�شاء �للجنة �لعليا لالأخوة 

�الإن�شانية.                          )�لتفا�شيل �س2(

�لرئي�س �الأوكر�ين ورئي�س �لوزر�ء �لهولندي خالل موؤمترهما �ل�شحفي بكييف. )رويرتز(
لكنها نفت �أي نية غزوها.

با�شم  �مل���ت���ح���دث  �أك������د  ذل������ك،  �إىل 
�ل��ك��رم��ل��ن دم��ي��رتي ب��ي�����ش��ك��وف �أن 
�ل��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري ب��وت��ن يعرب 
باحتماالت  للغاية  حذر  تفاوؤل  عن 
�لواليات  م��ع  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
�ملخاوف  ملعاجلة  وحلفائها  �ملتحدة 

�لرو�شية على �الأمن يف �أوروبا.
ونقلت وكالة بلومربغ عن بي�شكوف 

مكتوبة  م��ق��رتح��ات  ع���ن  م��و���ش��ك��و 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  ق��دم��ت��ه��ا 
�إىل  فيها  ودع��ت  �ملتحدة،  للواليات 
�الأطل�شي  �شمال  ق��و�ت حلف  �إع��ادة 
�أوروبا �ل�شرقية �إىل مو�قعها يف  يف 

.1997
وقال �إن رو�شيا قلقة من �لتهديد�ت 
�الأمريكية بفر�س عقوبات بالنظر 
بال�شيا�شة  �لتنبوؤ  ع��ن  �لعجز  �إىل 

�الأمريكية يف هذ� �الأمر.
رو�شيا  �أن  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  و�أك����د 
تاأثري  ل��ت��ق��ل��ي��ل  ل��ت��د�ب��ري  ت��خ��ط��ط 

�لعقوبات �ملحتملة.
و�تهم �لرئي�س �لرو�شي، فالدميري 
بالده  جر  مبحاولة  �لغرب  بوتن، 
خماوفها  وجت����اه����ل  �حل������رب  �إىل 

�الأمنية �ملتعلقة باأوكر�نيا.
ويف �أول ت�شريحات مبا�شرة له عن 
�الأزمة، �لثالثاء، منذ ما يقرب من 
�أي  بوتن  ُيظهر  مل  �أ�شابيع،  �شتة 
�ملطالب  عن  �لرت�جع  على  عالمة 
باأنها  �لغرب  و�شفها  �لتي  �الأمنية 
��شتعد�ده  �أب��دى  �أن��ه  �إال  م�شتحيلة 

للحو�ر.
�ن�شمام  يخ�شى  ب��وت��ن  �أن  ُي��ذك��ر 
�الأطل�شي  ���ش��م��ال  حل��ل��ف  �أوك��ر�ن��ي��ا 
���ش��ب��ه جزيرة  ����ش��ت��ع��ادة  وحم���اول���ة 
�ل���ق���رم �ل��ت��ي ���ش��م��ت��ه��ا رو���ش��ي��ا عام 

.2014

•• عوا�صم-وكاالت:

�شمال  ح���ل���ف  دول  ق�������ادة  ي���ك���ّث���ف 
�لدبلوما�شية  جهودهم  �الأطل�شي 
بعدما  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أزم����ة  فتيل  ل��ن��زع 
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �ّت��ه��م 
بالده  ج��ر  مبحاولة  �ل��غ��رب  بوتن 
�لوقت  يف  ت��رك  بينما  �حل���رب  �إىل 
ذ�ت �لباب مفتوحا �أمام عقد مزيد 

من �ملحادثات.
رئي�س  ي���ت���ح���ّدث  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ل�������������وزر�ء �ل�����ربي�����ط�����اين ب���وري�������س 
بعد  ب��وت��ن،  م��ع  ج��ون�����ش��ون هاتفيا 
ي��وم م��ن �إج��ر�ئ��ه زي���ارة �إىل كييف، 
�ل��وزر�ء �لهولندي  �لتي كان رئي�س 
مارك روتي �آخر قائد دولة يف حلف 
تعبري  يف  ي��زوره��ا  �الأطل�شي  �شمال 

عن ت�شامنه مع �أوكر�نيا.
جهود�  �الأخ��رية  �الأ�شابيع  و�شهدت 
�جتياح  مل��ن��ع  ح��ث��ي��ث��ة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
رو���ش��ي الأوك��ر�ن��ي��ا، ب��ع��دم��ا ح�شدت 
عند  �جلنود  �آالف  ع�شر�ت  مو�شكو 

حدود جارتها �ملو�لية للغرب.
�أي  �أن  �لغربيون من  �ل��ق��ادة  وح��ّذر 
�شديدة  ب��ع��و�ق��ب  �شيقابل  �ع���ت���د�ء 
و��شعة  �قت�شادية  ع��ق��وب��ات  ت�شمل 

�لنطاق.
�لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
جان �إيف لو دريان للقناة �لثانية يف 

�لتلفزيون �لفرن�شي �الأربعاء، �إنه ال 
دالئل يف هذه �ملرحلة على �أن رو�شيا 

م�شتعدة للتحرك يف �أوكر�نيا.
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  و�تهم 
جر  بتعمد  �لثالثاء  �ل��غ��رب  بوتن 
بالده �إىل حرب وبتجاهل خماوفها 

�الأمنية  من �أوكر�نيا.
وح�شدت رو�شيا ع�شر�ت �الآالف من 
�أوكر�نيا  مع  حدودها  ق��رب  قو�تها 

�ملا�شية  �ل��ل��ي��ل��ة  حت���دث  ب��وت��ن  �أن 
عن  �حل���ذر  �شديد  و�أم���ل  “بتفاوؤل 
�ل�شمانات  م�����ش��اك��ل  ح��ل  �إم��ك��ان��ي��ة 

�الأمنية لرو�شيا.
ورف�������س ب��ي�����ش��ك��وف �ل��ت��ع��ل��ي��ق على 
�أ�شارت �إىل عر�س �لواليات  تقارير 
مو�قع  تفتي�س  رو�شيا  على  �ملتحدة 
رومانيا  يف  �ل�������ش���اروخ���ي  �ل����دف����اع 
مطالب  يف  وردت  ك��م��ا  وب���ول���ن���د�، 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرئي�س  �إد�رة  �أن  �أم���ريك���ي���ون  م�������ش���وؤول���ون  ك�����ش��ف 
�الأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن تبحث ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 

قياد�ت حوثية، نقال عن وكالة �أ�شو�شيتد بر�س.
و�أفادت وز�رة �لدفاع �الأمريكية �لبنتاغون، �الأربعاء، 
�أن �لوزير �الأمريكي لويد �أو�شنت �أجرى �ت�شاال بويل 
عهد �أبوظبي �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ملناق�شة 

هجمات �حلوثين على �الإمار�ت.
تبحث  �الأم��ريك��ي��ة  �الإد�رة  �إن  �الأب��ي�����س  �لبيت  وق��ال 
يف  �إره��اب��ي��ة  منظمة  �ل��ي��م��ن  يف  �حل��وث��ي��ن  ت�شنيف 
قوبل  و�ل��ذي  �أبوظبي،  على  �حلوثي  �لهجوم  �أعقاب 
و�مل�شرعن  ب��اي��دن  �إد�رة  م��ن  �لنطاق  و��شعة  ب��اإد�ن��ة 

�الأمريكين.
و�ملقاومة  �ل��وط��ن��ي  �جلي�س  ق���و�ت  حققت  م��ي��د�ن��ي��ا، 
جنوب  جبهات  يف  ك��ب��ري�ً  تقدماً  �ليمن  يف  �ل�شعبية 
ناجحة  �ل��ت��ف��اف  عملية  تنفيذ  م��ن  ومتكنت  م����اأرب، 
قطع  م��ن��ه��ا  حم���اول���ة  يف  ري�������س،  �أم  مع�شكر  ب���اجت���اه 
�لرملي  �ملحور  باجتاه  �حلوثية  �الإم���د�د  ط��رق  �آخ��ر 

•• الفجر - تون�س

ط��ال��ب �حل����زب �ل��د���ش��ت��وري �حلر 
�لعمومية  �لنيابة  �الرب��ع��اء  �أم�����س 
بفتح حتقيقات جدية يف تدوينات 
من�شورة  �ن���ه���ا  ق�����ال  وت����ه����دي����د�ت 
للعموم بخ�شو�س خمطط ت�شفية 
رئي�شة �حلزب عبري مو�شي ج�شديا 
�الأمنية  �ملوؤ�ش�شة  �أج��ه��زة  حممال 
�جل�شدية  ح��م��اي��ت��ه��ا  م�����ش��وؤول��ي��ة 
يف ظ���ل م���ا ����ش��م��اه ت��ق�����ش��ري� متت 
م���الح���ظ���ت���ه ع����ن����د ت���ن���ق���ل���ه���ا عرب 

�جلهات يف �ملدة �الأخرية.
و�أّك����د �حل���زب يف ب���الغ ���ش��ادر عنه 
�أم�س �أّنه يقود معركة طاحنة �شد 
�الأخطبوط �جلمعياتي و�ل�شيا�شي 

�الإخ����������و�ين �مل���رت���ب���ط ب���اجل���ر�ئ���م 
�الإرهابية و�شمود �عت�شام �لغ�شب 
دي�شمرب   14 م��ن��ذ  �مل��ت��و����ش��ل   2
ال�إن�شانية  ظ�����روف  يف   2021

ت��رت��ق��ي ل���درج���ة �ل��ت��ع��ذي��ب مربز� 
ت��ع��ال��ي��ق تكفريية  ن�����ش��ر  ي��ت��م  �ن����ه 
�لتو��شل  وحتري�شية عرب �شبكات 

�الجتماعي.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:45            
الظهر.......    12:39  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   06:12  
الع�صاء......   07:27

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

عبري مو�شي حتت �لق�شف

هل هي خليفة بايدن �ملعّينة

مناورة للجي�س اليمني جنوب ماأرب والتحالف يدمر اأهدافا للملي�شيات يف حجة

م�سوؤولون اأمريكيون : اإدارة بايدن تبحث فر�س عقوبات على قيادات حوثية

يف بيان للحزب الد�شتوري احلر

املُطالبة بالتحقيق يف خمطط لت�سفية عبري مو�سي ج�سدّيا

االأزمة بني اأوكرانيا ورو�شيا:
لهذا ماريوبول االأوكرانية
 مدينة يف قلب ال�سراع !

•• الفجر –خرية ال�صيباين

تعترب مدينة ماريوبول �الأوكر�نية �ل�شاحلية و�شاحل بحر �آزوف �أهد�ًفا حمتملة 
�إذ� هاجمت رو�شيا.

�الأخرية،  �الأ�شابيع  يف  �زده���رت  �لتي  �أوك��ر�ن��ي��ا  غ��زو  �شيناريوهات  جميع  ب��ن  م��ن 
فاإن �ال�شتيالء على مدينة ماريوبول، يف جنوب �شرق �لبالد، هو بال �شك �الأكرث 
�النف�شاليون  �حتل   ،2014 ع��ام  ج��ي��ًد�.  �حل��رب  تعرف  م��اري��وب��ول،  م�شد�قية. 
�ل��وق��ت، مل  ل��ف��رتة وج��ي��زة. ويف ذل��ك  �مل��دي��ن��ة �ل�شاحلية  �مل��دع��وم��ون م��ن مو�شكو 
وبعد  �ملتمردين.  مع  تعاطفهم  �ألف،  يخف جزء من �شكانها، �لبالغ عددهم 500 

قتال عنيف، دفعهم �جلي�س �الأوكر�ين �أخرًي� �إىل �لرت�جع.
منذئذ، مت تطويق ماريوبول. �إىل �ل�شرق و�ل�شمال، جبهة مع متمردي جمهورية 

دونيت�شك �ل�شعبية �لتي �علنت نف�شها.                                  )�لتفا�شيل �س15(

�ص 07

�ص 10

�ص 18

جناح ت�ساد يف اك�سبو يعر�ص 
جمجمة لأول �ساللة ب�رشية يف التاريخ

اأخبار الإمارات

حمارق احلوثي تبتلع 2600 طفل 
ميني.. جرائم حرب تقتل الرباءة

عربي ودويل

اجلزيرة يفتتح كاأ�ص العامل 
لالندية مبواجهة برياي التاهيتي

الفجر الريا�سي
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بالكامل. كما �أعلن �جلي�س �ليمني ، �الأربعاء، تدمري 
مليلي�شيا  ع�شكرية  و�آل��ي��ات  و�شيطرة  ق��ي��ادة  م��رك��زي 
�حل��وث��ي يف حم��اف��ظ��ة ح��ج��ة، ���ش��م��ايل غ���رب �لبالد، 

بغار�ت جوية ملقاتالت حتالف دعم �ل�شرعية.
وذكر �ملركز �الإعالمي للمنطقة �لع�شكرية �خلام�شة 
 3 �شنت  �لتحالف  مقاتالت  �أن  �ليمني،  �جلي�س  يف 
غار�ت جوية ��شتهدفت مو�قع مليلي�شيا �حلوثي �شرق 
و�ل�شيطرة  للقيادة  ودم��رت مركزين  مدينة حر�س، 

وعربة مدرعة.
غار�ت  ن��ف��ذت  �لتحالف  مقاتالت  �أن  �مل��رك��ز  وك�شف 
�شمال  �حلوثي  مليلي�شيا  حت�شينات  ��شتهدفت  جوية 
قيادة و�شيطرة  مز�رع �جلر مبديرية عب�س ومر�كز 

مبدينة حر�س.
ودبابة  قيادة  مقر  تدمري  عن  �ل��غ��ار�ت  �أ�شفرت  كما 
ع�شكرية  دوري���ات  و�إع��ط��اب  للميلي�شيات  وجتمعات 

�أطقم ع�شكرية.
�ملنطقة  يف  �جل��ي�����س  مدفعية  ��شتهدفت  ذل���ك،  �إىل 
حمدثة  للميلي�شيات،  م��و�ق��ع  �خلام�شة  �لع�شكرية 

خ�شائر ب�شرية يف �شفوف ميلي�شيا �حلوثي.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أم�س �الأربعاء، وفاة  �أعلنت وز�رة �لد�خلية �لرتكية، 
�أعادهم  �أن  بعد  �ل��ربد  م��ن  جت��ّم��دو�  مهاجر�ً   12

حر�س �حلدود �ليوناين �إىل تركيا.
يف  �شويلو،  �شليمان  �ل��رتك��ي،  �لد�خلية  وزي��ر  وق��ال 
جانب  على  للجثث  مموهة  ب�شورة  �أرف��ق��ت  تغريدة 
�أبعدتهم  22 مهاجر�ً،  �أ�شل  12 من  طريق: جتّمد 

مالب�شهم  م��ن  وُج����ردو�  �ليونانية  �حل���دود  وح���د�ت 
و�أحذيتهم، حتى �ملوت.

بالقرب من  �ملهاجرين  على  �لعثور  �أن��ه مت  و�أ���ش��اف 
معرب �إيب�شاال �حلدودي بن تركيا و�ليونان.

�تهم  لكنه  �لتفا�شيل،  من  مزيد�ً  �لوزير  يقدم  ومل 
بق�شوة.  بالت�شرف  �ليوناين  �حل��دود  وح��د�ت حر�س 
�ليونان،  مع  بالت�شاهل  �الأوروب���ي  �الحت��اد  �تهم  كما 

وو�شفه بالعاجز و�ل�شعيف وغري �الإن�شاين.

�سور موؤملة.. مهاجرون يتجمدون من الربد على حدود تركيا واليونان

بعد عام على توليها املن�شب:
هل اإن كماال هاري�س، م�ستقبل اأمريكا ؟

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�صيباين

يبدو �أن نائب رئي�س �لواليات �ملتحدة يف طريقها لت�شبح مر�شحة �حلزب 
�الأطر�ف  بن  �لتوفيق  عليها  �شيتعن  لكن   ،2024 عام  �لدميقر�طي 
�لتقدمية و�ملحافظة. �أول �مر�أة يتم �نتخابها ملن�شب نائب رئي�س �لواليات 
ك�شخ�شية  مكانتها  تر�شيخ  على  تدريجياً  هاري�س  كماال  تعمل  �ملتحدة، 
رئي�شية يف �حلزب �لدميقر�طي و�ل�شيا�شة �الأمريكية.  ولئن يبدو ملفها 
فاإن   ،2024 لعام  �لرئا�شية  �النتخابات  يف  للتناف�س  مثالياً  �ل�شخ�شي 
�شكوكا ترت�ّشخ بعد عام على توّليها �ملن�شب بخ�شو�س قدرتها على ت�شّلم 

�ملهّمة بعد جو بايدن.                              )�لتفا�شيل �س13(

تدريبات اإ�سرائيلية حتاكي هجومًا 
اأمريكي بح�سور  اإي��ران  على 

•• القد�س-وكاالت:

�إ�شر�ئيلية،  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
تدريبا  ح�شر  �أمريكياً  �شابطاً  �إن 
ل�����ش��الح �جل���و �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي حاكى 
بينها  بعيدة  �أه���د�ف  على  هجوماً 

مو�قع �إير�نية.
�الأربعاء،  �أم�س    i24 موقع  ونقل 
كان،  �الإ�شر�ئيلية  �لبث  هيئة  عن 
�لتدريب  ه����ذ�  �أق������ام  �جل��ي�����س  �أن 
�أ�شبوعن  منذ  �ل�شري،  �لع�شكري 

با�شتخد�م ع�شر�ت �ملقاتالت.
�لتدريب  �أق���ي���م  �ل��ه��ي��ئ��ة،  وح�����ش��ب 
يف  �أم��ري��ك��ي  بح�شور  حظي  �ل���ذي 
�أجنبية،  �أي  على  ممنوعة  �أم��اك��ن 
وعر�س  كبرية،  باأهمية  يوحي  ما 
قدر�ته  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلي�س  فيه 
�لعملياتية للهجوم على �إير�ن �أمام 
�الأمريكين. و�شمل �لتدريب، وفقاً 
بينها  �شيناريوهات،  ع��دة  للهيئة، 
�لتزود بالوقود جو�ً، و�لتعامل مع 
و�لهجوم على  �أر�س جو،  �شو�ريخ 

�أهد�ف بعيدة �ملدى.
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اأخبـار الإمـارات

�شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س وزراء اإ�سبانيا العالقات الثنائية و�سبل تطوير ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين
و�الأمن  و�ل�شحة  و�لتعليم  �مل��ن��اخ��ي 
�التفاقيات  وت�����ش��م��ن��ت  �مل��ع��ل��وم��ات��ي. 
�لتعاون  ح��ول  تفاهم  مذكرة  �ملوقعة 
�مل���ت���ب���ادل ب���ن �ل��ب��ل��دي��ن وق��ع��ت��ه��ا من 
بنت  �الإم��ار�ت��ي معايل عهود  �جلانب 
خلفان �لرومي، وزيرة دولة للتطوير 
�جلانب  وم��ن  و�مل�شتقبل،  �حل��ك��وم��ي 
�الإ�شباين خو�شية مانويل بوينو، وزير 
�ل�شوؤون �خلارجية و�الحتاد �الأوروبي 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  مت  ك��م��ا  و�ل���ت���ع���اون. 
تفاهم يف جمال �ل�شناعات و�لتقنيات 
عليها  ب���ال���ت���وق���ي���ع  وق������ام  �مل���ت���ق���دم���ة 
م��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف �الأم����ريي، 
�ملتقدمة،  للتكنولوجيا  دول��ة  وزي���رة 
�ل�شناعة  �إيري�، وزيرة  وماريه ريي�س 
كما  �إ�شبانيا.  يف  و�ل�شياحة  و�لتجارة 
جرى توقيع مذكرة تفاهم يف جمال 
عليها  بالتوقيع  ق��ام  �ملناخي،  �لعمل 
�شعيد  ب���ن���ت حم���م���د  م�����رمي  م���ع���ايل 
حارب �ملهريي، وزيرة �لتغيري �ملناخي 
بوينو،  م��ان��وي��ل  و�ل��ب��ي��ئ��ة، وخ��و���ش��ي��ه 
وزي����ر �ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة و�الحت����اد 
بدوره  قام  �لذي  و�لتعاون،  �الأوروب��ي 
�لتفاهم  م��ذك��ر�ت  م��ن  ع���دد  بتوقيع 
ت���ف���اه���م يف جمال  م����ذك����رة  ���ش��م��ل��ت: 
�لعلمي،  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�الإم��ار�ت��ي معايل  وقعها من �جلانب 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي، وزير  ح�شن ب��ن 

�ملبذولة  �لعاملية  و�جلهود  و�لدولية، 
�لتعايف  وت������رية  ت�������ش���ري���ع  جم�����ال  يف 
ما  مرحلة  �إىل  و�لعبور  �القت�شادي 
بعد �جلائحة. و�أعرب �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
بالرو�بط  �الإم���ار�ت  دول��ة  �عتز�ز  عن 
�ل��وث��ي��ق��ة و�ل��ع��الق��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة مع 
على  �لدولة  وحر�س  �إ�شبانيا،  مملكة 
نقل �لتعاون �لبّناء �لقائم من �إطاره 
�إىل مر�حل جديدة متقدمة  �حل��ايل 
يف �شوء �لتطلعات �مل�شرتكة للنهو�س 
�الإ�شبانية  �الإم����ار�ت����ي����ة  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
�لدولتان  ب��ه  تتمتع  مب��ا  و�ال���ش��ت��ف��ادة 
من �إمكانات وخرب�ت متميزة يف �شتى 
�ملجاالت، مع �لرتكيز على �ل�شناعات 
و�أثنى  تنميتها.  و���ش��ب��ل  �مل�شتقبلية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
مملكة  م�شاركة  على  مكتوم  �آل  ر��شد 
"�إك�شبو  معر�س  يف  �مل��م��ي��زة  �إ�شبانيا 
�شموه  �عتربها  دبي" و�لتي   2020
م�شار�ت  الك��ت�����ش��اف  م��ه��م��ة  ف��ر���ش��ة 
�الرتقاء  خاللها  م��ن  ميكن  ج��دي��دة 
ب��ح��ج��م ون��وع��ي��ة �ل��ت��ع��اون خ��ا���ش��ة يف 
ف�شاًل  و�لتقني،  �القت�شادي  ُبعديه 
فعالة  ك��ن��اف��ذة  �مل�����ش��ارك��ة  متثله  ع��م��ا 
مل��زي��د م��ن �ل��ت��ق��ارب �ل��ث��ق��ايف و�ملعريف 
ب���ن �ل��ب��ل��دي��ن. و�أك�����د ���ش��م��وه حر�س 
�أف�شل  ت��ه��ي��ئ��ة  دول����ة �الإم�������ار�ت ع��ل��ى 

وما  و�لدولية،  �الإقليمية  �ل�شاحتن 
ر�ئ��د وما  تنموي  م��ن من��وذج  تقدمه 
يتبعه من �إجن��از�ت نوعية يف �لعديد 
من �ملجاالت، متمنياً لدولة �الإمار�ت 
�لرخاء  من  مزيد�ً  �ل�شديق  و�شعبها 

و�لتقدم و�الزدهار.
بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
دبي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  �آل  �شعيد 
�الأعلى  �ل��رئ��ي�����س  �مل�����دين  ل��ل��ط��ري�ن 
رئي�س  �الإم��������ار�ت  مل��ج��م��وع��ة ط����ري�ن 

�أ�شكال �ملناخ �لد�عم لال�شتثمار �شمن 
ق��ائ��م ع��ل��ى �النفتاح  �ق��ت�����ش��ادي  ن��ه��ج 
�الأ�شا�شية  �ل�شمات  �أح��د  ميثل  �ل��ذي 
لل�شيا�شة �خلارجية �الإمار�تية، معرباً 
�لتعاون  ي�شهد  �أن  �أم��ل��ه  ع��ن  ���ش��م��وه 
�الإم���ار�ت���ي �ال���ش��ب��اين ن��ق��الت نوعية 
�مل��ق��ب��ل��ة ع��رب تو�شيع  �مل��رح��ل��ة  خ���الل 
بن  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  ق��اع��دة 
�جلانبن مع �لرتكيز على �لقطاعات 
�ل��ت��ي تدعم  �حل��ي��وي��ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

دبي،   2020 الإك�شبو  �لعليا  �للجنة 
بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�ل���وزر�ء  �آل مكتوم، وع���دد م��ن  ر����ش��د 
و�مل�����ش��وؤول��ن م���ن �جل��ان��ب��ن. و�شهد 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
بيدرو  وم����ع����ايل  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د 
�التفاقيات  من  ع��دد  توقيع  �شان�شيز 
�لتعاون  لتعزيز  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت 
�شملت  �ملجاالت �حليوية  يف عدد من 
و�لتغيري  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����ش��ن��اع��ة 

وتخدم  للبلدين  �لتنموية  �الأه���د�ف 
من  �ل�����ش��دي��ق��ن.  �ل�شعبن  م�����ش��ال��ح 
مملكة  وزر�ء  رئ��ي�����س  �أع����رب  ج��ان��ب��ه، 
ب�����الده لدولة  ت��ق��دي��ر  �إ���ش��ب��ان��ي��ا ع���ن 
�الإمار�ت قيادة و�شعباً، وحر�شها على 
و�لتعاون  �ل�شد�قة  ع��الق��ات  تطوير 
�أعلى  م�شتويات  �إىل  ب��ه��ا  و�ل��و���ش��ول 
تقدير  موؤكد�ً  �ملقبلة،  �ملرحلة  خالل 
�إ�شبانيا �لكامل للدور �الإيجابي و�ملوؤثر 
�لذي ت�شطلع به دولة �الإمار�ت على 

•• دبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
دبي "رعاه �هلل" ، �أم�س معايل بيدرو 
�شان�شيز، رئي�س وزر�ء مملكة �إ�شبانيا، 
بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم،  ر��شد  بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
 2020 �إك�شبو  مبقر  وذل���ك  �مل��ال��ي��ة، 
دب����ي. وت���ن���اول �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث عالقات 
جمعت  طاملا  �لتي  �ملتميزة  �ل�شر�كة 
��شبانيا  مب��م��ل��ك��ة  �الإم����������ار�ت  دول������ة 
و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا و�الرت���ق���اء ب��ه��ا على 
خمتلف �الأ�شعدة ال�شيما �القت�شادية 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف �شوء 
�لبلدين  يف  �ل�شيا�شية  �الإر�دة  تو�فق 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ت���وط���ي���د دع����ائ����م تلك 
�ل�شر�كة و�كت�شاف �ملزيد من �لفر�س 
�لتن�شيق  م�شتويات  لرفع  متهد  �لتي 
و�خلرب�ت  �لناجحة  �لتجارب  وتبادل 
ومبا  �لتنموية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
و�ل�شعبن  �ل��دول��ت��ن  م�شالح  ي��خ��دم 
�ل�����ش��دي��ق��ن. وت���ط���رق �ل��ن��ق��ا���س �إىل 
�ملو�شوعات  م����ن  ع�����دد  �����ش���ت���ع���ر�����س 
حم����ل �اله����ت����م����ام �مل�������ش���رتك مب����ا يف 
�الإقليمية  �الأو���ش��اع  م�شتجد�ت  ذل��ك 

تفاهم يف  و�لتعليم، ومذكرة  �لرتبية 
جمال �ل�شحة، ومقرتح �إعالن نو�يا 
م�شرتك وقعهما معايل عبد�لرحمن 
ب��ن حم��م��د �ل��ع��وي�����س، وزي���ر �ل�شحة 
ملذكرة  وم��ل��ح��ق  �مل��ج��ت��م��ع،  ووق����اي����ة 
�ملعلم  برنامج  ب�شاأن  �ملوقعة  �لتفاهم 
�لز�ئر لتعليم �للغة �الإ�شبانية، وقّعته 
����ش���امل م�شبح  ب��ن��ت  م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة 
�لتعليم  ل�شوؤون  دولة  وزيرة  �ملهريي، 
�لعام، ومذكرة تفاهم يف جمال �الأمن 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  وق��ع��ه��ا  �ل�����ش��ي��رب�ين 
�لكويتي، رئي�س جمل�س  حممد حمد 
�الأمن �ل�شيرب�ين، �إ�شافة �إىل مذكرة 
لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  بن  تفاهم 
�الإ�شبانية وقعها حميد  مع �حلكومة 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �ل�����ش��م��ري،  �هلل  ع��ب��د 
و�لرئي�س  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ملو�رد  �ملوؤ�ش�شة  لل�شوؤون  �لتنفيذي 
�ل��ب�����ش��ري��ة. ي��ذك��ر �أن دول���ة �الإم����ار�ت 
�إ�شبانية  200 �شركة  �أكرث من  ت�شم 
فيما  �مل��ج��االت،  م��ن  �لعديد  تعمل يف 
ُي���ق���ّدر ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري بن 
�لبلدين باأكرث من 7.7 مليار درهم، 
يف حن من �ملتوقع �أن ت�شهم مذكر�ت 
�لتفاهم �ملوقعة يف تهيئة �ملجال �أمام 
زي�����ادة ح��ج��م �ل���ت���ع���اون وف��ت��ح �ملجال 
�القت�شادية  �لفر�س  من  مزيد  �أم��ام 

�مل�شرتكة.

ا�شتقبل اللجنة العليا لالأخوة االإن�شانية

حممد بن زايد يوؤكد موا�سلة نهج االإمارات يف تر�سيخ قيم التعاي�س والتاآخي االإن�ساين 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أع�شاء �للجنة �لعليا لالأخوة �الإن�شانية.

ورحب �شموه �� خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر �لبحر ��� باجلهود �لتي تبذلها 
�للجنة لتعزيز قيم " وثيقة �الأخوة �الإن�شانية " و�لتي جوهرها �لتاآلف و�لتعاي�س 

و�لتفاهم بجانب �إطالق مبادر�ت تخدم �لب�شرية جمعاء.
و�أكد �شموه خالل �للقاء مو��شلة نهج دولة �الإمار�ت يف �لعمل من �أجل تر�شيخ 
�لقيم  تعزيز هذه  �أهمية  �إىل  و�لتاآلف م�شري�ً  �الإن�شاين  و�لتاآخي  �لتعاي�س  قيم 
�ليوم �أكرث من �أي وقت م�شى خا�شة يف ظل �لتحديات �مل�شرتكة �لتي يو�جهها 
للتعاون و�لت�شامن  �مللحة  " �حلاجة   19  � "جائحة كوفيد  �أك��دت  �لعامل..فقد 
�آثارها. كما �أكد �شموه دعم  �الإن�شاين بن �ملجتمعات و�لدول ملو�جهتها وجتاوز 
�أهد�ف  �لتي تعمل على حتقيق  �الإن�شانية  �لعليا لالأخوة  �الإم��ار�ت للجنة  دولة 

ومبادئ " وثيقة �الأخوة �الإن�شانية " �لتاريخية. من جانبهم �أطلع �أع�شاء �للجنة 
�أجل �لنهو�س باالأخوة  2022 من  �شموه على مبادر�ت �للجنة و�أهد�فها لعام 
معربن   .. �مل�شتقبل  �أج��ل  من  �ل�شر�كات  وبناء  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �الإن�شانية 
عن �متنانهم لرعاية �شموه وتقديرهم لروؤيته �حلكيمة يف دعم ق�شايا �لتعاي�س 

�الإن�شاين بن كل �لنا�س دون متييز وجهوده لتحقيق �ل�شالم �لعاملي.
و�أعرب �مل�شت�شار حممد عبد �ل�شالم �أمن عام �للجنة �لعليا لالأخوة �الإن�شانية " 
عن عميق �متنان �للجنة �لعليا لدعم �شموه و�هتمامه بتحقيق �أهد�ف �لوثيقة 
و�لذي يعطي �للجنة �لعليا حافز�ً للم�شي قدماً يف �جلهود �لتي تبذلها الإحد�ث 

�أثر �إيجابي يف �ملنطقة و�لعامل".
و�أ�شاف " �إن حلظة �الأخوة �الإن�شانية �لتاريخية �لتي �شهدها �لعامل قبل ثالث 
�لذي  �لكبري  �لدعم  �إىل م�شروع عاملي بف�شل  �الآن  �أبوظبي..حتولت  �شنو�ت يف 
يقدمه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان لهذ� �مل�شروع �الإن�شاين".

من جانبه �أعرب نيافة �لكاردينال ميغيل �أنخيل �أيو�شو جيك�شوت رئي�س �جتماعات 

بابا  فرن�شي�س  �لبابا  وقد��شة  تقديره  �الإن�شانية..عن  ل��الأخ��وة  �لعليا  �للجنة 
و�ملبادر�ت  و�مل�شروعات  �الإن�شانية  �لعليا لالأخوة  �للجنة  �شموه  لدعم  �لفاتيكان 
�الإن�شانية �لتي تنفذها موؤكد� �أن ما تقوم به قيادة دولة �الإمار�ت ميثل منوذجاً 

ملهماً للعديد من �لدول و�لعامل يف حاجة ما�شة �إىل مثل هذه �جلهود �ليوم.
تاأ�ش�شت  م�شتقلة  دولية  جلنة  وه��ي   - �الإن�شانية  لالأخوة  �لعليا  �للجنة  وت�شم 
جماالت  يف  عاملية  و�شخ�شيات  دي��ن  علماء   – �الإن�شانية  �الأخ���وة  قيم  لتعزيز 
�لثقافة و�لتعليم من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية م�شر �لعربية 
ورومانيا..  وليبرييا  وبلغاريا  �إ�شبانيا  بجانب  �الأم��ريك��ي��ة  �ملتحدة  و�ل��والي��ات 
وت�شمل يف ع�شويتها كاًل من نيافة �لكاردينال ميغيل �أنخيل �أيو�شو جيك�شوت، 
�لبابوي  �ملجل�س  ورئي�س  �الإن�شانية  ل��الأخ��وة  �لعليا  �للجنة  �جتماعات  رئي�س 
للحو�ر بن �الأديان لدى �لكر�شي �لر�شويل و�مل�شت�شار حممد عبد �ل�شالم �أمن 
�شيخ  �الأك��رب  ل��الإم��ام  �ل�شابق  و�مل�شت�شار  �الإن�شانية  ل��الأخ��وة  �لعليا  �للجنة  ع��ام 
جامعة  رئي�س  �ملحر�شاوي  ح�شن  حممد  �لدكتور  و�الأ���ش��ت��اذ  �ل�شريف  �الأزه���ر 

برو�س  و�حل��اخ��ام  لليون�شكو،  �ل�شابقة  �لعامة  �مل��دي��رة  بوكوفا  و�إيرينا  �الأزه���ر، 
لو�شتج كبري �حلاخامات يف �ملجمع �لعربي يف و��شنطن، و�لق�س �الأ�شتاذ �لدكتور 
�إيو�ن �شوكا �أمن عام جمل�س �لكنائ�س �لعاملي، وليما غبوي �حلائزة على جائزة 
نوبل لل�شالم ، ومعايل حممد خليفة �ملبارك رئي�س د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة يف 
�أبوظبي، و�لدكتور �شلطان في�شل �لرميثي، �أمن عام جمل�س حكماء �مل�شلمن، 
�لبابا  لقد��شة  �ل�شابق  �ل�شخ�شي  �ل�شكرتري  جيد  حلظي  يو�أن�س  و�ملون�شنيور 

فرن�شي�س ، ويا�شر حارب كاتب ومقدم تلفزيوين �إمار�تي.
لالأخوة  �ل��دويل  �ليوم   " ب�منا�شبة  �لعامل  �حتفال  قبيل  ياأتي  �للقاء  �أن  يذكر 
�الإن�شانية " �لذي يو�فق �لر�بع من �شهر فرب�ير من كل عام و�لذي يو�فق �أي�شا 
�لذكرى �لثالثة لتوقيع ف�شيلة �الإمام �الأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �الأزهر 
 " " وثيقة �الأخوة �الإن�شانية   ، �لبابا فرن�شي�س بابا �لفاتيكان  �ل�شريف وقد��شة 
�لتاريخية يف �أبوظبي عام 2019 برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الوزراء االإ�سباين العالقات الثنائية والق�سايا والتطورات االإقليمية والدولية 
••اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�ل��وزر�ء يف  رئي�س  �شان�شيز  بيدرو  �أم�س.. معايل  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
ق�شر  يف  ج��رى  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل   � �شموه  رح��ب  و  �ل�شديقة.  �إ�شبانيا  مملكة 
�ل�شاطئ � برئي�س �لوزر�ء �الإ�شباين.. متمنيا له زيارة موفقة وطيب �الإقامة يف 
خمتلف  و  �ل�شد�قة  عالقات   .. �شان�شيز  بيدرو  ومعايل  �شموه  بحث  و  �لدولة. 
جو�نب �لتعاون و �لعمل �مل�شرتك خا�شة يف �ملجاالت �القت�شادية و�ال�شتثمارية 

وفر�س تنميتها مبا يدعم م�شالح �لبلدين �ملتبادلة وتطلعاتهما �إىل �آفاق �أو�شع 
من �ل�شر�كة �ملثمرة. و ��شتعر�س �جلانبان جممل �لق�شايا و�لتطور�ت �الإقليمية 
و�لدولية حمل �الهتمام �مل�شرتك وتبادال وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �ملو�شوعات 
دف��ع جهود  على  �مل�شرتك  �ل�شياق حر�شهما  ه��ذ�  و�أك��د� يف  �لبلدين..  تهم  �لتي 
�ل�شالم و�ال�شتقر�ر و�لتنمية يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط ملا فيه �خلري و�الزدهار 
ل�شعوبها. و تطرق �للقاء �إىل معر�س �إك�شبو 2020 دبي وم�شاركة �إ�شبانيا وما 
تعر�شه من حمتوى ت�شتح�شر من خالله زو�يا متنوعة من ح�شارتها �لعريقة 
و مالمح �رتباطها باحل�شارة �لعربية و �الإ�شالمية �إ�شافة �إىل �بتكار�ت و �أفكار 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أع���رب  م�شتد�م.  م�شتقبل  بناء  نحو  توجهاتها  جت�شد 
�الإ�شباين ملوقف  �ل��وزر�ء  �شكره وتقديره لرئي�س  نهيان عن  �آل  ز�يد  حممد بن 
بالده �ل�شديقة جتاه �العتد�ء�ت �الإرهابية �الأخرية على �ملن�شاآت و �ملو�قع �ملدنية 

يف دولة �الإمار�ت وت�شامنها مع �لدولة.
تعاونها  تنمية  على  حري�شة  ب��الده  �أن  �شان�شيز  ب��ي��درو  معايل  �أك��د  جانبه  م��ن 
حتظى  �لتي  �حليوية  �مل��ج��االت  جميع  يف  �الإم����ار�ت  دول��ة  م��ع  �مل�شرتك  و�لعمل 
�ملنطقة.  �شعوب  و�لتنمية جلميع  �ال�شتقر�ر  وت�شهم يف حتقيق  باهتمام متبادل 
�إد�ن��ة بالده �لهجوم �الإرهابي �لذي ��شتهدف مو�قع ومن�شاآت مدنية يف  و جدد 

دولة �الإمار�ت موؤكد� �أنه ميثل تهديد� خطري� لالأمن و �ل�شلم �الإقليمي وينتهك 
كل �الأعر�ف و�لقو�نن �لدولية.. و�أعرب عن ت�شامن �إ�شبانيا مع دولة �الإمار�ت 
ودعمها يف كل ما يحفظ �أمنها و�شالمة �أر��شيها.  ح�شر �للقاء .. �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و �لتعاون �لدويل و �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و معايل �ل�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان 
�إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  و  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  يف  �خلا�شة  �ل�شوؤون  م�شت�شار 
�أنور بن حممد  �لدكتور  �لدويل ومعايل  �لتعاون  ل�شوؤون  دولة  �لها�شمي وزيرة 

قرقا�س �مل�شت�شار �لدبلوما�شي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة.
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اأخبـار الإمـارات

�سحة تنظم موؤمتر اأبوظبي الثاين لل�سحة النف�سية املتكاملة

معتقد�ت  ل��ت��ح�����ش��ن  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لعافية  نحو  �ملجتمع  و�شلوكيات 
و�ل�شحة �لنف�شية و�ل�شعي للك�شف 

�ملبكر و�حلد من �لو�شمة.
نياز  ن���اه���دة  �ل���دك���ت���ورة  و�أك�������دت 
�لنف�شي  �لطب  ��شت�شارية  �أحمد، 
يف �خلدمات �لعالجية �خلارجية 
ورئ�����ي�����������ش�����ة جم����ل���������س �ل�������ش���ح���ة 
�أن  "�شحة"  �شركة  يف  �ل�شلوكية 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ث��اين لل�شحة  م��وؤمت��ر 
ناجحاً  ك���ان  �مل��ت��ك��ام��ل��ة،  �لنف�شية 
�اللتز�م  �أظ��ه��ر  �إذ  �ملقايي�س،  بكل 
�مل�����ش��رتك ب��ن د�ئ����رة �ل�����ش��ح��ة يف 
لدمج  "�شحة"  و�شركة  �أب��وظ��ي، 
�لطب �لنف�شي يف �لرعاية �ل�شحية 
�لكو�در  م��ه��ارة  وت��ع��زي��ز  �الأول���ي���ة، 
�لطبية و�لتمري�شية للتعامل مع 
و�الإبالغ  �لعقلية  �ل�شحة  ق�شايا 
عنها، وتغيري �لنظرة �إىل مر�شى 

�جلودة.
�لتز�منا  �إن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 
بتحقيق روؤيتنا يف جعل "�أبوظبي 
على  حت���ّث���ن���ا  معافى"  جم���ت���م���ع 
�لو�شول  الإتاحة  جهودنا  تكري�س 
لكافة  �لنف�شية  �ل�شحة  خلدمات 
�أفر�د �ملجتمع، متى ما �حتاجوها 
�مل��ن��ا���ش��ب وذل����ك من  ويف �ل���وق���ت 
خ�����الل مت���ك���ن �أط�����ب�����اء �الأ�����ش����رة 
يف م���ر�ك���ز �ل���رع���اي���ة �الأول����ي����ة يف 
�الإم�������ارة م���ن ت�����ش��خ��ي�����س، وعالج 
�لنف�شية  �ل�شحة  ح���االت  و�إد�رة 
�ل��ذي��ن يحتاجون  �الأف����ر�د  ودع���م 

�مل�شاعدة.
و�أ�شار �إىل �أنه ومنذ بد�ية جائحة 
�ل�شحة  د�ئرة  عملت  كوفيد19- 
�لعديد من  �إط��الق  على  �أبوظبي 
�مل����ب����ادر�ت و�ل���رب�م���ج �ل��ت��ي تعنى 
�لنف�شية  �ل�شحة  على  باحلفاظ 

جل�شات  خ����الل  �ل��ن��ق��ا���س  وت���رك���ز 
�ملوؤمتر حول تكامل �لطب �لنف�شي 
ملعاجلة  م��ت��ع��ددة  تخ�ش�شات  م��ع 
حت��دي��ات �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ق��ل��ي��ة �لتي 
يعانون  �ل��ذي��ن  �ملر�شى  يو�جهها 
�شارك يف  �إذ  �أم��ر����س مزمنة،  من 
�ل�شيوف  م��ن  جمموعة  �لنقا�س 
�مل��ت��م��ي��زي��ن م���ن �أخ�����ش��ائ��ي��ي طب 
�لطو�رئ و�الأور�م و�لطب �لكلوي 
�لتحديات  مل��ن��اق�����ش��ة  و�ل��ب��اط��ن��ي 
و�أكدو�  تخ�ش�شاتهم،  يف  �لنف�شية 
�ملبكر  و�ل���ت���دخ���ل  �الك��ت�����ش��اف  �أن 
�مل�شاحبة،  �الأم���ر�����س  ه���ذه  مل��ث��ل 
نوعية  ت���وف���ري  يف  ي�����ش��ه��م  ����ش���وف 
حياة �أف�شل لالأ�شخا�س �مل�شابن 

باأمر��س عقلية.
جل�شات  �أح������دى  خ����الل  وحت�����دث 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ث��اين لل�شحة  م��وؤمت��ر 
�لدكتور  �مل���ت���ك���ام���ل���ة،  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة 

م��ن��ظ��وم��ة �ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
خدماتها  تو�فر  و�شمان  �أبوظبي 
�أعلى  وف��ق  �ملجتمع  �أف���ر�د  جلميع 

م�شتويات �جلودة و�لكفاءة.
وقال �إن �لد�ئرة تعمل على تعزيز 
منظومة �ل�شحة �لنف�شية يف �إمارة 
�أبوظبي من خالل �ال�شتفادة من 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ب��ت��ك��رة �ل���ت���ي متكن 
نف�شية  �شحية  رعاية  تقدمي  من 
�لرعاية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ث��ل  ف��ع��ال��ة 
�لذ�تية و�لطب �لنف�شي عن بعد، 
مع �شمان تو�فر �لكو�در �ل�شحية 
�مل����وؤه����ل����ة و�مل���ت���ك���ام���ل���ة يف جم���ال 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ن��ف�����ش��ي��ة وو����ش���ع �إط���ار 
مع  �لغر�س  لهذ�  �شامل  تنظيمي 
تعزيز �لوعي حول ق�شايا �ل�شحة 
و�لرتكيز  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
�مل���ب���ك���ر وفق  ع���ل���ى �ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
م�شتويات  وباأعلى  �ملعايري  �أف�شل 

�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ق��ل��ي��ة. و�أ����ش���اف���ت �أن 
در��شة  على  كذلك  تركز  �لنقا�س 
تاأثري �ل�شحة �لنف�شية يف �لرعاية 
�الأول���ي���ة وت��وع��ي��ة �حل�����ش��ور حول 
�الإر�����ش����اد�ت �جل���دي���دة م��ن خالل 
وحتفيز  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
ودعم بر�مج �لتدريب للموظفن 
مهار�ت  تنمية  على  �لرتكيز  م��ع 
ممر�شي �لرعاية �الأولية و�الأطباء 
يف  �الأ�شا�شية  باملهار�ت  وتزويدهم 

جمال �لعالج �لنف�شي.
بالتعاون  �ل��ف��خ��ر  ع���ن  و�أع����رب����ت 
�ملثمر بن "�شحة" ود�ئرة �ل�شحة 
يف �أبوظبي و�لهادف الإن�شاء نظام 
لل�شحة  �الأول���وي���ة  يعطي  �شحي 
�جلزيل  بال�شكر  وتقدم  �لعقلية، 
�مل�شتمر،  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى  ل��ل��د�ئ��رة 
�ملجتمع  ن��ظ��رة  لتغيري  وق��ي��ادت��ه��ا 

جتاه مر�شى �ل�شحة �لعقلية.

ملختلف �شر�ئح وفئات �ملجتمع، مبا 
�إط��الق خط  يف ذل��ك �مل�شاهمة يف 
 HOPE  800 �لنف�شي  �لدعم 
�لتابع للربنامج �لوطني لل�شعادة 
تعاونت  ك���م���ا  �حل�����ي�����اة،  وج��������ودة 
�ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  مع  �لد�ئرة 
لل�شحة  �أبوظبي  ومركز  �أبوظبي 
�لعامة و�شركة "�شحة" يف تعزيز 
خدمات خط "��شتجابة" لتقدمي 

�لدعم �لنف�شي للمجتمع.
وحت��دث��ت خ���الل ف��ع��ال��ي��ات �ليوم 
�أمنيات  �لدكتورة  للموؤمتر  �الأول 
�لتنفيذية  �مل����دي����رة  �ل���ه���اج���ري 
مركز  يف  �ملجتمع  �شحة  ل��ق��ط��اع 
حول  �ل��ع��ام��ة،  لل�شحة  �أب��وظ��ب��ي 
ودور  �ملجتمعية  �لنف�شية  �ل�شحة 
و�لتثقيفية  �لتوعوية  �حل��م��الت 
�لرعاية  من�����وذج  م���ع  �ل��ت��ك��ام��ل��ي 
خمتلف  ودور  �لنف�شية،  �ل�شحية 

••اأبوظبي-وام: 

�لثاين  �أب��وظ��ب��ي  م���وؤمت���ر  ن��اق�����س 
�لذي  �ملتكاملة  �لنف�شية  لل�شحة 
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  نظمته 
بالتعاون  "�شحة"  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أبوظبي..  يف  �ل�شحة  د�ئ���رة  م��ع 
�مل���ب���ادر�ت و�لرب�مج  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�إمارة  لتعزيز �ل�شحة �لنف�شية يف 
�أب���وظ���ب���ي، وذل�����ك ب��ح�����ش��ور نحو 
من  وخم���ت�������س  خ���ب���ري   2300
خم��ت��ل��ف دول �ل��ع��امل ���ش��ارك��و� يف 
�مل���وؤمت���ر �ل����ذي ج��م��ع ع��ل��ى مدى 
يومن، بن �مل�شاركة �الفرت��شية 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  و�حل�����ش��وري��ة 

�لوطني للمعار�س.
ودعا �مل�شاركون يف �ملوؤمتر �إىل دمج 
�لتخ�ش�شات  م��ع  �لنف�شي  �لطب 
وحت�شن  �الأخ����������رى  �ل�������ش���ح���ي���ة 
�ل��رع��اي��ة و�مل�����و�رد  �إىل  �ل��و���ش��ول 
و�لكر�مة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�حل����ال����ة 
�لعقلية يف جميع  �ل�شحة  ملر�شى 

�أنحاء �لعامل.
و�أكد �شعادة �لدكتور جمال حممد 
�ل��ك��ع��ب��ي وك��ي��ل د�ئ����رة �ل�����ش��ح��ة يف 
�ملوؤمتر  �أم����ام  ك��ل��م��ة  �أب��وظ��ب��ي، يف 
�الآن  حتظى  �لنف�شية  �ل�شحة  �أن 
و�أكرث من �أي وقت م�شى باأهمية 
�جل�شدية  �ل�شحة  ت����و�زي  ب��ال��غ��ة 
�شحة  على  �لكبري  الأثرها  وذل��ك 
فال�شحة  �الإن�����������ش�����ان  و�����ش����ع����ادة 
ال  وج��زء  �أ�شا�شي  عامل  �لنف�شية 
ككل،  �ملجتمعات  رف��اه  من  يتجز�أ 
ي��ج��ع��ل��ن��ا حري�شن  �ل����ذي  �الأم�����ر 
على مو��شلة �جلهود، بتوجيهات 
�ل��ر���ش��ي��دة لتعزيز  �ل��ق��ي��ادة  ودع���م 

ق�شم  رئ���ي�������س  ب��������ورغ  م����ال����ك����ومل 
�لطو�رئ يف مدينة �ل�شيخ خليفة 
�ل��ط��ب��ي��ة ع��ن �ل��ت��ف��اع��ل ب��ن ق�شم 
�لطو�رئ وخدمات �لطب �لنف�شي، 
�ل����دك����ت����ور حممد  ف���ي���م���ا حت�����دث 
�لطب  �����ش���ت�������ش���اري  �ل�������ش���وي���د�ن، 
�لنف�شي  �لطب  و�أ���ش��ت��اذ  �لنف�شي، 
�مل�����ش��اع��د ب��ج��ام��ع��ة ت���ورن���ت���و، عن 
"�الحتياجات غري �مللباة و�البتكار 
تناول  ف��ي��م��ا  �الكتئاب"  الإد�رة 
فاجيوليني،  �أندريا  �لربوفي�شور 
"�إد�رة عالج �الكتئاب �ملقاوم وقدم 
�لربوفي�شور كري�شتوف يو كوريل 
"كاريرب�زين: ترجمة  عر�شاً عن 
ممار�شة  �إىل  �ل�شريرية  �لبيانات 
�ملوؤمتر  يف  ����ش���ارك  �إكلينيكية". 
�ملتحدثن  م�����ن  ن���خ���ب���ة  ك����ذل����ك 
يف  �لبارزين،  و�خل��رب�ء  �لدولين 
نورمان  �لربوفي�شور  مقدمتهم 
�ل�شابق لق�شم  �شارتوريو�س �ملدير 
لدى  و�لعقلية  �لنف�شية  �ل�شحة 
منظمة �ل�شحة �لعاملية، و�لرئي�س 
�ل�شابق لكل من �جلمعية �لعاملية 
ل���ل���ط���ب �ل���ن���ف�������ش���ي و�جل���م���ع���ي���ة 
�الأوروبية للطب �لنف�شي و�لدكتور 
ب��ري��ان ه��رييل طبيب خمت�س يف 
�أمر��س �الإدمان من �إد�رة �ل�شحة 
�لعامة يف مقاطعة لو�س �أجنلو�س 
�ملركز  �أي��از فريجي من  و�لدكتور 
�ل�شحي يف حرم جامعة نيويورك 
�أبوظبي يف �ل�شعديات، و�لدكتورة 
برنامج  م��دي��رة  كا�شيو�جي  دي��ان 
�الإق����ام����ة يف �ل���ط���ب �ل��ب��اط��ن��ي يف 
�لطبية  �شخبوط  �ل�شيخ  مدينة 
�ملتخ�ش�شن  م������ن  وغ������ريه������م 

�لطبين.

الرميثي يفتتح متحف كلية زايد الع�سكرية

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س وزراء والية كريال الهندية

•• اأبوظبي- وام:

حمد  �لركن  �لفريق  معايل  �فتتح 
�أركان  حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�لقو�ت �مل�شلحة �أم�س، متحف كلية 
مبنا�شبة  وذل����ك  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ز�ي����د 
تاأ�شي�س  على  عاما  خم�شن  م��رور 

�لكلية.
�ل�شتار  و�شوله  لدى  معاليه  و�أز�ح 
�لتقليدي �إيذ�ناً باالفتتاح �لر�شمي 
وذلك مبنا�شبة مرور خم�شن عاما 

على تاأ�شي�س �لكلية.
وق�������ام م���ع���ال���ي���ه وم����ر�ف����ق����وه بعد 
�لتقليدي  �ل�����ش��ت��ار  م��ع��ال��ي��ه  �إز�ح�����ة 
بتفقد  �لر�شمي..  باالفتتاح  �إي��ذ�ن��اً 
و��شتمعو�  �ملختلفة،  �ملتحف  �أرج��اء 
�شور  م���ن  ي��ح��ت��وي��ه  مل���ا  ����ش���رح  �إىل 
ز�يد  كلية  تاريخ  حتكي  ومقتنيات 
�لثاين �لع�شكرية حيث يعد �ملتحف 

�الآن، كما ي�شم �ملتحف �شور�ً لكبار 
�ل�شخ�شيات و�لقادة �لع�شكرين يف 
تاريخ �لقو�ت �مل�شلحة و�شور �أو�ئل 
�ملر�شحن و�جلامعين وقادة �لكلية 
تطور  ت��اري��خ  وت��ربز  �إن�شائها،  منذ 
�لقدمية  �الأ�شلحة  وت��ط��ور  �لكلية 
�لع�شكري  و�ل���ل���ب���ا����س  و�حل���دي���ث���ة 
من  وغ��ريه��ا  �لكلية  تاأ�شي�س  منذ 
ويحتوي  �ل����ق����دمي����ة،  �مل���ق���ت���ن���ي���ات 
معر�س  على  �أي�شاً  �لكلية  متحف 
ومقتنيات  ����ش���ور�ً  ي��ع��ر���س  د�خ��ل��ي 
حت��ك��ي ت��اري��خ��اً م��وث��ق��اً و�إجن�����از�ت 
قدمتها �لكلية مبجاالتها �ملتنوعة.

�لتي  �لقاعة  عند  معاليه  وت��وق��ف 
ب��ع��د �لتخرج  ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل  حت��اك��ي 
وهي قاعة مزودة مبوؤثر�ت �شوتية 
وم�شبهات و�أ�شالك �شائكة .. و�شاهد 
بالكلية  �الأوىل  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ق��اع��ة 
�لطاوالت  ع��ر���س  ف��ي��ه��ا  و�ل��ت��ي مت 

متحف  مقتنيات  معاليه  و���ش��اه��د 
كلية ز�يد �لع�شكرية �ملقام يف مبنى 
ي�شم  و�ل��ذي  �حل��ايل  �لكلية  قيادة 

للوثائق  د�ر  مب��ن��زل��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  مقتنيات  حتفظ 

وتوثق تاريخها على مر �لع�شور.

و�ملقتنيات  �ل�����ش��ور  م��ن  جم��م��وع��ة 
�لتي حتكي تاريخ كلية ز�يد �لثاين 
وحتى  �ل��ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ  �لع�شكرية 

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ، �أم�س، معايل 
ب��ي��ن��ار�ي ف��ي��ج��اي��ان رئ��ي�����س وزر�ء 
�ل��ه��ن��دي��ة، بح�شور  ك���ريال  والي����ة 
�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
دبي.   2020 �إك�����ش��ب��و  يف  �مل��ال��ي��ة، 
و�أع����رب ���ش��م��وه خ���الل �ل��ل��ق��اء عن 
ترحيبه مبعايل بينار�ي فيجايان، 
م����وؤك����د�ً �ع���ت���ز�ز دول�����ة �الإم������ار�ت 
و�لتاريخية  �لوثيقة  بالعالقات 
وجمهورية  �الإم������ار�ت  دول����ة  ب��ن 
ب�����ش��ف��ة عامة،  �ل�����ش��دي��ق��ة  �ل��ه��ن��د 
ورو�ب������ط �ل���ت���ع���اون �مل��ت��ن��ام��ي��ة مع 
والية كريال على وجه �خل�شو�س، 

بالعالقات  �ع����ت����ز�زه  ع���ن  ك����ريال 
�مل���ت���م���ي���زة م����ع دول������ة �الإم����������ار�ت، 
للجالية  ت���ول���ي���ه  مل����ا  وت����ق����دي����ره 
و�ل���ت���ي مي��ث��ل مو�طنو  �ل��ه��ن��دي��ة، 
والي���ة ك���ريال ج��ان��ب��اً ك��ب��ري�ً منها، 
م��ن رع��اي��ة و�ه��ت��م��ام، يعك�س عمق 
�لرو�بط �لتاريخية و�حلر�س على 
�آفاق  �إىل  بها  و�لنهو�س  تنميتها 
�إطارها  يف  على  ال�شيما  ج��دي��دة، 
�القت�شادي و�لتجاري، خا�شة و�أن 
�أه��م م�شدر  �الإم���ار�ت متثل ثالث 
ل������و�رد�ت �ل��ه��ن��د وت�����ش��ت��ح��وذ على 
نحو %40 من �إجمايل جتارتها 
م��ع �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي. و�أك���د معايل 
�لكبري  �لتقدير  فيجايان  بينار�ي 
�ل�����ذي حت��م��ل��ه والي�����ة ك����ريال �إىل 
دول���ة �الإم�����ار�ت مب��ا لها م��ن ثقل 
��شرت�تيجي �إقليمي وعاملي و�أدو�ر 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  م����وؤث����رة  �إي��ج��اب��ي��ة 
�مل�شتمر  بالتطور  منوهاً  �لدولية، 

�مل�شتمر  �الإم��������ار�ت  دول����ة  ب�����ش��ع��ي 
�لد�عمة  �لظروف  �أف�شل  لتوفري 
و�شن  �الأج��ن��ب��ي��ة،  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�لالزمة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ل��ق��و�ن��ن 
حلماية  �ل�شمانات  كافة  لتوفري 
وتنمية تلك �ال�شتثمار�ت ومتكن 
من  تتخذ  �لتي  �لعاملية  �ل�شركات 
�لدولة مقر لها للتطور و�الزدهار 
و�ل���ن���م���و، م���ا ي��ف��ت��ح �مل���ج���ال رحبا 
للنهو�س بال�شر�كة بن �جلانبن 
�إىل م�شتويات �أعلى تخدم م�شالح 
خططهما  وت�����دع�����م  �ل����ط����رف����ن 
وم�شاريعهما �لتنموية �لطموحة. 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  رّح���ب  ذل���ك،  �إىل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
باحل�شور �ملميز جلمهورية �لهند 
2020 دبي،  �إك�شبو  �ل�شديقة يف 
�أ���ش��ب��وع والي����ة كريال  �أن  م���وؤك���د�ً 
�شمن جناح �لهند ي�شهم يف زيادة 
توفره  م��ا  على  �الط���الع  م�شاحة 

مثمناً �شموه �الإ�شهامات �الإيجابية 
�لبارزة للجالية �لهندية �ملقيمة يف 
�الهتمام  كل  تلقى  و�لتي  �لدولة، 
و�لعناية، ودورها يف دعم م�شار�ت 
يف  �ل���دول���ة،  يف  �ل�شاملة  �لتنمية 
�ملتبادلة  حن ت�شمل �ال�شتثمار�ت 
ق���ط���اع���ات عديدة  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ن 
منها: �لطاقة �ملتجددة و�خلدمات 
�للوج�شتية و�لنقل �جلوي و�الأمن 
�ملجاالت  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
���ش��م��وه حر�س  و�أك������د  �حل���ي���وي���ة. 
حكومة �الإمار�ت على تو�شيع �آفاق 
�لتعاون �القت�شادي و�ال�شتثماري 
�ل�شر�كة  ���ش��وء  �جل��ان��ب��ن يف  ب��ن 
�لتي  �ل���ق���وي���ة  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
تعد  �لتي  بالهند  �الإم���ار�ت  جتمع 
ث���اين �أك���رب ���ش��ري��ك جت���اري عاملي 
بتبادالت جتارية غري نفطية  لها 
درهم  م��ل��ي��ار   170 �إىل  و���ش��ل��ت 
�شموه  م��ن��وه��اً   ،2021 �ل��ع��ام  يف 

�ل��والي��ة من فر�س وم��ا تتمتع به 
�لقطاع  يحفز  مب��ا  �إم��ك��ان��ات  م��ن 
ل������دى �جل���ان���ب���ن على  �خل����ا�����س 
تو��شل  بناء ج�شور  �شبل  �كت�شاف 
وتعاون �قت�شادي جديدة، تاأ�شي�شاً 
�لتاريخية  �ل�شر�كة  رو�ب���ط  على 
بن �الإمار�ت و�لهند، و�لتي ت�شهد 
�شوء  يف  وم�شتمر�ً  ك��ب��ري�ً  ت��ط��ور�ً 
ت��و�ف��ق �ل�����روؤى و�ل��ت��ط��ل��ع��ات نحو 
بالنجاح.  حافل  �أف�شل  م�شتقبل 
�ل�شريك  �الإم�����ار�ت  دول���ة  وتعترب 
و�الأول  للهند  �ل��ث��ال��ث  �ل��ت��ج��اري 
�لتجارة  ���ش��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا  ع���رب���ي���اً 
�خل���ارج���ي���ة غ����ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة بن 
كبري�ً  من���و�ً   2021 يف  �لبلدين 
بن�شبة %66 مقارنة مع 2020 
مقارنة   8% ق����دره����ا  وب�����زي�����ادة 
ب��اإج��م��ايل �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري بن 
من   .2019 �ل��ع��ام  يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
والية  وزر�ء  رئي�س  �أع��رب  جانبه، 

�ل�شرير و�ملالب�س .. ثم �شاهد قاعة 
�شهد�ء كلية ز�يد �لع�شكرية �شهد�ء 
قدمو�  �ل����ذي����ن  �الأب���������ر�ر  �ل����وط����ن 

حياتهم فد�ء للوطن.
وت��وق��ف م��ع��ال��ي��ه ع��ن��د ق��اع��ة ت�شم 
�أو�ئ��ل �ل��دور�ت منذ �ل��دورة �الأوىل 
م��ادة فلمية  �شاهد  �ليوم ثم  وحتى 

�ل��ق��دمي��ة و�ل��ك��ت��ب �ل��ق��دمي��ة �لتي 
ك��ان��ت ت��در���س ب��ال��ك��ل��ي��ة وب��ع��د ذلك 
�ن��ت��ق��ل �ىل ق���اع���ة ����ش���ور �ل�����دور�ت 

�ل�شابقة و�لتحف وهد�يا �لكلية.
كما �شاهد معاليه بعد ذلك منوذج 
�ل�����دورة �الأوىل  ل��غ��رف م��ر���ش��ح��ن 
�ل��ت��ي ���ش��ك��ن��وه��ا و�ل���ت���ي ت��ت��ك��ون من 

عن كلية ز�يد �لع�شكرية.
حمد  �ل��رك��ن  �لفريق  معايل  وك��رم 
�أركان  حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�مل�����ش��ل��ح��ة يف خ��ت��ام جولته  �ل���ق���و�ت 
عام  منذ  للكلية  �ل�شابقن  �ل��ق��ادة 
و�لبالغ   2022 وح��ت��ى   1971

عددهم 16 قائد�.

لدولة  متمنيا  و�ل���رق���ي،  �ل��ت��م��ي��ز 
�الإم��ار�ت قيادة و�شعباً مزيد� من 
�لتقدم و�لرخاء و�الزدهار. ح�شر 
�ل���ل���ق���اء ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
�شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي 
�الأعلى  �لرئي�س  �مل��دين  للطري�ن 

و�الإيجابي �لذي ت�شهده �لعالقات 
�لرغبة  ���ش��وء  يف  �جل��ان��ب��ن  ب���ن 
�ل�شر�كة  م���و�ك���ب���ة  يف  �مل�����ش��رتك��ة 
�جلانبن  ب����ن  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�شديقن  �ل�شعبن  لطموحات 
�أعلى من  يف �لو�شول �إىل درج��ات 

ملجموعة ط��ري�ن �الإم���ار�ت رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا الإك�����ش��ب��و 2020 
دب����ي، و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
�آل مكتوم، وعدد  حممد بن ر��شد 
م����ن �ل����������وزر�ء و�مل���������ش����وؤول����ن من 

�جلانبن.

ال�سحة جتري 497،827 فح�سا ك�سفت عن 2،163 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1،303 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل���االت 
و�ملخالطن لهم وعزلهم �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 497،827 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة 

يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع 

نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 2،163 
جن�شيات  من  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية 
 849،305 �مل�شجلة  �حل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  �لالزمة، 

حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 3 حاالت م�شابة وذلك من تد�عيات 
�الإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،251 حالة.
وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 

تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفن، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 
�جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  مهيبة  �مل�شابن،  جلميع 
�الجتماعي  بالتباعد  و�الل��ت��ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
مل�شابن  جديدة  حالة   1،303 �شفاء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
�لتام  وت��ع��اف��ي��ه��ا   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�لالزمة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن 
�ل�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالة.  779،466

ال�سحة تعلن تقدمي 44،300 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد19-"  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   44،300 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�م�س  حتى  تقدميها  مت  �ل��ت��ي  �جل��رع��ات  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   238.71 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   23،609،334
�ملناعة  �إىل  �لو�شول  �إىل  و�شعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
�أع��د�د �حلاالت و�ل�شيطرة على فريو�س  �شت�شاعد يف تقليل  �لتطعيم و�لتي  �لناجتة عن  �ملكت�شبة 

كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري اليابان
•• عجمان-وام: 

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان - يف ديو�ن 
�حلاكم - �شعادة �أكيو �إي�شوماتا �شفري �ليابان لدى �لدولة �لذي قدم لل�شالم 

على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله لدى �لدولة.
ورحب �شموه بال�شفري �لياباين .. متمنياً له طيب �الإقامة و�لتوفيق و�لنجاح 

يف مهام عمله .. موؤكد�ً �أنه �شيجد من �مل�شوؤولن كل تعاون يف �أد�ء مهامه .
وب��ح��ث ���ش��م��وه و���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��ري خ���الل �ل��ل��ق��اء ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون �لثنائي 
�لقائمة بن �لبلدين و�شبل تطويرها وتوطيدها ملا فيه م�شلحة �ل�شعبن 

�ل�شديقن.
و�أثنى �شعادة �شفري �ليابان على �لتعاون �مل�شرتك بن �لبلدين يف �ملجاالت 
�الإم��ار�ت عامة  دول��ة  ت�شهده  �ل��ذي  بالتطور �حل�شاري  .. م�شيد�ً  �ملختلفة 

وعجمان خا�شة يف �مليادين كافة.
ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ عيد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية 
ماجد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  �لنعيمي  ع��م��ار  ب��ن  حميد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية 
�لنعيمي مدير عام مكتب �شوؤون �ملو�طنين و�شعادة عبد�هلل �أمن �ل�شرفاء 
�مل�شت�شار يف ديو�ن �حلاكم و�شعادة يو�شف حممد �لنعيمي مدير عام د�ئرة 

�لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولن.

�سقر غبا�س يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�سة جمل�س النواب البحريني
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  غ��ب��ا���س  م��ع��ايل �شقر  ع��ق��د 
�أم�س  �الحت���ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
يف مقر �ملجل�س يف �أبوظبي جل�شة 
عبد  فوزية  معايل  مع  مباحثات، 
�هلل زينل رئي�شة جمل�س �لنو�ب يف 
مملكة �لبحرين �ل�شقيقة و�لوفد 
�إىل  بزيارة  تقوم  �لتي  لها  �ملر�فق 
دولة �الإمار�ت بدعوة من �ملجل�س.
�شبل  ب��ح��ث  �جل��ل�����ش��ة  خ����الل  ومت 
و�ل�شر�كة  �لتعاون  تعزيز عالقات 
ظل  يف  �مل������ج������االت،  خم���ت���ل���ف  يف 
ع���الق���ات �الأخ������وة �ل��ر����ش��خ��ة بن 
�لبحرين  �الإم���ار�ت ومملكة  دول��ة 
عالقات  ت�شهده  �ل���ذي  و�ل��ت��ط��ور 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بن 
�لبلدين �ل�شقيقن، و�لتي حتظى 
�لبلدين  وحكومتي  قيادتي  بدعم 
تر�شيخ هذه  �أهمية  و�لتاأكيد على 
�ل��ع��الق��ات و�ل���دف���ع ب��ه��ا ق��دم��ا يف 

�شتى �ملجاالت.
وقال معايل �شقر غبا�س يف بد�ية 
ونيابة  " با�شمي  �ملباحثات  جل�شة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  ع����ن 
�لرتحيب  ي�����ش��ع��دين  �الحت�������ادي، 
مبعايل فوزية عبد�هلل زينل رئي�شة 
�لبحرين  مبملكة  �لنو�ب  جمل�س 

�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  تقدير 
مل�شاركة مملكة �لبحرين يف �إك�شبو 
�إك�شبو  �أن  و�لتاأكيد  دبي،   2020
دول  دبي يج�شد تطلعات   2020
ل�����دول �خلليج  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�ل���ع���رب���ي���ة ن���ح���و م�����ش��ت��ق��ب��ل و�ع����د 
من  تاريخا  يعك�س  كما  وم��زده��ر، 
�لعمل �خلليجي �مل�شرتك، وم�شرية 
ملهمة وثرية لقادتنا نحو حتقيق 
�إجن��از�ت نوعية يف �ملجاالت كافة. 
�ملتميزة ململكة  بامل�شاركة  و�الإ�شادة 
�ك�شبو  م���ع���ر����س  يف  �ل���ب���ح���ري���ن 
�لتعبري  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��ا   ،2020
وروؤيتها  وح�شارتها  ثقافتها  عن 

للم�شتقبل �مل�شرق ل�شعبها.
و�أ�شاد �جلانبان مب�شتوى �لتو�فق 
و�أوجه �لتعاون و�لتن�شيق �حلا�شل 
�ملحافل  �ملجل�شن يف خمتلف  بن 
�لربملانية، ترجمة ملذكرة �لتعاون 
و�لتي  بينهما،  �مل��ربم��ة  و�لتفاهم 
�لت�شاور  �أط����ر  تفعيل  يف  ت�����ش��اه��م 
وتبادل  و�ل���ت���و�����ش���ل  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�����ر�أي و�ل����زي����ار�ت، ���ش��ي��م��ا خالل 
�لربملانية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة 
عن  ف�شاًل  و�ل��دول��ي��ة،  �الإقليمية 
ت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون ب����ن �الأم����ان����ات 
و�ملعارف  �خل��رب�ت  لتبادل  �لعامة 
و�ال�������ش������ت������ف������ادة م������ن �ل����ت����ج����ارب 

�الإم��������ار�ت ومملكة  دول�����ة  ت���رب���ط 
قيادتي  حر�س  بف�شل  �لبحرين، 
توثيقها  على  �ل�شقيقن  �لبلدين 
وتعزيزها نحو �آفاق �أو�شع يف كافة 
�ملجاالت، و�لتي تزد�د منو�ً بف�شل 
�مل�شرتك  و�مل�شري  �الأخ���وة  رو�ب��ط 
جتاه  �ملت�شقة  و�ل�����روؤى  و�مل���و�ق���ف 

خمتلف �لق�شايا.
ظل  يف  حتقق  مب��ا  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �جلاللة 
خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  حمد  �مل��ل��ك 
�ل�شقيقة،  �لبحرين  مملكة  ملك 
وتنموية  �قت�شادية  �إجن���از�ت  من 
���ش��ام��ل��ة، و�ل��ت��ن��وي��ه مب��ا حت��ظ��ى به 
مكانة  من  و�شعبا  حكومة  �ململكة 
يف ق���ل���وب �أب����ن����اء دول�����ة �الإم�������ار�ت 
من  م��زي��د�  للبحرين  �لتمني  م��ع 
�لتقدم و�لرقي و�الزده��ار و�المن 

و�ال�شتقر�ر .
�ملجل�س  و�أ�شار معاليه �ىل حر�س 
تعزيز  ع��ل��ى  �الحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
�ل����ربمل����اين م���ع جمل�س  �ل���ت���ع���اون 
�ل����ن����و�ب يف مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن يف 
�ملكانة  وث��م��ن  �مل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف 
�لتي و�شلت �إليها �ملر�أة �لبحرينية 
��شتطاعت  وما  �ملجاالت  مبختلف 
وتقلدها  �إجن������از�ت  م���ن  حت��ق��ي��ق��ه 

�لعديد من �ملنا�شب �لقيادية.

..�إننا  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د   ، �ل�شقيقة 
ونثمن  ك����ب����ري  ب���ت���ق���دي���ر  ن���ن���ظ���ر 
وحر�شكم  ل���دع���وت���ن���ا،  ت��ل��ب��ي��ت��ك��م 
و�لوفد �ملر�فق، على �لتو��شل مع 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي و�لعمل 
�جلاد على تعزيز عالقات �لبلدين 

�ل�شقيقن".
كل  �شعادة  �ملباحثات  جل�شة  ح�شر 
�لنائب �الأول  من حمد �لرحومي 
�ل�شرهان  وناعمة  �ملجل�س  لرئي�س 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب 
�ملن�شوري  ناعمة  من  كل  و�شعادة 
وي�����و������ش�����ف �ل�����ب�����ط�����ر�ن و�أح�����م�����د 
و�شهيل  �ل�شام�شي  ونائل  بو�شهاب 
�لعفاري وحممد �ليماحي و�شمية 
�ل�شويدي �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
عمر  �لدكتور  و�شعادة  �الحت���ادي، 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �لنعيمي 
و���ش��ع��ادة ع��ف��ر� �ل��ب�����ش��ط��ي �الأم���ن 
�لربملاين  لالت�شال  �مل�شاعد  �لعام 
باملجل�س، كما ح�شر �لوفد �ملر�فق 
مل���ع���ايل رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س �ل���ن���و�ب 
�ل�شيخ  و�شعادة  �لبحرين  مبملكة 
خليفة  �أل  �هلل  ع���ب���د  ب����ن  خ���ال���د 
�لدولة.  ل����دى  �ل��ب��ح��ري��ن  ���ش��ف��ري 
و�أك����د م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س عمق 
و�الأخوية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ر����ش��خ��ة �لتي 

�جلانبن  بن  �ملباحثات  وتناولت 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد� 
�أب����رزه����ا تطوير  وم����ن  �مل�������ش���رتك 
�لربملانية  �لدبلوما�شية  وتفعيل 
ب��ن �جل��ان��ب��ن مب��ا ي��ع��زز �لتعاون 
و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق �ل����ق����ائ����م ب����ن دول����ة 
�الإم�������ار�ت ومم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن يف 
ظ���ل حر�س  ك���اف���ة، يف  �مل����ج����االت 
على  �لبلدين  وحكومتي  قيادتي 

تطوير خمتلف �أوجه �لعالقات.
�إىل  �ملباحثات  جل�شة  تطرقت  كما 
�ملنطقة  �الأو�شاع يف  تطور�ت  �أخر 
�ل��ع��رب��ي��ة، وما  �ل����دول  ب��ع�����س  ويف 
ت�����ش��ه��ده �ل�����ش��اح��ة �ل���دول���ي���ة من 
ت���ط���ور�ت و�جل���ه���ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
و�لتطرف،  �الإره���������اب  م���و�ج���ه���ة 
�ل���������ش����وؤون  �ل����ت����دخ����ل يف  وع���������دم 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل���ل���دول، و�ل�����ش��ع��ي �إىل 
باجلهود  �ل��ق�����ش��اي��ا  ح���ل خم��ت��ل��ف 
�ل�شيا�شية،  �لدبلوما�شية و�حللول 
وحت���ق���ي���ق �الأم���������ن و�ال�����ش����ت����ق����ر�ر 
و�جلهود  و�ل����ع����امل،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
لدولة  و�الإمن����ائ����ي����ة  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
ت�شهده  �ل��ذي  و�لتطور  �الإم���ار�ت، 
دولة �الإمار�ت يف جماالت �البتكار 
و�لف�شاء  �ل�����ش��ن��اع��ي  و�ل�����ذك�����اء 

ومتكن �ملر�أة و�ل�شباب.
و�أع����رب م��ع��ايل �شقر غ��ب��ا���س عن 

�مللك  و�أخ����ي����ة ���ش��اح��ب �جل���الل���ة 
ملك  خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  حمد 
�هلل".  "حفظهم  �لبحرين  مملكة 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�شة  �أك��دت  كما 
ت�شامن  ع��ن  �لبحرين  مملكة  يف 
�لبحرين  مبملكة  �لنو�ب  جمل�س 
مع دول��ة �الم��ار�ت �شد ��شتهد�ف 
ملن�شاأت  �الرهابية  �حلوثي  جماعة 
�الم���ار�ت م�شرية  دول��ة  مدنية يف 
�إىل �أن �أمن دولة �المار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة ج���زء ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن �أمن 
مملكة �لبحرين، د�عية �ملوىل عز 
بو��شع  �ل�شحايا  يتغمد  �أن  وج��ل 
على  مي��ن  و�أن  ور���ش��و�ن��ه  رحمته 
�مل�����ش��اب��ن ب��ال�����ش��ف��اء �ل��ع��اج��ل و�أن 

و�ملمار�شات �ملتبعة.
وجهات  بن  �لتام  �لتطابق  و�أك��د� 
�ل��ن��ظ��ر و�مل����و�ق����ف �مل�����ش��رتك��ة بن 
�لبلدين �إز�ء �لعديد من �لق�شايا 

ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
فوزية  م��ع��ايل  �أك���دت  جانبها  م��ن 
زي����ن����ل رئ���ي�������ش���ة جم���ل�������س �ل����ن����و�ب 
�لبحريني.. �أن �لعالقات �الأخوية 
�ل���ر�����ش���خ���ة ب����ن �ل���ب���ل���دي���ن متثل 
من���وذج���اً ف���ري���د�ً و����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف 
م�����ش��ت��وى �ل���ت���ق���ارب �ل���وث���ي���ق بن 
بف�شل  �شقيقن،  و�شعبن  دولتن 
�حلكيمة  �لقيادة  وروؤى  توجيهات 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

ي����دمي �هلل ع��ل��ى دول�����ة �الم������ار�ت 
�ل�شقيقة نعمة �الأمن و�ال�شتقر�ر.

وقالت معاليها " كممثلن ل�شعبي 
�لبلدين نرتجم هذه �لعالقات من 
خالل مو��شلة �للقاء�ت و�لزيار�ت 
و�لتن�شيق و�لت�شاور حيال خمتلف 
�مل�شرتك"،  ذ�ت �الهتمام  �لق�شايا 
وتقديرها  �إع��ج��اب��ه��ا  ع��ن  م��ع��رب��ة 
للنموذج �لر�ئد لدولة �الإمار�ت يف 
تنظيم �إك�شبو 2020 دبي موؤكدة 
�أن جناح �إك�شبو دبي هو جناح لكل 
دول �خلليج وير�شل ر�شالة للعامل 
ع��ن م���دى �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ري �لذي 
ومنطقة  �الم�����ار�ت  دول���ة  ت�شهدة 

�خلليج �لعربي ب�شورة عامة.

وفد من الربملان االأوروبي يطلع على خدمات موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام: 

ز�ر وفد من �أع�شاء �لربملان �الأوروبي ي�شم جمموعتي حقوق �لطفل وحقوق 
�أ�شحاب �لهمم.. مقر موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا الأ�شحاب �لهمم بالتن�شيق مع وز�رة 
�ملجال،  ه��ذ�  �الم���ار�ت يف  �ل��دويل لالطالع على جتربة  �لتعاون  و  �خلارجية 
�لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  على  و�لتعرف  �خل��رب�ت،  وتبادل 
�لنف�شية  �ل�شحية  و�لرعاية  و�لتاأهيلية  �لتعليمية  �خلدمات  حيث  من  وذلك 

و�الجتماعية.
�أع�شاء �لوفد �لز�ئر �إىل �شرح موجز من �شعادة عبد�هلل عبد �لعايل  و��شتمع 
�إن�شائها  تاريخ  عن  �لهمم  الأ�شحاب  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  عام  �أمن  �حلميد�ن 
تلك  من  �مل�شتفيدين  و�أع��د�د  �لهمم  �أ�شحاب  لفئات  تقدمها  �لتي  و�خلدمات 
�خلدمات وما تقدمة قيادة دولة �الإمار�ت �لرعبية �ملتحدة من دعم المتناهي 
لتلك �لفئات، م�شري�ً �إىل �شعي موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا وتنفيذ�ً لتوجيهات �لقيادة 
�لفئات  لتلك  و�لتاأهيل  �لرعاية  �شبل  و�أح��دث  �أرق��ى  تقدمي  بالعمل  �لر�شيدة 

و�لعمل ال�شتقطاب �أف�شل �لتقنيات و�لتجارب �لعاملية يف هذ� �ملجال.
بد�أت �لزيارة ب�"كافيه �لنحلة " �مل�شروع �الأول من نوعه على م�شتوى �الإمار�ت، 
وهو كافيه يديره �شتة �أفر�د من �أ�شحاب �لهمم ال يقت�شر على تقدمي قهوة 
للح�شول  �لهمم  �أ�شحاب  لتاأهيل  �لفني  �لتدريب  �أي�شاً  يقّدم  بل  متخ�ش�شة، 
على �شهادة معتمدة دولياً يف جمال �شناعة �لقهوة. ومت �عتماد �لكافيه لي�شبح 

مركز تدريب دويل الأ�شحاب �لهمم.
�لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ع��ن  �شامل  ع��ر���س  �ىل  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء  و��شتمع 
الأ�شحاب �لهمم وخططها وبر�جمها وم�شروعاتها �الإ�شرت�تيجية، و�خلدمات 
من  �بوظبي  �إم��ارة  م�شتوى  على  �لهمم  �أ�شحاب  فئات  ملختلف  تقدمها  �لتي 

�ملو�طنن و�ملقيمن.
�لهمم  �أ�شحاب  للطالب  �ملهني  �لتاأهيل  ب��ور���س  �خلياطة  ور���ش��ة  �ل��وف��د  وز�ر 
عمل  فر�س  توفري  خاللها  من  يتم  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �مل�شروعات  من  يعد  �ل��ذي 
الأ�شحاب �لهمم من ذوي �لتحديات �لعقلية يقوم على تطوير م�شارت �لتاأهيل 
تعاون  نتيجة  �لور�شة  تد�شن  ومت  �لعمل،  �شوق  متطلبات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
��شرت�تيجيي بن �ملوؤ�ش�شة و�شركة �مل�شعود للخياطة وذلك بهدف تعزيز �النتاج 
�لطالب  مهار�ت  تنمية  جماالت  يف  �لفائدة  وتعزيز  �لهمم،  الأ�شحاب  �ملحمي 

منت�شبي �ملوؤ�ش�شة �لتي توؤهلهم للتوظيف.
�لذكي،  �ل��روب��وت��ي  �لتاأهيل  �الأوروب����ي خمترب  �ل��ربمل��ان  �أع�����ش��اء  وف��د  ز�ر  كما 
�ملخترب �الأول �ملتكامل بال�شرق �الأو�شط للعالج و�عادة �لتاأهيل مبقر �ملوؤ�ش�شة، 
�ل�شعادة  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  �ملوؤ�ش�شة  خدمات  لتطوير  �ملبتكرة  �الأفكار  من 
ملنت�شبيها والأ�شحاب �لهمم ب�شكل عام. حر�شت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا على �تباع 
�أف�شل �ملعايري �لعاملية وتطبيق �أكرث �ملمار�شات فعالية يف تقدمي هذه �لنوع من 
�خلدمات، يحتوي �ملخترب على �جمايل �إحدى ع�شر جهاز عالجي من �الأجهزة 
�لر�ئدة �لتي تعد من �أحدث �لتقنيات �لعاملية يف �لعالج و�لتي ميكن �لتحكم 

بها بو��شطة �لكمبيوتر و�أجهزة �لدعم �لروبوتي.
و�شملت �لزيارة �مل�شبح �لعالجي �لذي يعد من �أحد �ملر�فق �لعالجية �الأكرث 
تطور�ً على م�شتوى دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث يقدم خدمات �لعالج 
�ملائي الأ�شحاب �لهمم منت�شبي �ملوؤ�ّش�شة مبختلف �أعمارهم و�إعاقاتهم. وهو من 
�لرب�مج �لعالجية �ملحببة لالأطفال من �أ�شحاب �لهمم، ي�شم �مل�شبح �أر�شية 
ويتكون  ح���دة،  على  ن�شف  بكل  �لتحكم  ميكن  بحيث  ن�شفن  �إىل  مق�شومة 
من �أر�شيات متحركة ميكن �لتحكم بها �آلياً لتقليل �أو زيادة عمق �مل�شبح مبا 
يتنا�شب مع �مل�شتخدمن، باالإ�شافة �إىل وجود ر�فعتن لتنزيل �أ�شحاب �لهمم 
ودر�جة  �مل��اء  حتت  كهربائي  م�شي  وجهاز  �ملتحركة  �لكر��شي  م�شتخدمي  من 

ثابتة حتت �ملاء ومتو�زي للتدريب على �مل�شي.
و�ألتقى وفد �لربملان �الأوروبي يف �ل�شالة �لريا�شية مبقر موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
الأ�شحاب �لهمم مع �الأبطال �لريا�شين منت�شبي �ملوؤ�ش�شة باالأندية �لريا�شية 
�لتابعة لها نادي �بوظبي الأ�شحاب �لهمم، ونادي �لعن الأ�شحاب �لهمم ، ونادي 

�لظفرة الأ�شحاب �لهمم يف �لريا�شات �لبار�ملبية ويف �الأوليمبياد �خلا�س.
وقام �أع�شاء �لوفد ممثلو �لربملان �الأوروبي بزيارة مركز �لعالج بركوب �خليل 
وح�شور �إحدى جل�شات �لتاأهيل، �لذي مّت جتهيزه وفق �ملعايري �الأوروبية لهذ� 
�لنوع من �لعالج، ويقدم خدماته الأ�شحاب �لهمم من خالل �لتدريب و�ملعاجلة 
بركوب �خليل. وي�شتقبل �لعديد من �حلاالت من د�خل وخارج �ملوؤ�ش�شة ويعترب 
�لعالج بركوب �خليل طريقة حديثة لعالج �لعديد من �مل�شكالت لدى �أ�شحاب 

وتدعيم  و�ل��ت��و�زن،  �حلركة  على  قدر�تهم  وتنمية  لتدريبهم  وفر�شة  �لهمم، 
�ل�شلوك  تعديل  تقنيات  ك��اإح��دى  يعترب  كما  وب��االآخ��ري��ن،  باأنف�شهم  ثقتهم 
�لتي  خ��دم��ات  وم��ن  �شلوكية.  م�شكالت  لديهم  �ل��ذي��ن  و�ل��ب��ال��غ��ن  ل��الأط��ف��ال 
و�لعالج  رئي�شية"،  "خدمة  �خليل  بركوب  �لطبيعي  �لعالج  �مل��رك��ز:  يقدمها 
�حل�شي بالتعامل مع �حليو�نات �الأليفة و�لنباتات، باالإ�شافة �إىل ريا�شة ركوب 

�خليل.
�أعرب �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن �الأمن �لعام ملوؤ�ش�شة  من جانبه 
ز�يد �لعليا الأ�شحاب �لهمم عن ترحيب �ملوؤ�ش�شة بزيارة وفد �لربملان �الأوروبي 
لالأطالع على جتربة تقدمي �لرعاية و�لتاأهيل لفئات �أ�شحاب �لهمم ، و�أكد �ن 
�ملوؤ�ش�شة تفتخر بتقدمي هذه �خلدمة لفئات عزيزة علينا جميعاً وذلك يف ظل 

ما تتلقاه من دعم كبري من �لقيادة �لر�شيدة.
وقال �إن �ملوؤ�ش�شة باإ�شر�ف ومتابعة �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
جمل�س �الإد�رة حتر�س د�ئماً على بذل �أق�شى جهودها لتقدمي �رقى خدمات 
خالل  من  �ملجتمع  بها  يثق  فعالة  بطريق�ة  للم�شتفدين  و�لتاأهيل  �لرعاية 
يف  م�شري�ً  فعال،  ب�شكل  و�لتقنية  و�ملالية  �لب�شرية  ملو�ردها  �الأمثل  �لت�شخري 
هذ� �الإطار �إيل �أن �ملوؤ�ش�شة تعمل ومن خالل جمموعة من �خلطط و�لرب�مج 
�لرعاية  م��ر�ك��ز  يف  �ملقدمة  �خل��دم��ات  تطوير  على  علمية  بطريقة  �ملنظمة 
�أف�شل  �ل��ع��امل��ي��ة، و����ش��ت��خ��د�م  �مل��ع��اي��ري  ي��ت��و�ف��ق م��ع  �لتابعة لها مب��ا  و�ل��ت��اأه��ي��ل 

�خلدمات لتلك �لفئات وتبنيها يف كافة �ملر�كز و�إد�ر�ت �ملوؤ�ش�شة.

اأ�شادت بامل�شاركة االأوىل للمركز يف معر�س القاهرة للكتاب

�سفرية االإمارات لدى القاهرة تلتقي وفدًا من تريندز.. وتثّمن جهوده يف ن�سر ثقافة ال�سالم والتعاي�س
•• القاهرة -الفجر:

�لتقت �شعادة �ل�شفرية مرمي خليفة �لكعبي، 
�شفرية دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى 
جمهورية م�شر �لعربية، وفد�ً من "مركز 
تر�أ�شه  و�ال�شت�شار�ت"،  للبحوث  تريندز 
�لرئي�س  �لعلي،  ع��ب��د�هلل  حممد  �ل��دك��ت��ور 
"تريندز"، وذلك على هام�س  ل�  �لتنفيذي 
من   )53( �ل���  �لن�شخة  يف  �مل��رك��ز  م�شاركة 

معر�س �لقاهرة �لدويل للكتاب.
و���ش��م �ل��وف��د ع��ب��د�هلل ب��ن م���رتف، رئي�س 
وحدة �ل�شوؤون �الإير�نية و�لرتكية، ورو�شة 
و�لتوزيع  �لت�شويق  ق�شم  رئي�شة  �ملرزوقي، 
و�ملعار�س، و�شما �لكعبي، من �إد�رة �الإعالم 

يف "تريندز".
�الإ�شد�ر�ت  �أب���رز  على  �شعادتها  و�ط��ل��ع��ت 
�لبحثية  و�الأور�ق  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ي��ة 
ينتجها  �ل����ت����ي  �ل���ن���وع���ي���ة  و�ل�����در�������ش�����ات 
"مركز تريندز  "تريندز"، مثّمنة م�شاركة 
يف  �الأوىل  للمرة  و�ال�شت�شار�ت"  للبحوث 
هذ� �لعر�س �لثقايف و�ملعريف �لعربي، �لذي 
�ل��ك��ل��م��ة وحم��ب��ي �لكتاب  ي��ن��ت��ظ��ره ع�����ش��اق 

و�ملعرفة.
و�أ����ش���ادت ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��رية م���رمي خليفة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �شفرية  �لكعبي، 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر، بر�شالة  �مل��ت��ح��دة 
"تريندز" �لبحثية وروؤيته و�أهد�فه �لعاملية 
�إىل  �لهادفة  �ال�شت�شر�فية  و��شرت�تيجيته 
دعم م�شرية �لبحث �لعلمي على �مل�شتوين 

�الإقليمي و�لعاملي.

اإق�شاء خطاب التطرف
و�أكدت �شعادة �ل�شفرية �أن �لنتاجن �لبحثي 
و�ملعريف �للذين يقدمهما مركز "تريندز"، 
و�لكتب  �لعلمية  �مل��و���ش��وع��ات  يف  متمثلن 
ت�شهم  �لتي  و�لدر��شات،  و�لبحوث  �ملتنوعة 
و�لتطرف  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  خ���ط���اب  �إق�������ش���اء  يف 
و�لعنف، وتعمل على تعزيز ر�شالة �ل�شالم، 
وتقبل  و�ل��ت��ع��اي�����س  �لت�شامح  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 
م��ع جهود  ويت�شق  يتكامل  م��ا  وه��و  �الآخ���ر، 
�إحالل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة 

�ل�شالم و�ال�شتقر�ر عربياً ودولياً.
م���ا مييز  �أن  �إىل  �ل��ك��ع��ب��ي  م���رمي  و�أ�����ش����ارت 
و�ملوؤ�ش�شات  �لفكر  م��ر�ك��ز  ب��ن  "تريندز" 
�لبحثية �لعاملية �لفاعلة، �شعيه �حلثيث �إىل 
�شناعة �مل�شتقبل باملعرفة وتقدمي حمتوى 

�لباحث  ي�شتوعبها  ب�شورة  وبحثي  علمي 
و�الأكادميي و�ملتخ�ش�س و�الأفر�د �لعاديون، 
عاملية  حا�شنة  �أ���ش��ب��ح  �مل��رك��ز  �أن  م�شيفة 
للباحثن �ل�شباب، باعتبارهم قادة �مل�شتقبل 
و�الأكرث قدرة على �البتكار و�لعطاء وقيادة 
عملية �لتنمية �مل�شتد�مة يف دولة �الإمار�ت.

دعم مراكز الفكر
�ل���دك���ت���ور حم���م���د عبد�هلل  ث���ّم���ن  ب��������دوره، 
�لعلي، �لرئي�س �لتنفيذي ل� "مركز تريندز 
�شعادة  ل���ق���اء  و�ال�شت�شار�ت"  ل��ل��ب��ح��وث 
�لكعبي لوفد مركز  �ل�شفرية مرمي خليفة 
�شعادتها  �ه��ت��م��ام  �أن  م���وؤك���د�ً  "تريندز"، 
يتجلى  �لعلمي  و�لبحث  و�ملعرفة  بالثقافة 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة ومر�كز  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  دع��م��ه��ا  يف 

�لقر�ر  �شناع  دع��م  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �لفكر 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات ب����روؤى ب��ن��اءة وت��ق��دمي حلول 
ومقرتحات فعالة ملو�جهة �الأزمات و�لتغلب 

على �لتحديات.
مركز  �أن  �إىل  �لعلي  حممد  �لدكتور  وذك��ر 
يف  م�شاركته  خالل  من  يهدف  "تريندز" 
�إىل ن�شر  �لعربية و�لدولية  �لكتب  معار�س 
خمتلف  على  و�الن��ف��ت��اح  و�مل��ع��رف��ة  �لثقافة 
و�لثقافية  و�لعلمية  �الأكادميية  �ملوؤ�ش�شات 
ودور �لن�شر ومن�شات �لفكر �ملعتدل، ف�شاًل 
ع��ن ت��ع��زي��ز �أوج����ه �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة مع 
خمتلف �جلهات �لتي تخدم م�شرية �لبحث 

�لعلمي �لر�شن.
على  �أط��ل��ق  "تريندز"  �أن  �ل��ع��ل��ي  و�أو����ش���ح 
�ل� )53( من  �لن�شخة  م�شاركته يف  هام�س 
"مو�شوعة  �ل�����ش��اد���س م��ن  �ل��ك��ت��اب  �مل��ع��ر���س 
ع���ن���و�ن:  وي���ح���م���ل  �مل�شلمن"  �الإخ����������و�ن 
�لتمدد  بن  ما  �مل�شلمن  �الإخو�ن  "جماعة 
ياأتي  و�النح�شار: �حلالة �مل�شرية"، و�لذي 
"جماعة  �شملت:  قيمة  ك��ت��ب  خم�شة  ب��ع��د 
�لن�شاأة  ظ�������روف  �مل�������ش���ل���م���ن..  �الإخ����������و�ن 
جلماعة  �لتنظيمي  و"�لهيكل  و�لتاأ�شي�س"، 
�الأه���د�ف..  �ل�شمات..  �مل�شلمن:  �الإخ���و�ن 
جلماعة  �خل���ا����س  و"�لنظام  �مل�شتقبل"، 
�الأه����د�ف..  �ل��ن�����ش��اأة..  �مل�شلمن..  �الإخ����و�ن 
جلماعة  �الق��ت�����ش��ادي  و"�لبناء  �لتطور"، 
و�الأعمال  �ملال  �شبكات  �مل�شلمن..  �الإخ��و�ن 

و�لتمويل".
�أخرى  ق��ائ��م��ة  ي��ع��ر���س  �مل��رك��ز  �أن  و�أ����ش���اف 
�أي�����ش��اً ومنها:  �مل��ت��ن��وع��ة  م���ن �الإ�����ش����د�ر�ت 

"�ملر�جعات يف جتارب �حلركات �الإ�شالموية 
حركة  �ل��ع��رب��ي:  �لربيع  بعد  م��ا  مرحلة  يف 
�ملغلقة:  و"�لد�ئرة  �أمنوذجاً"،  �لنه�شة 
�مل�شلمن  �الإخ����و�ن  جماعة  �إىل  �الن�����ش��م��ام 
�لغربية"،  �ل������دول  يف  ع��ن��ه��ا  و�الن�������ش���ق���اق 
مد�خل  للحدود:  �لعابرة  �الأزم��ات  و"�إد�رة 
��شرت�تيجية لتحويل �ملخاطر �إىل فر�س".

م�شتقبل املراكز البحثية
للبحوث  "مركز تريندز  ��شتقبل جناح  كما 
�ل�  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف  �مل�����ش��ارك  و�ال�شت�شار�ت"، 
)53( من معر�س �لقاهرة �لدويل للكتاب، 
�ل�شيخ �لدكتور عمار بن نا�شر �ملعال، ملحق 
�لتعليم وعلوم �لتكنولوجيا يف �شفارة دولة 
�لقاهرة،  ل��دى  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
و�الإ�شد�ر�ت  �جل��ن��اح  حمتوى  �إىل  وت��ع��ّرف 
"تريندز"  نتاج  مثّمناً  �ملركز،  يقدمها  �لتي 
�ل����ف����ك����ري و�ل���ب���ح���ث���ي و�مل�����ع�����ريف �ل����ه����ادف 
و�لر�شن، و�لباعث على �لتفاوؤل مب�شتقبل 
ع��ل��ى مو�كبة  �ل����ق����ادرة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل����ر�ك����ز 

�لتطور�ت �الإقليمية و�لعاملية ومتابعتها.
"تريندز" للمرة  وعلى �لرغم من م�شاركة 
فاإن  للكتاب"،  "�لقاهرة  معر�س  يف  �الأوىل 
�أع��د�د كبرية من  �ملركز ي�شهد تو�فد  جناح 
تتنوع  �لتي  �ل���زو�ر  وف��ئ��ات  �شر�ئح  خمتلف 
ب��ن وف����ود ر���ش��م��ي��ة و�أك���ادمي���ي���ن وباحثن 
�إ�شافة  �لعلمي،  بالبحث  ومهتمن  وك��ّت��اب 
فئات  م��ن  وغ��ريه��م  وط���الب  مثقفن  �إىل 
�لتي  �الإ�شد�ر�ت  �إىل  تعرفو�  �لذين  �ل��زو�ر 

يحويها �جلناح وم�شامينها �لقّيمة.

اأطباء �سحة دبي ينقذون حياة 
مري�س تعر�س لتمزق ال�سريان االأبهر

•• دبي - وام:

تعر�س  خليجي  مري�س  حياة  �إنقاذ  من  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �أطباء  متكن 
 8 ��شتغرقت  لتمزق يف �ل�شريان �الأبهر من خالل عملية جر�حية معقدة 
�شاعات متو��شلة مب�شت�شفى دبي حتت �لتخدير �لعام مت خاللها ��شتبد�ل 
�ل�شريان �الأبهر و�إعادة تروية �لدم لل�شر�ين �الأخرى �ملغذية للمخ و�الأمعاء 

و�لكلى و�لقلب.
�إىل مركز  ق��د و���ش��ل   ، �شنة   36 �ل��ع��م��ر  �ل���ذي يبلغ م��ن   ، �مل��ري�����س  وك���ان 
�الإ�شابات و�لطو�رئ مب�شت�شفى ر��شد بعد حتويله من �مل�شت�شفى �مليد�ين 
منطقة  يف  �شديد  �أمل  م��ن  ي��ع��اين  ك��ان  و�ن���ه  خا�شة  ع��اج��ل  ب�شكل  للهيئة 
با�شر  حيث  �لتحدث  و�شعوبة  �لتنف�س  يف  و�شيق  �لوعي  وفقد�ن  �ل�شدر 
�أطباء �لطو�رئ باإجر�ء �لفحو�شات �لالزمة و�لت�شخي�س �لدقيق للمري�س 
دبي  مب�شت�شفى  و�ل�شدر  �لقلب  جر�حة  ق�شم  �إىل  عاجل  ب�شكل  وحتويله 

لتفادي �أية م�شاعفات حمتملة.
�إن  �أخ�شائي طب �لطو�رئ مب�شت�شفى ر��شد  �أمين جمذوب  وقال �لدكتور 
حالة �ملري�س كانت تتطلب �لتدخل �لطبي �لعاجل الإنقاذ حياته حيث با�شر 
باإجر�ء �لفحو�شات �لالزمة مبا يف ذلك �الأ�شعة �ملقطعية  �لفريق �لطبي 
�لتدخل �جلر�حي  �الأب��ه��ر و���ش��رورة  �ل�شريان  �أك��دت وج��ود مت��زق يف  �لتي 

�لفوري لتفادي �مل�شاعفات �ل�شلبية .
و�أ�شار �إىل �لتن�شيق �لقائم بن �أطباء �لطو�رئ مب�شت�شفى ر��شد وخمتلف 
مت  حيث  دبي  م�شت�شفى  ذلك  يف  مبا  �لهيئة  مب�شت�شفيات  �لطبية  �الأق�شام 
دبي  مب�شت�شفى  و�لقلب  �ل�شدر  ج��ر�ح��ة  ق�شم  �أط��ب��اء  �إىل  �حل��ال��ة  حتويل 

الإجر�ء �لتدخل �جلر�حي �لعاجل.
ق�شم  ورئي�س  ��شت�شاري  �جلا�شم  حممد  عبيد  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  من 
باإجر�ء  با�شر  �لطبي  �لفريق  �أن  دب��ي  مب�شت�شفى  �ل�شدر  وجر�حة  �لقلب 
من  تعترب  �ل��ت��ي  �لعملية  الإج���ر�ء  �ملري�س  وتهيئة  �ل��الزم��ة  �لفحو�شات 
�لعمليات �لدقيقة و�لنادرة يف جر�حات �لقلب و�ل�شدر خا�شة و�إن �ملري�س 
�ملغذية  بال�شر�ين  م��رور�ً  �الأبهر  �ل�شريان  كامل  يف  متزق  من  يعاين  كان 
من  ج��زء  وتغيري  ترميم  �لعملية  خ��الل  مت  حيث  و�لكلى  و�الأم��ع��اء  للمخ 
�ل�شريان �ملتهتك ب�شريان �شناعي من خالل تكنيك جر�حي معن وتغيري 
�شر�ين ح�شا�شة  للقلب وهي  �ملغذية  �ل�شر�ين  �الأورط��ي وزر�ع��ة  �ل�شمام 

جد�ً يف هذ� �لنوع من �لعمليات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ�ً لتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
م�شرف  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.. �أ�شدر �مل�شرف �ملركزي بالتعاون 
�لرئا�شة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لتابع  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مركز  مع 

م�شكوكات تذكارية من �لف�شة للمركز، بعدد 1971 م�شكوكة.
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �لتذكارية  �مل�شكوكة  ه��ذه  �إ���ش��د�ر  ويهدف 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملغفور له  ��شم  �لذي يحمل  �لكبري،  ز�يد  �ل�شيخ  جامع 
دينًيا، وطنًيا،  ويعد معلًما  ث��ر�ه-،  �هلل  نهيان -طيب  �آل  �شلطان  بن 

وثقافًيا يعك�س هوية دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ويحظى مبكانة 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  روؤي��ة  بذلك،  مر�شًخا  �لعامل،  م�شتوى  على  متميزة 
باأن يكون �جلامع ج�شر�ً للتقارب ومن�شة للحو�ر �حل�شاري ومنرب�ً 
�أر���س �الإم��ار�ت �لتي حتت�شن  للت�شامح و�لتعاي�س بن �الأدي��ان على 

�أكرث من 200 جن�شية تعي�س يف وئام و�شالم.
�الأمامي  �لوجه  يت�شمن  حيث  غر�ًما،   40 م�شكوكة  كل  زنة  وتبلغ 
ر�شماً ل�شورة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان مع مقولته 
�خلالدة "�إن �الحتاد يعي�س يف نف�شي ويف قلبي و�أعز ما يف وجودي". 
ز�يد  �ل�شيخ  جلامع  ر�شماً  فيت�شمن  للم�شكوكة،  �خللفي  �لوجه  �أما 
"عام �خلم�شن"، وذلك تز�مناً مع مرور  �إىل عبارة  �إ�شافة  �لكبري، 

�الحتاد. قيام  على  عاماً   50
و�شُت�شلم �مل�شكوكات �إىل مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري، حيث �شيتيح 
من  �جلامع"  "�شوق  يف  �مل�شكوكة  �شر�ء  �ملجتمع  فئات  لكافة  �ملركز 
�آرت جالريي"، ولن تكون متاحة للبيع  "�حتاد مودرن  خالل حمل 

يف �ملقر �لرئي�شي للم�شرف �ملركزي وفروعه.
جمل�س  رئي�س  �لعوي�س،  �لرحمن  عبد  معايل  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�مل�شكوكات  �إ�شد�ر هذه  " �إن  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أمناء مركز جامع 
ياأتي تخليًد� ملاآثر �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 
وبيان  و�ملقيمن  �ملو�طنن  وج���د�ن  يف  ل��ذك��ر�ه  ثر�ه" وت��ع��زي��ز�ً  �هلل 
�لكبري،  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  ت�شييد  يف  وب���دوره  و�إ�شهاماته  مناقبه 

و�ل�شد�رة  �لتاريخية،  �الإجن���از�ت  يف  و��شحاً  يتجلى  �ل��ذي  وف�شله 
�لعاملية، �لتي حققتها دولة �الإمار�ت يف خمتلف �ملجاالت".

م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د م��ع��ايل خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى، حم��اف��ظ م�شرف 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي، �أن �إ�شد�ر �مل�شكوكات ياأتي ترجمة 
�آل نهيان  للنظرة �ال�شت�شر�فية للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أبرز  �لكبري؛ �أحد  ز�يد  �ل�شيخ  جامع  ت�شييد  يف  ثر�ه"  �هلل  "طيب 
لبث  �لهادفة  �لثقايف  �الإ�شعاع  وم��ن��ار�ت  �حل�شارية  و�ملنابر  �ملعامل 
�مل�شكوكات  �إ���ش��د�ر  ت��ز�م��ن  �إىل  م�����ش��ري�ً  و�لو�شطية،  �لت�شامح  قيم 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  لتاأ�شي�س  �خلم�شن  بالذكرى  �الحتفاء  مع 

�ملتحدة.

امل�سرف املركزي ي�سدر م�سكوكات تذكارية ملركز جامع ال�سيخ زايد الكبري

•• دبي - وام:

�أعلنت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية بدء �ملرحلة 
ملوظفي �حلكومة  �الإلكرتوين  �الأد�ء  �إد�رة  نظام  دورة  �الأوىل من 
حول  �فرت��شية  ور�شة  نظمت  �لهيئة  وكانت  �الحتادية 2022. 
نظام �إد�رة �الأد�ء �الإلكرتوين �خلا�س مبوظفي �حلكومة �الحتادية 
و�شرح �ملرحلة �الأوىل من دورة �لنظام لعام 2022 وهي مرحلة 
تخطيط �الأد�ء. و�شهدت �لور�شة تفاعال كبري� حيث ح�شرها �أكرث 
خا�شة  ور���س  ل�شل�شلة  ��شتكماال  وتعد  �حتاديا  موظفا   850 من 
بنظام �إد�رة �الأد�ء وتعقدها �لهيئة تباعا وفق جدول زمني حمدد 
�إد�رة �ل�شيا�شات  �إذ حتدث بها كل من �ل�شيد حمد بوعميم مدير 
و�ل�شوؤون �لقانونية و�ل�شيد علي �أهلي مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية 
خالل  بوعميم  حمد  �ل�شيد  و��شتعر�س  "�لهيئة".  يف  و�خلدمات 
�فتتاح �لور�شة �أبرز مالمح و�أهد�ف نظام �إد�رة �الأد�ء �الإلكرتوين 
معلومات  �إد�رة  نظام  عرب  �إلكرتونيا  تتم  �لتي  �لثالث  ومر�حله 
�ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية "بياناتي" وهي: "تخطيط 
يف  �ملرحلة  و�ملر�جعة  وفرب�ير  يناير  �شهري  يف  تكون  �لتي  �الأد�ء 
يونيو ويوليو و�الأخرية �لتقييم �لنهائي لالأد�ء يف �شهري نوفمرب 
ودي�شمرب". و�شدد على �شرورة �أن ير�عي �ملوظف م�شاألة �إ�شقاط 
�الأهد�ف �لفردية �إلكرتونيا من �خلطة �لت�شغيلية الإد�رته و�لتي 
��شتخد�م  تنبثق من �خلطط �ال�شرت�تيجية جلهة عمله وكذلك 
بنك �الأهد�ف �لذكية ومر�جعة �الأهد�ف ب�شكل دوري مع �مل�شوؤول 
تعديل  �إمكانية  ل���الأد�ء  �الإل��ك��رتوين  �لنظام  يتيح  حيث  �ملبا�شر 
وثيقة �الأد�ء �ل�شنوي طو�ل �لعام كما يوفر خا�شية توثيق �لتغذية 
�لروؤ�شاء  قبل  من  للموظفن  لدعم  و�ملقدمة  �مل�شتمرة  �لر�جعة 
�ملبا�شرين. و�أو�شح بوعميم �أن نظام �إد�رة �الأد�ء يطبق على كافة 
موظفي �جلهات �الحتادية‘ بغ�س �لنظر عن نوع ومدة �لعقد مبا 
يف ذلك �ملوظفن بدو�م جزئي وي�شتثنى من تطبيق �لنظام �شاغلي 
�لدرجات �لوظيفية من �لدرجة 8 �إىل �لدرجة 14 �أو ما يعادلها 

من درجات يف �جلهات �الحتادية �لتي لها جد�ول ودرجات خا�شة 
كما  بها  �ملكلفن  �مل��ه��ام  على  بناء  �أد�ئ��ه��م  تقييم  يتم  �أن  على  بها 
ي�شتثنى �أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي على �أن تتو�فق �أنظمة �الأد�ء 

�خلا�شة بهم مع �ملبادئ �لعامة و�الإطار �لعام لهذ� �لنظام.
�خلا�س  �الأد�ء  �إد�رة  ن��ظ��ام  ب��ت��ع��دي��ل  ق��ام��ت  "�لهيئة"  �أن  وذك���ر 
2020 مت��ا���ش��ي��ا مع  �ل���ع���ام  مب��وظ��ف��ي �حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة يف 
ل�شيا�شات  �مل�شتمرة  �ملر�جعة  نحو  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  توجهات 
وت�شريعات �ملو�رد �لب�شرية كلما تطلبت م�شلحة �لعمل ذلك وفق 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية ويف ظل �لتوجهات �حلكومية نحو خلق 
يدعم  ومب��ا  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  و�إيجابية  �شعيدة  عمل  بيئة 
رفع كفاءة �ملوظفن �حلكومين نحو �أد�ء مهامهم �لوظيفية مبا 
�إىل  �لنظام يرتكز  �إن  2071. وق��ال  �الإم��ار�ت  يتو�ءم مع مئوية 
م�شاألتن مهمتن هما �الأهد�ف و�لكفاء�ت وتعني �الأوىل ما يتوقع 
�ل�شنة حيث ت�شاعد �الأه��د�ف �ملوظف  �إجن��ازه خالل  من �ملوظف 
على �لرتكيز على �لنو�حي �لرئي�شية يف عمله مما يحقق �الإجناز 
�أو  �الأ���ش��ل��وب  �ل��ك��ف��اء�ت فرتكز على على  �أم��ا  ك��ف��اءة وفاعلية  بكل 
�الآلية �لتي حتدد كيفية �إجناز �ملوظف الأهد�فه وفق �الإطار �لعام 
للكفاء�ت �ل�شلوكية �ملتو�فق مع منوذج �الإمار�ت للقيادة �حلكومية 

باالإ�شافة �ىل �لكفاء�ت �لتخ�ش�شية.
و�أ�شاف " يهدف نظام �إد�رة �الأد�ء �الإلكرتوين �خلا�س مبوظفي 
�حلكومة �الحتادية �إىل تر�شيخ منهج ي�شمن ربط �الأد�ء مبكافاأة 
�ملوظفن  �إن��ت��اج��ي��ة  وزي����ادة  وحت�شن  �ملتميزة  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �الإجن����از 
على  وتر�شيخها  للجهات،  �ال�شرت�تيجية  �الأه����د�ف  ومطابقة 
�مل�شتويات �لفردية وتطوير وت�شجيع ثقافة �لتعلم �مل�شتمر وزيادة 
�الإجن���از�ت  وتعزيز  وت�شجيع  �ملهني  �الح���رت�يف  �لتطوير  فر�س 
�لب�شرية  �مل���و�رد  ومتكن  �جلماعي  �لعمل  مظلة  �شمن  �لفردية 
وو�شع  �مل�شتقبل  وم��ه��ار�ت  متطلبات  من  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف 
�أ�ش�س و��شحة لقيا�س مدى �الإ�شهامات �لفعلية يف حتقيق و�إجناز 
�الأه��د�ف �ال�شرت�تيجية للجهات �الحتادية ومتكن �جلهات من 

حتديد وتقدير �ملوظفن �لذين يتمتعون بدرجة عالية من �الأد�ء 
�ملو�رد  �إد�رة  مدير  �أه��ل��ي  علي  �ل�شيد  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن  �ملتميز. 
�الإلكرتوين  �الأد�ء  �إد�رة  نظام  �أن  �لهيئة  يف  و�خلدمات  �لب�شرية 
�الأد�ء ب�شكل تلقائي للجهات �الحتادية فور بدء  يقوم بفتح دورة 
وفرتة  و�أوز�ن��ه��ا  �ل�شنوية  �أه��د�ف��ه  يحدد  و�ملوظف  �جلديد  �لعام 
�الإلكرتونية  �الأد�ء  وثيقة  �شمن  �ملتوقعة  و�مل��خ��رج��ات  �لقيا�س 
�لنظام  يف  �إلكرتونيا  �الأه��د�ف  �إ�شقاط  �آليات  و�شرح  به.  �خلا�شة 
�لب�شرية يف  �مل��و�رد  �إد�رة معلومات  �لذ�تية يف نظام  عرب �خلدمة 
 " �أرب��ع طرق هي  "بياناتي" و�لتي تتم وفق  �حلكومية �الحتادية 
�إدر�ج �الأهد�ف من �خلطة �لت�شغيلية مبا�شرة �أو من بنك �الأهد�ف 
�لذكية �ملتوفرة �شمن �لنظام �لذي يوفر �أكرث من 2000 هدف 
�لتي  �لتنظيمية  للوحدة  �ملخ�ش�شة  �الأه��د�ف  قائمة  من  �أو  ذكي 

يتبع لها �ملوظف �أو كتابة �لهدف ب�شكل يدوي".
على  تنطبق  �لتي  �ل�شلوكية  �لكفاء�ت  يدرج  �لنظام  �أن  �إىل  ولفت 
�ملوظف  يقوم  كما  تلقائي  ب�شكل  �لوظيفية  درجته  وف��ق  �ملوظف 
يتم  و�أخ���ري�  عليه  تنطبق  �لتي  �لتخ�ش�شية  �ل��ك��ف��اء�ت  باإ�شافة 

�إر�شال وثيقة �الأد�ء للرئي�س �ملبا�شر للمر�جعة و�العتماد.
ويعد نظام �إد�رة �الأد�ء �خلا�س مبوظفي �حلكومة �الحتادية �أحد 
و�لتي  وتطويرها  �لب�شرية  �مل��و�رد  تنمية  ممار�شات  و�أف�شل  �أب��رز 
�الأه���د�ف  ي��رب��ط  حيث  �إر���ش��ائ��ه��ا  �إىل  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  ت�شعى 
وتوجهات  روؤى  وب��ال��ت��ايل  �ملوؤ�ش�شة  ب��اأه��د�ف  للموظف  �ل��ف��ردي��ة 
�أب��رز �لتعديالت �لتي متت عليه يف  حكومة دولة �الإم��ار�ت. ومن 
ومرونة  للموظفن  �لوظيفية  �الأه����د�ف  "�أوز�ن   2020 �ل��ع��ام 
�ملوظف  ب��ن  ب��االت��ف��اق  �ل��ع��ام  م���د�ر  �الأه����د�ف على  �لتعديل على 
�أد�ئ��ه و�إجناز�ته على  �ملبا�شر كما ميكن للموظف توثيق  ورئي�شه 
وتبني  �الأد�ء  نتائج  م�شتويات  نطاق  وتو�شيع  كذلك  �لعام  م��د�ر 
للقيادة  �الإم�����ار�ت  م��ع من���وذج  ي��ت��و�ف��ق  �ل�شلوكية مب��ا  �ل��ك��ف��اء�ت 
�حلكومية �ملعتمد من جمل�س �لوزر�ء و�إدر�ج �لكفاء�ت �لتخ�ش�شية 

وفق �لعو�ئل �لوظيفية".

•• دبي -وام: 

�أعلنت موؤ�ش�شة �الإمار�ت للخدمات 
فعالياتها  �أج���ن���دة  ع���ن  �ل�����ش��ح��ي��ة 
خالل �شهر �الإبتكار 2022 حتت 
" نبتكر للريادة �ل�شحية""  �شعار 
برنامج متكامل  وذل��ك من خالل 
�شيقام  �ل��ن��وع��ي��ة  �الأن�������ش���ط���ة  م���ن 
�شهر   - �جل������اري  ف���رب�ي���ر  خ����الل 
�الإب���ت���ك���ار- وي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى حزمة 
م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �الإف���رت�����ش���ي���ة و 
�حل�������ش���وري���ة م��ت�����ش��م��ن��ة ن�����دو�ت 
وح�������و�ر�ت ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ن��خ��ب��ة من 
�خلرب�ء و رو�د �الأعمال باالإ�شافة 
و  �الب��ت��ك��ار�ت  �أه��م  ��شتعر��س  �إىل 

�مل�شاريع يف �لقطاع �ل�شحي.
م�شاركتها  ع��رب  �ملوؤ�ش�شة  وت�شعى 
ثقافة  تعزيز  �إىل  �حل���دث  ه��ذ�  يف 
�ل��ك��و�در �لوظيفية  ل��دى  �الإب��ت��ك��ار 
�ل����ف����ن����ي����ة و�الأط���������ق���������م �ل���ط���ب���ي���ة 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات  يف  و�ل���ت���م���ري�������ش���ي���ة 
خدمات  توفري  بهدف  لها  �لتابعة 
تبني  خ���الل  م��ن  مبتكرة  �شحية 
�حلديثة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ق��ن��ي��ات 
�لرقمي  �ل��و�ق��ع  على  تعتمد  �لتي 
و�لتقنيات  �ال�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
�لتكنولوجية �حلديثة �لتي ت�شتند 
�ل��رق��م��ي مب��ا ي�شمن  �ل��و�ق��ع  �إىل 
حت���ق���ي���ق ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف ج����ودة 

�خلدمات �ل�شحية.
وقال �شعادة يو�شف �ل�شركال مدير 
للخدمات  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  ع��ام 
باتت  �الإب��ت��ك��ار  ل��غ��ة  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ة 
وذلك  �ملوؤ�ش�شة  يف  �ل�شائدة  �للغة 

و�أهد�فها  با�شرت�تيجيتها  �لتز�ماً 
�لقيادة  وتوجيهات  لروؤى  وتنفيذ�ً 
حتقيق  �إىل  �ل���د�ع���ي���ة  �ل��ر���ش��ي��دة 
�خلدمات  من  م�شتد�مة  منظومة 
ن�شعى  ولهذ�  �لريادية..  �ل�شحية 
يف �ملوؤ�ش�شة �إىل جعل �شهر �البتكار 
�حلر�ك  ��شتمر�ر  ل�شمان  رك��ي��زة 
�أجندة  �البتكاري من خالل و�شع 
ه����ذ� �جلانب  ن��وع��ي��ة يف  وب���ر�م���ج 
باالإ�شافة �إىل تطوير �آليات قر�ءة 
�لعاملية  و�ل��ت��ح��والت  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
وتوقع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  و�����ش���ت�������ش���ر�ف 
�لفر�س  و  و�الأزم������ات  �ل��ت��ح��دي��ات 
��شتباقية  ح��ل��ول  ل��و���ش��ع  �مل��ت��اح��ة 
ت�����و�ك�����ب �مل�������ش���ت���ج���د�ت �ل���ط���ارئ���ة 
مب��خ��ت��ل��ف �أن���و�ع���ه���ا. و�أ�����ش����اف �أن 
�إىل  ت�شتند  �ملوؤ�ش�شة  ��شرت�تيجية 
�لتي  �لرئي�شية  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد 
معايري  �أع����ل����ى  ت���وف���ري  ت��ت�����ش��م��ن 
�لعاملية  �ل�������ش���ح���ي���ة  �خل������دم������ات 
ومو��شلة �الرتقاء بجودة �خلدمات 
ورفاهيتها عرب تعزيز �لتوجه نحو 

�لتطور  نحو  يقود  �ل��ذي  �البتكار 
و�لنمو �ل�شحي �مل�شتد�م لالأجيال 
�حلالية و�ملقبلة وتر�شيخه كثقافة 
ي���وم���ي���ة م�������ش���ت���م���رة. و�أو�����ش����ح����ت 
�ملديرة  �لبلو�شي  كلثوم  �لدكتورة 
�ملوؤ�ش�شة  يف  ل��الإب��ت��ك��ار  �لتنفيذية 
تعمل  �لتي  �البتكارية  �مل�شاريع  �أن 
�شياق  يف  ت���اأت���ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
�الأهد�ف �الإ�شرت�تيجية �لتي تلبي 
روؤى �لقيادة �لر�شيدة وطموحاتها 
نحو  �ملوؤ�ش�شة  م�شار  مع  وتن�شجم 
قيادة حتول نوعي ومبتكر يف عمل 
وج�����ودة �خل���دم���ات �ل�����ش��ح��ي��ة من 
للو�قع  م�شتفي�شة  ق���ر�ءة  خ��الل 
وحتدياته  للم�شتقبل  و��شت�شر�ف 
لتعزيز  �ال����ش���ت���ب���اق���ي  و�ل����ع����م����ل 
جاهزية �ملوؤ�ش�شة مبختلف �ملن�شاآت 

و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �لتابعة لها.
�الإبتكار  �شهر  ف��ع��ال��ي��ات  وتنطلق 
�حلايل  �ملوؤ�ش�شة خالل فرب�ير  يف 
مكانة  ل��رت���ش��ي��خ  ����ش���ه���ر�ً  ل���ي���ك���ون 
و��شتعر��س  وف���ر����ش���ة  �الإب���ت���ك���ار 

نتائج وجهود �ملوؤ�ش�شة يف �لبحوث 
من  تعزز  �لتي  �ملبتكرة  و�الأع��م��ال 
قدرتها  من  وترفع  �لدولة  مكانة 
�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ب��ح��زم��ة من 
تت�شمن  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  �الأن�����ش��ط��ة 
ندو�ت �فرت��شية وبر�مج تدريبية 
وم������وؤمت������ر�ت ع��ل��م��ي��ة وح��������و�ر�ت 
للخرب�ء و رو�د �الأعمال يف �لقطاع 
�بتكار�ت  الأه��م  و عرو�س  �ل�شحي 
�لتكنولوجيا  باإ�شتخد�م  �ملوؤ�ش�شة 
�حل��دي��ث��ة ح��ي��ث ���ش��ت��ن��ع��ق��د معظم 
"�إك�شبو  �الأن�شطة يف معر�س  هذه 
مع  "بالتعاون  دب������ي   2020
ر����ش��د لالبتكار  ب��ن  م��رك��ز حممد 
�شهر  وي����ت����خ����ل����ل  �حل������ك������وم������ي. 
�لتدريب  م��رك��ز  تنظيم  �الإب��ت��ك��ار 
و�لتطوير �لتابع ملوؤ�ش�شة �الإمار�ت 
"�ملوؤمتر  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
�ل�����ش��ن��وي �خل���ام�������س ل��الب��ت��ك��ار يف 
�لفرتة  خ����الل  �الإنعا�س"  ع���ل���وم 
17 ف��رب�ي��ر �حلايل  �إىل   15 م��ن 
جمل�س  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
من  ع���دد�ً  يت�شمن  �ل��ذي  �ل�شباب 
لت�شليط  �حل�����و�ري�����ة  �جل���ل�������ش���ات 
يف  �الإ�شتثمار  �أهمية  على  �ل�شوء 
�البتكار  ركيزة  باإعتبارهم  �ل�شباب 
موؤ�ش�شة  تنظم  ك��م��ا  �مل�شتقبلية. 
�ل�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  �الإم����������ار�ت 
حفاًل لتكرمي �ل�شركاء و�ملوظفن 
�مل��ب��ت��ك��ري��ن وذل�����ك �ن���ط���الق���اً من 
باأهمية  �لر��شخ  و�إميانها  حر�شها 
�لدعم �مل�شتمر لل�شر�كات �لد�عمة 
ل��الإب��ت��ك��ار و حت��ف��ي��ز �مل��ب��ت��ك��ري��ن يف 

�لقطاع �ل�شحي.

بدء املرحلة االأوىل من دورة نظام اإدارة االأداء االإلكرتوين ملوظفي احلكومة االحتادية

 االإمارات للخدمات ال�سحية ت�سارك يف �سهر االإبتكار بحزمة من الفعاليات النوعية

بيت اخلري تطلق حملتها الرم�سانية 
لنكن من املح�سنني

•• دبي-وام:

للعام  �جل��دي��دة  �لرم�شانية  حملتها  �ن��ط��الق  ع��ن  �خل��ري  بيت  جمعية  �أعلنت 
ما يزيد عن  وم�شاعدة  دعم  �ملح�شنن" بهدف  من  "لنكن  �شعار  حتت   2022

بيانات �جلمعية. قاعدة  يف  م�شجلة  وحالة  �أ�شرة  �ألف   56
و�أعرب عابدين طاهر �لعو�شي �ملدير �لعام عن تفاوؤله بحملة هذ� �لعام ..موجها 
و�لتي  �ملا�شي  �لعام  حملة  دعمو�  �لذي  و�ل�شركاء  و�ملانحن  للمح�شنن  �ل�شكر 
جنحت رغم ظروف �جلائحة وما تبعها من م�شاعفات يف �إنفاق 60،3 مليون 

درهم ذهبت الأكرث �لنا�س حاجة.
و�أكد �لعو�شي باأن حملة "لنكن من �ملح�شنن" تاأتي تعزيز�ً خلطة "بيت �خلري" 
حتقيق  �إىل  تهدف  �لتي   2026 –  2022 لالأعو�م  �جلديدة  �ال�شرت�تيجية 
ومو�كبة  ونوعا  كماً  �الإن�شاين  بالنمو  و�الرتقاء  و�لعطاء  �مل��و�رد  يف  �ال�شتد�مة 
�لفئات  �الأقل دخال وخمتلف  �ملو�طنة  �الأ�شر  �لر�مية لدعم  �ملجتمعية  �جلهود 

�ل�شعيفة يف �ملجتمع.
�ل�شايغ ع�شو  م��ريز� ح�شن  �ل��ذي ح�شره  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
جمل�س �الإد�رة �لذي �أ�شاد بالقلوب �خلرية و�لطاهرة �لنقية �لتي ر�فقت حمالت 
�شببا يف عطائها  وكانت  م�شريتها  فاأثرت  �ملا�شية  �الأع��و�م  على مدى  �جلمعية 

�لذي ��شتمر حتى �الآن.
�هلل  رحمه  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  دور  �ل�شايغ  وثمن 
�لباحثات  ب��دور  ون��وه  �لعامل  �الإن�شاين على م�شتوى  للعمل  كان منوذجا  �ل��ذي 
تطوير  يف  �الإد�رة  جمل�س  دور  على  ..م��وؤك��د�  �خلري"  "بيت  يف  �الجتماعيات 

�جلمعية وتعزيز دورها �الإن�شاين و�ملجتمعي.
�ل��ع��ام يف �جلمعية عن  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �مل��زروع��ي  م��ب��ارك  �شعيد  ك�شف  منم جهته 
�مل�شاعد�ت  ت��ويل  �أ�شبحت  �خلري" �ل��ت��ي  "بيت  يف  �جل��دي��دة  �الإن��ف��اق  ت��وج��ه��ات 
�لطارئة �هتماما �أكرب ال�شتيعاب ما خلفته �جلائحة على بع�س �الأ�شر و�لفئات 
�أ�شر  لرعاية  طموحا  م�شروعا  ب��د�أت  و�أنها  و�جتماعية  �قت�شادية  �شغوط  من 

�ال�شتقر�ر  على  مل�شاعدتها  ودعمها  �الأق��ل دخال  �ملو�طنن  �لنا�شئة من  �ل�شباب 
وتاأثيثه  �للوج�شتية  �شكنها  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  خ��الل  م��ن  �شعيدة  �أ���ش��ر  وب��ن��اء 
�لعمال  فئة  دع��م  يف  �جلمعية  دور  تنامي  �إىل  م�شري�   .. للم�شتقبل  وحت�شريه 
و�لذين  دبي  يف  �لطو�رئ  وجلنة  �لعمال  ل�شوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  مع  بالتعاون 

�شيكونون �مل�شتفيد �الأكرب من م�شروع �إفطار �شائم.
�ل��ع��ام و�مل�����ش��وؤول ع��ن �جلانب  �مل��دي��ر  ن��وه عبد �هلل �الأ���ش��ت��اذ م�شاعد  م��ن جانبه 
�الإعالمي يف �حلملة بدور �الإعالم و�الإعالمين يف تعزيز ر�شالة �حلملة و�إبر�ز 
�إجناز�ت �لعمل �خلريي �لذي ي�شاهم يف �لتنمية �ملجتمعية وت�شجيع �خلريين 
من �أهل �الإمار�ت لو�شع ثقتهم يف �لعمل �خلريي وجمعية بيت �خلري الإي�شال 
"لنكن من �ملح�شنن" ب��د�أت يف  �أن حملة  �لنا�س حاجة . يذكر  عطائهم الأك��رث 
م�شاريعها  لتنفذ  �مل��ب��ارك  �لفطر  عيد  نهاية  حتى  و�شت�شتمر  رج��ب  من  �الأول 
�لغذ�ئي  �لدعم  �لرم�شانية ويف مقدمتها م�شروع �ملري �لرم�شاين �لذي يوفر 

يكفي �آالف �الأ�شر طيلة �شهر رم�شان وم�شروع "�إفطار �شائم" .

•• الفجرية -وام: 

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
ب���ال���دي���و�ن �الأم������ريي عائ�شة  �ل��ف��ج��رية يف م��ك��ت��ب��ه  ع��ه��د 
�لفل�شفة  يف  �لدكتور�ة  �شهادة  على  حل�شولها  �ل�شريدي 
�الإد�رة �ل�شحية من جامعة حمد�ن بن حممد  تخ�ش�س 
�الإلكرتونية. و��شتمع �شمو ويل عهد �لفجرية من عائ�شة 
�لذي  �لدكتور�ه  بحث  مو�شوع  عن  �شرح  �إىل  �ل�شريدي 
دولة  يف  �ل�شحي  �ل��ن��ظ��ام  يف  �ملُ�شتهلك  م�شاركة  يناق�س 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا يرتقي بالعمل �ل�شحي يف 

�لدولة ويحقق �أف�شل �لنتائج وفق �ملوؤ�شر�ت �لعاملية.
�ل�شريدي  ع��ائ�����ش��ة  �ل���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  وه����ن����اأ 

ع��ل��ى �إجن���ازه���ا �ل��ع��ل��م��ي، م���وؤّك���ًد� ح��ر���س ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ 
�لعليا  �ل�����ش��ه��اد�ت  بحَملة  �اله��ت��م��ام  على  �لفجرية  ح��اك��م 
متمنًيا  �لعلمي،  �لتح�شيل  مو��شلة  على  وت�شجيعهم 
�شموه لها دو�م �لتوفيق و�لنجاح. بدورها، تقدمت عائ�شة 
بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر  �ل�شريدي 
�لد�ئم  �شموه  لت�شجيع  �لفجرية  �ل�شرقي ويل عهد  حمد 
الأبناء �لفجرية على حتقيق �ملزيد من �الإجناز�ت �لعلمية 

�لتي ت�شهم يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة للدولة.
�ل�����ش��ن��ح��اين مدير  ���ش��ع��ادة حم��م��د �شعيد  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�لديو�ن �الأمريي بالفجرية و�شعادة �شامل �لزحمي مدير 

مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية.

ويل عهد الفجرية ي�ستمع من عائ�سة ال�سريدي اإىل 
�سرح عن م�ساركة امل�ستهلك يف النظام ال�سحي بالدولة

عهود الرومي ورئي�س وزراء رواندا يبحثان تعزيز 
ال�سراكات وتبادل املعرفة يف التطوير احلكومي

•• دبي - وام: 

بحثت معايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة للتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل، 
�ل��وزر�ء يف جمهورية رو�ن��د�، �شبل  �إدو�رد جنريينتي رئي�س جمل�س  مع معايل 
تعزيز �ل�شر�كة بن �لبلدين �ل�شديقن، يف جماالت �لتطوير �حلكومي، وتبادل 

�ملعرفة وم�شاركة �خلرب�ت و�أف�شل �ملمار�شات يف �لعمل �حلكومي.
جاء ذلك، خالل �جتماع عقد يف دبي �أم�س، بح�شور معايل باوال �إنغابيري وزيرة 
و�شعادة  رو�ن���د�،  جمهورية  يف  و�الب��ت��ك��ار  و�الت�����ش��االت  �ملعلومات  �لتكنولوجيا 
�إميانويل هاتيجيكا �شفري جمهورية رو�ند� لدى �لدولة ، ومي�شيل بيو�شا من�شق 

مكتب �لتنفيذ �حلكومي يف رو�ند�.
ل��وت��اه مدير  نا�شر  �شعادة عبد �هلل  �الإم���ار�ت���ي،  �جل��ان��ب  م��ن  �الج��ت��م��اع  ح�شر 
عام مكتب رئا�شة جمل�س �ل��وزر�ء ب��وز�رة �شوؤون جمل�س �ل��وزر�ء، و�شعادة هدى 
و�شعادة  �ال�شرت�تيجية،  ل�شوؤون  �ل��وزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزير  م�شاعد  �لها�شمي 

يف  �حلكومية  و�ل��ق��در�ت  للقياد�ت  �لعام  �ملدير  م�شاعد  �لنقبي  يا�شر  �لدكتور 
مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء بوز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء.

و�أكدت عهود �لرومي حر�س حكومة دولة �الإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لبناءة مع خمتلف دول �لعامل، يف جماالت  �ل�شر�كات  "رعاه �هلل" ، على تعزيز 
بناء �لقدر�ت �حلكومية، وتطوير مناذج �لعمل �حلكومي، باال�شتفادة من جتارب 
دولة �الإمار�ت يف �الإد�رة �حلكومية، و�أف�شل �ملمار�شات �ملبتكرة �لتي تتبناها يف 

تطوير �لعمل �حلكومي خلدمة �ملجتمع.
و�أ�شادت وزيرة دولة للتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل، بالعالقات �لبناءة �لتي جتمع 
جمهورية  وبتجربة  �ملجاالت،  خمتلف  يف  �ملثمر  وتعاونهما  �لبلدين،  حكومتي 
نوعية  نقالت  �إح���د�ث  من  خاللها  من  متكنت  �لتي  �ملتميزة  �لتنموية  رو�ن���د� 
�لعمل �حلكومي  �ملر�أة وتطوير  �ملجتمع ومتكن  يف قطاعات �القت�شاد وتنمية 

و�لتحول �لرقمي.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
�شوبر لوك  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1803968 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة �شلطان �شهاب خمي�س ح�شن �ملحريبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شالح علي ح�شن علي �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رويال بر�شتيج للعقار�ت 

و�ملقاوالت و�ل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2607882 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة عبد�لرحمن رحمه �شعيد �خل�شر �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عي�شى �شلطان �حمد �لعفريت �لكويتي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/درة �النتباه للعبايات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�شيل رخ�شة رقم:1013117 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة فاطمه �شامل بخيت عمرو �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف نوبه عبد�هلل عو�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �النتباه الزياء 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيد�ت  رخ�شة رقم:1117308 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة فاطمه �شامل بخيت عمرو �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف نوبه عبد�هلل عو�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �شوبر هالتيك 

لت�شليح �ل�شيار�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2704083 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة عبد�لرحمن عبد�هلل نافع �شامل �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شامل �شعيد م�شبح خلفان �لعزيزي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هيمز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حللول تكنولوجيا �ملعلومات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3906015 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ديار �لنور للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2710720 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
و  �ل�ش�����ادة/روز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

نوير للتجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3996066 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شكند  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قلوري الأعمال �لنجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1070839 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعنود 

�لعبيديل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2999401 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�بو هالل �لدرعي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1115672 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

نوميديا لتجميل �ل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2979017 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شومى للتجميل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1128616 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كيدز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ين للمالب�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2572430 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:فيوجر باث للو�شاطة �لعقارية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �أبوظبي

CN 3961970 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

2 - تعين �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/1/26 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2222000200
تاريخ �لتعديل:2022/2/2

�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:ر�ما للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�أبوظبي - �شارع - بناية خليفة ميزر خليفة �ملهريي

CN 1034775 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

2 - تعين �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/2/1 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250003116
تاريخ �لتعديل:2022/2/2

�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��س فور 

�شبي�س لال�شت�شار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2829562 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيورتي 

روز
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2979106 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ه�س �شويت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4101269 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة نوره حممد جا�شم �حمد �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف موزه حممد جا�شم �حمد �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هبوب �ل�شمال للهو�تف �ملتحركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1122935 
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*3.3 �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ هبوب �ل�شمال للهو�تف �ملتحركة
HABOB AL SHAMAAL MOBILE PHONES

�إىل/ كافترييا دوميل
  DOMAIL CAFETERIA 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة  4741011

 تعديل ن�شاط / حذف �إ�شالح �لهو�تف �ملتحركة  9512002
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود  

جناح ت�شاد يف منطقة �لفر�س باأك�شبو 
عرب  رحلة  �إىل  زو�ره  يدعو   2020
على  نظرة  وباألقاء  �لطويل،  �لتاريخ 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي وطبيعة  �ل��ت�����ش��ادي  �ل��ك��وخ 
�ل��ب��الد �مل��ذه��ل��ة، م��ن خ���الل ت�شميم 
د�خ��ل��ي ع��ب��ارة ع��ن �رك���ان مت توزيعها 
�لتجو�ل  ل�شهولة  �جل��ن��اح  و���ش��ط  يف 
�لدولة  تهدف  �لتى  �ملعلومات  وروؤي��ة 
للجمهور،  وت���ق���دمي���ه���ا  ب��ت��ع��ري��ف��ه��ا 
خا�شة و�أن ت�شاد حتاول �بر�ز عاد�تها 
على  وثقافاتها  وتاريخها  وتقاليدها 
�ل�������زو�ر، ف��ك��ل �مل��ق��ت��ن��ي��ات �ل��ت��ى نقلت 
باأن  تقر  دب��ي  �إىل  �ل�شحر�ء  قلب  من 
جناحها  وتقدم  �الإن�شانية،  مهد  ت�شاد 
للعامل حتت �شعار ت�شاد �لتى نريدها، 
من  �شل�شلة  �جل��ن��اح  ي�����ش��م  وب��ال��ف��ع��ل 

�ملقتنيات �لد�لة على �لفرت�ت �لزمنية 
�ملتعاقبة.

ي����ربز ج���ن���اح �ل��ت��ق��ال��ي��د �ل��ت�����ش��ادي��ة يف 
�عتبار  على  و�مل�����ش��رح  �ل�شفهي  �الأدب 
�ن��ه��م��ا �ل��رك��ي��زة �ل��ت��ى ت��ر���ش��خ مفهوم 
�ل�شوء  ت�شلط  ب��ل  و�لتنوير،  �ملعرفة 
على �لثقافة و�لطبيعة وتلقي �ل�شوء 
على جمموعة �لقطاعات مبا يف ذبك 
�لطاقة �ملتجددة و�مكانية حتولها �إىل 
وذلك   ،  2030 بحلول  نا�شئة  دول��ة 
�ل�شركات  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل  خ���الل  م���ن 
و�ل�شركات  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
حيث  �مل��ج��االت،  خمتلف  من  �لنا�شئة 
�أك������رب دول����ة  ت���ع���د خ���ام�������س  ت�������ش���اد  �أن 
�فريقية من حيث �مل�شاحة �جلغر�فية 
نباتية،  �قاليم مناخية  ولديها ثالثة 
�الأع�شاء  �شمن  �أن��ه��ا  �إىل  ب��اال���ش��اف��ة 
و�لنقدية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ملجموعة  يف 

�شوقاً  متثل  و�ل��ت��ى  �أف��ري��ق��ي��ا،  لو�شط 
ت�شاد  ت��ك��ون  �أن  �إىل  ي��ن��ه��د  م�����ش��رتك��اً، 
و�لبناء  و�ل����زر�ع����ة  ل��ل��ت��ج��ارة  م���رك���ز�ً 

و�مل�����ع�����د�ت �ل��ث��ق��ي��ل��ة و�ل���ن���ق���ل �ل����ربي 
و�لتعليم و�لطاقة �ملتجددة و�لتعدين 
�لرعاية  وتقنيات  �الأغ��ذي��ة  ومعاجلة 

و�لتوريد�ت  و�مل���ع���ل���وم���ات  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة وغ����ريه����ا م����ن �مل���ج���االت 
�مل�شتثمرين  جت����ذب  �ل��ت��ى  �حل��ي��وي��ة 

�إليها.
يبد�أ �لز�ئر رحلته من لوحة �لرتحيب 
�لتى تقع على جد�ر عند باب �لدخول، 
يف  �ملحفوظة  �ملقتنيات  �إىل  يتجه  ثم 
م��رب��ع��ات زج��اج��ي��ة، وه���ى ع���ب���ارة عن 
�أو�ين وم�شنوعات من �لرت�ث، �إىل �أن 
ي�شل �لز�ئر �إىل جمجمة توماي �لتى 
�الأثار  بعثة  قبل  من  �كت�شافها  يرجع 
�لفرن�شية و�لت�شادية عام 2001 م يف 
�لكثبان �لرملية ي�شحر�ء جر�ب غرب 
 7 �إىل  تاريخها  ويعود  �ملت�شدع  و�دي 
�أول  �جلمجمة  وتعترب  ع��ام  م��الي��ن 
و�لتى  �ل��ت��اري��خ  ع��رف��ه  ب�شرية  �شاللة 
�أن  كما  �الإن�شانية،  مهد  ت�شاد  جعلت 
�جلناح ي�شم ف�شتان من �شعف �لنخيل 
�لت�شادية  ���ش��م��م��ت��ه  �ل����ق����رع،  ون���ب���ات 
زوجة  �إىل  وقدمته  زينابا،  �أدريناكاي 
�لرئي�س �ل�شابق لرتتديه يف �حتفاالت 

بيوم �ملر�أة �لت�شادية 2010م.
�أرجاح  يف  �لتعريفية  �للوحات  تعك�س 
ومعلومات  حتفيزية  ع��ب��ارت  �جل��ن��اح 
وعاد�تها  �ل���ب���الد  ت���اري���خ  ع���ن  م��ه��م��ة 
وت���ق���ال���ي���ده���ا وت�����ر�ث�����ه�����ا، وم������ن بن 
حتث  �ل��ت��ى  تلك  �الإي��ج��اب��ي��ة  �لر�شائل 
كنتم  �إذ�  ت�����ش��اد،  زي�����ارة  ع��ل��ى  �ل���ز�ئ���ر 
ت�شاد  �إىل  �ل���و����ش���ول  ت�����ش��ت�����ش��ع��ب��ون 
�شعبة  �لثمينة  �الأ���ش��ي��اء  �أن  فتذكرو� 
�شحاري  �جمل  يف  بكم  مرحباً  �ملنال، 
بكم  مرحباً  �ت�شاعاً  و�أك��رثه��ا  �ل��ع��امل 
�أ���ش��ي��ل مل مي��ل ي��وم��اً من  ب��ن �شعب 
�لبلد�ن،  �شائر  �ل�شائحن من  �شيافة 
�الر�شادية  �ل��ل��وح��ات  ت��خ��اط��ب  ه��ك��ذ� 
�جلمهور �مل�شتهدف وحتثه على زيارة 
باالإ�شافة  �إليها،  �ل�شياح  وجذب  ت�شاد 

للم�شتثمرين ورجال �القت�شاد.
�أهتم جناح ت�شاد بعر�س �شور�ً ملتنزهات 

وطنية و�شا�شات عر�س تعك�س �ل�شورة 
�جل��م��ي��ل��ة ل��ت�����ش��اد ع���رب �ل�����ش��ن��ن، كما 
�لتقليدي  �ل��ت�����ش��ادي  �ل���ك���وخ  ت��ع��ر���س 
ومناذج من �لوجوه �لت�شادية �لطيبة، 
�ليدوية  للم�شغوالت  ركن  وخ�ش�شت 
و�حلرف �ملحلية للحفاظ على �لرت�ث 
وت�شليط �ل�شوء على �لفنون �حلرفية 
�لت�شنيع  جم�����ال  يف  و�الب�����ت�����ك�����ار�ت 
�جلناح  ع��ن  �ملتحدث  و�أع���رب  �ملحلي، 
يف  �مل�شاركة  �أن  �شابقة  ت�شريحات  يف 
�ك�شبو �شتمنح ت�شاد �لفر�شة �لكربى 
�لعامل  وت���ع���ري���ف  ت��اري��خ��ه��ا  ل��ع��ر���س 
�لتغري  ع���ل���ى  �ل��ت��غ��ل��ب  يف  مب��ك��ان��ت��ه��ا 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  وت���ق���دمي  �مل��ن��اخ��ي 
�ل�����ش��ي��اح و�مل�����ش��ث��م��ري��ن لفتح  وج�����ذب 
تتمتع  و�أنها  خا�شة  بالدولة  م�شاريع 
بالعديد من �لفطاعات �حليوية �لتى 

تفيد �ملجتمع �لدويل. 

•• دبي-وام:

وتطور  تاريخ   ، دب��ي   2020 �إك�شبو  معر�س  يف  كرو�تيا  جناح  يعر�س 
�لتي  و�ل��ع��ق��ول  �الأو�ئ����ل  �ملخرتعن  على  �ل�شوء  ت�شليط  ع��رب  �ل��دول��ة 
و�أي�شا  �الخ��رت�ع��ات،  من  �لكثري  يف  �لب�شرية  م�شار  تغيري  يف  �شاهمت 
1000 جزيرة تنت�شر على  1000 قلعة تاريخية، و  �أكرث من  عر�س 

�شو�حلها �لتي تقع يف �لبحر �الأدرياتيكي.
منطقة  يف  يقع  �ل��ذي  دب��ي،  �إك�شبو  مبعر�س  كرو�تيا  جناح  ي�شتعر�س 

�لتنقل، عرب �شا�شات �شخمة تت�شمن مقاطع فيديو الأبرز رموز كرو�تيا 
من �لعلماء عرب �لتاريخ، من �أبرزهم نيكوال تي�شال، �لذي له ��شهامات 
�أول مق�شم  �إن�����ش��اء  و�أ���ش��ه��م يف  �الأوروب���ي���ة،  �لكليات  ت��در���س يف ع��دد م��ن 
هاتفي يف مدينة بو�دب�شت باملجر، و�شافر �إىل نيوريوك وله �لعديد من 
حمطات  يف  �مل��رتدد  �لكهربائي  �لتيار  ��شتخد�م  �أب��رزه��ا  من  �البتكار�ت 

�لطاقة �لكهرومائية.
�لتي  �ل��ع��امل  يف  �الويل  �مل��دن��ي��ة  ب��اأن��ه��ا  "�شبينيك"  م��دي��ن��ة  ت��ع��رف  و 
بالتيار  ويعمل  �الأقطاب  متعدد  كهربائية  طاقة  بنظام  �شو�رعها  ت�شاء 

نحات  �أ���ش��ه��ر  فهو  مي�شرتوفيت�س  �إي��ف��ان  ويعترب  �مل����رتدد،  �لكهربائي 
، وق��ام بالنحت علي �حلجر  �ل��ع��امل  �لفنانن يف  �أع��ظ��م  و�أح���د  ك��رو�ت��ي 
و�لربونز و�خل�شب ، بينما يعد فالهو بوكوفات�س �أحد �أ�شهر �لر�شامين 

�لكرو�ت .
فاو�شت  �ل��ك��ر�وت��ي  �ب��ت��ك��ار�ت  �إ�شهام  على  �ل�شوء  كرو�تيا  جناح  ي�شلط 
وقام  �ل��ب��ار����ش��وت  �ل��ق��ف��ز  مظلة  �خ����رت�ع  يف  �أ���ش��ه��م  �ل���ذي  فر�ن�شيت�س، 
بتجربتها خالل عام 1617، قبل �أن يتم تطويرها لل�شكل �حلديث على 
�ملعاجم و�لفل�شفة  �ملتعددة يف  مر�حل بعد ذلك، وٌعرف عنه �هتماماته 

�لذي  للقلم  خم��رتع  �أول  على  �ل�شوء  ت�شليط  مت  كما   . و�لتكنولوجيا 
يطلق عليه �لقلم �حلرب زغريهم من �لعلماء و�ملخرتعن.

وي��وف��ر �جل��ن��اح ل����زو�ره �لكثري م��ن �مل��ع��ل��وم��ات ع��ن �مل���دن و�جل���زر �لتي 
و�لقالع  �أوروب���ا،  �شرق  تقع يف منطقة جنوب  و�لتي  �ل��دول��ة،  تت�شمنها 
�لنباتات  وتك�شوها  �لطبيعة  م��ع  ت��ت��د�خ��ل  �ل��ت��ي  باأ�شكالها  �لتاريخية 
تاريخ  ع��ن  �ملعلومات  �أب���رز  ���ش��رد  م��ع  جو�نبها،  خمتلف  م��ن  �خل�����ش��ر�ء 
كرو�تيا و�لقالع �لتي ترمز لها، �إ�شافة �إىل �ملناظر �لطبيعية �خلالبة 

للجبال و�ل�شو�طئ و�أبرز �لرق�شات و�لكرنفاالت �لتقليدية.

•• دبي -وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �شاحب  �ل������وزر�ء وزي����ر 
عبد�لعزيز  �الأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�شمو 
عبد�لعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  بن 
�لعربية  �ململكة  يف  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل�شعودية �ل�شقيقة وذلك يف �إك�شبو 
�شموهما  ز�ر  ك��م��ا  دب����ي،   2020
و�ل�شعودي يف  �الإمار�تي  �جلناحن 
هذ� �حلدث �لعاملي �لذي ت�شت�شيفه 

�أر�س �الإمار�ت.
�لعالقات  بحث  �للقاء  خ��الل  ومت 
�ل�شقيقن  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ن  �مل��ت��م��ي��زة 
�الأم����ن����ي����ة  �مل������ج������االت  خ����ا�����ش����ة يف 
و�ل�����ش��رط��ي��ة و���ش��ب��ل �الرت����ق����اء بها 
�لقائم  و�لتن�شيق  �لتعاون  وتعزيز 
باالإ�شافة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رت����ي  ب��ن 
�ملو�شوعات  م���ن  ع���دد  ت���ن���اول  �إىل 
تناول  كما  �مل�شرتك،  �الهتمام  ذ�ت 

�حلديث دور �حلدث �لعاملي �لكبري 
�إك�شبو 2020 دبي يف تعزيز مكانة 
�شعوب  ب����ن  و�ل����ت����ق����ارب  �مل��ن��ط��ق��ة 

وثقافات �لعامل.
�الإمار�تي  �جل��ن��اح  �شموهما،  وز�ر 

�ل���ذي يعك�س ج��ان��ب��اً من  ب��اإك�����ش��ب��و، 
تاريخ �الإمار�ت مبنجز�تها �ملتو��شلة 
�آفاق  نحو  �لر�شيدة  قيادتها  وروؤي��ة 
ج��دي��دة م��ن �لتميز و�ل��ري��ادة نحو 
م�شتقبل �أكرث �إ�شر�قاً يعزز م�شرية 

�لرفاه و�لبناء و�الزدهار �ملجتمعي، 
و�طلع �شموهما على خمتلف �أق�شام 
ومو��شيع �جلناح �لتي ت�شرد ق�شة 
وريادتها  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  جن����اح 
�الإن�شانية  وقيمه  �شعبها  و�أ���ش��ال��ة 

�لعريق  وت����اري����خ����ه����ا  �ل����ر������ش����خ����ة 
مل�شتقبل  �ل���ط���م���وح���ة  وخ���ط���ط���ه���ا 

م�شتد�م.
ويف جناح �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ما  ع��ل��ى  �شموهما  �ط��ل��ع  ب��اإك�����ش��ب��و، 

يج�شد  و�ل������ذي  �جل���ن���اح  ي��ع��ر���ش��ه 
بعمقها  �ل��ع��ري��ق��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ت���اري���خ 
طموح  مل�شتقبل  وروؤيتها  �حل�شاري 
تعززه �ملنجز�ت �حلالية و�قت�شادها 
من  يعر�س  م��ا  جانب  �إىل  �مل��ت��ن��وع، 

�ل�شياحة  يف  م�����ش��ت��د�م��ة  م�����ش��اري��ع 
و�لطاقة �مل�شتد�مة و�لتكنولوجيا.

�شعادة  و�جل����ول����ة  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ت��رك��ي ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��دخ��ي��ل �شفري 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة لدى 

بن  ه�شام  �لدكتور  ومعايل  �لدولة 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ف��ال��ح وك��ي��ل وز�رة 
�لد�خلية �ل�شعودي ومعايل �لفريق 
حممد خليفه �ملري قائد عام �شرطة 
دب��ي و �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن خليفة حارب 
و  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �خلييلي 
�للو�ء �شامل علي �ل�شام�شي �لوكيل 
�مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة 
�ل�شيخ �شلطان بن  بالوز�رة و�للو�ء 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  عبد�هلل 
�ل�شام�شي  ���ش��ي��ف  �ل���ل���و�ء  ع��ج��م��ان 
قائد عام �شرطة �ل�شارقة وعدد من 
�مل��ر�ف��ق للوزير  �ل�����ش��ب��اط و�ل��وف��د 

�ل�شعودي.
وكان �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  قد  نهيان 
�شعود  �الأمري عبد�لعزيز بن  �مللكي 
ب����ن ن���اي���ف ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز وزي����ر 
و�شوله  ل��دى  �ل�شعودي  �لد�خلية 
�الإم��ار�ت �أم�س يف دبي ير�فقه عدد 

من �مل�شوؤولن.

•• دبي-وام:

قالت معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب، �أن جناح كو�شوفو 
ح�شارة  تنقل  �أيقونة  ميثل  دب��ي،   2020 �إك�شبو  مبعر�س  �لتنقل  منطقة  يف 
�شعب كو�شوفو من خالل �لفن و�الأعمال �لفنية �لتي تزين �جلناح، وتقدم نظرة 

�شمولية الأقدم ح�شارة يف �أوروبا.
دبي،  جاء ذلك خالل زيارة معاليها جلناح كو�شوفو يف معر�س �إك�شبو 2020 

ول��ق��ائ��ه��ا ب��ال�����ش��ي��دة ب��ل��رون��ا ���ش��اال م��دي��رة �جل���ن���اح، و�ل��ت��ي ب���دوره���ا ��شتعر�شت 
�لثقايف  �مل��خ��زون  م��دى  تعك�س  و�لتي  �جل��ن��اح،  يف  �ملعرو�شة  �للوحات  جمموعة 
ل�شعب كو�شوفو. ويقدم �جلناح جتربة مليئة باالإثارة ملحبي �لفن حول �لعامل، 
�إذ ي�شكل حمطة للوقوف على �لفن �لكو�شويف وعمقه على مد�ر �ل�شتن عاماً 
�ملا�شية، وتظهر هذه �الأعمال بو�شوح مو�جهة �لفنانن لو�قع �حلياة و�رتباطهم 
و�الآثار  و�لبورتريهات،  �لطبيعية،  �ملناظر  ر�شم  خ��الل  من  باأ�شولهم،  �لقوي 

وغريها من �الأ�شكال �لفنية �لو�قعية �أو �ملثرية لالإعجاب �أو �لتجريدية.

�سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية ال�سعودي يف اإك�سبو 2020 دبي

نورة الكعبي: جناح كو�سوفو اأيقونة تنقل احل�سارة من خالل الفن

•• دبي – الفجر: 

�لتفتي�س  �إد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ق�����ش��ائ��ي  دب���ي  م��ع��ه��د  ن��ظ��م 
�ملفت�شن  ي�شتهدف  ت��دري��ب��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  دب���ي  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
تاأهيل  �إىل  �جل��دي��د  �لربنامج  وي��ه��دف  �جل���دد.  �لق�شائين 
منت�شبيه لتويل مهام �لتفتي�س �لق�شائي مب�شاعدة جمموعة 
�لعالية،  �لكفاء�ت و�خلرب�ت  �ملتخ�ش�شن ذوي  �ملدربن  من 
مبا يتو�فق مع ر�شالة �ملعهد �ملتمثلة بتزويد �أع�شاء �ملجتمع 
�مل��ه��ن��ي و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  ب��اأف�����ش��ل م�����ش��ت��وي��ات  �ل��ق��ان��وين 

�مل�شتمر، الإك�شابهم �ملعرفة �حلديثة ذ�ت �ل�شلة، 
�لتفتي�س  ملزو�لة مهنة  �لالزمة  باملهار�ت  �ملتدربن  ولتزويد 
تدريبية  �شاعة   42 على  �لربنامج  ه��ذه  ي�شتمل  �لق�شائي، 
م��ن �ملحا�شر�ت و�ل��ور���س م��ع تقدمي در����ش��ة ح��ال��ة، وف��ق ما 
�ملوكلة  و�الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  م��ه��ام��ه��م  ك��اف��ة  �أد�ء  م��ن  ميكنهم 
ومبا  بدبي  �لق�شائية  �ل�شلطة  ق��ان��ون  ينظمها  �لتي  �إليهم 
�لق�شائي  �ملجل�س  �إل��ي��ه��ا  يتطلع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ف��اءة  لهم  يحقق 
بدبي من خالل و�شع  �خُلّطة �ل�شنوية للرب�مج �لتدريبية 
�لق�شائية، لالإ�شهام يف حتقيق  �ل�شلطة  و�لتاأهيلية الأع�شاء 

�لتنمية �مل�شتد�مة يف �الإمارة، وتنفيذ روؤية �الإمارة و�أهد�فها 
و�لعديل  �لق�شائي  �لقطاع  بتطوير  �ملتعلقة  �ال�شرت�تيجية 
و�أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية.  ي�شار �إىل �أن �لرب�مج �لتدريبية 
م�شاعيه  �شياق  يف  تاأتي  �لق�شائي  دب��ي  معهد  ينظمها  �لتي 
لرتجمة روؤيته على �أر�س �لو�قع، لي�شبح من خاللها مركز�ً 
�شمن  ت��ن��درج  �أن��ه��ا  كما  و�ل��ع��ديل،  �لقانوين  للتميز  �إقليمياً 
�ملوؤهلة  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  لتوفري  �ال�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه 
كجهة  �ملوؤ�ش�شة  ب�شمعته  و�الرتقاء  متميزة  خدمات  وتقدمي 

ر�ئدة حملياً و�إقليمياً يف هذ� �ملجال. 

معهد دبي الق�سائي ينظم برناجمًا تدريبيًا 
للمفت�سني الق�سائيني اجلدد

جناح ت�ساد يعر�س جمجمة الأول �ساللة ب�سرية يف 
التاريخ وف�ستان من �سعف النخيل يف اأك�سبو 2020 

جناح كرواتيا فى اك�سبو2020 دبي ي�ستعر�س اأعمال املخرتعني االأوائل
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العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيو �رت كا�س �ند كاري للتجارة - �شركة 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4026075 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عيد حممد �شعيد �ملن�شورى  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �جمل كافيل فاالبيل �مري�ىل كافيل فاالبيل  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل حامد م�شلم بخيت �لعامرى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ نيو �رت كا�س �ند كاري للتجارة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
NEW EARTH CASH AND CARRY TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ نيو �رت كا�س.�ند كاري للتجارة ذ.م.م
NEW.EARTH CASH AND CARRYTRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كم تو وو�س ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2711077 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �حمد ح�شن �حلمادى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممود �حمد حممد �بو عوده  %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل خليل �بر�هيم �شعيد �حلو�شنى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مامون م�شطفى �ل�شيد على
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ كم تو وو�س ذ.م.م
COME TO WASH L.L.C

�إىل/ كم تو وو�س ذ.م.م
  COME TO WASH L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شرف لل�شحن - ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1527882 
تعديل مدير 

 �إ�شافة �بر�هيم �ل�شيد حممد ح�شن �ل�شيد حممد يو�شف �شرف �لها�شمى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شرف لال�شتثمار �س ذ م م

SHARAF INVESTMENT L L C
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بريفلج لال�شتثمار �س ذ م م

PRIVILEGE INVESTMENT L L C
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شرف �لدين �ل�شيد حممد ح�شن �ل�شيدحممديو�شف �شرف
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �بر�هيم �ل�شيد حممد ح�شن �ل�شيد حممد يو�شف �شرف �لها�شمى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شنابل بني يا�س ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1052093 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�لرحمن �شري�بار�مبيل من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�لرحمن �شري�بار�مبيل من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد عبد�هلل ر��شد �شعيد �لظاهرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 300000 �إىل 100000
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1.30* 30 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شوبر ماركت �شنابل بني يا�س ذ.م.م

BANIYAS SPIKE SUPERMARKET L.L.C
�إىل / �شوبر ماركت �شنابل بني يا�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

BANIYAS SPIKE SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رمال �لفالح للنقليات و�ملقاوالت �لعامة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1151046 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لكرمي خلفان �ملحيمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �لكندى �حمد �شلمان يعقوب �حلمادى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ رمال �لفالح للنقليات و�ملقاوالت �لعامة
REMAL ALFALAH TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

�إىل / رمال �لفالح للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
REMAL ALFALAH GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  4329901
 تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة  4923009

 تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة  4923010
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لليو�ن

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1122782 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شهاد �شديق كيزهيبات �بوبكر �شديق كيزهيبات %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر حممد �شالح حممد �ل�شام�شى
تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 50000

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*4.7 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بقالة �لليو�ن
ALLAIWAN GROCERY SHOP

�إىل/ بقالة ��لليو�ن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALLAIWAN GROCERY SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  هوم  �ل�ش�����ادة/ماكرو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامه رخ�شة رقم:1144146 

تعديل �إ�شم جتاري من/ ماكرو هوم للمقاوالت �لعامه

MACRO HOME GENERAL CONTRACTING

�إىل/ ماكرو هوم �لهند�شية للمقاوالت �لعامه

MACRO HOME ALHANDASIA GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قطرة للحلويات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3870037 
تعديل �إ�شم جتاري من/ قطرة للحلويات

QATRA SWEETS
�إىل / �شي �ي �شينت للعطور و�لبخور

  C A SENT PERFUMES AND INCENSE
تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لعود و�لبخور و�لطيب - بالتجزئة - مبدعة 

4772009.1
تعديل ن�شاط / حذف بيع وحت�شري �حللويات - مبدعة  5621007.2

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شو�د دي�س

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2635253 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة وجدى حليم غامن %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �حمد مبارك �شيف على �ل�شاحلى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف يو�شف حممد �شبيان خلفان �ليحيائى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مييج لالعالن ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1017892 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ماهر �شتيوى �شيفو  %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 �إ�شافة خليفه حممد خليفه ثانى �ملهريى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ماهر �شتيوى �شيفو
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شعيد عبد�هلل على بن �شيبان �ملهريى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مانا الند مطعم كوري ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1431962 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة منال عبد�لرحمن من�شور %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاندى كينغو� نام جو  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف منال عبد�لرحمن من�شور

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نام يوجن هو

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإعــــــــــالن
م  م  ذ   - �بو�خلري  فار�س  �ل�ش�����ادة/جموهر�ت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1065711 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ياد فار�س �بو خري  %24

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هيثم فار�س �بو �خلري  %13
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ن�س فار�س �بو�خلري  %12

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيف حممد على ربيع �ملزروعى  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مين فار�س �بو خري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ياد فار�س �بو خري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ن�س فار�س �بو�خلري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف هيثم فار�س �بو �خلري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف حممد على ربيع �ملزروعى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN باال�شم �لتجاري:موؤ�ش�شة زهرة  رقم:1002432 
�لعن لل�شكر�ب ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�ملهلب  �لتجاري:�شركة  باال�شم   CN رقم:1111070 
�لرخ�شة  بالغاء طلب تعديل   ، ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لزينة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �حمد عبد�لرءوف حممود �شامل

CHARTFORD  طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : �شارتفورد
بتاريخ : 2022/1/27 �ملودعة بالرقم : 369663 

بيانات �الأولوية :
باإ�شم : �حمد عبد�لرءوف حممود �شامل

�ملوطن : 302 بناية بنك �ال�شتثمار �شارع �ال�شتقالل �بوظبي - هاتف: 026211152 - فاك�س
  ahmadsalem117@gmail.com: شندوق �لربيد: 302 - �مييل� - Ahmed A. Salem

�شورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
��شت�شار�ت �إد�رة �ل�شركات �لدعاية و�الإعالن و�لت�شويق و�إد�رة �لتوجيه و�لن�شاط �ملكتبي

 CHARTFORD �شارتفورد  �لعربية و�الجنليزية  باللغتن  �لعالمة : عبارة عن كلمة  و�شف 
بحروف التينية

�ال�شرت�طات :
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

طالب التنفيذ امل�شفي الق�شائي/ يو�شف حممد بن حجر 
وعنوانه مكتب 0211 اأ الطابق الثاين - بوابة ابن بطوطة - جبل علي - دبي

�لعقار  بيع  ع��ن  �مل��دين  �لتنفيذ  د�ئ���رة   - �الإب��ت��د�ئ��ي��ة  �خليمة  ر�أ����س  تعلن حمكمة 
وثيقة رقم 11532-2003 باملز�د �لعلني مبنطقة )�لق�شيد�ت على �شارع فرعي 
معبد �شمن منطقة �شناعية ( �مل�شاحة 38،972 قدم مربع و �لعائدة �إيل �شركة 
بجل�شة  عطاء  باأعلى  �لعلني  باملز�د  �لت�شفية(  )حتت  �حلديد  لهند�شة  �ل�شاهن 
2022/02/28 عن طريق �شركة �الإمار�ت للمز�د�ت على موقعها �الإلكرتوين /
http://www.emiratesauction.com وعلي ر�غبي �ل�شر�ء �إيد�ع مبلغ ال 
% من قيمة �لثمن �الأ�شا�شي �ملقدر بتقرير �خلربة �لعقارية بقيمة  يقل عن 20 

10،000،000 درهم فقط ع�شرة مالين درهم قبل �لدخول للمز�يدة .
و ك��ل م��ن ل��دي��ة �ع��رت����س ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����ش��ه م��ع��زز� مب��ا ل��دي��ة من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع و يف �ملو�عيد �ملبينة باملادة )30( من قانون 
�الإجر�ء�ت �ملدنية و على من يعتمد عطاوؤه �إيد�ع كامل �لثمن و �مل�شاريف خالل 

ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع .
و فيما يلي �أو�شاف �لعقار:

عدد 3 م�شتودعات تخزين و عدد 18 غرفة �شكن عمال وعدد 10 غرف عبارة ع�ن 
مكاتب �إد�ري�ة و مو�قف �شيار�ت �أمام �ملكاتب �الإد�رية مت بنائها عام 2005.

رئي�س ق�شم التنفيذ

حكومة راأ�س اخليمة دائرة املحاكم
اإعالن بيع عقار بالن�سر

يف الدعوي رقم 367 ل�سنة 2019 التنفيذ املدنى - راأ�س اخليمة
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وزارة القت�صاد
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بد�أ �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية برنامج �ملحا�شر�ت �لوطنية و�لثقافية �لتي 
يقدمها )عن بعد( عرب تقنيات �لتو��شل، بالتز�من مع �أيام معر�س �لقاهرة 
�لدويل للكتاب- مبحا�شرة "�لذكاء �ال�شطناعي و�لرتجمة �الآلية: رفاهية 
�ملتطورة  �ال�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  �أن  �ملحا�شرة  �أك��دت  وقد  وكو�رث"، 
وهي  �لتقليدية،  �لرتجمة  على  ث��ورة  تعّد  �لتي  �الآلية،  �لرتجمة  �أحدثت 

تعتمد على ثالثة تخ�ش�شات: �للغويات، و�لريا�شيات، وعلوم �لكمبيوتر.
و�أ�شارت �ملحا�شرة �لتي قدمها �لربوفي�شور �شديق جوهر خبري �لرتجمة 
�أنها  من  وبالرغم  �الآلية  �لرتجمة  �أن  �إىل  �لوطنية،  و�ملكتبة  �الأر�شيف  يف 
ول��دي��ه��ا م�شتقبل  ه��ائ��اًل  ت��ق��دم��اً  �أن��ه��ا حققت  �إال  ع��و�ئ��ق متنوعة،  ت��و�ج��ه 

م�شرق.
على  �لقدرة  فائدتها يف  مبينة  �الآلية؛  �لرتجمة  مز�يا  �ملحا�شرة  وع��ددت 

ترجمة �ملحتوى �لكبري �لذي يتطلب ترجمة �شريعة ال حتتاج �إىل �أي �شيء 
�أك��رث من معنى ع��ام للن�س ب��دون دق��ة، و�أم��ا عيوب �لرتجمة �الآلية فهي 
حتتاج �إىل �لدقة، وهي ترجمة حرفية، ف�شاًل عن �أنها ال ت�شتوعب جميع 
�الآل��ة متييز  ت�شتطيع  بالن�شبة لالآلة لذلك ال  للن�س  �لكلمات، وال معنى 
�ملهم عن غري �ملهم، وال �لرمزي عن �ملجازي، فتكون �لرتجمة كتلة ن�شية 

�آلية كتبها �شخ�س ال يفهم �ملو�شوع وال يدرك دالالت �لن�س.
�لرتجمة  من  �ملرتجمن  ��شتفادة  �إمكانية  م��دى  عن  �ملحا�شرة  وك�شفت 
�لرتجمة  م��ن  ق��د غ��ريت نهجها  �أن ترجمة ج��وج��ل  �إىل  ون��وه��ت  �الآل��ي��ة، 
�الآلية �إىل �لرتجمة �لع�شبية – �لتي ت�شتخدم �شبكة ع�شبية �شناعية �أو 
�لفجوة  ل�شد  متتالية  بوترية  �لكلمات  تو�لد  �حتمالية  لتوقع  ��شطناعية 
�الآلية ال يعتّد  �لب�شرية و�الآلية- ومع ذلك تظل �لرتجمة  بن �لرتجمة 

ف��اإن �لرتجمة  �لقر�آن  �آي��ات  �الآلية فيما يخ�س  بها، وعن ج��ودة �لرتجمة 
�ل�شحيحة �أقل من 22%.

وخل�شت �ملحا�شرة �إىل �أن �لرتجمة �الآلية بالرغم من تطورها �إال �أنه ال 
�أعلنت جوجل عن  �إن��ه حن  �لب�شر، حتى  و��شتبعاد  عليها  �العتماد  ميكن 
علميات تطوير يف قطاع �لرتجمة �الآلية ميّهد لال�شتغناء عن �ملرتجمن 
على  �ل�شيطرة  هدفه  ت�شلياًل  ذلك  و�أن  م�شد�قيتها  عدم  �الأبحاث  �أك��دت 
�ل�شوق، و�أن �أنظمة ومناذج �لرتجمة �الآلية �شتغري �أد�ء �ملرتجمن لعملهم 
�حلاجة  و�أن  مكانتهم،  يفقدو�  لن  �للغوين  و�ملدققن  �ملرتجمن  ولكن 
�إىل �ملرتجمن �شتظل قائمة يف ترجمة �مل�شتند�ت و�لكتب و�لتقارير �لتي 

يتعذر ترجمتها �آلياً.
مع  يتز�من  �ل��ذي  �لوطنية  و�ملكتبة  �الأر�شيف  برنامج  �أن  بالذكر  �جلدير 

�أيام معر�س �لقاهرة �لدويل للكتاب يت�شمن �ملحا�شر�ت �لتالية: �لتعريف 
باخلدمات و�لرب�مج �لتعليمية لالأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية، ودور �الأر�شيف 
و�الإخ����اء:  �لت�شامح  ون��ح��و  �ل��وث��ائ��ق،  و�إت��اح��ة  حفظ  يف  �لوطنية  و�ملكتبة 
مقاربات يف حو�ر �حل�شار�ت، وز�يد �لو�لد .. ز�يد �لقائد، و�الإمار�ت وطن 

�لت�شامح، و�لعالقات �الإمار�تية �مل�شرية: ��شتثنائية �أزلية.   

•• الظفرة-الفجر:

�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  ت���و�����ش���ل 
�لبناء  مل���و�ق���ع  �مل��ي��د�ن��ي��ة  زي���ار�ت���ه���ا 
�لتز�م  م��ن  للتاأكد  وذل���ك  و�الن�����ش��اء 
�ل�شالمة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �ل�������ش���رك���ات 
و�ل�شحة �ملهنية، و�لتاأكد من تركيب 
�الأ�شو�ر �ملوؤقتة حول �ملو�قع بطريقة 
�أي  لوجود  حت�شبا  وثابته  �شحيحة 
تقلبات جوية. وحتر�س �لبلدية على 
لتحقيق  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  تطبيق 

بناء �آمن وم�شتد�م.
ومتابعة  ب��زي��ارة  �لبلدية  ت��ق��وم  كما 
للتاأكد  وذل����ك  �ل��ع��م��ال��ي��ة  �ل�����ش��ك��ن��ات 
�الحرت�زية  �الإج����ر�ء�ت  تطبيق  من 

كورونا  ف���ريو����س  �ن��ت�����ش��ار  مل��ك��اف��ح��ة 
�لالزمة  �لعناية  توفري  من  للتاأكد 
و�لتاأكد  و�مل��خ��ال��ط��ن  ل��ل��م�����ش��اب��ن 

�ل�شحية  �مل����م����ار�����ش����ات  �ت����ب����اع  م����ن 
�مل��ع��ت��م��دة و�ل���ت���ي ت���وف���ر ب��ي��ئ��ة �شكن 
د�خل  للقاطنن  منا�شبة  ومعي�شة 

�ثناء  �لتن�شيق  ويتم  �ل�شكنات.  هذه 
�ل�شحية  �جل����ه����ات  م����ع  �ل�����زي�����ار�ت 

و�لرقابية د�خل �الإمارة.

•• عجمان -الفجر:

 - �ل��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  ع��ق��د جم��ل�����س 
ع��ج��م��ان �ج��ت��م��اع��اً �ف���رت�����ش���ي���اً عرب 
�الت�شال �ملرئي برئا�شة �شعادة حممد 
ع��ب��د �هلل ب��ن ع��ل��و�ن رئ��ي�����س جمل�س 
جمل�س  �أع�����ش��اء  وب��ح�����ش��ور  �الإد�رة 
و�ملدر�ء  للهيئة  �لعام  و�ملدير  �الإد�رة 

�لتنفيذين.
رئي�س  رح����ب   ، �الج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  يف 
وثمن  ب���االأع�������ش���اء،  �الد�رة  جم��ل�����س 
�إد�رة �لهيئة وموظفيها خالل  جهود 
باأد�ئهم  م�����ش��ي��د�ً  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل���ف���رتة 
�ملتميز وقدر�تهم �لكبرية يف مو�جهة 
ت��ذل��ي��ل �ل�����ش��ع��اب و���ش��ع��ي��ه��م �ل����دوؤوب 
لالطالع على �آخر �مل�شتجد�ت ل�شمان 

��شتمر�رية �الأعمال و�الإنتاجية.
�الجتماع  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  �ط���ل���ع  و 

�لتي  �مل�شاريع  �ه��م  على  ل��ه  �ل���دوري 
ق���ام���ت ب���ه���ا �ل��ه��ي��ئ��ة خ�����الل �الآون������ة 
�الخرية ، كما �طلع على �شري �العمال 
�لتي  �خلدمات  و  �لرئي�شية  باملحطة 
ل��ل��ج��م��ه��ور ���ش��م��ن خططها  ت��ق��دم��ه��ا 
تقدمي  ت�شمن  �لتي  �ال�شرت�تيجية 
عالية  ج��وده  ذ�ت  و  خ��دم��ات متميزه 
فيديو  ع��ر���س   و مت  كما   ، للجمهور 

الإطالق �ول رحله من �ماره عجمان 
ذلك  و  �ل�شعودية  �لعربية  �مللكة  �ىل 
�شبكة  لتو�شيع  �لهيئة  خطط  �شمن 
�ل��ن��ق��ل يف �الم������ارة مب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 

��شرت�تيجية حكومة عجمان .
ت��د���ش��ن �شركة  �مل��ج��ل�����س  ث��م��ن  ك��م��ا 
�ل�شركات  �ح������دى  وه�����ي  ي�����ودر�ي�����ف 
�لذكي  �ل���ت���اأج���ري  خل���دم���ة  �مل�����ش��غ��ل��ة 

للمركبات و ذلك �شمن ��شرت�تيجية 
و  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  لتوظيف  يف  �لهيئة 

متطورة للجمهور . 
�الجتماع  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  �ط���ل���ع   و 
�ل�����دوري ع��ل��ى �ه���م م�����ش��اري��ع �لهيئة 
 2021 خ�����الل  �إجن�����ازه�����ا  مت  �ل���ت���ي 
�لهيئة   خ��ط��ة  �إط������ار  ���ش��م��ن  ذل����ك  و 
خاللها  من  ت�شعى  �لتي  �لتطويرية 
للجمهور،  �خلدمات  �ف�شل  لتقدمي 
�ال�شرت�تيجية  م�����ع   ي���ت���و�ف���ق  مب����ا 

�المارة. 
ويف ختام �جلل�شة، وجه �شعادة رئي�س 
�لعمل  لفريق  �ل�شكر  �الإد�رة  جمل�س 
�لكبرية،  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف 
م��ع��رب��اً ع���ن ث��ق��ت��ه يف ق��درت��ه��م على 
�الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى �خل���دم���ات �لتي 
�مل�شتويات  �أف�شل  �إىل  �لهيئة  تقدمها 

ووفق �أحدث �ملعايري.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���رع���اي���ة 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
تنطلق   .. �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
طري�ن  "مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ي��وم 
تنظيم  م����ن  لالآد�ب"  �الإم����������ار�ت 
و�شمن  ل���الآد�ب  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
للحدث  ع�������ش���رة  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل��������دورة 
حتى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  �لكبري  �الأدب���ي 
13 فرب�ير �حلايل، حتت �شعار "ها 
هي ت�شرق �ل�شم�س"، يف �ملقر �جلديد 
للمهرجان يف فنادق �حلبتور �شيتي 
�ملطلة على قناة دبي �ملائية. وك�شفت 
�ليوم  �أن  ل��الآد�ب  �الإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 
يعد  �ل�����ذي  �مل���ه���رج���ان،  م���ن  �الأول 
�أحد �أهم �لفعاليات �الأدبية �لعاملية، 
باملو�هب  لالحتفاء  تخ�شي�شه  مت 
جل�شات  وي��ت�����ش��م��ن  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة، 
و�شعرية،  وثقافية  �أدب��ي��ة  وفعاليات 
�ملو��شيع  م����ن  ج��م��ل��ة  ت����ن����اول  م����ع 
ومناذج  �لثقايف،  كاالقت�شاد  �ملهمة 
م�شار�تهن  �شنع  يف  متيزن  ن�شائية 
يف �حلياة، ومهن �مل�شتقبل، وغريها 
�أبرز  وم��ن  �حل��ي��وي��ة.  �ملو��شيع  م��ن 
�الأول،  �ليوم  فعاليات  يف  �مل�شاركن 
م�شاعد  غ��ب��ا���س،  �شيف  عمر  ���ش��ع��ادة 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�شيتناول  �ل��ذي  �لثقافية،  لل�شوؤون 
و�لتميز  بالنجاح  �حلافلة  �لرحلة 
�لتي م�شت يف دروبها دولة �الإمار�ت 

و�شواًل �إىل ��شت�شافة �حلدث �الأكرب 
يف �لعامل "�إك�شبو 2020 دبي"، كما 
�شيتحدث عن رحلته يف عامل �لكتابة 
و�ك��ت�����ش��اف��ه ل�����ش��وت��ه �ل���رو�ئ���ي �إب���ان 
وي�شت�شيف  �الأوىل.  لرو�يته  كتابته 
�الأعمال  رج��ال  �أب��رز  �أح��د  �ملهرجان 
�الإم�����ار�ت�����ي�����ن وه������و خ���ل���ف �أح���م���د 
على  �ل�شوء  �شيلقي  �ل��ذي  �حلبتور 
�ملذهلة  رحلته  من  ُملهمة  تفا�شيل 
وع���ن �آر�ئ������ه و�أف����ك����اره، وع���ن �شرية 
�لعمل و�حلياة. فيما �شي�شارك �ملبدع 
حممد �شعيد حارب، مبتكر �مل�شل�شل 
�لكرتوين �ل�شهري "فريج"، م�شو�ره 
�لفنية  وط���م���وح���ات���ه  �الإب��������د�ع  م���ع 
�ل��ت��ي ر�ودت����ه م��ن��ذ �ل��ط��ف��ول��ة، فيما 
���ش��ي��ت��ن��اول ك��ل م��ن �ل��دك��ت��ور حبيب 
�لنظرة  �أح���م���د  و����ش���م���رية  �ل���ع���ط���ار 
مهنة  �لفن  من  يتخذ  ملن  �لنمطية 
"�أثٌر  جل�شة  �شمن  ث��ري  نقا�س  يف 
يف  �ملهرجان  وي�شت�شيف  �لفن".  يف 
مناذج  �الأوىل  �الأ�شبوع  نهاية  عطلة 
�أدب���ي���ة وف��ك��ري��ة ب����ارزة م��ن خمتلف 
�ملمثل  ي��ت��ق��دم��ه��م  �ل����ع����امل،  �ن���ح���اء 
م��ت��ع��دد �مل���و�ه���ب، ب��ن م��ي��ل��ر، و�لذي 
�أحدث  �ملهرجان  �إىل  معه  �شيحمل 
مغامر�ته لي�شعد �الأطفال. و�لنجم 
�لذي حقق �شهرة و��شعة �أثناء فرتة 
وجنمة  ب���ي���دول���ف؛  روب  �حل����ج����ر، 
و�لنا�شطة  �ل�شهرية،  �لطبخ  بر�مج 
�لكاتبة  �لعقلية،  �ل�شحة  جم��ال  يف 
طرق  �شتتناول  �لتي  ح�شن،  ن��ادي��ة 
�لتحديات  ظ��ل  يف  حلياتها  �إد�رت��ه��ا 

�لتي و�جهتها منذ فوزها يف برنامج 
تخبز". "بريطانيا 

وت����رك����ز �جل���ل�������ش���ات �الأخ��������رى على 
�لعقلية،  و�ل�شحة  �لذ�تية،  �لرعاية 
وكيف ميكن لالإن�شان �أن يحقق ذ�ته 
�مل�شاركن،  وم��ن  �أف�شل.  نحو  على 
بيت�س،  ���ش��ا���ش��ا  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة،  �مل��ع��اجل��ة 
�لتي متزج بن �لتجربة �ل�شخ�شية 
و�خلرب�ت �ملهنية لتحدث �جلماهري 
عن قدرتها على جتاوز حالة �لفقد، 
�لتي  �ل���ف���ري���دة  وت����ق����دم جت��رب��ت��ه��ا 
وثقت تفا�شيلها يف كتابها يف "لغات 
عرب  �لنف�شي  �ملعالج  رحلة  �لفقد: 
وجي�شيكا  و�حلزن".  �الأ�شى  مر�حل 
موك�شهام، �لنا�شطة يف جمال حقوق 
و�لتي  وع���و�ئ���ل���ه���م،  �الإع����اق����ة  ذوي 
�بنها  م���ن  تعلمته  ع��م��ا  ���ش��ت��ح��دث��ن��ا 
وثقته  ما  وهو  �لهمم،  �أ�شحاب  من 
�شمحت  �ل��ت��ي  "�ل�شقوق  كتابها  يف 
�الأ�شبوع  ويقدم  بالدخول".  لل�شوء 
وروزينا  لوجان  ماتيلد  �أي�شاً  �الأول 
عهد، ر�ئدتي كتب �مل�شاعدة �لذ�تية 

للن�شاء �مل�شلمات يف �لوقت �لر�هن.
وي�����ش��ت�����ش��ي��ف �مل���ه���رج���ان ن��خ��ب��ة من 
�أب����رزه����م بريت  �ل����رو�ئ����ي����ن،  ك���ب���ار 
"�لن�شف  رو�ي������ة  م���وؤل���ف���ة  ب��ي��ن��ي��ت، 
موؤلفة  ج��و���ش��ي،  و�أل��ك��ا  �ملتال�شي"، 
وتو�شيكازو  �حلناء"،  "فنانة  رو�ي��ة 
�ل�����ذي ح��ق��ق مكانة  ك��او�ج��وت�����ش��ي، 
م��رم��وق��ة م��ن خ���الل ح��ك��اي��ات��ه عن 
�ل�������ش���ف���ر ع����رب �ل����زم����ن يف رو�ي����ت����ه 
و�ملمثلة  �لقهوة"،  ت��ربد  �أن  "قبل 

�الأزي��اء، مري�  �لباك�شتانية وعار�شة 
���ش��ت��ح��دث �جلماهري  �ل��ت��ي  ���ش��ي��ت��ي، 
�الأوىل،  �لق�ش�شية  جمموعتها  عن 
�إىل  ُم�شتمتع؟" باالإ�شافة  �أنت  "هل 
�إد�رة  �شتتوىل  �ل��ت��ي  �ل��دب��اغ،  �شلمى 
�لرومان�شية  رم�����وز  ل��ف��ه��م  ج��ل�����ش��ة 
�لتي ت�شتخدمها �لكاتبات يف �لعامل 
دو�شي،  �أفني  �لرو�ئية  �أم��ا  �لعربي، 
ف�شتتحدث عن عملية �شرد �لق�ش�س 

من خالل �حلو��س.
�ملتحركة  �ل��ر���ش��وم  ل��ع�����ش��اق  ومي��ك��ن 
على  "�الأمني" �ل��ت��ع��رف  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
م�شدر �أفكار �لرو�ئين و�لر�شامن 
�أوباتا،  ف��وم��ي��و  جل�شات  خ���الل  م��ن 

وكن �أرتو، وفا�شل �شعيد �ملهريي.
مديرة  �شري��شي،  جي�شيكا  وتناق�س 
 ،2019 لعام  �لبندقية"  "بينايل 
على  وجتيب  �ملعا�شر  �لفن  مع�شلة 
�ملعا�شر؟  �لفن  يخ�شى  من  ���ش��وؤ�ل: 
�لتي  �ل�����دورة  وح���ي  م��ن  م�شتفيدة 
�ل�شهري  �ل��ت��ي��ت  متحف  يف  قدمتها 
تناق�س  ب��ي��ن��م��ا  �مل���ع���ا����ش���ر،  ل���ل���ف���ن 
�ملعطيات  هوك�شلي،  ديكنز  لو�شيند� 
مع مرينا  �لفن عظيماً  �لتي جتعل 
عياد، �ملديرة �ل�شابقة ل� "فن دبي". 
م�شممة  ف���ه���م���ي،  ع�����زة  و�����ش����رتوي 
�مل���ج���وه���ر�ت �ل���ر�ق���ي���ة، رح��ل��ت��ه��ا من 
�ملتاجر �لتي تعج باحلياة يف �لقاهرة 
�أك��رث م�شممي  م��ن  و�ح���دة  لت�شبح 
�ملجوهر�ت �شهرًة يف �لعامل �لعربي.

وتقدم �لكاتبة �الأجنلو- هندية �لتي 
مارينا  باك�شتان،  �إىل  جذورها  تعود 

وي���ل���ر، ن���ظ���رة م��ت��ف��ح�����ش��ة الأح�����د�ث 
�إىل حقبة  وت���ع���ود  �مل��ا���ش��ي،  �ل���ق���رن 
ه���ام���ة م���ن �ل���ت���اري���خ ل��ت�����ش��رد ق�شة 
�ل��ت��ي كان  �الأوىل،  و�ل��دت��ه��ا  ���ش��ن��و�ت 
يف  عليها  كبري  �أث��ر  �لتق�شيم  لقر�ر 

رو�يتها "�ملنزل �ملفقود".
وي��������ط��������رح ر�ف�������ائ�������ي�������ل ك������ورم������اك 
�ل����ث����ق����اف����ة  يف  م����ت����ع����م����ق����ة  ن������ظ������رة 
خالل  م�شر  يف  �لكوزموبوليتانية 
���ش��ن��و�ت م��ا ب��ن �حل��رب��ن يف �لقرن 
�لتاريخ  حمور  وي�شت�شيف  �ملا�شي. 
�أي���������ش����اً ع����امل����ة �الأن����رثوب����ول����وج����ي����ا 
�لتي  �ل�����ش��م��اح��ي،  �آالء  �ل���ق���دمي���ة، 
تاريخ  ع��ن  ممتعة  جل�شات  �شتقدم 
من  ك���ل  �شيبحر  ف��ي��م��ا  �مل�����ش��اف��ح��ة، 
ن��ي��وم��ان يف  ���ش��ريي ود�ن���ي���ال  �شلمى 
كتب  جت��ارب  على  للتعرف  �ل��ت��اري��خ 
�ل��ط��ه��و، يف ج��ل�����ش��ة مم���ي���زة مبركز 

جميل للفنون.
�لكاتب  يعيد  �الأخ�����رية،  رو�ي���ت���ه  يف 
�جلماهري  �ل���ع�������ش���م���اوي  �أ������ش�����رف 
�لع�شرين،  �ل���ق���رن  يف  م�����ش��ر  �إىل 
�لرو�ية  كتابة  ف��ن  يناق�س  و���ش��وف 
�لتاريخية يف جل�شة حو�رية بعنو�ن 
�خليال  بن  �لتاريخ:  رو�ية  "�إعادة 
لولوة  �ل���رو�ئ���ي���ة  م���ع  و�حلقيقة" 

�ملن�شوري و�لكاتب �شلطان �ملو�شى.
�لتو��شل  من�شات  �شاعرة  و�شتقدم 
عر�شها  ج��ي��ل،  نيكيتا  �الج��ت��م��اع��ي، 
و�الأ�شاطري  "�لعذ�رى  �ال�شتثنائي، 
��شتح�شاناً  نال  و�ل��ذي  و�لوحو�س"، 
على  خ���الل���ه  م����ن  ت���ط���ل  �إذ  ك����ب����ري�ً 

�لتاريخ �الإغريقي �لقدمي للبطالت 
دبي  �أم��ا  �الأ���ش��ط��وري��ات.  �ليونانيات 
�أبو �لهول وهديل غنيم ف�شتناق�شان 
وكيف  �ملف�شلة،  طفولتهما  حكايات 
مع  رحلتهما  �حل��ك��اي��ات  ت��ل��ك  تلهم 
�ل���ك���ت���اب���ة. وت�����ش��ل��ط ك����ل م����ن هناء 
�ل�شوء  خليل  علي  ومنى  �لها�شمي 
بعد  �لدبلوما�شية  "م�شتقبل  على 
مذيعة  ت��ق��دم  بينما  كوفيد19-"، 
�ل�شاوي،  ف��اط��م��ة  �ل��ع��رب��ي��ة،  ق��ن��اة 
�لن�شاء  م��ن  �ل��ق��ادم  للجيل  ن�شائح 
جمال  يف  للعمل  يتطلعن  �ل��ل��و�ت��ي 
�الإع��الم، وت�شرد من خالل �شريتها 
�ل��ذ�ت��ي��ة ق�����ش��ة �الج��ت��ه��اد م��ن �أجل 
�أجندة  وتت�شمن  �ل��ن��ج��اح.  حتقيق 
ويكيبيديا  ملحرري  ور�شة  �ملهرجان 
"كيفية  ل���ه���م  ت�������ش���رح  �ل���ن���ا����ش���ئ���ن، 
ويكيبيديا"،  مو�شوعة  يف  �مل�شاهمة 
�لعديدة  �ل��ع��م��ل  ور����س  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل��خ�����ش�����ش��ة جل��م��ي��ع �الأع���م���ار حول 
طيف و��شع من �ملو�شوعات، كال�شعر 
و�ال�شتد�مة،  و�ل��ن�����ش��ر،  و�ل��ك��ت��اب��ة 

وغريها من �ملو��شيع �لهامة.
�ل��ع��دي��د من  �ل��ربن��ام��ج  ك��م��ا ي�شمل 
و�حلرفية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ع���م���ل  ور�������س 
و�الإجنليزية؛  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ن 
�مل���خ�������ش�������ش���ة ل�����الأط�����ف�����ال م�����ن كل 
م���ن جل�شات  �الأع����م����ار، وجم��م��وع��ة 
نهاية  عطلة  يف  لل�شغار  �ل��رتف��ي��ه، 
دنبار،  ب����ويل  وت��ن��اق�����س  �الأ����ش���ب���وع. 
�مل�شور،  "بنغوين"  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ة 
م��ن �جلو�ئز،  �ل��ع��دي��د  �حل��ائ��ز على 

�شوؤ�لن من �أهم �الأ�شئلة يف �حلياة: 
وكيف  �آم���ن���ا؟  ت���ك���ون  �أن  م��ع��ن��ى  م���ا 
وتتحدث  ه���دوئ���ك؟  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
�أ�شد�ً".  ي��ظ��ل  "�الأ�شد  ك��ت��اب��ه��ا  ع��ن 
جون�شون  ج���ول���ي���ا  و���ش��ت�����ش��ت��ك�����ش��ف 
�لغو�س  ت��ق��ال��ي��د  �خل���ي���اط  وم��ي��ث��اء 
�شرد  خ��الل  من  �للوؤلوؤ  عن  للبحث 
�لر�ئعة،  و�ل���ر����ش���وم���ات  �ل��ق�����ش�����س 
�إط��الق كتابهما �جلديد  وذلك قبل 

عائ�شة". "لوؤلوؤة 
�لكاتبة  بلقاء  �ل��ي��اف��ع��ون  و�شي�شعد 
�شل�شلة  م���وؤل���ف���ة  ����ش���ب���ارك�������س،  �آيل 
"�ملتحول"، �حلائزة على �لعديد من 
�الأخري  كتابها  على  للتعرف  جو�ئز 
"ليل  �خليالية،  مغامر�تها  و�أح��دث 
نهايتها  يف  ت�شل  و�لتي  �الأبد"،  �إىل 
�ملذهلة �إىل قمة برج خليفة يف دبي. 
�ملهرجان  ج��م��اه��ري  ف�����اإن  وك���ذل���ك 
�لفليبينية  �لكاتبة  مع  موعد  على 
�إن�����رت�د� كيلي،  �إي��ري��ن  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
�حل��ائ��زة على ج��و�ئ��ز ع��دي��دة، نالت 
�جلماهري  ����ش��ت��ح�����ش��ان  �أع���م���ال���ه���ا 
و�لنقاد، ومن �أهم �أعمالها، "مرحباً 
�لفتيات  "�أر�س  �لعامل"،  �أي����ه����ا 
"نحلم  �أع��م��ال��ه��ا،  و�آخ���ر  �ملن�شيات"، 
بالف�شاء" وهي ق�شة لثالثة �أ�شقاء 
حتلو  ما  ن��ادر�ً  �حلياة  �أن  يكت�شفون 

ومتر دون حتديات وم�شاعب.
وتتحدث �لكاتبة �شاجدة "�إ�س.كيه" 
علي، و�ملتخ�ش�شة يف �أدب �ليافعن، 
عن  �حلب"،  يف  "غرباء  رو�ي��ت��ه��ا  يف 
�ل�شخ�شية  ذ�ت  �لفتاة  يو�شف،  جانا 
�إلهامها  �شت�شاركها  و�لتي  �جلذ�بة، 

يف  �ملطروحة  و�ملو��شيع  و�لق�ش�س 
�ملهرجان.

نهاية  ع���ط���ل���ة  �مل����ه����رج����ان  ي��خ��ت��ت��م 
بفعاليتن  �الأوىل  �الأ�������ش������ب������وع 
ف��ري��دت��ن، ي��وم �الث��ن��ن 7 فرب�ير، 
�ال�شتمتاع  ل��ل��ج��م��ه��ور  مي���ك���ن  �إذ 
�أط���ب���اق رئي�شة  مب���اأدب���ة م��ن ث��الث��ة 
و�الحتفال بالذكرى �ل�شنوية مليالد 
�ل��ك��ات��ب ت�����ش��ارل��ز دي��ك��ن��ز، م��ع دعوة 
حل�شور فعالية "حفل زفاف �الآن�شة 
خا�شة  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  هافي�شام"، 
ت�شارلز  �ل��ك��ب��ري  �ل��ك��ات��ب  حل��ف��ي��دة 
هوك�شلي.  ديكنز  لو�شيند�  دي��ك��ن��ز، 
�شاحرة  �أم�شية  �إىل  باالإ�شافة  ذل��ك 
نخبة  م��ع  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  يف 
كارلو�س  �ل�شعري،  �الأد�ء  جنوم  من 
�أن�����دري�����������س غ����وم����ي����ز، و�ل�������ش���اع���رة 
�الإمار�تية �ملتاألقة، �لدكتورة عفر�ء 
�ملغني  مو�شيقى  مب�شاحبة  عتيق، 
نا�شفيل،  يف  �ملقيم  �الأغ���اين  وك��ات��ب 

برنت �شاتلوورث.
�الجر�ء�ت  �ملهرجان بجميع  ويلتزم 
"كوفيد- ب���  �خل��ا���ش��ة  �الح���رت�زي���ة 
�لز�ئرين  م���ن  و���ش��ُي��ط��ل��ب   ،"19
ك��م��ام��ات �لوجه  ب���ارت���د�ء  �الل���ت���ز�م 
وتقدمي �إما �شهادة تطعيم �أو �شهادة 
 72 خ���الل  ����ش���ادرة  �شلبية  �خ��ت��ب��ار 
زيارة  تاريخ  من  �أق�شى  بحد  �شاعة 

�ملهرجان.
ُي����ق����ام �مل����ه����رج����ان ب���ال�������ش���ر�ك���ة مع 
�الإمار�ت،  طري�ن  �لر�شمي،  �لر�عي 
و�ل�������ش���ري���ك �مل���وؤ����ش�������س، ه��ي��ئ��ة دبي 

للثقافة و�لفنون - دبي للثقافة.

بالتزامن مع القاهرة الدويل للكتاب

االأر�سيف واملكتبة الوطنية ي�ستهل حما�سراته بالذكاء اال�سطناعي والرتجمة االآلية

توا�سل الزيارات امليدانية ملواقع 
البناء واالإن�ساء مبنطقة الظفرة

جمل�س اإدارة هيئة النقل -عجمان يطلع على اأهم اإجنازات 
الهيئة وامل�ساريع التي مت اإطالقها خالل ٢٠٢١

برعاية حممد بن را�شد

مهرجان طريان االإمارات لالآداب ينطلق اليوم يف دبي باأجندة حافلة بالتنوع والرثاء

•• العني-الفجر: 

�ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  جامعة  يف  و�الق�����ش��اد  �الإد�رة  كلية  �أعلنت 
و�لتي ُتعّد �إحدى �أف�شل �جلامعات �لبحثية يف دولة �الإمار�ت "جامعة 
�مل�شتقبل"، عن طرح برنامج ماج�شتري جديد يف حتليالت �الأعمال يف 

فرعها مبدينة �أبوظبي �عتبار�ً من �أغ�شط�س 2022.
ق�شم  رئي�س  �لدهماين،  �شعيد  �لدكتور  �شرح  �جلديد،  �لربنامج  وعن 
بجامعة  و�الق��ت�����ش��اد  �الإد�رة  كلية  �لع�شر  �لرقمي-  يف  �ل��ت��ح��ل��ي��الت 
�الإمار�ت: "مّت تطوير هذ� �لربنامج �لر�ئد و�حلديث ��شتجابة للطلب 
�ملُتز�يد من �لطالب و�خلريجن، ومبا يتو�فق مع �شوق �لعمل �ملحلي 

و�لدويل يف هذ� �ملجال �حليوي و�لهاّم".

�أن  �ملتوّقع  وم��ن  ُمعتمدة،  �شاعة   30 من  �لربنامج  "يتكّون  و�أ���ش��اف: 
يتخّرج �لطالب خالل عام ون�شف �لعام. وقد مّت ت�شميم مدة �لربنامج 
وبنيته ليتو�فق مع �ملهنين �لعاملن من خُمتلف �ملجاالت، و�ملُهتّمن 

باكت�شاب �ملزيد من �خلربة يف حتليالت �الأعمال".
دعم  يف  �شُي�شهم  �جلديد  �لربنامج  �أن  �إىل  �لدهماين  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
عملية �لتحّول �لرقمي يف �الإم��ار�ت، وُي�شّكل عالمة فارقة �أخرى نحو 
�الأجندة  ركائز  �أه��م  �أح��د  ُيعّد  و�ل��ذي  تناف�شي،  معريف  �قت�شاد  �إن�شاء 

�لوطنية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ختتم �لدكتور �شعيد �لدهماين ت�شريحه قائاًل: "�شيتمّتع �خلريجون، 
حتليالت  نظام  ح��ول  ُمتكاملة  مبعرفة  �لربنامج،  من  �النتهاء  وعند 
�الإح�شائية  �لنمذجة  دم��ج  على  ق��ادري��ن  و�شيكونون  �الأع��م��ال،  بيانات 

�حلقيقي.  �لعامل  مل�شاكل  �شاملة  حلوٍل  لتطوير  �حل�شابية  و�مل��ه��ار�ت 
�إ�شافة �إىل ذلك، �شيكون لديهم فهم �أكرب للق�شايا عند �إد�رة �مل�شاريع 
لهم  مثل تلك �ملُتعّلقة باأمن �لبيانات و�خل�شو�شية، مما ُي�شهم يف تو�شّ

�إىل حلوٍل قوية و�أكرث فاعلية".
�الإمار�ت  جامعة  يف  و�القت�شاد  �الإد�رة  كلية  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 
�لعربية �ملتحدة ت�شعى �إىل حتقيق �لريادة و�البتكار يف تعليم �الأعمال 
و�لبحث �الأكادميي وخدمة �ملجتمع على �مل�شتوين �لوطني و�لدويل. 
�إع��د�د قادة  �الأعمال بهدف  �إد�رة  �لتعليم يف  �لكلية على توفري  وتعمل 
�ملعرفة  ون�شر  �إىل جنب مع خلق  وُمبتكرين ومهنين، جنباً  ُمتعّلمن 
�ملُ�شتد�مة �لتي تخدم جمتمع �الأعمال و�القت�شاد �الإمار�تي و�ملجتمعات 

�الأخرى على �مل�شتوين �الإقليمي و�لعاملي.

كلية االإدارة واالقت�ساد بجامعة االمارات تطرح برنامج ماج�ستري حتليالت االأعمال باأبوظبي 

ق  اب والفكر املبدع وتطلق العنان للخيال اخلالاّ • الفعالية الثقافية االأكرب يف املنطقة مب�شاركة عربية وعاملية وا�شعة حتتفي بالُكُتب والكتاّ
• عمر غبا�س وخلف احلبتور وحممد �شعيد حارب رموز اإماراتية ُملِهمة تطل على جمهور املهرجان للحديث حول رحلة النجاح

�شعرية مميزة يف اإك�شبو يقدمها كارلو�س اأندري�س غوميز، وال�شاعرة االإماراتية د. عفراء عتيق • اأم�شية 
�شمن نخبة الروائيني العامليني امل�شاركني يف هذه الدورة كاواجوت�شي  وتو�شيكازو  جو�شي  واألكا  بينيت  • بريت 

اأوباتا، وكني اأرتو، وفا�شل �شعيد املهريي يلقون ال�شوء على فن م�شدر االإلهام يف فن االأمني الياباين • فوميو 
املو�شى ي�شاركون اأ�شرف الع�شماوي نقا�شًا حول فن كتابة الرواية التاريخية و�شلطان  املن�شوري  • لولوة 
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عربي ودويل

و�أ�شافت �أن  �آيه.1” و”بي �آيه.1.1” و”بي �آي.2” و”بي �آيه.3«. 
ن�شختن مت حتديدهما،  �أول  وهما  �آيه.1.1”،  و”بي  �آيه.1”  “بي 
ت�شكالن 96 باملائة من جميع �شالالت �أوميكرون �لتي مت حتميلها 

�ىل قاعدة بيانات “�ملبادرة �لعاملية لتبادل بيانات �النفلونز�«.
“بي  ب�شاللة  �ملتعلقة  �الإ���ش��اب��ات  و����ش��ح يف  �رت��ف��اع  ه��ن��اك  ك��ان  لكن 
�آيه.2” �لتي مرت بتحور�ت عدة خمتلفة عن �الأ�شلية، مبا يف ذلك 
�أ�شا�شيا يف  �لربوتن �ل�شوكي على �شطح �لفريو�س �لذي يلعب دور� 

دخول �لفريو�س خاليا �الإن�شان.
+بي  باأنها  ُح��ددت  “�شالالت  �أن  �لعاملي������ة  �ل�شحة  منظمة  وك�شفت 
بي���انات  لتب����ادل  �لعاملي����ة  �ملب������ادرة  �ىل  ت�ش�����ليمها  ت����م  �آيه.2+ 
م�شيف�����ة �أنه يف بع�س �لبلد�ن  �النفلونز� من 57 بلد� حتى �الآن”، 

�ىل �أن “بي �آيه.2” لديها “زيادة طفيفة يف معدل �لنمو مقارنة ب� 
وب�شكل عام فاإن �أوميكرون ت�شبب مر�شا �أقل حدة من  +بي �آيه.1«. 
متحور�ت �شابقة لفريو�س كورونا مثل دلتا، ولفتت فان كريخوف �ىل 
�أنه “ال يوجد حتى �الآن ما ي�شري �إىل وجود تغيري يف حدة �ملر�س” يف 

�ملتحورة �لفرعية “بي �آيه.2«.
مر�شا  كوفيد  يظل  �ل�شاللة،  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �أن���ه  على  و���ش��ددت 

خطري� وعلى �لنا�س �ل�شعي لتجنب �الإ�شابة به.
وقالت “نريد �أن يكون �لنا�س على در�ية باأن هذ� �لفريو�س م�شتمر 
�إجر�ء�ت  نتخذ  �أن  حقا  �ملهم  “من  م�شيفة  و�لتطور”،  �النت�شار  يف 
�لتي  �مل��ت��ح��ورة  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �ل��ف��ريو���س،  لهذ�  تعر�شنا  لتقليل 

تنت�شر«.

•• جنيف-اأ ف ب

من  م�شتقة  ف��رع��ي��ة  م��ت��ح��ورة  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شحة  منظمة  �أع��ل��ن��ت 

�الأ�شلية،  من  �نت�شار�  �أ���ش��رع  �أنها  �ىل  �لدر��شات  وت�شري  �أوميكرون 
كورونا  �أوم��ي��ك��رون منفريو�س  و�مل��ت��ح��ورة  دول���ة.   57 يف  ر�شدها  مت 
منذ  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لطاغية  �أ�شبحت  �النت�شار  �ل�شريعة 

�كت�شافها للمرة �الأوىل يف جنوب �أفريقيا قبل 10 ��شابيع.
ويف �لتحديث �لوبائي �الأ�شبوعي، قالت منظمة �ل�شحة �إن �ملتحورة 
كورونا  عينات فريو�س  باملائة من جميع   93 �أك��رث من  ت�شكل  �لتي 
“بي  ت��ت��ف��رع منها ���ش��الالت ع���دة ه��ي  �مل��ا���ش��ي،  ُج��م��ع��ت �ل�شهر  �ل��ت��ي 

�لت��ي  �أوميكرون  �ش���الالت  �أكرث من ن�شف  �لفرعي����ة  �ملتحورة  ت�شكل 
ت��م جمعها.

ُيعرف  �الآن ال  �إنه حتى  �ىل  �ملتحدة  �لتابعة لالأمم  �ملنظمة  و�أ�شارت 
�إىل  ودع��ت  �لفرعية،  �ملتحور�ت  بن  �الختالفات  عن  �لقليل  �شوى 
لالنت�شار  قابليتها  ذل��ك  يف  مب��ا  خ�شائ�شها،  ح��ول  در����ش��ات  �إج���ر�ء 

ومدى قدرتها على تفادي �جلهاز �ملناعي.
من  �نت�شار�  �أ���ش��رع  �آيه.2”  “بي  �ن  �ىل  حديثة  در����ش��ات  وتو�شلت 

متحورة �أوميكرون �الأ�شلية.
و���ش��رح��ت م��اري��ا ف���ان ك��ريخ��وف ك��ب��رية خ����رب�ء ك��وف��ي��د يف منظمة 
�ل�شحة �لعاملية لل�شحافين �أم�س �الأول �لثالثاء �أن �ملعلومات حول 
�ملتحورة �لفرعية حمدودة للغاية، لكن بع�س �لبيانات �الأولية ت�شري 

ال�سحة العاملية: اكت�ساف متحورة فرعية من اأوميكرون يف 57 دولة 

•• عوا�صم-وكاالت

وبيانات  حقوقية  تقارير  ف�شحت 
ر�شمية  جر�ئم �حلرب �لتي ت�شنها 
بحق  �الإرهابية  �حلوثي  ملي�شيات 
و���ش��ائ��ل �الإع�����الم و�الأط���ف���ال، كما 
�ملتحدة  ل���الأمم  تو�شيات  �أر���ش��ل��ت 
على  �حل��وث��ي��ن  �إدر�ج  ب�����ش��رورة 

قو�ئم �الإرهاب �لدويل.
تقرير  جاء  �لتقارير  تلك  و�شمن 
باليمن،  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  خ�����رب�ء 
�أو�����ش����ى ب���ع���ق���وب���ات على  و�ل�������ذي 
�النقالبين جر�ء جتنيد �الأطفال 
وخ�س  �حلوثية،  باحلرب  وقتلهم 
�لعاطفي،  نا�شر  حممد  ب��ال��ذك��ر 
بحكومة  ل���ل���دف���اع  وزي������ر  �مل���ع���ن 
يحيى  �لتعليم  ووزي���ر  �الن��ق��الب، 
�مللي�شيات  زع��ي��م  �شقيق  �حل��وث��ي، 

حممد علي �حلوثي.
بال�شاأن  خ������رب�ء  ط���ال���ب  وف���ي���م���ا 
�لدويل و�ليمني ب�شرورة �لت�شدي 
الإرهاب �حلوثي �شد �الأطفال، ندد 
�لب�شعة  ب��االن��ت��ه��اك��ات  ح��ق��وق��ي��ون 

�شد و�شائل �الإعالم �ملحلية.

جرائم حرب 
�شد اأطفال ماأرب

وق����ت����ل����ت ������ش�����و�ري�����خ وط������ائ������ر�ت 
�الإير�ين،  �لت�شنيع  ذ�ت  �مللي�شيات 
و�أ����ش���اب���ت �أك�����رث م���ن �أل�����ف طفل 
مب���ح���اف���ظ���ة م��������اأرب م���ن���ذ ب���د�ي���ة 

�النقالب �حلوثي عام 2014.
ووثق تقرير حقوقي ملكتب حقوق 
�شدر  م���اأرب،  مبحافظة  �الإن�����ش��ان 
�مللي�شيات  ����ش���و�ري���خ  �أن  �الأح������د، 
و�ألغامها  �مل��ف��خ��خ��ة  وط��ائ��ر�ت��ه��ا 
قتلت  مب���اأرب  �لنا�شفة  وع��ب��و�ت��ه��ا 

و�أ�شابت 1028 طفاًل.
�لطفولة”  “قتل  ع��ن��و�ن  وحت���ت 
�����ش���ت���ع���ر����س �ل����ت����ق����ري����ر ج����ر�ئ����م 
بحق  �حل����وث����ي����ن  و�ن�����ت�����ه�����اك�����ات 
�لطفولة يف حمافظة ماأرب خالل 
�لفرتة من �أكتوبر 2014 وحتى 

دي�شمرب 2021.
وت���ر�وح���ت ت��ل��ك �جل��ر�ئ��م م��ا بن 
�ل��ق��ت��ل و�الإ����ش���اب���ة و�الع����ت����د�ء�ت 

وتعذيب و�عتقاالت وزر�عة �الألغام 
�ملد�ر�س  م���ن  �الأط����ف����ال  وجت��ن��ي��د 
و�لتهجري  و�الإخ��ف��اء  و�الختطاف 
مكتب  مدير  و�أك��د  لهم.  �لق�شري 
�الإن�����ش��ان مب����اأرب عبدربه  ح��ق��وق 
طفاًل   296 مقتل  ر�شد  ج��دي��ع، 
ب�شو�ريخ  �آخ��ري��ن   732 و�إ�شابة 
و�ألغام ومتفجر�ت �حلوثي خالل 

�ل�شنو�ت �ل�شبع �ملا�شية.
وفيما يخ�س جتنيد �أطفال ماأرب، 
و748  �أل��ف��اً  �الن��ق��الب��ي��ون  فجند 
ُقِتلو�،  طفاًل   124 منهم  طفاًل 
و�أ�شيب 529 طفاًل، فيما اليز�ل 
472 طفاًل يقاتلون، ونحو  نحو 
جمهول،  م�شريهم  طفاًل   323

بح�شب �لتقرير.
ك��م��ا �خ��ت��ط��ف��ت �مل��ل��ي�����ش��ي��ات 148 
اليز�لون  طفاًل   45 منهم  طفاًل 
ومعتقالت  ���ش��ج��ون  يف  خم��ف��ي��ن 

�النقالبين.

اإدراج احلوثي
 بقوائم االإرهاب

ومكتب حقوق �الإن�شان مبحافظة 

خلنق  لت�شل  وح�شتيتها  مت���ددت 
�شيا�شة  لتكري�س  �الإع��الم؛  و�شائل 
بح�شب  �لو�حد”،  “�ل�شوت 

مر�قبن.
قب�شة  �حل�����وث�����ي�����ون  وي����ف����ر�����س 
ح���دي���دي���ة ع��ل��ى و����ش���ائ���ل �الإع�����الم 
�شمال  برمته  �ل�شحفي  و�ل��ع��م��ل 
�جتياح  منذ  عمدو�  حيث  �ليمن، 
 2014 �شبتمرب   21 يف  �شنعاء 
�إىل �لتعامل �لقمعي و�لعنيف مع 
خانة  يف  وت�شنيفهم  �ل�شحفين 

“�لعدو«.
ونددت نقابة �ل�شحفين �ليمنين 
�أول �أم�س �الثنن بقر�ر �مللي�شيات 
�إغ����الق 6 حم��ط��ات �إذ�ع���ي���ة وهي 
“�الأوىل”،  �أم”،  �أف  “جر�ند 
“طفولة جمتمعية”، “�لديو�ن”، 

“ودلتا” و”�شوت �ليمن«..
كما جل���اأت الإغ���الق حم��رك بحث 
حمكمة  ع������رب  “�شحافتك” 
�شنعاء  �لعا�شمة  �أمانة  ��شتئناف 
�الإرهابية،  للملي�شيات  �خلا�شعة 

بح�شب �لنقابة.
 6 �إغ��الق  �إن  للنقابة:  بيان  وق��ال 

م��اأرب، ق��ّدم ع��دة تو�شيات، خالل 
�الإن�شان،  حقوق  ملجل�س  تقريره، 
�حلوثي  ملي�شيات  ب��اإدر�ج  مطالباً 
���ش��م��ن ق���و�ئ���م �الإره������اب �ل����دويل، 
وقو�ئم �ملالحقة �جلنائية ملنتهكي 
حقوق �الأطفال يف �لعامل، وتقدمي 
�لدولية  �ملحاكمات  �إىل  قياد�تها 

جر�ء تلك �جلر�ئم.
كما طالب �الأمم �ملتحدة وجمل�س 
ت�شبب  م��ن  ك��ل  مبحاكمة  �الأم����ن 
�ل�شو�ريخ  ب����اإط����الق  �أ����ش���ه���م  �أو 
على  �ل���ع�������ش���و�ئ���ي���ة  و�ل�����ق�����ذ�ئ�����ف 
�ملدنين ال �شيما �لن�شاء و�الأطفال 
�لعقوبات  ب���ق���و�ئ���م  و�إدر�ج������ه������م 

�لدولية.
وعن �إمكانية �إدر�ج �حلوثي بقو�ئم 
�الإره���������اب، ي���ق���ول �مل��ت��خ�����ش�����س يف 
عبا�س،  �إي��ه��اب  �لدولية  �لعالقات 
تت�شاعد  �حل���وث���ي  “جر�ئم  �إن 
و�لع�شكري؛  �مل���ايل  �إي�����ر�ن  ب��دع��م 
�الإد�رة �الأمريكية  لذ� يتعن على 
و�ملجتمع �لدويل �لت�شدي �حلا�شم 

لهذه �جلماعة �الإرهابية«.
ملوقع  ت�����ش��ري��ح��ات��ه  يف  وي�����وؤك�����د، 

�أمثلة عن  �لتقرير  �ملتطرفة، ذكر 
�أط���ف���ال دّرب���ه���م �حل���وث���ي���ون على 

�لقتال، وغرّيو� عقيدتهم.
�ل�شيا�شي  �مل���ح���ل���ل  �أع�������رب  وه���ن���ا 
�ل�شمريي  ع��ب��د�ل�����ش��ت��ار  �ل��ي��م��ن��ي 
للدر��شات  ج���ه���ود  م���رك���ز  رئ��ي�����س 
ب��ال��ي��م��ن، ع��ن ت��خ��ّوف��ه م��ن حتول 
تنظيم  �إىل  �حل���وث���ي  م��ل��ي�����ش��ي��ات 
بدعم  �ليمن  يف  جديد  “د�ع�س” 

�إير�ين.
خا�شة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وي�����ش��ي��ف، 
�أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
�الأطفال  ت�����ش��ت��ه��دف  “�مللي�شيات 
و�لطائر�ت  بال�شو�ريخ  و�ملدنين 
دون  �الأل��غ��ام  زرع  �أو عرب  �ملفخخة 
و�زع من �أخالق �أو دين، كما تقوم 
ب��ه��م يف  و�ل����زج  �الأط���ف���ال  بتجنيد 
�أدجلتهم  �أو حماولة  �أت��ون �حلرب 
يف  �لبغي�شة  �حل��وث��ي��ة  بالعقيدة 
جر�ئم حرب مل ي�شبق لها مثيل«.

اإذاعية حمطات  غلق 6 
باجلر�ئم  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات  ت��ك��ت��ِف  ومل 
�ل���ب�������ش���ع���ة ب����ح����ق �الأط�������ف�������ال، بل 

“�إير�ن  �أن  “�شكاي نيوز عربية”، 
باإمد�د  �جل��ر�ئ��م  تلك  خلف  تقف 
�للوجي�شتي  ب��ال��دع��م  �حل��وث��ي��ن 
وباأ�شلحة متقدمة ت�شمح لهم بقتل 
�الأطفال و�العتد�ء على �ملدنين؛ 
�الأيديولوجية  تطبيق  يف  �أم����اًل 
�لع�شور  ����ش���اح���ب���ة  �الإي�����ر�ن�����ي�����ة 
�ليمن”. �أب����ن����اء  ع��ل��ى  �ل��و���ش��ط��ى 
مطالب  �لدويل  “�ملجتمع  وتابع: 
بالت�شدي لتلك �النتهاكات  حالياً 
ومعاقبة مرتكبيها؛ الإنقاذ �أطفال 
تلك  ب��ر�ث��ن  م��ن  و�ملدنين  �ليمن 

�جلماعة �الإرهابية«.

جرمية جتنيد االأطفال
تقرير  ك�����ش��ف  �ل�������ش���دد،  ه����ذ�  ويف 
�ل�����ش��ب��ت ملجل�س  رف��ع��ه  �أمم�����ي، مت 
�النقالبين  �ل��دويل، قيام  �الأم��ن 
ب��ت��ج��ن��ي��د �الأط�����ف�����ال يف �حل�����رب، 
و�ملخّيمات  �مل��د�ر���س  م�شتخدمن 

�ل�شيفية و�مل�شاجد.
ك��م��ا �أع������رب �خل������رب�ء �الأمم���ي���ون 
قانون  م�شروع  تقدمي  نّيتهم  عن 
بفر�س  �ل������دويل  �الأم������ن  مل��ج��ل�����س 

عقوبات على �الأفر�د �ملُ�شاركن يف 
جتنيد �الأطفال بحرب �ليمن.

�إن خرب�ء  وقال �لتقرير �الأمم��ي: 
“قائمة  ل��دي��ه��م  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
ب�1406 �أطفال ترت�وح �أعمارهم 
جّندهم  ع����ام����اً،  و17   10 ب���ن 
�حلوثيون، ولقو� حتفهم يف �شاحة 

�لقتال يف 2020«.
حمالتها  �مللي�شيات  و����ش��ل��ت  كما 
وتاأمن  �ل�شكان،  الأدجلة  �ملنهجية 
�ملدمرة،  حل��رب��ه��ا  �مل��ح��ل��ي  �ل��دع��م 
وجت��ن��ي��د �الأط���ف���ال و�ل����زج ب��ه��م يف 

�ملعارك، بح�شب �لتقرير �الأممي.
�حلوثية  �ل���ق���ي���اد�ت  ���ش��م��ن  وم����ن 
�لتجنيد  ب��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن�����ش��ط  �ل��ت��ي 
�لعاطفي،  ن��ا���ش��ر  حم��م��د  �مل��دع��و 
ل��ل��دف��اع يف حكومة  �مل��ع��ن وزي�����ر�ً 

�النقالب.
وف����ي����م����ا ح�����ّم�����ل ����ش���ق���ي���ق زع���ي���م 
�ملعن  �حل��وث��ي  يحيى  �مللي�شيات 
بحكومة  و�لتعليم  للرتيبة  وزي��ر 
جتنيد  م���������ش����وؤول����ي����ة  �حل������وث������ي، 
�الأط����ف����ال، و�����ش���ت���خ���د�م �مل���د�ر����س 
و�ملخميات لن�شر �لعقيدة �حلوثية 

�إذ�ع�������ات حم��ل��ي��ة يف ���ش��ن��ع��اء قمع 
ت��ع�����ش��ف��ي وت��ق��ي��ي��د حل���ري���ة �ل�����ر�أي 
�إعادة  ب�شرعة  مطالباً  و�لتعبري، 
ب�����ث ه������ذه �الإذ�ع��������������ات، و�إي�����ق�����اف 
�لقانونية  غ���ري  �الإج���������ر�ء�ت  ك���ل 

للملي�شيات.
�ملعنية  �ملنظمات  ك��ل  �لبيان  ودع��ا 
ب���ح���ري���ة �ل���������ر�أي و�ل���ت���ع���ب���ري ويف 
مقدمتها �حتاد �ل�شحفين �لعرب 
لل�شحفين  �ل�������دويل  و�الحت��������اد 
�ملوقوفة،  �الإذ�ع���ات  مع  للت�شامن 
�لتع�شف،  ه��ذ�  الإي��ق��اف  و�ل�شغط 
عمل  �أم��ام  �لعر�قيل  كل  و�إ�شقاط 

و�شائل �الإعالم يف �ليمن.
وخالل 7 �شنو�ت، �شّنت �مللي�شيات 
ح��م��الت ���ش��د و���ش��ائ��ل �الإع����الم يف 
 80 نحو  �إي��ق��اف  �إىل  �أدت  �ليمن 
 7 طيلة  وجملة  و�شحيفة  �إذ�ع���ة 
�أكرث  �أع��و�م م�شت، كما مت حجب 
م��ن 200 م��وق��ع �إخ��ب��اري حملي 

ودويل باليمن.
�ل�شمريي  عبد�ل�شتار  يعود  وهنا 
�حلوثي  “ملي�شيا  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
�شيا�شة  ت��ط��ب��ق  ف��ا���ش��ي��ة،  ج��م��اع��ة 
�أي  ت��ق��ب��ل  �ل����و�ح����د، وال  �ل�����ش��وت 
�أنها  م��ع��ت��رب�ً  خمتلف”،  ����ش���وت 
تنتهج �شلوكاً عدو�نياً �شد و�شائل 
�إمي��ان��ه��ا بحرية  ل��ع��دم  �الإع������الم؛ 
حرية  �أو  و�الخ������ت������الف  �ل���������ر�أي 

�ل�شحافة و�حلق يف �لتعبري.
تكتفي  ال  “�مللي�شيات  وي�����ش��ي��ف: 
�ليمنية،  �الإع��الم  و�شائل  باإغالق 
�ع��ت��ق��االت بحق  ب��ل ت�شّن ح��م��الت 
على  وت��ت��ج�����ش�����س  �ل�������ش���ح���ف���ي���ن، 
وتفر�س  �ل���ر�أي،  وكتاب  �لن�شطاء 
على  �الأمنية  �حلديدية  قب�شتها 

مو�قع �لتو��شل �الجتماعي«.
ويف �أحدث تقرير حقوقي تعر�شت 
 1400 �إىل  �ل�شحفية  �حل��ري��ات 
�ن��ت��ه��اك م��ن��ذ �الن��ق��الب �حلوثي، 
�رت���ك���ب���ت �مل��ل��ي�����ش��ي��ات �الإره���اب���ي���ة 

غالبيتها.
�شحافياً   12 ه���ن���اك  ي�����ز�ل  وال 
�حلوثي،  ملي�شيات  ل��دى  معتقاًل 
فيما يو�جه 4 منهم حكماً �شيا�شياً 

جائر�ً باالإعد�م.

حمارق احلوثي تبتلع 2600 طفل ميني.. جرائم حرب تقتل الرباءة

�مل�شوؤول  و�أك�����د  �ل���ن���ووي.  �إي�����ر�ن 
جم����دد� ع��ل��ى رغ��ب��ة و����ش��ن��ط��ن يف 
�لدخول يف حمادثات مبا�شرة مع 
تفيد يف  �شوف  �إن��ه��ا  قائال  �إي���ر�ن 
بالنظر  �لعملية  بخطى  �الإ���ش��ر�ع 
�لوقت  م���ن  �ل��ق��ل��ي��ل  ت��ب��ق��ي  �إىل 
للتو�شل �إىل �تفاق، لكنه �أو�شح �أن 
�لطرفن مل يقرتبا من �لو�شول 
مبا�شرة  ن��ل��ت��ق  “مل  �الأم����ر  ل��ه��ذ� 
�أن  م��وؤ���ش��ر  �أي  ل��دي��ن��ا  لي�س  ب��ع��د. 
ت�شتاأنف  ع��ن��دم��ا  ���ش��ي��ح��دث  ذل���ك 
�ملتحدث  قال  ب��دوره،  �ملحادثات«. 
با�شم وز�رة �خلارجية �الأمريكية، 

�لوقت �الآن… كي تقرر �إير�ن ما 
�إذ� كانت م�شتعدة التخاذ �لقر�ر�ت 
�لالزمة  �ل�����ش��روري��ة  �ل�شيا�شية 

للعودة �مل�شرتكة لالتفاق«.
وتابع: “نحن يف �ملرحلة �لنهائية، 
�إي��ر�ن �خلطى  �إ�شر�ع  بالنظر �إىل 
�ل��ن��ووي��ة ف���اإن لدينا  يف ج��ه��وده��ا 
�أ����ش���اب���ي���ع ق��ل��ي��ل��ة ل��ل��ت��و���ش��ل �إىل 
�أنه يف حالة عدم  موؤكد�  �تفاق”، 
�لتو�شل التفاق مع �إير�ن، �شيكون 
�ل�شغوط  زي����ادة  و����ش��ن��ط��ن  ع��ل��ى 
و�لدبلوما�شية  “�القت�شادية 
يف مو�جهة برنامج  وغري ذلك” 

•• عوا�صم-وكاالت

وز�رة  يف  ك��ب��ري  م�������ش���وؤول  ك�����ش��ف 
�خلارجية �الأمريكية �أن �ملحادثات 
غ����ري �مل���ب���ا����ش���رة ب����ن �ل����والي����ات 
�إىل  �لعودة  ب�شاأن  و�إي��ر�ن  �ملتحدة 
 2015 ل���ع���ام  �ل���ن���ووي  �الت���ف���اق 
وباتت  �لنهائية  “�ملرحلة  تدخل 
توقع  بينما  �الأخري”،  �لرمق  يف 
حمللون �أن ي�شهد �ل�شهر �جلاري 
“قر�ر�ت  ب���ع���د  و���ش��ي��ك��ا  �ت���ف���اق���ا 

�شيا�شية«.
و�جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة، �أع���ل���ن كبري 
م��ف��او���ش��ي �الحت����اد �الأوروب������ي يف 
مور�،  �إن��ري��ك��ي  فيينا،  مفاو�شات 
ت���ع���ل���ي���ق �جل�����ول�����ة �ل���ث���ام���ن���ة من 
�لربنامج  ح��ول  فيينا  مفاو�شات 
الفتا  للت�شاور،  �الإي��ر�ين  �لنووي 
�ملحادثات  يف  �مل�����ش��ارك��ن  �أن  �إىل 
بالدهم  ع��و����ش��م  �إىل  ���ش��ي��ع��ودون 
�الأ�شبوع  للعودة  متهيد�  للت�شاور 
قر�ر�ت  �تخاذ  من  بد  وال  �ملقبل، 
رفع  م�شاألة  وتعد  �الآن.  �شيا�شية 
ب�شمانات  و�ملطالبات  �لعقوبات 
م���ن �أب�����رز �ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي حالت 
حتى �ل�شاعة دون �لتو�شل لتو�فق 
�لعا�شمة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ن  ب����ن 
�جلوالت  م��دى  على  �لنم�شاوية، 

�لثماين �ل�شابقة �لتي �نطلقت يف 
�أبريل �لعام �ملا�شي.

ملاذا تاأجلت املفاو�شات؟
�ملحلل �الإير�ين �أميد �شكري، قال 
�إنه  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع 
�ملو�قف  جميع  من  �لرغم  “على 
�جلانبن  ل�����دى  ف������اإن  �الأخ��������رية 
�تفاق  �إىل  للتو�شل  قوية  حو�فز 
فاإد�رة  �لنووي،  �التفاق  �أج��ل  من 
ج��و ب��اي��دن حت��ت��اج ب��ع��د خروجها 
�مل�����ش��ط��رب م��ن �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، �إىل 
�خلارجية،  �ل�شيا�شة  يف  �خ���رت�ق 
للخروج  ت�شعى  ط��ه��ر�ن  وك��ذل��ك 
و�إنهاء  �ل��زج��اج��ة  �أزم���ة عنق  م��ن 
و�لت�شوية  �الأمريكية،  �لعقوبات 
�لدبلوما�شية �شتمنع ماأزقا نوويا 

يوؤدي �إىل مو�جهة ع�شكرية«.
م�شت�شاري  كبري  �شكري  و�أ���ش��اف 
�ل�شيا�شة �خلارجية و�أمن �لطاقة 
يف مركز “حتليالت دول �خلليج” 
)مقره و��شنطن(: “ومع ذلك، ال 
يبدو  �أن  �لطرفن  م��ن  �أي  يريد 
ت�����ش��ي��ع �لوقت  ���ش��ع��ي��ف��ا، و�إي������ر�ن 
من  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م�شمى  حت��ت 
تخ�شيب  م�����ش��ت��وى  زي������ادة  �أج�����ل 
�أجهزة  ع���دد  �ل��ي��ور�ن��ي��وم وزي�����ادة 
�ملزيد  ل��ك�����ش��ب  �مل����رك����زي  �ل���ط���رد 

م���ن �ل��ن��ق��اط يف �مل���ح���ادث���ات، ويف 
قريبا  التفاق  �لتو�شل  عدم  حال 
طريق  على  حقا  �لبلد�ن  �شيكون 

�ل�شر�ع �لع�شكري«.
�ملحادثات،  تعليق  �أ���ش��ب��اب  وح���ول 
رفع  على  �إي���ر�ن  “�إ�شر�ر  �أن  �أك��د 
رئي�شي”،  �شبب  �لعقوبات  جميع 
�ملتوقع  “من  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��ري� 
ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ق�����ش��رية �الأج���ل 

بحلول نهاية فرب�ير«.
ولفت �إىل �أن هناك قنو�ت �ت�شال 
�أمريكية- �إير�نية خالل �ل�شنو�ت 
�ملحادثات  تكررت  حيث  �ملا�شية، 
�جلانبن  ب��ن  �مل��ب��ا���ش��رة  �ل�شرية 
و�أفغان�شتان  �لعر�ق  ق�شايا  ب�شاأن 

باالإ�شافة �إىل �التفاق �لنووي.
مطالبات  ه��ن��اك  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�تفاق  ع��ق��د  ب�������ش���رورة  �إي���ر�ن���ي���ة 
�الإيجابي  �الأث���ر  �أج��ل  م��ن  �شريع 
ل��ذل��ك يف خ��ل��ق ه����دوء ن�����ش��ب��ي يف 
�ل��ب��ي��ئ��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة م���ن حيث 
�لت�شخمية  �ل����ت����وق����ع����ات  ك���ب���ح 
و�ملوؤقتة  �ل��ز�ئ��ف��ة  و�لتخفي�شات 
الأ����ش���ع���ار �ل�����ش��رف �الأج���ن���ب���ي مع 
�الأجنبي  �ل��ن��ق��د  م�����و�رد  حت���ري���ر 
�ملحجوبة يف بع�س �لدول وتوفري 

�ل�شادر�ت �لنفطية.
�ملتحدة  �ل���والي���ات  �أن  ع��ل��ى  و�أك����د 

تريد �لعودة �إىل �التفاق �لنووي، 
لكنها ال تريد �لرد ب�شكل �إيجابي 
على جميع مطالب طهر�ن، �إذ �إن 
�ل�شيا�شية  �ل��ق��ر�ر�ت  �ل��ه��دف م��ن 
هو �لتو�شل �إىل �تفاق �شامل على 

�ملدى �لق�شري.

 �شفقة حمتملة
�الأك�������ادمي�������ي �الإي������������ر�ين �أح���م���د 
هناك  �إن  ق�����ال  ز�ده،  ه��ا���ش��م��ي 
�إفر�جا  �شت�شمل  حمتملة  �شفقة 
�الأمريكين،  للمعتقلن  متبادال 
�ل�شو�ريخ  ب��رن��ام��ج  ت��ع��ال��ج  وال 
�ل���ب���ال���ي�������ش���ت���ي���ة وال  �الإي������ر�ن������ي������ة 
�شلوك  وال  �الإي��ر�ن��ي��ة  �مليلي�شيات 

طهر�ن �ملزعزع لال�شتقر�ر.
ت�شريحات  يف  ز�ده،  و�أ������ش�����اف 
�أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع 
مرحلة  �إىل  و���ش��ل��ت  �مل���ح���ادث���ات 
�شنع �لقر�ر وبات �التفاق و�شيكا 
خا�شة يف ظل �شغوط دولية لكبح 
�شباق �إير�ن �لنووي �لذي يجري 
ع��ل��ى ق����دم و����ش���اق ب���ال���ت���و�زي مع 
�مل��ح��ادث��ات. و�ت��ف��ق م��ع “�شكري” 
�أي  لتحقيق  ي�شعى  ب��اي��دن  �أن  يف 
مكا�شب يف ظل �شعبيته �ملت�شائلة 
قبيل �نتخابات �لتجديد �لن�شفي 
��شتعادة  و�أن  �مل��ق��ب��ل،  نوفمرب  يف 

�ل�شفقة ومعها قيود على �لقدرة 
�شاأنها  م���ن  الإي�������ر�ن  �الإن���ت���اج���ي���ة 
�لرئي�شية  حملته  ب��وع��د  تفي  �أن 
رغم  تر�مب،  �أن�شاأه  خرقا  وتغلق 
�أنه �شيت�شبب يف خماطر �شيا�شية 
ك���ب���رية ع���ل���ى �مل������دى �ل��ب��ع��ي��د ما 
ما  وه��و  ز�ئ��ف��ا،  موؤقتا  ن�شر�  يعد 
�ن�����ش��ح��اب ن��ائ��ب �ملوفد  ����ش��ت��دع��ى 
�خل����ا�����س ل���ل�������ش���وؤون �الإي����ر�ن����ي����ة 
رف�شه  ب���ع���د  ن��ي��ف��ي��و  ري���ت�������ش���ارد 
ل�شيا�شة �لتخاذل من قبل �الإد�رة 

�حلالية.

الرمق االأخري
م�شوؤول  ع��ن  “رويرتز”  ونقلت 
�أمريكي مطلع على �ملفاو�شات �أن 
فيينا  ت�شت�شيفها  �لتي  �ملحادثات 
�ل�شاقة  �مل���ح���ادث���ات  �أك�����رث  “من 
من  �الآن”  حتى  �أجريناها  �لتي 
�ملعروف  �التفاق  �إىل  �لعودة  �أجل 
ر�شميا با�شم خطة �لعمل �ل�شاملة 
�لرئي�س  �شحب  و�ل��ذي  �مل�شرتكة 
�الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب بالده 

منه يف 2018.
و�أ�شاف �مل�شوؤول: “حققنا تقدما 
�خلالفات…  ه����وة  ت��ق��ل��ي�����س  يف 
ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ  �الآن وق����ت  ح����ان 
“حان  �أن��ه  �إىل  الفتا  �شيا�شية”، 

منخرطون  “نحن  بر�ي�س:  نيد 
مبفاو�شات  مبا�شر  غري  �شكل  يف 
فيينا.. نعتقد باأن نافذة �لفر�شة 
�الآن هذه  ل��ك��ن  م��ف��ت��وح��ة،  ت��ب��ق��ى 
�أ�شيق  وت�����ش��ب��ح  ت��غ��ل��ق  �ل���ن���اف���ذة 
و�أ�شيق وال �أريد �حلديث حتديد� 
“�جلميع  �أي���ن ن��ح��ن«. و�أ����ش���اف: 
�ملرحلة  �إىل  و���ش��ل��ن��ا  �أن���ن���ا  ي��ع��ل��م 
�ل����ذي يتطلب  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة، �الأم�����ر 
ق�����ر�ر�ت ���ش��ي��ا���ش��ي��ة. ول���ذل���ك فاإن 
�ملبعوث  فيهم  مب��ن  �مل��ف��او���ش��ن، 
�خلا�س )روب��رت( مايل، يعودون 

�إىل �لعو��شم للت�شاور«.

»اأيام حا�سمة«.. ملاذا تاأجلت اجلولة الثامنة من مفاو�سات فيينا؟

»اخليار النووي« االأمريكي.. ف�سل رو�سيا عن نظام »�سويفت« ••وا�صنطن-وكاالت

توعد �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن رو�شيا ب�”عو�قب �قت�شادية وخيمة” �إذ� 
�أوكر�نيا، مع �حتمال �إطالق �لواليات �ملتحدة �لعنان حلزمة عنيفة  غزت 
�لرو�شي،  �القت�شاد  ��شتبعاد جزء كبري من  �شاأنها  �لتي من  �لعقوبات  من 

من �لنظام �ملايل �لعاملي.
ويف هذ� �الإطار، �عتربت �شحيفة “نيويورك تاميز” �الأمريكية �أنه عندما 
يتعّلق �الأمر باإحلاق �ل�شرر باقت�شاد رو�شيا، فاإن �ل�شوؤ�ل �الأكرب �لذي يدور 

بن خرب�ء �لعقوبات، ما م�شري نظام “�شويفت”؟.
ويف دو�ئر �لعقوبات، ُيو�شف حترك �لواليات �ملتحدة وحلفائها �الأوروبين 

لعزل �مل�شارف يف رو�شيا عن نظام “�شويفت” �لعاملي ب�”�خليار �لنووي«.
عليها،  يبدو  �لتي  بالب�شاطة  لي�س  �الأم��ر  �إن  �ل�شحيفة  قالت  ذل��ك،  وم��ع 
وميكن �أن يوؤدي �إىل عو�قب غري مق�شودة ب�شبب حجم رو�شيا، ومكانتها يف 
�القت�شاد �لعاملي. وقال �آدم �شميث، �لذي �شغل من�شب م�شوؤول �لعقوبات يف 

وز�رة �خلز�نة يف �إد�رة �لرئي�س �الأمريكي �ل�شابق بار�ك �أوباما: “�القت�شاد 
�لرو�شي خمتلف. �إنه �شعف حجم �أي �قت�شاد عاقبته �لواليات �ملتحدة على 
�إد�رة  �أن  �خلز�نة  وز�رة  با�شم  متحدثة  عن  �ل�شحيفة  ونقلت  �الإط���الق«. 
بايدن كانت تّيم “�لتد�عيات” �ملحتملة الأي عقوبات تفر�شها على رو�شيا، 

وتدر�س طرقاً لتقليل �أي �آثار �شلبية غري مق�شودة.
عن  ممثلن  مع  بايدن  �إد�رة  من  م�شوؤولون  �لتقى  �ملا�شي،  �الأ�شبوع  ويف 
�مل�شارف �الأمريكية ملناق�شة �ملخاطر و�الآثار �ملحتملة للعقوبات على رو�شيا، 
عن  للعقوبات  تعر�شت  �لتي  �لكيانات  لف�شل  �ملمكنة  �لتد�عيات  فيها  مبا 
نظام �شويفت. ونظام “�شويفت” هو �شبكة عاملية ت�شتخدمها كل �ملوؤ�ش�شات 
�ملالية تقريباً حول �لعامل لتحويل �الأمو�ل فيما بينها، وحجر ز�وية للنظام 

�لدويل للمدفوعات. ورغم بذل ق�شارى جهدها لتكون تر�شاً غري �شيا�شي 
يف �لنظام �ملايل �لدويل، وجد “�شويفت” نف�شه يف بع�س �الأحيان متورطاً 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ق��ررت  �إذ�  �إن��ه  �ل�شحيفة  وقالت  دبلوما�شية.  نز�عات  يف 
فر�س عقوبات على �مل�شارف �لرو�شية، فيمكنها حينئٍذ �لقول �إن “�شويفت” 

�نتهك تلك �لعقوبات باال�شتمر�ر يف �ل�شماح لتلك �مل�شارف با�شتخد�مه.
وم��ن ���ش��اأن ق��ان��ون �ل��دف��اع ع��ن �شيادة �أوك��ر�ن��ي��ا ع��ام 2022، �ل��ذي ك�شفه 
على  بعقوبات  ي�شمح  �أن  �ل�شهر،  ه��ذ�  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �لدميقر�طيون 
�إد�رة  لكن  “�شويفت”،  مثل  �ملتخ�ش�شة،  �ملالية  �لر�شائل  خدمات  مقدمي 

بايدن ميكنها �أي�شاً فر�س مثل هذه �لعقوبات، دون مو�فقة �لكونغر�س.
غزت  عندما   ،2014 يف  �ل�شابق،  يف  �لتهديد�ت  هذه  مثل  رو�شيا  و�جهت 

رو�شيا �شبه جزيرة �لقرم و�شمتها، كانت هناك دعو�ت يف �أوروبا ال�شتبعاد 
رو�شيا  وزر�ء  رئي�س  ميدفيديف،  دم��ي��رتي  وق��ال  “�شويفت«.  م��ن  رو�شيا 

يومها، �إن مثل هذه �خلطوة �شتكون “�إعالن حرب«.
�مل��ت��ح��دة و�أوروب�����ا ق��د تبحثان  �ل��والي��ات  �إن  ويف ه��ذ� �الإط����ار، ق��ال �شميث 
“ومع  �لعقوبات  من  �لطاقة،  مثل  معينة،  رو�شية  قطاعات  الإعفاء  طرقاً 
لها عو�قب غري  تكون  قد  �لرو�شي  �القت�شاد  لقطع  �لتحركات  فاإن  ذلك، 
مق�شودة، مثل رد �نتقامي من مو�شكو، قد يهز �الأ�شو�ق �لعاملية«. وقد ال 
�إذ  �ملا�شي،  يف  كما  خطري�ً  “�شويفت”  عن  مو�شكو  بف�شل  �لتهديد  يكون 
طورت �لعديد من �لدول، مبا فيها رو�شيا، �أنظمتها للر�شائل �ملالية، و�لتي 
�ملالية  لل�شركات  ت�شمح  قد  �أنها  �إال  “�شويفت”،  من  تطور�ً  �أق��ل  �أنها  رغم 
�لرو�شية باحلفاظ على �الت�شاالت مع �لعامل. بد�أت رو�شيا تطوير نظامها 
يف 2014 و�شط تهديد�ت بت�شعيد �لعقوبات من �لواليات �ملتحدة. ويّتفق 
بع�س �خلرب�ء يف �لعقوبات على رو�شيا على �أن �مل�شوؤولن �لغربين يبالغون 

يف �الآثار �ملحتملة لف�شل رو�شيا عن “�شويفت«.
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�أم�س �الأربعاء  يف لبنان تخليها عن عدد   “�لنهار”  �أعلنت �شحيفة 
مطبوعاً، لدعم �إجر�ء �النتخابات �لنيابية �ملقبلة.

كل  نعمل  “�أن  ب�  موؤمنة  “�لنهار”،  �أن  �ل�شحيفة  موقع  على  وج��اء 
ما بو�شعنا من �أجل �إي�شال �شوت �لنا�س و�أن حت�شل �النتخابات يف 
مل  “�ليوم  �فتتاحيتها:  يف  �ل�شحيفة  وتابعت  �مل��ق��ررة«.  مو�عيدها 
نعمد �إىل طباعة �لعدد، �شنقدم �لورق و�حلرب من �جلريدة من �أجل 
وقالت �ل�شحيفة   .”2022 طباعة جزء من م�شتلزمات �نتخابات 
و�لورق”  �حلرب  ثمن  “لتوفري  �ليوم  �لورقية  طبعتها  حجبت  �إنها 
و�لتربع بثمن “�لكلفة �إىل وز�رة �لد�خلية، م�شاهمة رمزية يف تغطية 
تكاليف �النتخابات«. هذ� ودخلت �حتاد�ت ونقابات �لنقل �لربي يف 
رف�س  على  �حتجاجاً  �الأرب��ع��اء،  �أم�س  �شباح   عام  �إ�شر�ب  يف  لبنان، 

�حلكومة ملطالبها، وفق موقع �إذ�عة �شوت بريوت �نرتنا�شيونال.
وقال �ملوقع �إن جميع �لطرقات �لرئي�شية �ملوؤدية �إىل بريوت، �أغلقت 
ب�شب �الإ�شر�ب �لذي دعت �إليه �الحتاد�ت و�لنقابات على �متد�د �أيام 
2 و3 و4 من �ل�شهر �جل��اري. وت�شبب �الإ�شر�ب �لذي عطل تنقل 
و�جلامعات،  �ملد�ر�س  جميع  �إغ��الق  يف  �أي�شاً  و�للبنانين،  �ملوظفن 

و�أوقف حركة �شهاريج �ملحروقات وغريها.

عاماً   20 �ل�شجن  �لثالثاء  �الأول  �أم�س  �جلز�ئرية   �لنيابة  طلبت 
�أثناء �شغله هذ�  �لف�شاد  �الأ�شبق �شكيب خليل، بتهمة  �لطاقة  لوزير 
�ملن�شب �أكرث من 10 �أعو�م يف عهد �لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة، 
“�لتم�س  �لر�شمية  �لوكالة  وقالت  �جلز�ئرية.  �الأنباء  وكالة  ح�شب 
�لعا�شمة،  وكيل �جلمهورية لدى حمكمة �شيدي �أحممد باجلز�ئر 
�شكيب  �الأ�شبق  �لطاقة  لوزير  نافذ�ً  حب�شاً  عاماً   20 �لثالثاء،  يوم 
كما  �لقطاع«.  ر�أ���س  على  ك��ان  حن  بالف�شاد  حماكمة  �أول  يف  خليل 
طلبت �لنيابة �ل�شجن 10 �أعو�م للمدير �لتنفيذي �الأ�شبق ملجموعة 
�لق�شية  يف  م��زي��ان  حممد  ���ش��ون��اط��ر�ك  �حلكومية  و�ل��غ��از  �لنفط 
�ملنقولة  �لعقارية  �ملمتلكات  م�شادرة  �أي�شاً  �لنيابة  وطلبت  نف�شها. 
للوزير �الأ�شبق وعائلته، و�أر�شدتهم �لبنكية، مع تاأييد �الأمر �لدويل 
بالقب�س عليه. و�شدر �حلكم �شد �شكيب خليل غيابياً، ويرجح �أنه يف 
�أما حممد مزيان فيق�شي  �لتي يحمل جن�شيتها،  �ملتحدة  �لواليات 
�الأنباء �جلز�ئرية،  وكالة  �أخ��رى. وح�شب  �ل�شجن يف ق�شية  عقوبة 
و”�شوء  للغري”  م���ربرة  غ��ري  �م��ت��ي��از�ت  “منح  ب���  متهم  خليل  ف���اإن 
��شتغالل �لوظيفة” و”�إبر�م �شفقات خمالفة للت�شريع و�لقو�نن«.

�أعلن بيان �أمني عر�قي  �أم�س �الأربعاء مقتل 5 من د�ع�س بعد �شربة 
�شمال  كلم   400 نينوى  كهفاً يف جنوب حمافظة  ��شتهدفت  جوية 
بغد�د. وذكر بيان خللية �الإعالم �الأمني يف قيادة �لعمليات �مل�شرتكة 
�أن قيادة �لقوة �جلوية نفذت فجر �ليوم �شربات جوية   : �لعر�قية 
�حل�شر  �شحر�ء  يف  د�ع�����س  لتنظيم  كهف  �شد  �إف16-  ب��ط��ائ��ر�ت 
عنا�شر  م��ن  خم�شة  مقتل  ع��ن  �أ�شفر  م��ا  نينوى،  حمافظة  جنوبي 

�لتنظيم �الإرهابي.

جنائي  بتحقيق  �الإ�شر�ئيلية،  �ل�شلطات  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  طالبت 
كامل يف وفاة �مل�شن �لفل�شطيني �الأمريكي، عمر حممد عبد �ملجيد 
يف  �هلل  ر�م  ق��رب  �الإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  قبل  من  �عتقاله  بعد  �أ�شعد، 

�ل�شفة �لغربية �ملحتلة منذ �أ�شبوعن.
ووفق هيئة �لبث �الإ�شر�ئيلي مكان، قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية 

�إنها تريد معلومات �إ�شافية على وجه �ل�شرعة عن �لق�شية �ملقلقة.
وي�شار �إىل �أن �مل�شن �لفل�شطيني �الأمريكي، 80 عاماً، تويف يف �ل�شهر 
�ملا�شي بعد �أن �عتقله جنود كبلو� يديه باأ�شفاد قبل فكها، وتركوه يف 

�لربد يف مبنى مهجور.
وقال �شقيق �أ�شعد ل� “يديعوت �أحرونوت”، �إن يف �الإجر�ء�ت “حماباة 

وعن�شرية” و�تخذت فقط الأن �مل�شن �أمريكي �جلن�شية.

عوا�صم

بريوت

اجلزائر

بغداد

وا�سنطن

اإ�سرائيل ت�سجل 122 وفاة واأكرث من 
60 األف اإ�سابة جديدة ب� »كورونا«

•• رام اهلل -وام: 

�أعلنت وز�رة �ل�شحة �الإ�شر�ئيلية ت�شجيل 122 حالة وفاة و60،329 �إ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا بعد فح�س 230،715 عينة خمربية.

وبلغ عدد �لوفيات 8926 حالة بعد �أن توقف �لعدد �أم�س �الأول عند 8804 
حيث يالحظ �أن تلك �الأعد�د ت�شجل عن �الأيام �الأخرية ولي�س فقط عن �آخر 
�شاعة   24 �آخ��ر  �مل�شجلة خالل  للبيانات  ووفًقا  �الإ�شابات.  كما يف  �شاعة   24
فاإن عدد �حلاالت �لن�شطة بلغت 435،189 و�أن هناك 1085 حالة و�شفت 

باخلطرية و�حلرجة و260 مو�شولن باأجهزة �لتنف�س �ال�شطناعي.

اإ�سابات كورونا يف اأملانيا تتخطى 10 ماليني 
•• برلني-رويرتز

كورونا  بفريو�س  �ليومية  �الإ���ش��اب��ات  يف  ج��دي��دة  قيا�شية  قفزة  �أملانيا  �شهدت 
�إجمايل  24 �شاعة ليتجاوز  208498 حالة خالل  �إذ �شجلت  �أم�س �الأربعاء 
�الإ�شابات هناك حاجز ع�شرة مالين. وبلغت �الإ�شابات �ليومية يف �لثاين من 
يناير- كانون �لثاين، �أي قبل �شهر، 12515 حالة. كما بلغ معدل �الإ�شابة يف 
�شبعة �أيام �أعلى م�شتوى له على �الإطالق عند 1227.5 حالة لكل 100 �ألف 
من �ل�شكان مع �نت�شار متحور �أوميكرون �شديد �لعدوى يف جميع �أنحاء �لبالد. 
�الإجمايل  �لعدد  لي�شل  �الأربعاء  �أم�س   196 �لفريو�س  جر�ء  �لوفيات  وبلغت 
وقال وزير �ل�شحة كارل لوترباخ �إنه يتوقع �أن ت�شل موجة  �إىل 118170. 
�ألف   400 تبلغ  باإ�شابات  �شباط،  ذروتها يف منت�شف فرب�ير-  �إىل  �أوميكرون 
�أو�خر فرب�ير-  �أن تنح�شر وحتدث عن �حتمال تخفيف �لقيود يف  يوميا قبل 

�شباط �أو �أو�ئل مار�س -�آذ�ر �إذ� ظل �لو�شع حتت �ل�شيطرة.

الرئي�س الرو�شي: اأمريكا جتر رو�شيا للحرب

بوتني يلعب اجلودو مع الغرب... هكذا يح�سد النقاط

غينيا بي�ساو.. عا�سر انقالب يف 48 عاما بعد خروج الربتغال

دبلوما�سي رو�سي: الدبلوما�سية الربيطانية »غري جمدية«فرن�سا: ال دالئل على اأن رو�سيا م�ستعدة للتحرك يف اأوكرانيا 
•• باري�س-رويرتز

قال وزير �خلارجية �لفرن�شي جان �إيف لو دريان للقناة �لثانية يف �لتلفزيون 
�لفرن�شي �أم�س �الأربعاء �إنه لي�س هناك دالئل يف هذه �ملرحلة ت�شري �إىل �أن 

رو�شيا م�شتعدة للتحرك يف �أوكر�نيا.
و�تهم �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن �لغرب �أم�س �الأول �لثالثاء بتعمد 

جر بالده �إىل حرب وبتجاهل خماوفها �الأمنية �ملتعلقة باأوكر�نيا.
وح�شدت رو�شيا ع�شر�ت �الآالف من قو�تها قرب حدودها مع �أوكر�نيا لكنها 
رو�شيا  ��شتيالء  �شنو�ت على  م��رور نحو ثماين  نية غزوها. وبعد  �أي  نفت 
على �شبه جزيرة �لقرم من �أوكر�نيا ودعمها ملقاتلن �نف�شالين يف دونبا�س 
لل�شر�ع  حمور�  �ل�شابقة  �ل�شوفيتية  �جلمهورية  �أ�شبحت  �لبالد  �شرق  يف 

فيما قد تكون �أخطر مو�جهة بن �ل�شرق و�لغرب منذ �حلرب �لباردة.
 
 

•• مو�صكو-وكاالت

�ملتحدة  �الأمم  يف  �مل�شتوى  رفيع  رو�شي  دبلوما�شي  هاجم 
�لدبلوما�شية �لربيطانية معترًب� �أنها “غري جمدية على 
�أم�س �الأربعاء بن  قبل مكاملة  كانت مقررة   �الإطالق”، 
و�لرئي�س  جون�شون  بوري�س  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س 

�لرو�شي فالدميري بوتن حول �الأزمة �الأوكر�نية.
وقال نائب �ل�شفري �لرو�شي لدى �الأمم �ملتحدة دميرتي 
بوليان�شكي يف مقابلة مع �شكاي نيوز”يوجد على �لدو�م 
جمال للدبلوما�شية، لكننا ب�شر�حة ال نثق يف �لدبلوما�شية 
�لربيطانية.  على مدى �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، �أثبتت 
غري  نظري،  وجهة  من  �أن��ه��ا،  �لربيطانية  �لدبلوما�شية 

�أري��د حًقا �الإ�شاءة  “ال  جمدية على �الإط��الق«. و�أ�شاف: 
�لدبلوما�شين  �أ����ش���دق���ائ���ي  خ��ا���ش��ة  ���ش��خ�����س،  �أي  �إىل 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ن، ل��ك��ن يف �حل��ق��ي��ق��ة، �ل��ن��ت��ائ��ج ال ت��دع��و �إىل 
�ملتحدة  و�ململكة  رو�شيا  بن  �لعالقات  وتوترت  �لفخر«. 
منذ ت�شميم جا�شو�س رو�شي �شابق و�بنته يف �إجنلرت� عام 
�أدت  �لق�شية  لكن هذه  تورطها،  رو�شيا  ونفت    .2018
�أوكر�نيا، حذر  �أزمة دبلوما�شية بن �لبلدين. وحول  �إىل 
من  كييف  �إىل  زي���ارة  خ��الل  �ل��ث��الث��اء  جون�شون  بوري�س 
بح�شول تدّخل ع�شكري رو�شي  “خطر و��شح وو�شيك” 
�أوكر�نيا، بعد ن�شرها ع�شر�ت �الآالف من �جلنود على  يف 
حدود �لبالد. وحث مو�شكو على “�شحب قو�تها” حمّذر�ً 
�شي�شّكل  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  رو���ش��ي  ع�شكري  ت��دّخ��ل  �أّي  �أّن  م��ن 

من  بريطانيا  طلبت  ولطاملا  وللعامل«.  لرو�شيا  “كارثة 
يجدد  �أن  �ملقرر  وم��ن  �لدبلوما�شي،  �مل�شار  �شلوك  رو�شيا 
�لهاتفي مع فالدميري  جون�شون مطلبه خالل �الت�شال 
بوتن. ويرى بوليان�شكي �أن �لدول �لغربية تبالغ يف عدد 
“بلغ  �ملنت�شرة. وقال لقناة �شكاي نيوز:  �لقو�ت �لرو�شية 
�لعدد �الآن 130 �ألًفا” بينما “كان باالأم�س مائة �ألف”، 
م�شيًفا: “ال �أعرف من �أين �أتو� بهذه �الأرقام ولي�س لدي 
�أدنى ثقة ببيانات �ال�شتخبار�ت �الأمريكية و�لربيطانية«.

�أن يتو�شل �لغرب  �أم��ل��ه يف  �ل��ث��الث��اء ع��ن  ب��وت��ن  و�أع���رب 
ذ�ته  �ل��وق��ت  م��ّت��ه��ًم��ا يف  الأزم��ت��ه��م��ا،  “حل”  �إىل  ورو���ش��ي��ا 
و��شنطن با�شتخد�م �أوكر�نيا �أد�ة جلّر مو�شكو �إىل “نز�ع 

م�شّلح«.

•• وا�صنطن-وكاالت

�ل��رو���ش��ي��ة يف  �ل�������ش���وؤون  خ��ب��ري  ر�أى 
�أرون  ليون  �الأمريكي  �مل�شروع  معهد 
�لتهديدية  �لتحركات  و�بل  رغم  �أنه 
و�خلطابات �لعدو�نية �شبه �ليومية، 
ال ينوي �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 

بوتن، �جتياح و�حتالل �أوكر�نيا.
�شريعاً  ب��وت��ن  ي��ف��وز  ي��ح��ب��ون ح���ن   
وب��ع��دد حم���دود م��ن �ل�����ش��ح��اي��ا. لقد 
�الأ�شبق  �ل�شوفييتي  �ل��زع��ي��م  �ع��ت��اد 
جوزف �شتالن على �أن يقول: “على 

�أر��شي �لعدو وبدماء قليلة«.
�حل������رب  يف  م����ن����ت���������ش����ر�ً  وب�������ش���ف���ت���ه 
�ل���ع���امل���ي���ة �ل���ث���ان���ي���ة، ي�����ش��ي��د �ل���رو����س 
ب�����ش��ت��ال��ن ك��م��ا مل ي�����ش��د ب���ه �الحت����اد 
و��شتحوذ  مم��ات��ه،  ب��ع��د  �ل�شوفييتي 
�ل�شوفييت  �لقادة  بن  وحيد�ً  بوتن 
�شتالن،  �أع���ق���ب���و�  �ل���ذي���ن  و�ل����رو�����س 
“فرخوفنيي  �لعليا، وهي  على رتبته 
�لقائد  �أو  غالفنوكوماندويو�شي” 

�الأعلى.

ي�شبقه بالنقاط
�أنه  “ذ�هيل”  �أرون يف �شحيفة  كتب 
وفقاً ال�شتطالع ر�أي حديث، فاإن ثلث 
�الأوكر�نين م�شتعدون حلمل �ل�شالح 
�لرو�س  و���ش��ي�����ش��ع��ر  �مل��ح��ت��ل��ن،  ���ش��د 
�مل�شتنقع  ت��ك��رر  �إذ�  ���ش��ري��ع��اً  ب��ال��ت��وت��ر 
�ل�شوفييت.  �ختربه  �ل��ذي  �الأف��غ��اين 

ومع توجهه نحو ما ميكن �أن يكون رئا�شة ملدى �حلياة 
بوتن.  يحتاجه  تعقيد  �آخ��ر  ذل��ك  �شيكون   ،2024 يف 
ب�شفته العب جودو �أو متحم�شاً للجودو وكان يوماً ما 
�أنه  بالتاأكيد  بوتن  يتذكر  لينينغر�د،  يف  للعبة  بطاًل 
نادر�ً ما يفوز �ملرء باإطاحة حا�شمة، �أو �الإيبون، 100 
�لتدريجية  �ملر�كمة  ه��و  �شيوعاً  �الأك���رث  ولكن  نقطة. 
للنقاط، و�ز�-�أري، 10 نقاط، ويوكو، نقطة و�حدة. يف 
مبار�ة �جلودو �الفرت��شية، ي�شبق بوتن �لغرب بكثري 
من �لنقاط، ومن �ملرجح �أن ي�شجل �ملزيد منها، ح�شب 

�لكاتب.

حركتان
ح�شد بوتن �أكرب عدد من �لنقاط بحركتن تر�شيان 
لقد  �ل��رو���س.  �الأوىل،  بالدرجة  يهمه  �ل��ذي  �جلمهور 
باأن  �ملتو��شلة  �لتلفزيونية  �قتنعو� من خالل �لدعاية 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  وحر�شتها  �شلحتها  �ل��ت��ي  �أوك��ر�ن��ي��ا 
خططت لهجوم على رو�شيا، �أو �لقرم �أو حمميتي �الأمر 

�لو�قع �ملوليتن لرو�شيا يف لوغان�شك، ودونت�شك.
ويف هذه �لرو�ية، و�جه بوتن �الأعد�ء و�أرعبهم باإظهار 
�لقوة �لع�شكرية �لرو�شية وجعلهم يهربون. مع �شعبيته 
�الأم،  �ملبنية ب�شكل كبري على دوره مد�فعاً عن �لوطن 

من �ملتوقع �أن يكون لهذه �لق�شة �أثر جيد يف �لد�خل.

•• عوا�صم-وكاالت

جنا رئي�س غينيا بي�شاو، عمر �شي�شوكو 
فا�شلة  �نقالب  حماولة  من  �إمبالو، 
خاللها  ُق��ت��ل  �ل��ث��الث��اء  �الأول  �أم�����س 

�الأم��ن بعد مهاجمة م�شلحن جممعا  ق��و�ت  ع��دد من 
كان ير�أ�س فيه �جتماعا ملجل�س �لوزر�ء بالبالد.

و�النقالب �جلديد هو  �لعا�شر �لذي �شهده غينيا بي�شاو 
حيث  �الأطل�شي،  �ملحيط  �شاحل  على  �إفريقيا  غ��رب  يف 
عام  �لربتغال  عن  �ال�شتقالل  منذ  �نقالبات   9 �شهد 
2012، عندما عطل �جلي�س  �آخرها يف عام   ،1974
�ال�شتقر�ر  �ن��ع��د�م  �لبلد  ه��ذ�  يعاين  كما  �النتخابات. 
�ل�شيا�شي منذ عقود، وقو�شت �النقالبات جهود تنويع 

مو�رد �القت�شاد بعيد� عن ت�شدير �لكاجو.

ماذا حدث؟
ظهر  حيث  نف�شه،  �إمبالو  �أعلنها  �النقالب  وتفا�شيل 
يف م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ُن�����ش��ر ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ة �ل��رئ��ا���ش��ة على 
�لنار،  �إط����الق  ���ش��م��اع  م��ن  ���ش��اع��ات  ب��ع��د  “في�شبوك” 
قائاًل �إن بع�س “�ملتورطن قد �عُتقلو�، لكنه ال يعرف 

عددهم«.
و�أ����ش���اف �أن �ل��ع��دي��د م��ن ق���و�ت �الأم����ن ُق��ت��ل��و� يف �شد 
هجوم على �لدميقر�طية رمبا كان على �شلة بتهريب 

�ملخدر�ت.
للبالد  ع���اد  “�لهدوء  �أن  ب��ي�����ش��او  غينيا  رئ��ي�����س  و�أك����د 

�حلكومة،  ���ش��ي��ط��رة  حت���ت  و�ل��و���ش��ع 
و�إنه بخري و�لو�شع بات حتت �شيطرة 

�حلكومة«.
ولفت �إىل �إنه مل ُيقتل وزر�ء يف �إطالق 
�لنار و�لقتلى يف �شفوف قو�ت �الأمن، 
بع�س  �ع��ت��ق��ال  مت  �أن����ه  �إىل  م�����ش��ري� 

�ل�شالعن يف �الأحد�ث.
وق�����ال ع��م��ر ���ش��ي�����ش��وك��و �إم���ب���ال���و، �إن 
�إع��د�ده وتنظيمه ب�شكل  “مت  �لهجوم 
�شلة  ل����ه  ي���ك���ون  �أن  ومي���ك���ن  ج���ي���د، 

مبتورطن يف تهريب �ملخدر�ت«.
�أ�شو�ت  �ُشمعت  حن  �الن��ق��الب  وب��د�أ 
ط���ل���ق���ات ن����اري����ة غ����زي����رة ب���ع���د ظهر 
مقر  ق��رب  بي�شاو  غينيا  يف  �ل��ث��الث��اء 

�حلكومة.
عا�شمة  يف  �إرب��������اك  ح���ال���ة  و�����ش����ادت 
�لتاريخ  ذ�ت  �ل�شغرية  �ل��دول��ة  ه��ذه 
�ل�شيا�شي �مل�شطرب، و�شهدت �ملناطق 
�ملحيطة فر�ر� لل�شكان، يف حن خلت 
�مل�شارف  و�أقفلت  �مل��ارة  �الأ���ش��و�ق من 

�أبو�بها.

حجم ووترية �لتدريبات �الأطل�شية يف �أوروبا �ل�شرقية.
قد يكون �لتنازل �الأبعد �حتمااًل، لكنه غري م�شتحيل، 
�لتنازل ملو�شكو، �لذي ميكن �أن يكون ب�شغط من فرن�شا، 
و�أملانيا، و�لواليات �ملتحدة، الإجبار �أوكر�نيا على تطبيق 
�أوكر�نيا  �شيادة  عملياً  تقيد  �لتي  مين�شك-2  �تفاقية 
ولوغان�شك  دونت�شك  منطقتي  على  �ل�شرعية  باإ�شفاء 
يف �أوكر�نيا، لتجعل �الأخرية دولة نازفة ب�شكل د�ئم �إن 

مل تكن دولة فا�شلة بالفعل.

فرحة بوتني
من بن �أكرث �لنتائج �أهمية يف �بتز�ز بوتن هو �ختبار 
��شتجابة  على  وقدرته  �الأطل�شي  �شمال  حلف  متا�شك 
�لتي  �لدميوقر�طيات  م��ع  وت�شامنه  وفعالة  �شريعة 

تعاين يف ظل رو�شيا.
وفرح بوتن بعد �أن وجد �أن �لتحالف ت�شوبه بالنو�ق�س 
�ملقبلة  �ملرحلة  �مل�شتويات. لذلك، ويف  على جميع تلك 
بالتاأكيد  �شيهند�شها  �لتي  �لهاوية  حافة  �شيا�شة  من 
قبل 2024 لتعبئة �ملو�طنن، فاإن من �شبه �ملوؤكد �أن 

يذهب �أبعد من ذلك، ح�شب �أرون.
“من  �أن  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  ر�أى 
�أن �لواليات �ملتحدة وحلف �شمال �الأطل�شي  �لو��شح” 
بدليل  �الأم��ن��ي��ة  رو���ش��ي��ا  خم����اوف  “جتاهل”  �خ���ت���ار� 

�لد�خلي  �جلمهور  �أر���ش��ى  �ل���ذي  �ل��ث��اين  �لعن�شر  �أم���ا 
ح�شب �أرون، فهو م�شهد �لرئي�س �الأمريكي، �لوحيد يف 
�لعامل �لذي يهم �لرو�س �إىل جانب رئي�شهم، “ي�شتمع” 
بوتن  تعابري  ح�شب  �إل��ي��ه��ا،  و”ي�شغي”  مو�شكو  �إىل 

�ملحببة �إليه.
ب��اي��دن م��ا ال يقل  �ل��رئ��ي�����س  �أرون، ع��ق��د  ت��ع��د�د  ووف���ق 
ع��ن ث��م��اين ق��م��م م��ع ب��وت��ن، ���ش��و�ًء ك��ان��ت م��ب��ا���ش��رة �أو 
�فرت��شية، خالل �أول �ثني ع�شر �شهر�ً له يف �لرئا�شة. 
يعد ذلك وترية قيا�شية يف تاريخ �لعالقات �الأمريكية 
�إن كل لقاء يبدو  �أو �الأمريكية �لرو�شية.  �ل�شوفييتية، 
غربي  رئي�س  من  بندية  يعامل  �لرو�شي  �لرئي�س  فيه 

ُينتج زيادة كبرية يف �شعبية �شاكن �لكرملن.

موعد النقاط املقبلة
حن  �لنقاط  من  �ملزيد  بوتن  يك�شب  �أن  �أرون  يتوقع 
من  �لرو�شية  �لقو�ت  �شحب  ثمن  على  �لتفاو�س  يبد�أ 
�حلدود. ومن �ملرجح، �أن يح�شل على �تفاق على قيود 
�أوروب����ا،  يف  �مل���دى  متو�شطة  �ل�����ش��و�ري��خ  على  متبادلة 
رومانيا،  يف  �ل�شاروخي  �ل��دف��اع  �أنظمة  ي�شمل  ورمب��ا 
الإعادة  قابلة  �أن��ه��ا  على  رو�شيا  ت�شر  و�ل��ت��ي  وبولونيا، 

�لربجمة ب�شكل �شبه فوري لت�شتهدف رو�شيا.
رو�شيا من  �شيعالج خم��اوف  �آخ��ر حمتمل  �تفاق  وثمة 

وه��ي حم��رك ل��الأزم��ات �ل�شيا�شية وت��رتج��م غ��ال��ب��اً يف 
�لعديد من �النقالبات«.

تنديد دويل واأفريقي
�ملجموعة  ن������ددت  �الن����ق����الب  حم����اول����ة  وق������وع  وف������ور 
بها،  “�إيكو��س”  �أف��ري��ق��ي��ا  غ���رب  ل���دول  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
وقالت: “نتابع بقلق بالغ تطور �لو�شع يف غينيا بي�شاو، 

حيث يطلق �جلي�س �لنار حول �لق�شر �حلكومي«.
�أما �ملتحدث با�شم �الأمم �ملتحدة، فدعا �إىل �إنهاء �لعنف 

فور�ً و�الحرت�م �لكامل للموؤ�ش�شات �لدميقر�طية.
يف  �لبقاء  �إىل  رعاياها  �لربتغالية  �ل�شفارة  دع��ت  كما 

منازلهم ب�شبب �الأحد�ث �لتي ت�شهدها �لبالد.
دي  ريبيلو  مار�شيلو  �ل��ربت��غ��ايل  �لرئي�س  ق��ال  ك��ذل��ك 
�شوز� �إنه حتدث �إىل �إمبالو عرب �لهاتف و”نقل �إد�نته 
�لد�شتوري  �ل��ن��ظ��ام  على  �لهجمات  ل��ه��ذه  �ل�����ش��دي��دة.. 

لغينيا بي�شاو«.

اأزمة �شيا�شية مت�شعبة
جمهورية  �إط���ار  يف  بي�شاو  غينيا  يف  �ل�شيا�شة  وجت��ري 
�الأحز�ب،  متعدد  نظام  مع  رئا�شية،  �شبه  دميقر�طية 
�ل����وزر�ء هو  �ل��دول��ة ورئ��ي�����س  ر�أ����س  حيث �لرئي�س ه��و 

اأ�شباب اال�شطرابات
ويف هذ� �ل�شدد يقول �لباحث بال�شاأن �الإفريقي، �أحمد 
�مل�شتعمر�ت  “�إن غينيا بي�شاو و�حدة من  جنم �لدين: 
�إقليم  �إط��ار  يف  و�لو�قعة  �ل�شابقة  �خلم�س  �لربتغالية 
منظور  من  بل  فح�شب  جغر�فيا  لي�س  �إفريقيا،  غ��رب 
�ال�شتقر�ر  بعدم  �ملت�شم  لالإقليم  �ل��ع��ام  باملناخ  �لتاأثر 

�ل�شيا�شي«.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وي�����ش��ي��ف 
�الإقليم  ب��دول  �ل�شيا�شي  �ال�شتقر�ر  عدم  �إن  عربية”: 
مايل  مثل  �لع�شكرية  �الن��ق��الب��ات  ب�شبب  غالبا  ي��اأت��ي 

2012 وغينيا بي�شاو 12 �أبريل 2012«.
�لرئا�شية  �النتخابات  بنتائج  �الع��رت�ف  “عدم  وتابع: 
وم���ا ي��ت�����ش��ل ب��ذل��ك م���ن �إث�����ارة ع��ن��ف د�خ���ل���ي م���ن قبل 
�ال�شطربات  ت��ل��ك  �إىل  ي�����وؤدي  �مل��ن��ه��زم��ن  �مل��ر���ش��ح��ن 
“�لتاريخ �ل�شيا�شي  و�النقالبات«. ويوؤكد جنم �لدين: 
عام  �ال���ش��ت��ق��الل  ع��ل��ى  ح�شولها  وم��ن��ذ  بي�شاو  لغينيا 
�شلبي  م�����ري�ث  ج����ود  ي���وؤك���د  �ل���ربت���غ���ال،  ع���ن   1979
طويل من عدم �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي �ملرتبط باالأ�شا�س 

باإ�شكالية �ل�شر�ع على �حلكم«.
ويف�شر: “�لعالقة �جلدلية بن �لدولة و�جلي�س غري 
متو�زنة وغري م�شتقرة طو�ل معظم تاريخ هذ� �لبلد، 

�إطار  �لرو�شية يف  �ل�شروط  رف�شهما 
�ملو�جهة ب�شاأن �أوكر�نيا. وقال بوتن 
ب��ع��د ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ملجري 
�ل�����ردود  “نحّلل  �أورب���������ان،  ف��ي��ك��ت��ور 
�خلطية �لتي تلقيناها من �لواليات 
�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف �شمال �الأط��ل�����ش��ي...
�ل��و����ش��ح م��ن �الآن جتاهل  ل��ك��ن م��ن 

خماوف رو�شيا �ملبدئية«.
و�شدد بوتن على �أن ع�شوية �أوكر�نيا 
�ملحتملة يف حلف �الأطل�شي �شتقو�س 
�أمريكا  �أن  �إىل  م�شري�ً  رو�شيا،  �أم��ن 
بهدف  ح����رب  �إىل  رو���ش��ي��ا  ق���د جت���ر 
وقال  مو�شكو.   على  عقوبات  فر�س 
تريد  �أم��ري��ك��ا  �إن  �ل��رو���ش��ي،  �لرئي�س 
�أوكر�نيا  وت�شتخدم  رو���ش��ي��ا  �ح��ت��و�ء 

لفعل ذلك.
ويف وقت �شابق، �أعلن وزير �خلارجية 
�لرو�شي �شريغي الفروف، �أن نظريه �الأمريكي �أنتوين 
�أم�س  بينهما  ج��رت  هاتفية  مكاملة  خ��الل  �أق��ر  بلينكن 
�الأمنية  �ملخاوف  “مناق�شة”  ب�شرورة  �لثالثاء  �الأول 
�لتي عرّبت عنها رو�شيا يف خ�شم �ملو�جهة �لد�ئرة بينها 

وبن �لغرب ب�شبب �الأزمة �الأوكر�نية.
�ملحادثة  �أعقاب  يف  �لرو�شي  للتلفزيون  الف��روف  وق��ال 
مربر�ت  ب��وج��ود  �أق���ّر  بلينكن  “�أنتوين  �إن  �لهاتفية، 
�شرنى كيف  �لرو�شي”.  �الأمن  “حول  ملو��شلة �حلو�ر 

�شت�شري �الأمور«.
ومل ياأت �لوزير �لرو�شي يف ت�شريحه على ذكر �أوكر�نيا 
�لبلد،  ه��ذ�  ح���دود  عند  �ملنت�شرة  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت  �أو 
نظريه  وبن  بينه  �لهاتفية  �ملكاملة  �أن  من  �لرغم  على 
�الأمريكي متحورت على �لتهديد�ت �لع�شكرية �لرو�شية 

للجارة �لغربية �ملو�لية للغرب.
بالن�شبة  �الأ�شا�شية  �لق�شية  �أن  على  الف���روف  و���ش��ّدد 
�الأمن  قابلية  “عدم  مل��ب��د�أ  �ل��غ��رب  رف�س  تظل  ملو�شكو 
�أي �أنه ال ميكن لدولة �أن تعزز �أمنها على  للتجزئة”، 
ح�شاب دولة �أخرى، وهو ما تتهم رو�شيا �لغرب وحلف 

�شمال �الأطل�شي بفعله عند حدودها �لغربية.
بلينكن  �أنتوين  �أبلغت  “�ليوم،  �لرو�شي،  �لوزير  وق��ال 
�إجر�ء  �شن�شر على  �ملو�شوع ُيحجب.  ندع هذ�  لن  �أننا 

حمادثة �شادقة و�حل�شول على تف�شري�ت �شادقة«.

�ل�شلطة  ومت��ار���س  �حل��ك��وم��ة،  رئي�س 
�لتنفيذية من قَبل �حلكومة.

بحكومتن،  ح��ال��ي��ا  �ل��ب��الد  وت��ع��ي�����س 
�شرعية  نف�شها  تعد  مقالة  �إحد�هما 
كذلك،  �ل������دويل  �مل��ج��ت��م��ع  وي���ع���ده���ا 

و�أخرى معينة من طرف �لرئي�س �ملنتهية �شالحيته.
�لفائز  �إمبالو،  �شي�شوكو  عمر  عن  بعدما  ذل��ك  وج��اء 
بانتخابات �لرئا�شة يف دي�شمرب 2020 بن�شبة �أ�شو�ت 
%54 متفوقاً على مناف�شه دومينجوز �شيموز بريير�، 
رئي�شا  �ل���ربمل���ان  ع��ن  بينما  ل���ل���وزر�ء،  ج��دي��د�  رئ��ي�����ش��ا 
�نتقاليا مناف�شا، وهو كربيانو كا�شاما، بعد �أن قالو� �إن 

رئا�شة �إمبالو “غري قانونية«.
�لتي  �الرتباك  حالة  �ملتعار�شة  �لتعيينات  تلك  وز�دت 
ت�شيطر على �مل�شهد �ل�شيا�شي يف �لبالد منذ �النتخابات 
�لرئا�شية. ويف نف�س �لليلة، رد �لرئي�س �حلايل �إمبالو 
رئي�س  بتعين  وق��ام  �ل����وزر�ء،  رئي�س  ب��اإق��ال��ة  مر�شوماً 
�أحد �ملر�شحن  �ل��وزر�ء �حلايل نونو نابيام، �لذي كان 
بي�شاو  لغينيا  �حل����ايل  �ل��رئ��ي�����س  وي���و�ج���ه  ل��ل��رئ��ا���ش��ة. 
�لنطاق  �ل��و����ش��ع  �لفقر  بينهما  م��ن  �شخمة  حت��دي��ات 

و�لنظام �ل�شيا�شي غري �مل�شتقر.
وعقب فوزه بالرئا�شة تعهد رئي�س غينيا بي�شاو بالعمل 

على تغيري �لد�شتور ليزيد من �ل�شلطات �لرئا�شية.
وم��ع��ل��ق��ا ي��ق��ول �ل��ب��اح��ث يف �ل�����ش��اأن �الإف��ري��ق��ي حممد 
�جلز�ر: “�إنه بعد تويل �لرئي�س �حلايل مقاليد �حلكم 
فاإن و�شع د�شتور جديد للبالد من �أهم �الأولويات �لتي 
كان   1984 د�شتور  �إن  ير�ها؛ حيث 
له دور يف �الأزمات �ل�شيا�شية �ملتعاقبة 
يف هذ� �لبلد«. وي�شيف يف ت�شريحات 
ملوقع �شكاي نيوز عربية: “لذلك قام 
�إمبالو يف 12 مايو 2020 باإ�شد�ر 
جلنة  باإن�شاء  يق�شي  رئا�شي  مر�شوم 
د�شتور  م�������ش���روع  ب����اق����رت�ح  م��ك��ل��ف��ة 
جديد«. و�أردف: “�إمبالو يريد و�شع 
�لنظام  و�إل��غ��اء  للحكم  ج��دي��د  ن��ظ��ام 
�ل�شلطات  وتق�شيم  �ل��رئ��ا���ش��ي  �شبه 
�لوزر�ء ب�شورة  �لرئي�س ورئي�س  بن 
و�����ش���ح���ة ل��ي�����س ف��ي��ه��ا ت���ع���ار����س �أو 
غمو�س، وهذ� يقابل عقبات من قبل 

معار�شيه«.
وغ��ي��ن��ي��ا ب��ي�����ش��او م���ن ب���ن �أق�����ل دول 
 10 �أفقر  �لعامل من��ًو�، وو�ح��دة من 
دول يف �لعامل، وتعتمد ب�شكل �أ�شا�شي 
على �لزر�عة و�شيد �الأ�شماك، وز�دت 
حما�شيل “�لكاجو” ب�شكل ملحوظ 
�لبالد  �الأخ��رية، وحتتل  �ل�شنو�ت  يف 

�الآن �ملرتبة �ل�شاد�شة يف �إنتاجه.
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قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 170851

با�ش��م: : جوينت - �شتوك كومباين رو�شن ر�ديو- �أور��شيا

�الحتاد   ،123001  - يو  �ر  مو�شكو،   ،1 �شرت.   ،3 دي.  �شادوفيا،  بول�شايا  �ول.  وعنو�نه: 

�لرو�شي

و�مل�شجلة بالرقم )170851( بتاريخ 2013/05/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2022/03/21 وحتى تاريخ : 2032/03/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 170852

با�ش��م: : جوينت - �شتوك كومباين "رو�شن ر�ديو- �أور��شيا"

�الحتاد   ،123001  - يو  �ر  مو�شكو،   ،1 �شرت.   ،3 دي.  �شادوفيا،  بول�شايا  �ول.  وعنو�نه: 

�لرو�شي

و�مل�شجلة بالرقم )170852( بتاريخ 2013/05/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2022/03/21 وحتى تاريخ : 2032/03/21
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 170853

با�ش��م: جوينت - �شتوك كومباين "رو�شن ر�ديو- �أور��شيا"

�الحتاد   ،123001  - يو  �ر  مو�شكو،   ،1 �شرت.   ،3 دي.  �شادوفيا،  بول�شايا  �ول.  وعنو�نه: 

�لرو�شي

و�مل�شجلة بالرقم )170853( بتاريخ 2013/05/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2022/03/21 وحتى تاريخ : 2032/03/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 176265

با�ش��م: دبيل كوين تاير �ل تي دي.

وعنو�نه: منرب 2613 جيان ت�شيو�ن رود �شنغهاي �ل�شن

و�مل�شجلة بالرقم )176265( بتاريخ 2014/02/03

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2022/07/04 وحتى تاريخ : 2032/07/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 366948         بتاريخ: 2021/12/19
با�ش��م: �أو �أم �شيفا برودكت�س �نك

بنغالورو  �شكول،  بابلك  دلهي  ن��ري   رود،  من  كاناكابور�  رود،  بيكا�شيبور�  فلور،  ف��ورث   18 منرب  وعنو�نه: 
)بنغالور( �أوربان، كارناتاكا، 560062 �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ؛  �ل�شودين؛  بالفول  �مل�شحوق( ممزوج  �الأريكا  )تبغ م�شغ م�شنوع من جوز  تبغ غوتخا  �مل�شغ؛  �لتبغ 

�لتبغ �خلام �أو �مل�شنع.
�لو�ق�عة بالفئة: 34

ور�شم  خط  و��شفلها   Saffron Blended كلمات  فوقها   MUBARAK كلمة  �لعالمة:  و�شف 
زخريف ور�شمة جنمة وكلمة GUTKHA د�خل �شريط جميعها بحروف التينية د�خل مربع حوله ر�شم 
زخريف وعلى ي�شارها ر�شمة �أرجيلة د�خل م�شتطيل ويف �ال�شفل كلمة مبارك فوقها كلمات بنكهة �لزعفر�ن 
ر�شم  د�خ��ل مربع حوله  عربية  بحروف  مقلوبة  كلمات  ر�شم جنوم جميعها  وكلمة غوتخا حولها  و��شفلها 

زخريف وعلى ميينها ر�شمة �أرجيلة د�خل م�شتطيل مقلوبة �ي�شا بااللو�ن �البي�س و�ال�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 367080         بتاريخ: 2021/12/20
با�ش��م: جويتيك يوروب هولدينج جي �م بي �ت�س

وعنو�نه: جرن�ل - جوي�شان - �شرت��شه 6، 6303 زوغ، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لفم  مبخر�ت  �ل�شجائر؛  �أط���ر�ف  �لطبية؛  ل��الأغ��ر����س  ولي�س  �لتبغ  ب��د�ئ��ل  على  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �ل�شجائر 
�ملنكهات بخالف �لزيوت �لعطرية للتبغ؛  �لثقاب؛ والعات للمدخنن؛ فالتر �ل�شجائر؛  للمدخنن; �أعو�د 
�الإلكرتونية؛ حماليل  �ل�شجائر  �الإلكرتونية؛  �ل�شجائر  يف  لال�شتخد�م  �لعطرية  �لزيوت  �ملنكهات بخالف 

�شائلة لال�شتخد�م يف �ل�شجائر �الإلكرتونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�شف �لعالمة: كلمة VAAL بحروف التينية باللون �ال�شود.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 367137         بتاريخ: 2021/12/21
با�ش��م: جويتيك يوروب هولدينج جي �م بي �ت�س

وعنو�نه: جرن�ل - جوي�شان - �شرت��شه 6، 6303 زوغ، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لفم  مبخر�ت  �ل�شجائر؛  �أط���ر�ف  �لطبية؛  ل��الأغ��ر����س  ولي�س  �لتبغ  ب��د�ئ��ل  على  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �ل�شجائر 
�ملنكهات بخالف �لزيوت �لعطرية للتبغ؛  �لثقاب؛ والعات للمدخنن؛ فالتر �ل�شجائر؛  للمدخنن; �أعو�د 
�الإلكرتونية؛ حماليل  �ل�شجائر  �الإلكرتونية؛  �ل�شجائر  يف  لال�شتخد�م  �لعطرية  �لزيوت  �ملنكهات بخالف 

�شائلة لال�شتخد�م يف �ل�شجائر �الإلكرتونية.
�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�شف �لعالمة: كلمة OVVIO بحروف التينية باللون �ال�شود.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 367941         بتاريخ: 2021/12/29
با�ش��م: �باك�س �شبورت�س )�م( ��س دي �ن بي �ت�س دي

وعنو�نه: 138، �شكند فلور جاالن تيمينجوجن �أحمد مو�ر 84000 جوهور، ماليزيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�جللود وتقليد �جللود؛ حقائب؛ �أكيا�س؛ حقائب ريا�شية؛ حقائب �ملع�شكر�ت؛ حقائب للمت�شلقن؛ حقائب 
�لكتف؛  على  حتمل  حقائب  �لت�شوق؛  حقائب  �أو  �أكيا�س  مدر�شية؛  حقائب  ريا�شة؛  قاعة  حقائب  �حلمل؛ 
حقائب �ل�شفر؛ حقيبة كبرية �أو �شناديق �ل�شفر؛ جمموعات �ل�شفر )�مل�شنوعات �جللدية(؛ حقائب ن�شائية؛ 
)غري  �لريا�شية  لالأغر��س  حقائب  �حلمل؛  �شناديق  �أو  حقائب  �شيالت؛  مع  مدر�شية  حقائب  �ملحافظ؛ 
غري  �لزهو  حقائب  �ليد؛  حقائب  �جللود؛  �للو�ح  �أو  �جللود  من  �شناديق  �أو  حقائب  م�شكلة(؛  �أو  جمهزة 
�ملجهزة؛ حقائب �ل�شفر �لتي جتر؛ مظالت؛ �شما�شي؛ حقائب �لن�شاط �لريا�شي؛ �أكيا�س �حلمل �ملزخرفة؛ 

حقائب للمالب�س �لريا�شية؛ مقتنيات للمالب�س �لريا�شية؛ حقائب �خل�شر؛ حقائب �لظهر.
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعالمة: كلمة apacs مكتوبة ب�شكل خا�س بحروف التينية باللون �ال�شود.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 365384         بتاريخ: 2021/11/24
با�ش��م: كابريج ��س. بي. �يه. 

وعنو�نه: فيا �إميليا، 11، �ي- 24052 �أز�نو �شان باولو )بريجامو( �إيطاليا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�خلوذ�ت �لو�قية و �خلوذ�ت لر�كبي �لدر�جات �لنارية و �شائقي �ل�شيار�ت و ر�كبي �لدر�جات وللريا�شة 
ب�شكل عام؛ �خلوذ�ت �لو�قية للعمل و�لوقاية من �حلو�دث؛ مكونات �خلوذ.

�لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعالمة: كلمة CABERG بحروف التينية باللون �ال�شود

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 365456         بتاريخ: 2021/11/25
با�ش��م: �يكر �شوت �ورونلريى جيد� �شانايى يف تيجاريت �نونيم �شريكيتى

وعنو�نه: �ودونلوك ماهالي�شى، �أردوغان بينيوجل جادي�شى منرب: 13/�يه، نيلوفر - بور�شا / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حلوم و��شماك وحلوم �لطيور �لد�جنة وطيور �ل�شيد، منتجات �للحوم �مل�شنعة، �لبقول �ملجففة؛ �شوربات؛ 
مرق حلم؛ زيتون معالج، معجون زيتون؛ �حلليب ومنتجات �حلليب، زبدة؛ �لزيوت �ل�شاحلة لالأكل؛ فو�كه 
وخ�شرو�ت حمفوظة وجمففة وجممدة ومطهوة ومدخنة �أو مملحة؛ معجون طماطم؛ �ملك�شر�ت �ملح�شرة 
و�لفو�كه �ملجففة كوجبات خفيف؛ معجون �لبندق قابل للدهن وزبدة �لفول �ل�شود�ين، �لطحينة )عجينة 

بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�س و�لبي�س �مل�شحوق؛ رقائق بطاطا.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

بااللو�ن  بي�شاوي  �ط��ار  د�خ��ل  حيو�ن  ر�أ���س  ر�شمة  خلفها  التينية  بحروف   eker كلمة  �لعالمة:  و�شف 
�البي�س و�خلمري و�لربونزي.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 365517         بتاريخ: 2021/11/27
با�ش��م: �شينزهن �ي يف بي ��س تكنولوجي كو. �ل تي دي.

وعنو�نه: روم 201، �شيفنتي �شك�شث بلدج.، ليانتاجن �ند�شرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهو�جن �شب-
دي�شرتيكت، جو�جنمينج دي�شرتيكت، �شينزهن، جو�جندوجن 518000، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الإلكرتونية؛  �ل�شجائر  �ل�شجائر؛  �لطبية؛  لالأغر��س  لي�شت  تبغ  بد�ئل  على  حتتوى  �شيجارة  �مل�شغ؛  تبغ 
يف  لال�شتخد�م  �لعطرية  �لزيوت  بخالف  �ملنكهات  تبغ؛  يف  لال�شتخد�م  �لعطرية  �لزيوت  بخالف  �ملنكهات 
�ل�شجائر  يف  لال�شتخد�م  �شائلة  حماليل  �مل��دخ��ن��ن؛  والع���ات  للتدخن؛  �أع�����ش��اب  �الإل��ك��رتون��ي��ة؛  �ل�شجائر 

�الإلكرتونية؛ �ملبخر�ت �لفموية للمدخن.
�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�شف �لعالمة: كلمة MINIONE بحروف التينية باللون �ال�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 366935         بتاريخ: 2021/12/18
با�ش��م: فيزيول

وعنو�نه: بارك �شينتيفيك دو �شارت تيلمان، �أيل ديه نو�زتيري 4، 4031 لييج، بلجيكا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عد�شات  ��شطناعية؛  عيون  بالعن؛  للعناية  خا�س  وب�شكل  و�لطبية  �جلر�حية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة 
للزرعة �جلر�حية )�أطر�ف ��شطناعية د�خل �لعن(؛ زرعات د�خل �لعن.

�لو�ق�عة بالفئة: 10
و�شف �لعالمة: كلمات FINEVISION BY BVI باحرف التينية باللون �ال�شود.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 367942         بتاريخ: 2021/12/29
با�ش��م: �باك�س �شبورت�س )�م( ��س دي �ن بي �ت�س دي 

وعنو�نه: 138، �شكند فلور جاالن تيمينجوجن �أحمد مو�ر 84000 جوهور، ماليزيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س؛ لبا�س �لقدم؛ �أغطية �لر�أ�س؛ �أ�شناف من �ملالب�س �لريا�شية؛ مالب�س ريا�شية؛ مالب�س للريا�شة؛ 
�أحذية للريا�شة؛ �أغطية �لر�أ�س �لريا�شية بخالف �خلوذ�ت؛ �لك�شوة �لريا�شية؛ قبعات ريا�شية؛ �جلو�رب 
�لريا�شية؛ جاكيتات ريا�شية؛ قم�شان �جلري�شي �لريا�شية؛ باليز �لريا�شة؛ �ل�شر�ويل �لريا�شية؛ قم�شان 
ريا�شية؛ حذ�ء ريا�شي؛ مالب�س �لريا�شات �لفردية؛ �جلو�رب �لق�شرية �لريا�شية؛ �شرت�ت ريا�شية؛ �لزي 
�لريا�شي؛ �شد�ر�ت ريا�شية؛ قم�شان ريا�شية باأكمام ق�شرية؛ بدلة ريا�شية؛ �ل�شر�ويل �مل�شار �لريا�شية؛ 
�لتنانري؛  �لريا�شي؛  �لن�شاط  مالب�س  بنطلون؛  ريا�شية؛  �شفلية  ثياب  �أطقم  ريا�شية؛  فوقية  ثياب  �أطقم 

تنانري �جلولف؛ تنانري �لتن�س؛ ع�شابات )مالب�س(؛ �الأ�شاور )�ملالب�س(؛ �لنعال.
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: كلمات a apacs مكتوبة ب�شكل خا�س بحروف التينية.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 367943         بتاريخ: 2021/12/29
با�ش��م: �باك�س �شبورت�س )�م( ��س دي �ن بي �ت�س دي 

وعنو�نه: 138، �شكند فلور جاالن تيمينجوجن �أحمد مو�ر 84000 جوهور، ماليزيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شارب  �لري�شة؛  تن�س  م�شارب  ريا�شية؛  م�شارب  م�����ش��ارب؛  ريا�شية؛  م��ع��د�ت  و�ل��ري��ا���ش��ة؛  �جلمباز  �أدو�ت 
ا  �ال�شكو��س؛ م�شارب �لتن�س؛ م�شارب تن�س �لطاولة؛ �شباك �لريا�شة؛ كر�ت للريا�شة؛ حقائب مهياأة خ�شي�شً
للمعد�ت �لريا�شية؛ حقائب مهياأة لالأغر��س �لريا�شية؛ و�قيات �جل�شم لال�شتخد�م �لريا�شي؛ �أغر��س و�قية 
مبطنة ال�شتخد�مها يف ممار�شة ريا�شة معينة؛ و�قيات ق�شبة �ل�شاق )�أدو�ت ريا�شية(؛ �أقنعة �لوجه للريا�شة؛ 
ممار�شة  يف  لال�شتخد�م  ا  خ�شي�شً م�شنوعة  قفاز�ت  لالألعاب؛  قفاز�ت  �لريا�شي؛  لال�شتخد�م  �لوجه  و�قيات 
�لريا�شي؛  لال�شتخد�م  �لذر�ع  و�قيات  �لريا�شة؛  ملمار�شة  و�ملع�شم  �لكاحل  �أوز�ن  للريا�شة؛  �أفر��س  �لريا�شة؛ 
كر�ت تن�س �لري�شة؛ و�قيات �لكوع )�أدو�ت ريا�شية(؛ لففات �ليد لال�شتخد�م �لريا�شي؛ و�قيات �لركبة )�أدو�ت 
ريا�شية(؛ و�قيات �ل�شاق )�أدو�ت ريا�شية(؛ �شال�شل للم�شارب؛ و�قيات �ملع�شم لال�شتخد�م �لريا�شي؛ قب�شات 
مل�شارب  قب�شة  ع�شابات  �لطاولة؛  تن�س  مل�شارب  قب�شة  ع�شابات  �لتن�س؛  مل�شارب  قب�شة  ع�شابات  �مل�شارب؛ 
قب�شة  �شريط  �لري�شة؛  تن�س  مل�شارب  قب�شة  ع�شابات  �لري�شة؛  ك��رة  �شباك  �لري�شة؛  ك��رة  معد�ت  �ال�شكو��س؛ 
�مل�شارب؛ �أغطية على �شكل م�شارب تن�س �لري�شة؛ �شال�شل مل�شارب تن�س �لري�شة؛ حقائب مهياأة حلمل �الأدو�ت 

�لريا�شية؛ مقاب�س لالأغر��س �لريا�شية؛ �أكيا�س مهياأة لال�شتخد�م مع �ملعد�ت �لريا�شية.
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�شف �لعالمة: كلمات a apacs مكتوبة ب�شكل خا�س بحروف التينية.
�ال�ش��رت�طات:  

�إر�شاله  �أو   ، فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 368126         بتاريخ: 2021/12/31
با�ش��م: �شركة ت�شوكليت �شار�ي �ملحدودة خلدمات �ملقاهي و�ملطاعم و�ال�شتري�د و�لت�شدير و�لتجارة  

وعنو�نه: توركايل ماه.، �هالم �أوردري جاد. �شاريكايا �بارمتاين رقم 104 �يه، ب�شكتا�س، ��شطنبول، تركيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

قهوة ؛ قهوة ��شطناعية �شاي؛ �ل�شكر؛ كاكاو؛ �أرز؛ �ملتة ، طحن؛ خبز؛ كيك؛ معجنات؛ �حللويات. حلويات 
مربدة م�شحوق �خلبز؛ م�شروبات من �لكاكاو م�شروبات م�شنوعة من �لقهوة رقائق �حلبوب و�لذرة. �جلليد. 
�أ�شود. دب�س �لرمان؛ ملح؛ خردل؛ فلفل؛ �لبهار�ت. خل؛ �ل�شل�شات كتو�بل كات�شب؛  جليد؛ بوظة؛ ع�شل؛ 
�ل�شادة  �ل�شوكوال  �أن��و�ع  �لطحينية كافة  �لرتكية؛ �حلالوة  ؛ كر�ميل. علكة؛ فرحة  مايونيز؛ زعرت معالج 
�ملنتجات  و  بال�شوكوال  �ملغطاة  و�ملنتجات  �ل�شوكوال  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  و  �ل�شائلة  و�ل�شوكوال  و�ملح�شية 
و�مللب�س  و�حللويات  و�ل�شكاكر  و�لنوكا  و�لر�حة  و�ل�شاي  و�ل��ن  و�لكاكاو  �ل�شوكوال  تركيبها  يف  يدخل  �لتي 

و�لبونبون و�لتويف و�لب�شكويت و�لو�يفر و�لبتيفورو�لبوظة.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

عبارة  ��شفلها  التينية  بحروف  خا�س  ب�شكل  مكتوبة   Chocolate Sarayi كلمات  �لعالمة:  و�شف 
CHOCOLATE SWEETS & COFFEE HOUSE د�خل �طار زخريف يف �عاله ر�شمة 

حبتي كاكاو مع ورق نبات بااللو�ن �ال�شود و�لبيج و�لبني و�البي�س و�لربتقايل.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 368127         بتاريخ: 2021/12/31
با�ش��م: �شركة ت�شوكليت �شار�ي �ملحدودة خلدمات �ملقاهي و�ملطاعم و�ال�شتري�د و�لت�شدير و�لتجارة 

وعنو�نه: توركايل ماه.، �هالم �أوردري جاد. �شاريكايا �بارمتاين رقم 104 �يه، ب�شكتا�س، ��شطنبول، تركيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �ال�شتري�د و�لت�شدير ، متثيل �ل�شركات و�لوكاالت للم�شاركة يف �ملناق�شات ، ت�شميم �الإعالنات ؛ توفري �شوق عرب 
�الإنرتنت مل�شرتي وبائعي �ل�شلع و�خلدمات ، و�جلمع بن جمموعة متنوعة من �ل�شلع ، وهي �للحوم ، ل�شالح �الآخرين ؛ 
�شمكة؛ دجاج؛ �للحوم �ملعلبة و�ملحفوظة. تونة؛ �ل�شردين. مرتديال. �لفو�كه و�خل�شرو�ت �ملحفوظة و�ملجففة و�ملطبوخة ؛ 
�لهالم و�ملربيات و�الأغذية �ملحفوظة ؛ خملالت؛ معجون �مل�شم�س �ملجفف دهون �شاحلة لالأكل؛ �لبي�س و�حلليب �حلليب 
ومنتجات �الألبان ، وهي �لزبدة و�ل�شمن �حليو�ين و�جلن و�حلليب �ملجفف ؛ زيوت �شاحلة لالأكل؛ زيت �لزيتون للطعام 
�لقهوة  ؛  �لقهوة   ، �ل�شم�شم(  )معجون  �لطحينة  ؛  �لبطاط�س  رقائق  �شمن؛  نباتية  زب��دة  لالأكل؛  �شاحلة  مهدرجة  زي��وت 
يربا ماتي طحن؛ خبز؛ كيك؛ معجنات؛ �حللويات. حلويات مربدة م�شحوق  �أرز؛  كاكاو؛  �ل�شكر؛  و�ل�شاي.  �ال�شطناعية 
�خلبز؛ م�شروبات من �لكاكاو م�شروبات م�شنوعة من �لقهوة رقائق �حلبوب و�لذرة. �جلليد. جليد؛ بوظة؛ ع�شل؛ �أ�شود. 
دب�س �لرمان؛ ملح؛ خردل؛ فلفل؛ �لبهار�ت. خل؛ �ل�شل�شات كتو�بل كات�شب؛ مايونيز؛ زعرت معالج �شوكوالتة؛ ب�شكويت؛ 
�لفول  ط��ازج  حم�س  معاجلة.  غري  حبوب   ، طحينية  ح��الوة  �لرتكية؛  فرحة  علكة؛  كر�ميل.  ؛  بونبون  حلوى.  حلويات؛ 
�لب�شتاين؛  لال�شتخد�م  بذور  �لطازجة  و�خل�شرو�ت  �لفو�كه  �حلية؛  �حليو�نات  طازجة  فا�شوليا  �لطازج  �لعد�س  �لطازج 
نباتات طبيعية حية زهور طبيعية �شعري للتخمري و�لتقطري، مياه معدنية؛ مياه غازية برية غري كحولية ع�شائر �لفاكهة 
�ل�شلع و�شر�ئها ب�شهولة ، ميكن توفري  �لغازية. مياه غازية . لتمكن �لعمالء من عر�س هذه  �مل�شروبات  م�شحوق ل�شنع 
هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع بالتجزئة �أو منافذ �لبيع باجلملة �أو عن طريق �لو�شائط �الإلكرتونية �أو من خالل 

كتالوجات �لطلبات بالربيد.     �لو�ق�عة بالفئة: 35
عبارة  ����ش��ف��ل��ه��ا  الت��ي��ن��ي��ة  ب����ح����روف  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل  م��ك��ت��وب��ة   Chocolate Sarayi ك���ل���م���ات  �ل���ع���الم���ة:  و����ش���ف 
كاكاو  ر�شمة حبتي  �طار زخريف يف �عاله  د�خل   CHOCOLATE SWEETS & COFFEE HOUSE

مع ورق نبات بااللو�ن �ال�شود و�لبيج و�لبني و�البي�س و�لربتقايل.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3 فرباير 2022 العدد 13459

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 368128         بتاريخ: 2021/12/31
با�ش��م: �شركة ت�شوكليت �شار�ي �ملحدودة خلدمات �ملقاهي و�ملطاعم و�ال�شتري�د و�لت�شدير و�لتجارة  
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عربي ودويل
بعد عام على توليها املن�شب:

هل اإن كماال هاري�س، م�ستقبل اأمريكا...؟
•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�صيباين

طريقها  يف  املتحدة  الواليات  رئي�س  نائب  اأن  يبدو     
 ،2024 عــام  الدميقراطي  ــزب  احل مر�شحة  لت�شبح 
التقدمية  ــراف  االأط بني  التوفيق  عليها  �شيتعني  لكن 
نائب  ملن�شب  انتخابها  يتم  امــراأة  اأول  واملحافظة.    

رئي�س الواليات املتحدة، تعمل كماال هاري�س تدريجيًا 
احلزب  يف  رئي�شية  ك�شخ�شية  مكانتها  تر�شيخ  على 
ملفها  يبدو  ولئن  االأمريكية.  وال�شيا�شة  الدميقراطي 
ال�شخ�شي مثاليًا للتناف�س يف االنتخابات الرئا�شية لعام 
خ بعد عام على تولاّيها املن�شب  2024، فاإن �شكوكا ترت�شاّ

ة بعد جو بايدن. بخ�شو�س قدرتها على ت�شلاّم املهماّ

�شعود �شاروخي
�س     تعترب كاماال هاري�س، وهي ابنة اأب جامايكي يدراّ
ال�شرطان،  جمــال  يف  باحثة  هندية  واأم  االقت�شاد 
بعد ن�شاأتها يف اأوكالند،  جت�شيًدا لـ “احللم االأمريكي”. 
در�شت القانون يف �شان فران�شي�شكو قبل قبولها يف عمادة 
عام  املهنية  م�شريتها  انطلقت   .1990 عام  املحامني 

2010 عندما انُتخبت مدعًيا عاًما لوالية كاليفورنيا، 
الواليات  يف  واالأقــوى  �شكانية  كثافة  االأكــر  الوالية 
�شيناتورة،  انتخابها  بعد   ،2016 عام  لكن  املتحدة. 
ازدادت �شمعتها على ال�شعيد الوطني وفتحت لها اأبواب 
مت  ما  �شرعان  واحلـــازم،  الواثق  وباأ�شلوب  وا�شنطن. 

اعتبارها جنمة �شاعدة للحزب الدميقراطي.

توقع    تنتمي �إىل “جيل �أوباما”، 
مب�شتقبل  �مل��ر�ق��ب��ن  ع��دي��د  ل��ه��ا 
ومنتبهة  و�ثقة،  م�شرق.  �شيا�شي 
�لرئي�شين  �مل��ر���ش��ح��ن  �أن  �إىل 
كماال  دخلت  �ل�شن،  كبار  من  هم 
�شباق   2019 ع������ام  ه����اري���������س 
�لدميقر�طي  للحزب  �لتمهيدية 
�شتكون  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة.  لالنتخابات 
الأنها  �الأج������ل  ق�����ش��رية  �مل���غ���ام���رة 
�لزخم،  م��ن خلق  �أب���ًد�  تتمكن  مل 
يف  حملتها  الإي��ق��اف  و�شت�شت�شلم 
بد�ية دي�شمرب 2019، حتى قبل 

بدء �ملو�جهات.
�لرت�شح  ه����ذ�  م���ن  ���ش��ن��ح��ت��ف��ظ    
�ملبا�شر  ب���ه���ج���وم���ه���ا  �ل���������ش����ري����ع 
ب���اي���دن خ���الل مناظرة  ���ش��د ج���و 
متلفزة حول معار�شته يف �ملا�شي 
الإل���غ���اء  �أد�ة  وه�����ي  ل���ل���ح���اف���الت، 
�لف�شل �لعن�شري تتمثل يف �إعادة 
�ملدر�شي عن طريق  �لنقل  تنظيم 
مدر�شة  �إىل  �الأط����ف����ال  �إر�����ش����ال 
خم��ت��ل��ف��ة ع���ن ت��ل��ك �مل����وج����ودة يف 
ب�شكل  ف��ي��ه  يقيمون  �ل���ذي  �حل���ي 
�لتنوع �الجتماعي و�لعرقي  يعّزز 
“كانت  �لعامة.  �ملوؤ�ش�شات  د�خ��ل 
ه��ن��اك ف��ت��اة ���ش��غ��رية ت��ن��ت��م��ي �ىل 
باملد�ر�س  �لتحقت  �لثاين  �جليل 
��شطحابها  ي��ت��م  وك����ان  �ل��ع��ام��ة. 
يوم...  كل  �ملدر�شة  �إىل  باحلافلة 
ت��ل��ك �ل��ف��ت��اة �ل�����ش��غ��رية ه��ي �أنا”، 

�شعقته يف ذلك �مل�شاء.
�لتمهيدية  �النتخابات  فائز يف     
رفيق  يحمل  مل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
�شغينة  �أي  �ل�شابق  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك 
نائب  من�شب  يف  وعّينها  ���ش��ّده��ا 
�لرئي�س. هو �الأبي�س و�مل�شّن، كان 
يحتاج �إىل �شخ�س ميثل �لتنوع يف 

�أمريكا لري�فقه يف هذه �ملغامرة.
ثالث  ه�����ي  ه����اري���������س  ك�����ام�����اال     
رئي�س  ن���ائ���ب  مل��ن�����ش��ب  م��ر���ش��ح��ة 

    ومع ذلك، من �ل�شعب ��شتنتاج 
�أي ���ش��يء م��ن ه���ذه �الأرق������ام قبل 
ث������الث �����ش����ن����و�ت م�����ن �ل����ق����ّد������س 
�النتخابي �ملقبل، خا�شة �أن �ملهام 
�ملوكلة �إىل نائب �لرئي�س غالًبا ما 
تعاين  �أن��ه��ا  وي��ب��دو  ثانوية.  تكون 
تر�جع  من  �خل�شو�س  وجه  على 
�شعبية �لرئي�س �ملتعرث موؤخًر� يف 
مفاو�شات ال تنتهي يف �لكوجنر�س، 
م�شوؤولية  �ل�����ش��ح��اف��ة  وح��ّم��ل��ت��ه 
�الن�����ش��ح��اب م��ن �أف��غ��ان�����ش��ت��ان. كما 
ال  مالحظاتها،  بع�س  �نتقاد  مت 
�شيما خالل رحلتها �إىل غو�تيماال 
�لتي طلبت خاللها من مهاجري 
�لقدوم  “عدم  �لو�شطى  �أم��ري��ك��ا 

�إىل �لواليات �ملتحدة«.
   ك��م��ا �ن خ��ط��ه��ا �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، ال 
يعّر�شها  حمافظة،  وال  تقدمية 
الن�������ت�������ق�������اد�ت م�������ن �ل����ط����رف����ن 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن. �أخ������رًي�، جتعل 
هدًفا  و�شورتها  �شخ�شيتها  منها 
و�لرئي�س  للجمهورين  مف�شاًل 
ملونة  �م�������ر�أة  ك��ون��ه��ا  �ل�������ش���اب���ق: 
ومتاألقة،  وق���وي���ة  ودمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�الأمريكين،  �ل��رج��ع��ي��ن  ي��زع��ج 
ع���ن�������ش���ًر�  ت�����ك�����ون  �أن  ومي�����ك�����ن 
�أثناء  �مل��ح��اف��ظ��ة  �أم��ري��ك��ا  يح�شد 

�النتخابات.
�لتنبوؤ  �ل����ي����وم  �ل�������ش���ع���ب  م����ن     
لكن  ه��اري�����س،  ك��ام��اال  مب�شتقبل 
��شمها  م��وؤك��د:  و�ح��د  �شيء  هناك 
ت����اري����خ  يف  �الآن  م������ن  حم�����ف�����ور 
�لواليات �ملتحدة. فباالإ�شافة �إىل 
�أ�شبحت  رئي�س،  نائب  �أول  كونها 
نوفمرب   19 رئي�شة يف  �أول  ا  �أي�شً
2021، عندما ��شطر جو بايدن 
�لذي  �لقولون  �إج��ر�ء تنظري  �إىل 
ع����اًم����ا، ونقل  ت���خ���دي���ًر�  ي��ت��ط��ل��ب 
و25  �شاعة  طيلة  �إليها  �ل�شلطة 

دقيقة، وهو مّدة �لعالج.

كاماال هاري�س عند و�شولها �إىل مطار �أوريل يف 9 نوفمرب

هل هي خليفة بايدن �ملعّينة

تنتمي كاماال �ىل جيل �وباما

نائب �لرئي�س �الأمريكي كاماال هاري�س تلقي خطاًبا يف مبنى �لكابيتول �الأمريكي

�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة، ����ش���ارت على 
جري�لدين  �لدميقر�طية  خطى 
و�جلمهورّية   )1984( ف���ري�رو 
وعلى   .)2008( ب���ال���ن  ����ش���ارة 
�لتاريخ  دخلت  �الأخ��ريت��ن،  عك�س 
بّو�بة  م��ن  �الأم��ري��ك��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�أنها ��شبحت �أول �مر�أة ت�شغل هذ� 
�ملن�شب �ملرموق بعد فوز جو بايدن 
ت��ر�م��ب يف نوفمرب  ع��ل��ى دون���ال���د 

�شبه  �لو�جهة  ه��ذه  لكن، خلف     
�أ�شئلة  ه���ن���اك  ت�����ز�ل  ال  �مل��ث��ال��ي��ة، 
ب�شعبيتها.  خا�شة  تتعّلق  ك��ث��رية، 
ي�شري جمّمع �ال�شتطالعات �جلاد 
�إىل �أن  للغاية “فايف ثري �يت”، 
باملائة فقط من �الأمريكين   40
هاري�س  كاماال  على عمل  ر��شون 
وكانو�  �مل��ا���ش��ي.  دي�شمرب   25 يف 

55 فا�شل 2 باملائة يف �أبريل.

�أن  �ل�شعب  من  يظل  �ل�شك،  من 
�الأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أن  ن��ت��خ��ي��ل 
مرة  �لرئا�شية  �ملغامرة  �شيحاول 
2024 للفوز بوالية  �أخ��رى عام 
عاًما.   82 يناهز  عمر  عن  ثانية 
هاري�س  ك���ام���اال  �أن  ي��ب��دو  ل��ذل��ك 
مر�شحة  ت�شبح  الأن  طريقها  يف 
�حلزب �لدميقر�طي عام 2024. 
�لوريثة  �ل���ك���ث���ريون  وي���ع���ت���ربه���ا 

مي  حركتي  �شياق  ويف   .2020
تو وحياة �ل�شود مهمة، فاإن �لرمز 
قوي. ومل يخطئ �جلهاز �ل�شري 
تخ�شي�س  يف  ي��ح��م��ي��ه��ا  �ل�������ذي 
رمزي  كا�شم  “بيونيار”)ر�ئدة( 

لها.

وريثة جو بايدن؟
�إ����ش���اع���ة ح��ا���ش��ي��ت��ه جو�     ورغ�����م 

خلالفته.   �مل��ث��ايل  �ل�شخ�س  ه��ي 
�الأ�شلي  م��وط��ن��ه��ا  غ�����ر�ر  وع���ل���ى 
�أمريكا  ف��ه��ي مت��ث��ل  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

�مل�شتقبل. 
�ل�شرية  ع���ن���و�ن  ���ا  �أي�������شً ه���و  ه����ذ� 
�ل��ذ�ت��ي��ة �ل��ت��ي ���ش��ّخ��ره��ا ل��ه��ا جان 
�ملحا�شر يف  �الأ�شتاذ  �إيريك بر�نا، 
باري�س-بانثيون-�أ�شا�س،  جامعة 

و�لباحث يف مركز ثيو�شيديد.

�ملعّينة جلو بايدن، ولديها �لعديد 
لت�شبح  �ل���ر�ب���ح���ة  �الأور�ق  م���ن 
قوة  �أول  رئا�شة  تتوىل  �م��ر�أة  �أول 

عاملية.
   ق����ادم����ة م����ن �ل����ت����ن����وع، ذك���ي���ة، 
ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة، وق������ادرة ع��ل��ى �شد 
�لي�شاري  �جل���ن���اح  ب���ن  �ل���ف���ج���وة 
�لو�شطي،  �لدميقر�طي  و�جلناح 
�حلايل،  �لرئي�س  ن��ائ��ب  �ن  ي��ب��دو 

•• عوا�صم-وكاالت

ربط خرب�ء بن عودة حدة �ل�شر�ع 
بن و��شنطن ومو�شكو على مناطق 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  �ل����ع����امل،  يف  �ل���ن���ف���وذ 
�ن��ت��ع��ا���ش��ة هجمات  �أوك���ر�ن���ي���ا، وب���ن 
تنظيم د�ع�����س �الإره��اب��ي جم��دد� يف 
���ش��وري��ا ول��ي��ب��ي��ا. وي���ق���ول �خل����رب�ء، 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح��دي��ث��ه��م  يف 
�إنه بعد تهدئة عابرة بن  عربية”، 
رو���ش��ي��ا و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة خالل 
باالنتخابات  �الأخ���������رية  �ن�������ش���غ���ال 
�لرئا�شية وم�شكلة �لت�شخم، وخالل 
كورونا،  �أزم���ة  م��ن  �جلميع  م��ع��ان��اة 
�أوكر�نيا.  ��شتعل �ل�شر�ع جمدًد� يف 
وت���ز�م���ن ذل���ك م��ع �ل��ه��ج��وم �لكبري 
�ل���ذي���ن ن���ّف���ذه د�ع�������س ع��ل��ى �شجن 
�شرقي  �شمال  �حل�شكة  يف  غ��وي��ر�ن 
�مل�شجونن  عنا�شره  الإخ��ر�ج  �شوريا 
دورية  على  كذلك  وهجومه  هناك، 
يف  �لليبي  �ل��وط��ن��ي  للجي�س  ت��اب��ع��ة 

ليبيا �الأيام �الأخرية.
ظهرت  كذلك  ليبيا،  يخ�س  وفيما 
و��شنطن  ب�����ن  �ل���ت���ن���اف�������س  ح������دة 
ومو�شكو، يف ��شطر�ر جمل�س �الأمن 
�لدويل هذ� �الأ�شبوع تاأجيل جل�شته 
ب��ت��ع��ي��ن م��ب��ع��وث خا�س  ���ة  �خل���ا����شّ
لالأمم �ملتحدة �إىل ليبيا بعد �حتجاج 
�الأمريكية  �خ��ت��ي��ار   ع��ل��ى  م��و���ش��ك��و 

رئي�س غينيا: »الو�سع حتت 
ال�سيطرة« بعد »حماولة انقالبية«

•• بي�صاو-اأ ف ب

على  ت�شيطر  حكومته  �أّن  �إمبالو  �شي�شوكو  عمر  بي�شاو  غينيا  رئي�س  �أك��د 
�لو�شع يف �لبالد بعد “حماولة �نقالبية” �أوقعت “�لعديد” من �لقتلى، 
 ،2020 ع��ام  بد�ية  ومنذ  �إفريقيا.  غ��رب  �النقالبات يف  ف�شول  �أح��دث  يف 
يتوىل �جلرن�ل �ل�شابق �إمبالو رئا�شة �لدولة بعد �نتخابات رئا�شية ال تز�ل 
و�لر�أ�س  غينيا  �الفريقي ال�شتقالل  قبل �حلزب  نز�ع من  نتيجتها مو�شع 
�الأخ�شر. وم�شاء �لثالثاء عقد �إمبالو موؤمتر� �شحفيا بد� فيها �شاملا هادئا 
بعدما حو�شر مع �لوزر�ء يف مقر �حلكومة �لذي �شهد حميطه بعد �لظهر 
�حلكومة  و�أع�شاء  �لدولة  رئي�س  وحو�شر  �لنار.  الإط��الق  تبادال  ول�شاعات 
بتو�جد م�شّلحن مل تعرف دو�فعهم د�خل �ملقر خالل جل�شة طارئة ملجل�س 
وكل  رئي�س �جلمهورية  “قتل  ك��ان  �إن هدفهم  وق��ال  �شهود.  وف��ق  �ل���وزر�ء، 
�أع�شاء �حلكومة«. ويف ت�شريح لل�شحافين قال �لرئي�س �إّنه “كان باإمكان 
�أوقعت �لعديد  �إيّل قبل هذه �الأح��د�ث �لد�مية �لتي  �أن يتحّدثو�  �ملنّفذين 
من دون �أن يحّدد ب�شكل و��شح هوية  من �لقتلى و�مل�شابن بجروح بالغة”، 
قد”  “كان  “قر�ر�ت  دو�ف��ع��ه��ا  �إّن  ق��ال  �ل��ت��ي  �النقالبية  �مل��ح��اول��ة  منّفذي 
�ّتخذها، خ�شو�شاً مكافحة �ملخّدر�ت و�لف�شاد«. و�شدد على �أن �لعملية كانت 

�أنها  على  �أ�شر  �أن��ه  �إال  ومنّظمة”،  “معّدة 
نف�شه  وجد  �أن��ه  �لرئي�س  وروى  “معزولة«. 
ثقيلة  �أ�شلحة  من  ن��ار  ب��اإط��الق  “حما�شر� 
مدى خم�س �شاعات” ومعه �أحد م�شاعديه 
وحار�شان �شخ�شيان ووزيرة، م�شري� �إىل �أن 
وقال  �ملعارك �أوقعت “�لعديد من �لقتلى”. 
بخري  “�أنا  تويرت  على  تغريدة  يف  �لرئي�س 
حتت  “�لو�شع  �أّن  م���وؤّك���د�ً  هلل”،  و�حل��م��د 
يف  تاأكيده  بعيد  وذلك  �حلكومة”،  �شيطرة 
�أّن  بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  م��ع  هاتفية  مكاملة 

“كّل �شيء على ما ير�م«.

���ش��ت��ي��ف��اين وي��ل��ي��ام��ز. ووف����ق �ملحلل 
�ل�شيا�شي يف مركز لندن لل�شيا�شات 
مايكل  و�ال�شرت�تيجية  �ل�شيا�شية 
رف�س  بعد  �ل�شر�ع  م��ورغ��ان جت��دد 
�ل���غ���رب �ل�������ش���روط �ل��رو���ش��ي��ة بعدم 
�الأطل�شي،  للحلف  �أوك���ر�ن���ي���ا  ���ش��م 
�لع�شكرية  باال�شتعد�د�ت  �لرد  وجاء 

�لرو�شية على �حلدود �الأوكر�نية.

�أه��د�ف �لهجوم«.  �أح��د  وه��ذه كانت 
�حلكم  الإد�رة  �حل�����ش��ك��ة  وت��خ�����ش��ع 
ل����الأك����ر�د حلفاء  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل����ذ�ت����ي 
�لواليات �ملتحدة، وتقوم قو�ت �شوريا 
�لدميقر�طية “ق�شد” �لتابعة لهذه 
بالتعاون  �ل�ّشجن  بحر��شة  �الإد�رة 
�ل��دويل ملحاربة  مع ق��و�ت �لتحالف 
و��شنطن.  ت���ق���وده  �ل����ذي  �الإره������اب 

على  �ل�شر�ع  ه��ذ�  �نعكا�س  ع��ن  �أم��ا 
مورغان:  فيقول  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق 
ن��وع��ا من  ���ش��وري��ا  ���ش��ه��دت  �أن  “بعد 
تنظيم  ه���زمي���ة  ع��ق��ب  �ال����ش���ت���ق���ر�ر 
�لتنظيم  يعاود   ،2017 عام  د�ع�س 
ب��ه��ج��وم وح�شي  ن�����ش��اط��ه  �الإره���اب���ي 
ت�شّبب  �ل���ذي  غ���وي���ر�ن  �شجن  ع��ل��ى 
�حل�شكة،  يف  �لفو�شى  م��ن  حالة  يف 

�لتناُف�س يف  وع��ن  �الأو���ش��ط.  �ل�شرق 
�أوروب��ا، ي��ردف: “ويف �أزم��ة �أوكر�نيا 
�ل�ّشاعة  عقارب  �إع��ادة  بوتن  يحاول 
�إىل �لور�ء ومُمار�شة نفوذ رو�شي يف 
مكا�شب  �الأوروب��ي��ة وحتقيق  �ل��ق��ارة 
�ل�شيا�شي  �ملحلل  وي��رّج��ح  �أم��ن��ي��ة«. 
ت��ك��ون ح��ال��ة �الن��ف��الت يف �شجن  �أن 
غوير�ن “جزء� من خلط �الأور�ق”، 
�لواليات  حليف  “ق�شد”  �أن  خا�شة 
�ملت�شرر  ه��ي  وب��ال��ت��ب��ع��ي��ة،  �مل��ت��ح��دة، 
�الأمني  �ال�شطر�ب  ه��ذ�  من  �الأول 
هذ�  �أن  ك��م��ا  ن���ف���وذه���ا،  م��ن��اط��ق  يف 
يزعزع �لثقة يف �حلماية �الأمريكية 

ل�”ق�شد«.
و�شبق �أن ��شتغلت �لدعاية �لرو�شية 
�أفغان�شتان  ت  �لتي عمَّ �ال�شطر�بات 
�ملفاجئ  �الأمريكي  �الن�شحاب  عقب 
�هتز�ز  �الإع����الم  ع��رب  لتن�شر  منها، 

�لثقة يف و��شنطن كحليف.
يكون  “وقد  �ل�������ش���ام���ي:  وي��خ��ت��ت��م 
م��ل��ف �إي������ر�ن �ل���ن���ووي �أي�����ش��ا جزء� 
�لرو�شية،  �ل�شغط  و�شائل  من  �آخ��ر 
�الإير�ين  �لرئي�س  زيارة  بعد  خا�شة 
�ملقابل  ملو�شكو، ويف  رئي�شي  �إبر�هيم 
كثرية  �أور�ق  �أي�شا  و��شنطن  ل��دى 
مو�شكو  على  لل�شغط  ت�شتخدمها 
�ل�شرق  من خالل ح�شد �حللفاء يف 
و�أوروب���ا وغريها، وتهديد  �الأو���ش��ط 

رو�شيا بعو�قَب �قت�شادية عنيفة«.

وعقب هذ� �لهجوم، تعّر�شت دورية 
للجي�س �لليبي لهجوٍم يف �لقطرون 
ب��ج��ن��وب ل��ي��ب��ي��ا، وه���و م��ا �أ���ش��ف��ر عن 
3 جنود على �الأق��ل، وه��و ما  مقتل 
رد عليه �جلي�س بعمليٍة و��شعٍة على 
قتياًل   23 �أ�شقطت  د�ع�����س  خ��الي��ا 

د�ع�شيًّا.
�لهجمات  توقيت  �أن  مورغان  ور�أى 
�لت�شاوؤالت  يثري  وليبيا  ���ش��وري��ا  يف 
�لتنظيم  ه��ذ�  ي�شتطيع  كيف  ح��ول 
����ش��ت��ث��م��ار �ل�����ش��ر�ع��ات �ل���دول���ي���ة يف 

�ختيار �أهد�فه و�إعادة ن�شاطه.

 �شراٌع على م�شتوى العامل
يعترب �ملحلل �ل�شيا�شي يف و��شنطن 
�ل�������ش���ر�ع بن  �أن  �ل�����ش��ام��ي  ط�����ارق 
رو���ش��ي��ا و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة ممتد 
هذ�  ويف  ك��ل��ه،  �ل��ع��امل  م�شاحة  على 
�ل��وق��ت ف����اإن رو���ش��ي��ا ح��ري�����ش��ة على 
ن��ْي��ل م��ك��ان��ة دول��ي��ة وك�����ش��ب �شعبية 
ل��رئ��ي�����ش��ه��ا ف����الدمي����ري ب���وت���ن قبل 
 .2024 عام  �لرئا�شية  �النتخابات 
تهياأ  �الأم���ر  فهذ�  �ل�شامي،  وح�شب 
مل��و���ش��ك��و ب���االن�������ش���ح���اب �الأم����ريك����ي 
و�ن�شغال  �أفغان�شتان،  �مل�شطرب من 
�لد�خلية  ب����اأزم����ات����ه����ا  و�����ش���ن���ط���ن 
�النتخابات  حول  �خلالفات  نتيجة 
�لرئا�شية �الأمريكية، وهو ما �أعطى 
يف  و�ل�شن  لرو�شيا  حترك  م�شاحة 

�سراع وا�سنطن ومو�سكو يفجر اأزمات قدمية.. وداع�س يطل براأ�سه

خلف الواجهة �شبه املثالية، ال تزال هناك اأ�شئلة كثرية، خا�شة حول �شعبيتها
تنتمي اإىل »جيل اأوبامـا«، توقع لهـا كثري من املراقبني م�شتقبال �شيا�شيا م�شـرقا

قادمة من التنوع، ذكية، وديناميكية، وقادرة على �سد الفجوة بني اجلناح الي�ساري واجلناح الدميقراطي الو�سطي
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عربي ودويل

مهاجمة املدينة �سيكون هدًفا ع�سكرًيا اأقل خطورة وتكلفة 
بالن�س�بة للكرملني من الزح�ف اإىل كيي�ف اأو حتى خاركيف

االأزمة بني اأوكرانيا ورو�شيا:

لهذا ماريوبول االأوكرانية مدينة يف قلب ال�سراع...!
مت تعزيز نظام الدفاع يف جميع اأنحاء املدينة، مع و�شع بطاريات مدفعية

  •• الفجر –خرية ال�صيباين
م����اري����وب����ول  ت���ع���ت���رب م���دي���ن���ة      
�الأوكر�نية �ل�شاحلية و�شاحل بحر 
�آزوف �أهد�ًفا حمتملة �إذ� هاجمت 

رو�شيا.
�شيناريوهات  ج��م��ي��ع  ب���ن  م���ن     
غ���زو �أوك���ر�ن���ي���ا �ل��ت��ي �زده�����رت يف 
�الأ�شابيع �الأخرية، فاإن �ال�شتيالء 
جنوب  يف  ماريوبول،  مدينة  على 
�الأكرث  �شك  بال  هو  �لبالد،  �شرق 
تعرف  م���اري���وب���ول،  م�����ش��د�ق��ي��ة. 
 ،2014 ع������ام  ج�����ي�����ًد�.  �حل�������رب 
�ملدعومون  �الن��ف�����ش��ال��ي��ون  �ح��ت��ل 
�ل�شاحلية  �مل��دي��ن��ة  م��و���ش��ك��و  م���ن 
�لوقت،  ل��ف��رتة وج��ي��زة. ويف ذل��ك 
مل يخف جزء من �شكانها، �لبالغ 
تعاطفهم  �أل������ف،   500 ع���دده���م 
عنيف،  قتال  وبعد  �ملتمردين.  مع 
�أخرًي�  �الأوك���ر�ين  �جلي�س  دفعهم 

�إىل �لرت�جع.    منذئذ، مت تطويق 
و�ل�شمال،  �ل�شرق  �إىل  ماريوبول. 
جمهورية  م���ت���م���ردي  م���ع  ج��ب��ه��ة 
�أعلنت  �ل��ت��ي  �ل�شعبية  دونيت�شك 
نف�شها. وعلى بعد حو�يل خم�شن 
�ل�����ش��رق، �حل���دود  �إىل  ك��ي��ل��وم��رًت� 
خلفها  �حت�شد  و�ل��ت��ي  رو�شيا،  م��ع 
و�أخ�����رًي�،  م���وؤخ���ًر�.  �آالف �جل��ن��ود 
�لذي  �آزوف،  ب��ح��ر  �جل���ن���وب،  �إىل 
�ل��ق��رم عام  �شبه ج��زي��رة  منذ �شم 
�ل�شيطرة  حت����ت  ب�����ات   ،2014
مهاجمتها  ف���اإن  �إذن،  �ل��رو���ش��ي��ة. 
�شيكون هدًفا ع�شكرًيا �أقل خطورة 
للكرملن  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  وت���ك���ل���ف���ة 
حتى  �أو  ك��ي��ي��ف  �إىل  �ل���زح���ف  م���ن 

خاركيف.
   »ل��ن ي��ك��ون �الأم���ر جم��رد نزهة، 
�أن�����دري ري��زي��ن��ك��و، �شابط  ي��ح��ذر 
�الأوكر�نية،  �ل��ب��ح��ري��ة  يف  ���ش��اب��ق 
و�الآن خبري يف مركز ��شرت�تيجيات 

�لدفاع يف كييف، منذ عام 2017، 
�ل��دف��اع يف جميع  ن��ظ��ام  تعزيز  مت 
�أنحاء �ملدينة، مع تركيز بطاريات 
�لبحرية  ت��ظ��ل  ول���ئ���ن  م��دف��ع��ي��ة، 
�الأوك���ر�ن���ي���ة �أق����ل ق���وة ب��ك��ث��ري من 
�لبحرية �لرو�شية، �ال �نها ت�شّلمت 

�شفًنا حربية جديدة ».

ممر ل�شبه جزيرة القرم
فاإن  دونبا�س،  ملتمردي  بالن�شبة     
�شيعني  ماريوبول  على  �ال�شتيالء 
يف  �لرئي�شية  �ملو�نئ  �أحد  ��شتعادة 
�أوكر�نيا حتى لو �نخف�شت حركة 
منذ  كبري  ب�شكل  �لبحري  �لنقل 
باملدينة  يوجد  كما   .2014 ع��ام 
ينتميان  لل�شلب  م�شنعان  ا  �أي�شً
�أغ���ن���ى  �أح������م������دوف،  ري����ن����ات  �إىل 
�ملقابل،  �ل��ب��الد. يف  �ول��ي��غ��ار���س يف 
�ملكا�شب  �شتكون  ملو�شكو،  بالن�شبة 
بالتاأكيد،  �أك���رب:  ب�شكل  حم���دودة 

���ش��ي��وؤدي ه���ذ� �إىل �أزم����ة ك��ب��رية يف 
�لرئي�س  ��شتقر�ر  وزع��زع��ة  كييف 
�إطالق  �ي�����ش��ا  ول��ك��ن  زيلين�شكي، 

عقوبات غربية غري م�شبوقة.
�أكرث  �شك  ب��ال  �للعبة  �شت�شبح     
قيمة �إذ� �متد �لهجوم �إىل �لغرب، 
�آزوف  ب���ح���ر  ����ش���اح���ل  ك���ام���ل  ع���ل���ى 
بري  ممر  باإن�شاء  ذل��ك  “�شي�شمح 
�شبه  �إىل  رو�شيا  يف  رو�شتوف  م��ن 
�أن�����دري  ي���وؤك���د  �لقرم”،  ج���زي���رة 
�لقناة  �ليد على  ريجينكو، وو�شع 
�لتي كانت تزود �شبه جزيرة �لقرم 
ب���امل���ي���اه ح��ت��ى �إغ���الق���ه���ا م���ن قبل 
�لو�قع،  يف   .2014 ع���ام  ك��ي��ي��ف 
مما  رو���ش��ًي��ا،  �آزوف  بحر  �شي�شبح 
�أ�شطول  �إىل  �ل��و���ش��ول  �شي�شّهل 
من  ميكنه  �ل���ذي  �الأ���ش��ود،  �لبحر 

هناك دخول �لبحار �لد�فئة.
�لتي  �ل�����ش��رب��ة  �شتكون  �أخ�����رًي�،     
���ش��ُت��ل��ح��ق ب��االق��ت�����ش��اد �الأوك������ر�ين 

•• واجادوجو-رويرتز

يف �مل���رة �ل�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ي ح���اول فيها 
ن��ظ��ام �حلكم  ج��ن��ود م��ت��م��ردون قلب 
خرج   2015 ع��ام  فا�شو  بوركينا  يف 
مار�شيل تنكاونو مع �آالف �ملحتجن 
باملجل�س  ل��الإط��اح��ة  �ل�������ش���و�رع  �إىل 
�لع�شكري. وخالل �أيام �أعادت �لقو�ت 

�ملو�لية �لرئي�س �إىل �ل�شلطة. 
تنكاونو  �مل��ا���ش��ي خ��رج  �الأ���ش��ب��وع  ويف 
�إىل �ل�شو�رع مرة �أخرى لكن خروجه 
باالنقالب  للرتحيب  كان  �مل��رة  هذه 
�لع�شكري �لذي �أطاح برئي�س �لبالد 

�ملنتخب رو�س كابوري.
�لقياد�ت  م���ن  وه����و  ت��ن��ك��اون��و  ق����ال   
�لعا�شمة  خ�����ارج  ب��ي��ت��ه  يف  �مل���دن���ي���ة 
حدثت  �لت�شعينات  “منذ  و�جادوجو 
�لدميقر�طية عرب غرب  موجة من 
خذلت  �لدميقر�طية  لكن  �أفريقيا. 
و��شحن.  نكون  �أن  الب��د   ... �لنا�س 

نحن نحتاج نظاما ع�شكريا«.
ويعك�س هذ� �لتحول يف موقفه خيبة 
�ل�����ش��اح��ل بغرب  م��ن��ط��ق��ة  �ل���ظ���ن يف 
�حلكومات  �أخ��ف��ق��ت  ح��ي��ث  �أف��ري��ق��ي��ا 
�ملت�شددين  عنف  �حتو�ء  يف  �ملنتخبة 
�لعقد  خ��الل  �أ�شفر  و�ل��ذي  �ملتنامي 
�لقتلى  �آالف  ���ش��ق��وط  ع���ن  �الأخ�����ري 

وت�شريد �ملالين.
�ل�شعبي  �ل���غ�������ش���ب  ����ش���ج���ع  ف����ق����د 
وبوركينا  وغينيا  م��ايل  يف  �جليو�س 
ف��ا���ش��و ع��ل��ى �أن ت��ت��وىل دف���ة �الأم����ور 
�نقالبات  �أرب���ع���ة  ف��وق��ع��ت  ب��ن��ف�����ش��ه��ا 
خ���الل 18 ���ش��ه��ر� ل��ت��ب��دد م��ا حتقق 
كانت  دمي���ق���ر�ط���ي���ة  م���ك���ا����ش���ب  م����ن 
�ملنطقة من و�شمة  �شببا يف تخل�س 
�الأفريقي �لتي  “حز�م �النقالبات” 

الزمتها.
�لثقة  و�لف�شاد  �لفقر  �أ���ش��ع��ف  كما   
ب���احل���ك���ام �مل���دن���ي���ن و�أث�������ار خم���اوف 
فرن�شا  ومنهم  �ل��دول��ي��ن  �ل�����ش��رك��اء 

�ل�شو�حل، ت�شم مدينة ز�بوريجيا 
�ل��ن��ووي��ة يف  للطاقة  �أك��رب حمطة 

للتهديد”، يقول �أندري ريجينكو. 
تبعد بالكاد 200 كيلومرت �شمال 

�أكرث �شعوبة. “�شيتعر�س �لن�شيج 
�ملنطقة  يف  و�ل��ط��اق��ي  �ل�����ش��ن��اع��ي 

�إيبيز�  ج���زي���رة  يف  ع��رب��دت��ه  ب�����ش��ب��ب 
�الإ�شبانية. وثار �شخط ديالو و�شارك 
يف �حتجاجات جماهريية يف 2020 
ذلك  وح��دث  بكيتا.  لالإطاحة  تدعو 

فرحل كيتا بحلول �أغ�شط�س �آب.

* غياب القانون
�آالف  �شقط  �ل�����ش��اح��ل  منطقة  ع��رب 
�لقتلى يف عنف �الإرهابن �لذي �أدى 
�إىل �أزمة يف مايل و�لنيجر وبوركينا 
�أن���ه مل ي�شفر ع��ن قيام  ف��ا���ش��و رغ���م 
دول��ة م��و�زي��ة مثلما ح��دث يف بع�س 
و��شطر  و�ل����ع����ر�ق.  ���ش��وري��ا  �أج������ز�ء 
�مل���الي���ن ل��ل��رح��ي��ل ع���ن ق���ر�ه���م مما 
�مل���ر�ك���ز �حل�شرية  ع��ل��ى  ع��ب��ئ��ا  خ��ل��ق 
و�الأ�شر �لتي تعي�س فيها. ويف بع�س 
�ملناطق �لريفية �ختفت �إد�ر�ت �حلكم 
يف  �ل�شغرية  دوري  بلدة  يف  �ملحلي. 
���ش��م��ال ���ش��رق ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و ق�شى 
�ل��ع��ن��ف ع��ل��ى جت�����ارة �مل��ا���ش��ي��ة �لتي 
كانت يف وقت من �الأوقات قوة د�فعة 
لالقت�شاد �ملحلي. و�زد�د عدد �ل�شكان 
�ألف   80 �إىل  لي�شل  �أمثاله  لثالثة 
�لقرى  �لنا�س من  ه��روب  ن�شمة مع 
�لقريبة على حد قول رئي�س �لبلدية 
�أحمد عزيز ديالو. و�متالأت �ملد�ر�س 
�لعدد  ي�شل  �إذ  �ل�شغار  بالتالميذ 
�إىل 150 تلميذ� يف �لف�شل �لو�حد. 
م�شافة  قطع  �ل�شكان  على  ويتعن 
للح�شول  عديدة  كيلومرت�ت  متتد 
�لقتل  تهديد�ت  وب�شبب  �ملياه.  على 
معظم  دي��ال��و  يق�شي  �الأم����ن  وع���دم 
�لوقت يف و�جادوجو على بعد 260 
وعندما  �جل���ن���وب.  �إىل  ك��ي��ل��وم��رت� 
�لطريق  يقطع  بلدته ال  �إىل  ي�شافر 
ي�شافر  ب��ل  بال�شيارة  باحلفر  �مل��ل��يء 
بالطائرة. وقال �إن �ل�شكان ي�شعرون 
�أن  باأن �لدولة تخلت عنهم، م�شيفا 
يبدو  �لع�شكرية  �الن��ق��الب��ات  ت��اأي��ي��د 

�أمر� معقوال.

رحيل  ب�شرورة  مقتنعا  �ل�شجن  من 
�أي�������ام ن���ظ���م جنود  ك�����اب�����وري. وب���ع���د 
�لقتلى و�شعف  تز�يد عدد  �أحبطهم 
�ملعي�شية  �الأح������و�ل  و����ش���وء  �الأج������ور 
�نقالبا. وقال تنكاونو “ال ميكن �أن 
تتناول وجبة و�حدة يوميا وتتحدث 
يت�شح  ومل  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة«.  ع���ن 
ي��ن��ج��زه �ملجل�س  �أن  �ل���ذي مي��ك��ن  م��ا 
�حلكومة  ت��ف��ع��ل��ه  ومل  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�ل���ت���ي �أط�������اح ب���ه���ا يف ����ش���وء �مل������و�رد 
ت�شتطع  ل���ه. ومل  �مل��ت��اح��ة  �مل���ح���دودة 
للتعليق  باجلي�س  �الت�شال  روي��رتز 
ع��ل��ى خ��ط��ط��ه م��ن��ذ ����ش��ت��ي��الئ��ه على 

�ل�شلطة.

* »اأملنا الوحيد«
على �جل��ان��ب �الآخ���ر م��ن �حل���دود يف 
�الأمني  �ل��و���ش��ع  يتح�شن  مل  م���ايل 
�حلكومة  ظ��ل  يف  ملحوظة  ب��درج��ة 
�لع�شكرية �لتي قالت �ل�شهر �ملا�شي 
�إنها لي�شت م�شتعدة الإجر�ء �نتخابات 
وفر�شت  �ل�شلطة.  يف  ب��اق��ي��ة  و�إن��ه��ا 
غرب  ل���دول  �القت�شادية  �ملجموعة 
على  ورد�  �شارمة.  عقوبات  �أفريقيا 
تاأييد�  �الآالف  ت��ظ��اه��ر  �ل��ع��ق��وب��ات 

للمجل�س �لع�شكري. 
�ل�������ذي يعمل  دي����ال����و  ق�����ال م���و����ش���ى 
مايل  عا�شمة  ب��ام��اك��و  يف  كهربائيا 
�لرئي�س  ل�شالح  ب�شوته  �أدىل  �إن���ه 
عندما  كيتا  �أبوبكر  �إبر�هيم  �ل�شابق 
توىل �ل�شلطة يف 2013. ثم حدثت 
وقائع �لعنف. و��شتمرت �العتد�ء�ت 
ع��ل��ى �مل���دن���ي���ن و�ل��ع�����ش��ك��ري��ن منذ 
2015 لي�شبح كثريون من �ملعوزين 
�شلة  على  جماعات  �شيطرة  وحت��ت 
ومنها  �لعاملية  �ملتطرفن  ب�شبكات 
تنظيم د�ع�س . و��شرتى كيتا طائرة 
رئا�شية مببلغ 40 مليون دوالر مما 
�بنه  وتعر�س  �لبالد.  �أث��ار �شجة يف 
كرمي النتقاد�ت يف �ل�شحافة �ملحلية 

و�لواليات �ملتحدة �للتان لهما ق�����و�ت 
�ملتمردين  حت�����������������ارب  �مل��ن��ط��ق��������������ة  يف 

وتخ�شيان تز�يد �لقالقل.
 وي���وم �الث��ن��ن �أم����رت �ل�����ش��ل��ط��ات يف 
م���ايل �ل��ت��ي ���ش��ه��دت �ن��ق��الب��ن منذ 
�ل�شفري   2020 �آب  �أغ�������ش���ط�������س 
�لفرن�شي مبغادرة �لبالد مع ت�شاعد 
�لع�شكري  �مل��ج��ل�����س  م���ع  �خل���الف���ات 

�حلاكم.
وقالت ماجي دو�ير �ملحا�شرة بجامعة 
�النقالبات  در����ش���ت  �ل���ت���ي  �إدن�������ربه 
“�لنا�س  �أفريقيا  �لع�شكرية يف غرب 
من  للدميقر�طية  معار�شن  لي�شو� 
�ملبد�أ لكن ظنهم خاب جد� يف  حيث 

�لقادة �ملنتخبن«.

* االأمل الوحيد
كان �لتحول �ل��ذي ط��ر�أ على موقف 
ت���ن���ك���اون���و ت���دري���ج���ي���ا. ظ���ه���ر خطر 
�مل���ت�������ش���ددي���ن يف غ�����رب �أف���ري���ق���ي���ا يف 
�لبد�ية يف مايل عام 2012 عندما 
�ختطف مقاتلون متطرفون بع�شهم 
على �شلة بتنظيم �لقاعدة �نتفا�شة 
�لقو�ت  ردت  �لبد�ية  ويف  �ل��ط��و�رق. 
�أعادو�  لكنهم  �ملت�شددين  �لفرن�شية 
 2015 يف  و�شنو�  �شفوفهم  تنظيم 
�لفتاكة  �ل���ه���ج���م���ات  م�����ن  م����وج����ة 
فا�شو  بوركينا  �إىل  بعد  فيما  �متدت 
�أو�ئ������ل عالمات  وك���ان���ت  و�ل��ن��ي��ج��ر. 
�ال�شطر�ب يف بوركينا فا�شو يف يناير 
كانون �لثاين 2016 فاأعلن تنظيم 

ع����ن هجوم  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه  �ل���ق���اع���دة 
و�جادوجو  يف  وم��ق��ه��ى  مطعم  ع��ل��ى 
وم��ن��ذ ذلك  ق��ت��ي��ال.   30 ف��ي��ه  �شقط 
خا�شة  �لتمرد  حركة  تنامت  �حل��ن 
�ل��ت��ي حتملت  �ل��ري��ف��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 
�لعبء �الأكرب من �لعنف يف منطقة 
�ل�������ش���اح���ل وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن ح����ز�م 
���ش��ا���ش��ع م���ن �الأر������ش����ي �ل��ق��اح��ل��ة يف 
�لغربية.  �ل�شحر�ء  جنوبي  �لغالب 
�إمكانيات  متلك  ال  جيو�س  وكافحت 
ووقع  للمتطرفن  للت�شدي  كافية 
�الإد�ر�ت  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح��د  �إىل  �ل��ل��وم 
�مل��دن��ي��ة �ل��ت��ي �ق���رتن���ت ���ش��ورت��ه��ا يف 
وخرج  بالف�شاد.  �أي�شا  �لنا�س  �أذه��ان 
بوركينا  يف  ل���الح���ت���ج���اج  �الآالف 

�لثاين  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب  ف��ا���ش��و يف 
�ل�شرطة  رج��ال  م��ن   49 مقتل  بعد 
�أيدي  و�أربعة مدنين على  و�جلي�س 
ذهب  منجم  من  بالقرب  �ملت�شددين 
وذلك  �لنائية  �ل�شمالية  �ملنطقة  يف 
�ل��ذ�ك��رة على  �أ���ش��و�أ ه��ج��وم تعيه  يف 

قو�ت �الأمن.
�الأمنية  �لقو�ت  �أف��ر�د   وك��ان موؤونة 
ق���د نفدت  �ل���ط���ع���ام  م���ن  �مل���وق���ع  يف 
�ملنطقة  يف  �ملا�شية  لذبح  و��شطرو� 
قائد  �أر�شلها  مل��ذك��رة  وف��ق��ا  �مل��ج��اورة 
�إىل روؤ���ش��ائ��ه و�ط��ل��ع��ت عليها  �مل��وق��ع 
روي������رتز. وخ����الل �مل���ظ���اه���ر�ت �لتي 
�أعقبت ذلك مت �لقب�س على تنكاونو 
وخرج  حمبو�شا.  يوما   25 و�أم�شى 

�لقارة �الأوروبية.
عن لو جورنال دي دميان�س

االأمم املتحدة تدعو 
لهدنة اأوملبية يف اإثيوبيا 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ح�س �الأمن �لعام لالأمم �ملتحدة 
�أنطونيو غوتريي�س جميع �أطر�ف 
�اللتز�م  ع��ل��ى  �إث��ي��وب��ي��ا  يف  �ل���ن���ز�ع 
�الأوملبية  �الألعاب  مبنا�شبة  بهدنة 
�ل�شتوية يف بكن، و��شتغالل وقف 
�إمد�د  لت�شهيل  �لعد�ئية  �الأع��م��ال 
بامل�شاعد�ت  �الإث���ي���وب���ي���ن  ج��م��ي��ع 

�الإن�شانية.
وق�����ال غ��وت��ريي�����س ل��ل�����ش��ح��اف��ة يف 
للمغادرة  �أ�شتعد  “بينما  نيويورك 
�الأوملبية  �الأل���ع���اب  دورة  حل�����ش��ور 
�أق��وى ند�ء ممكن  �أوج��ه  �ل�شتوية، 
�ثيوبيا  يف  �الأط�����������ر�ف  جل���م���ي���ع 
ف����وري لالأعمال  وق����ف  �أج����ل  م���ن 
�آالف  �أنه منذ  و�أو�شح  �لعد�ئية”. 
�لهدنة  ت��ق��ل��ي��د  “يدعو  �ل�����ش��ن��ن 
�الأط�����ر�ف يف كل  �الأومل��ب��ي��ة جميع 
مكان لوقف �الأعمال �لعد�ئية طيلة 
فرتة �لدورة”. و�أ�شاف غوتريي�س 
يوفر  �لعد�ئية  �الأعمال  تعليق  �أن 
�مل�شاعد�ت  ل�”و�شول  ف���ر����ش���ة 
�الإن�شانية �لفعالة و�الإغاثة جلميع 
�ل�شكان �ملت�شررين يف جميع �أنحاء 
�أو  �الأومل��ب��ي��ة  ئئو�لهدنة  �ثيوبيا«. 
يوناين  ت��ق��ل��ي��د  “�إيكيت�شرييا” 
�لثامن  �ل��ق��رن  �إىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود 
ت���ب���د�أ �لهدنة  �مل���ي���الد، ح��ي��ث  ق��ب��ل 
قبل �شبعة �أيام من �فتتاح �الألعاب 
�ل�������ش���اب���ع من  �ل����ي����وم  وت��ن��ت��ه��ي يف 
�خ��ت��ت��ام��ه��ا. وخ���الل ف���رتة �لهدنة 
�لنز�عات  ج��م��ي��ع  وق����ف  ي��ت��م  ك����ان 
و�أقاربهم  �ل��ري��ا���ش��ي��ن  ل��ت��م��ك��ن 
�الألعاب  ملناطق  باأمان  �ل�شفر  من 

و�لعودة الحقا �إىل بلد�نهم.

ترحيب باالنقالبات يف غرب اأفريقيا للت�سدي لنفوذ االإرهابيني

مزقها ترامب.. ا�ستعادة وثائق »هامة» تخ�س اأحداث 6 يناير
•• وا�صنطن-وكاالت

�أفادت �شحيفة “و��شنطن بو�شت”، �أّن بحوزة �للجنة �لربملانية 
�ملّكلفة �لتحقيق يف �لهجوم �لذي �شّنه �أن�شار للرئي�س �ل�شابق 
دون��ال��د ت��ر�م��ب ع��ل��ى م��ق��ّر �ل��ك��ون��غ��ر���س يف 6 ي��ن��اي��ر 2021 
�مل��ل��ي��اردي��ر �جل��م��ه��وري ح��ن ك��ان يف  جمموعة وث��ائ��ق مّزقها 
�لوطني  �الأر�شيف  مركز  م�شدرها  �لوثائق  وه��ذه  �ل�شلطة. 
�ملن�شب.  �لرئي�س بعد مغادرته  �أور�ق عمل  �ملكّلف بحفظ كل 
�لتي  �لرئا�شية  �ل��وث��ائ��ق  ب��ن  “من  �أّن  ب��ي��ان  يف  �مل��رك��ز  و�أّك����د 
ت�شّلمها وثائق ورقية كان قد مّزقها �لرئي�س �ل�شابق تر�مب«. 
�إد�رة �لوثائق يف �لبيت �الأبي�س”  “م�شوؤولن عن  �أّن  و�أو�شح 

“بو��شطة  �الأور�ق  م��ن  بع�س  ل�شق”  “�إعادة  م��ن  مت��ّك��ن��و� 
�لوثائق  ف��اإّن هذه  بو�شت،  و��شنطن  �شريط ال�شق«. وبح�شب 
هي من بن 700 �شفحة �شّلمها مركز �الأر�شيف �لوطني �إىل 
�للجنة �لربملانية �ل�شاعية �إىل حتديد �مل�شوؤولية �لتي يتحّملها 
تر�مب عن �قتحام منا�شرين له مقّر �ل�شلطة �لت�شريعية يف 
�أطلقت  �لتي  �للجنة  ت�شاأ  ومل   .2021 يناير  من  �ل�شاد�س 
“فر�ن�س  لوكالة  بتعليق  �الإدالء  يناير”   6“ ت�شمية  عليها 
بر�س” ب�شاأن طبيعة �لوثائق �لتي بحوزتها �أو حتديد ماهية 
�أّنها  يناير  �أعلنت يف منت�شف  �أن  لها  �شبق  �ملمّزقة. لكن  تلك 
بد�أت با�شتالم بع�س �لوثائق “�لتي كان �لرئي�س �ل�شابق ياأمل 
باإبقائها خمفية«. ومن بن �شفحات �الأر�شيف �ل�700 �لتي 

�ل�شابق  �لرئي�س  ز�رو�  �أ�شخا�س  باأ�شماء  قو�ئم  ��شتالمها،  مت 
�أو �ّت�شلو� به يف �ل�شاد�س من يناير 2021، كما وملحوظات 

دّونت خالل هذه �للقاء�ت و�الت�شاالت.
�لغالبية  ذ�ت  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ع��ى  ذل����ك،  م������و�ز�ة  يف 
�إىل �ال�شتماع لعدد من �ملقّربن من �مللياردير  �لدميقر�طية 
فيما  ��شتدعاء  م��ذّك��ر�ت  منهم  بع�س  ت�شّلم  وق��د  �الأم��ريك��ي. 
ت�شّلم �لبع�س �الآخر ومن بينهم �بنة �لرئي�س �ل�شابق �إيفانكا 
تر�مب، دعوة لالإدالء باإفاد�تهم. وت�شعى �للجنة �إىل ن�شر نتائج 
بعد  �ملقررة  �لوالية  منت�شف  �نتخابات  موعد  قبل  حتقيقها 
�أقل من عام و�لتي ميكن �أن ي�شتعيد من خاللها �جلمهوريون 

�ل�شيطرة على جمل�س �لنو�ب وبالتايل �إغالق �مللف.

جنود �وكر�نيون قرب ميناء ماريوبول

�لتنفيذية  ���ش��الح��ي��ات��ه  ت��ف��ع��ي��ل 
�ل��ق��وم��ي وقطع  حل��ف��ظ �الأم�����ن 
حم��ذر� �ياه  د�ب��ر قوى �لظالم” 
“من مغبة �إر�قة �أية قطرة دم يف 
تون�س يف ظل �لتخبط �لكبري يف 
وه�شا�شة  �الإره���اب  ملف  معاجلة 
�لفرتة  �أث��ن��اء  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 

�ال�شتثنائية”.
�أّن قيادته وقو�عده  و�أّكد �حلزب 
�ملعطيات”  ب���ه���ذه  ت���ت���اأث���ر  “لن 
من  �ل��ن�����ش��ال  “�شتو��شل  و�ن��ه��ا 
�لتنظيمات  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء  �أج����ل 
حا�شنتها  وحما�شبة  �الإره��اب��ي��ة 
من  تون�س  وتخلي�س  �ل�شيا�شية 

�أدر�نها”.
�لد�شتوري  �حل��زب  وت�شدر  ه��ذ� 
�حل��������ر ن������و�ي������ا �ل����ت���������ش����وي����ت يف 

�ل��دمي��غ��ر�ف��ي��ة مكونة  �ل��رتك��ي��ب��ة 
ت�����رت�وح  ت��ون�����ش��ي��ا   1060 م����ن 
���ش��ن��ة فما   18 ب���ن  �أع��م��اره�����������م 

فوق.

•• الفجر - تون�س
ط��ال��ب �حل���زب �ل��د���ش��ت��وري �حلر 
�لعمومية  �لنيابة  �الأربعاء  �أم�س 
بفتح حتقيقات جدية يف تدوينات 
من�شورة  �إن���ه���ا  ق����ال  وت���ه���دي���د�ت 
“خمطط  ب��خ�����ش��و���س  ل��ل��ع��م��وم 
ت�����ش��ف��ي��ة رئ��ي�����ش��ة �حل�����زب عبري 
�أجهزة  حممال  ج�شديا”  مو�شي 
م�شوؤولية  �الأم���ن���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
ح��م��اي��ت��ه��ا �جل�����ش��دي��ة يف ظ���ل ما 
��شماه “تق�شري� متت مالحظته 
عند تنقلها عرب �جلهات يف �ملدة 

�الأخرية”.
و�أّك���د �حل��زب يف ب��الغ �شادر عنه 
طاحنة  معركة  “يقود  �أّن��ه  �أم�س 
�جلمعياتي  �الأخ���ط���ب���وط  ���ش��د 

�ملرتبط  �الإخ������و�ين  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
و�شمود  �الإره���اب���ي���ة  ب���اجل���ر�ئ���م 
�ملتو��شل   2 �ل��غ�����ش��ب  �ع��ت�����ش��ام 
يف   2021 دي�����ش��م��رب   14 م��ن��ذ 
ظروف ال�إن�شانية ترتقي لدرجة 
“يتم ن�شر  �نه  مربز�  �لتعذيب” 
تعاليق تكفريية وحتري�شية عرب 
�الجتماعي”  �ل��ت��و����ش��ل  �شبكات 
على  �ملن�شورة  “�لتحذير�ت  و�ن 
خمتلفة  و����ش���ف���ح���ات  ح�������ش���اب���ات 
خمططات  وج�������ود  ب��خ�����ش��و���س 
�الأ���ش��ت��اذة عبري مو�شي  الغ��ت��ي��ال 

متو�ترة “.
وح��������ّم��������ل �حل������������زب �حل����ك����وم����ة 
�أوكار  حماية  مو��شلة  م�شوؤولية 
تفريخ �لفكر �لتكفريي �ملتطرف 
منظومة  تفكيك  يف  و�ل��ت��خ��اذل 

تون�س  يف  تغلغلت  �لتي  �الإره���اب 
م���ن���ذ ح���ك���م �ل����رتوي����ك����ا ورف�������س 
�الأجنبي  �لتمويل  منابع  جتفيف 
�ملعروفة  و�مل��ن��ظ��م��ات  للجمعيات 
بارتباطها بالتنظيمات �الإرهابية 
ع����رب �ل����ع����امل و�ل�������ش���م���اح حلزب 
من  ف��رع��ا  ميثل  �ل���ذي  �لتحرير 
تكفريي  خارجي  �شيا�شي  تنظيم 
�مل�شتقلة  ب����ال����دول����ة  ي����وؤم����ن  ال 
وبالت�شريع  �جلمهوري  وبالنظام 
�لر�ية  ورف���ع  بالن�شاط  �لوطني 
�أجهزة  �ل�����ش��ود�ء على م���ر�أى م��ن 

�لدولة”.
�شلطة  “رئي�س  �أي�������ش���ا  وح���ّم���ل 
�ىل  �إ�شارة  )يف  �الأعمال  ت�شريف 
�مل�شوؤولية  �شعيد(  قي�س  �لرئي�س 
عدم  على  و�ل�شيا�شية  �لقانونية 

�النتخابات �لت�شريعية بن�شبة 34 
باملائة، وفق ما ك�شفت عنه نتائج 
�خلا�س  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل���ب���اروم���رت 
ب�شهر يناير �ملنق�شي �لذي �أجر�ه 

معهد �إمرود كون�شلتينغ 
�شعيد”  ق��ي�����س  “حزب  و�ح���ت���ل 
25 باملائة  �لثانية بن�شبة  �ملرتبة 
 14 بن�شبة  �لنه�شة  حركة  تليه 

�الآر�ء يف  ���ش��رب  و�أج�����ري  ب��امل��ائ��ة. 
27 و31  �ملرت�وحة بن  �لفرتة 
تنتمي  عينة  على  �ملنق�شي  يناير 
�إىل كل �أطياف �ملجتمع من حيث 

يف بيان للحزب الد�شتوري احلر

املُطالبة بالتحقيق يف خمطط لت�سفية عبري مو�سي ج�سدّيا
�شرب اآراء: الد�شتوري احلر يت�شدر الت�شريعية بن�شبة 34 باملائة

عبري مو�شي حتت �لق�شف
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�إ�شابة  �مل�شري  �الأهلي  �لنادي  �أعلن 
بيت�شو  �ف���ري���ق���ي  �جل����ن����وب  م����درب����ه 
وذلك  ك��ورون��ا،  بفريو�س  مو�شيماين 
�لفريق  م�����ش��ارك��ة  م���ن  ي��وم��ن  ق��ب��ل 
لالأندية  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
يف  تقام  و�لتي   "2021 "�الإمار�ت 
�لفرتة من  �أبوظبي خالل  �لعا�شمة 

�حلايل. فرب�ير   12  3-
�الأه��ل��ي و�شلت  �ل��ن��ادي  بعثة  وك��ان��ت 
�لفريق  وب��د�أ  �الأول  قبل  �أم�س  م�شاء 
�لثالثاء  �الأول  �أم�����س  ي��وم  تدريباته 
��شتعد�د� ملو�جهة مونتريي �ملك�شيكي 
�ملقبل،  �ل�شبت  ي��وم  �ل��ث��اين  �ل���دور  يف 

على  تقام  �لتي  �لعاملية  �لبطولة  من 
�أر�س �الإمار�ت للمرة �خلام�شة.

وق���ال �ل��ن��ادي �الأه��ل��ي يف ب��ي��ان ل��ه �أن 
�أج�����رى م�شحة  �مل�����درب م��و���ش��ي��م��اين 
�الأربعاء  �أم�����س  �شباح  ج��دي��دة  طبية 

لتظهر نتيجتها �إيجابية.
وت��ف��ت��ت��ح �ل���ب���ط���ول���ة �ل����ي����وم مب���ب���ار�ة 
"�مل�شت�شيف" و"  �الإمار�تي  �جلزيرة 
�يه ��س بري�ي" �لتاهيتي على ملعب 

حممد بن ز�يد.

•• اأبوظبي - وام:

�مل�شري،  �الأهلي  بالنادي  �لكرة  لفريق  �لفني  �جلهاز  خ�ش�س 
�إليها  للجوء  حت�شباً  �جل���ز�ء،  رك��الت  على  �لتدريب  م��ن  فقرة 
بكاأ�س  �لفريق  م�شو�ر  بافتتاح  �ملك�شيكي،  مونتريي  مو�جهة  يف 
�لعامل لالأندية "�الإمار�ت 2021"، كما خا�س �لالعبون جانباً 
�لذي  �الأول،  �مل��ر�ن �جلماعي  بد�ية  �لبدنية، يف  �لتدريبات  من 
�أقيم على ملعب �لكريكيت باأبوظبي، وذلك حتت �إ�شر�ف كابيللو 

ر�جنو�جا مدرب �أحمال �لفريق.
وق��ب��ل �مل�����ر�ن ع��ق��د �جل���ه���از �ل��ف��ن��ي ل���الأه���ل���ي، حم��ا���ش��رة فنية 
ب��ال��ف��ي��دي��و م��ع �ل��الع��ب��ن ����ش��ت��م��رت مل���دة 30 دق��ي��ق��ة يف فندق 
�الإقامة باأبوظبي، حيث �شرح �جلهاز �لفني عدد�ً من �جلو�نب 
�ملك�شيكي، وطالب  �لفنية، وعر�س فيديوهات لفريق مونتريي 
�جلهاز �لفني �لالعبن با�شتغالل �لتو�جد �جلماهريي �ملتوقع 
ت�شعدهم  قوية  عرو�س  لتقدمي  بهم  و�لتح�شن  �لفريق  خلف 

وجتعلهم يفخرون بهم.
من ناحية �أخرى، و�فق �شيد عبد�حلفيظ، مدير �لكرة بالنادي، 
على تلبية رغبة بدر بانون، مد�فع �لفريق بالتو�جد يف مع�شكر 
�لفريق باالإمار�ت؛ ��شتعد�د�ً لبطولة كاأ�س �لعامل لالأندية �لتي 

تنطلق يف �أبوظبي، وت�شتمر حتى 12 فرب�ير �جلاري.
�ل���ذي يخ�شع لربنامج  �ل��ف��ري��ق  ب��ان��ون م��د�ف��ع  ب���در  وح��ر���س 
�لفريق  �لكرة لاللتحاق مبع�شكر  ��شتئذ�ن مدير  عالجي على 
يف �الإمار�ت ملوؤ�زرة زمالئه بد�ية من �ملبار�ة �الأوىل �أمام فريق 

مونتريي �ملك�شيكي.
�أبوظبي،  �لفريق يف  �إق��ام��ة  ف��ن��دق  �إىل  �الأرب��ع��اء  ب��ان��ون  وو���ش��ل 

متهيد�ً لالنتظام يف فعاليات مع�شكر �الأهلي .
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ع��ب��د�حل��ف��ي��ظ، ع��ل��ى ث��ق��ت��ه يف الع��ب��ي �لفريق 
بتقدمي �أد�ء وعرو�س مميزة تليق با�شم �الأهلي يف كاأ�س �لعامل 

لالأندية.
وقال مدير �لكرة بالنادي �الأهلي �إن �لفريق �أمام حتٍد كبرٍي يف 

بكاأ�س  �لفريق  م�شو�ر  بد�ية  مع  �ملك�شيك  بطل  مونتريي  لقاء 
�لعامل لالأندية باالإمار�ت.

و�أ�شاف عبد�حلفيظ " ��شم �لنادي �الأهلي كبري، وبالرغم من 
�شعوبة �لظروف �لتي نخو�س بها �لبطولة هذ� �لعام �إال �أن هذه 
يليق  م��ا  ون��ق��دم  نتجاوزه  �أن  تعد حت��دًي��ا مهًما يجب  �ل��ظ��روف 

بالنادي وجماهريه".
وقال " نلعب يف بلدنا �لثاين �الإمار�ت، وجمهور �الأهلي هنا كبري 
من �مل�شرين و�المار�تين، وهذ� ميثل عن�شر�ً مهماً لالعبينا 

يف �لبطولة.
وقال:  ك��رة مميزة  ويقدم  �أن مونتريي، فريق جيد  �إىل  و�أ���ش��ار 
"بد�أنا متابعة مونتريي ب�شكل جدي منذ فرتة، ون�شعى لتقدمي 
ع��ر���س ق���وي �أم��ام��ه وحت��ق��ي��ق �ل��ف��وز مل��و����ش��ل��ة �مل�����ش��و�ر، ولدينا 
�لطموح لتجاوز �إجناز�تنا �ل�شابقة رغم �لظروف �ملحيطة بكرثة 
ملنتخب  �لتوفيق  �لدولين، متمنياً  �لالعبن  �الإ�شابات وغياب 

م�شر يف مو��شلة م�شو�ر بطولة كاأ�س �الأمم �الأفريقية".

•• ال�صارقة-وام: 

نائب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �طلع 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور  �ل�شارقة،  حاكم 
نائب حاكم �ل�شارقة، و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب 

حاكم �ل�شارقة، ظهر يوم �أم�س �الأول على �أن�شطة وبر�مج �حتاد �الإمار�ت للقو�س 
و�ل�شهم.

�حتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي  م�شبح  �شعيد  �لدكتور  م��ن  �شموه  وت��ع��رف 
�الإمار�ت للقو�س و�ل�شهم على �أن�شطة �الحتاد �لتي تنظم وتقام يف �أندية �لدولة، 

و�أبرز �مل�شابقات �لتي ت�شارك بها �الأندية على �مل�شتوى �لوطني و�لعاملي.

كما تعرف �شموه على م�شاركة �أندية �إمارة �ل�شارقة وم�شتو�ها يف ريا�شة �لقو�س 
تطوير  على  وحر�شهم  ومنت�شبيها  �الأن��دي��ة  ب��اإق��ب��ال  �شموه  م�شيد�ً  و�ل�شهم، 

م�شتوياتهم �لريا�شية ومتثيل �لدولة يف خمتلف �مل�شاركات ب�شورة م�شرفة.
وثمن �شمو ويل عهد �ل�شارقة �لدعم �لكبري و�الهتمام �لالحمدود من �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 

بوجه  و�ل�شهم  �لقو�س  وريا�شة  عام  بوجه  �لريا�شية  �الأن�شطة  لكافة  �ل�شارقة 
خا�س.

وتف�شل  قو�نينها،  و�أب���رز  و�ل�شهم  �لقو�س  ريا�شة  ممار�شة  �آل��ي��ة  �شموه  وت��اب��ع 
�ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  روؤ���ش��اء  و�ل�����ش��ادة  �ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  �للعبة  بتجربة 

حلكومة �ل�شارقة.

•• دبي-الفجر:

بحث جمل�س دبي �لريا�شي �شبل تعزيز �لتعاون مع جولة "دي بي وورلد 
�لعاملية" للجولف �لتي تقام برعاية مو�نئ دبي �لعاملية و�لبطوالت �لعاملية 
ي�شاهم يف حتقيق  �ملقبلة مبا  �لفرتة  �شيتم تنظيمها يف دبي خالل  �لتي 
من  �ملزيد  ت�شتقطب  �لتي  �جلولف  لبطوالت  و�لنمو  �لتطور  من  �ملزيد 
�لعاملية  �زده��ار� كبري� بف�شل توفر �ملالعب  �شنويا وت�شهد  �لعامل  جنوم 
و�ل�شياحية  �لريا�شية  و�ملن�شاآت  �لكبرية  �لتنظيمية  و�خل��رب�ت  �لر�ئعة 
�لدولة  �ملميزة يف  �لريا�شة  تعزز مكانة هذه  �لتي  �أ�شلوب �حلياة  وج��ودة 

وتعزز مكانة �لدولة يف عامل �لريا�شة عموما و�جلولف خ�شو�شا.
جاء ذلك خالل لقاء �شعادة �شعيد حارب �أمن عام �ملجل�س مع توم فيلب�س 
�ملدير �لتنفيذي لبطولة جولة "دي بي وورلد" للجولف يف �ل�شرق �الأو�شط 
وفريدي �شمايزر مدير �لبطولة، بح�شور نا�شر �أمان �آل رحمة م�شاعد 
�لريا�شية يف  �لفعاليات  �إد�رة  �لعور مدير  �لعام للمجل�س وخالد  �الأمن 

�ملجل�س وكاثرين بيلثورب مدير �ل�شر�كات للجولة �الأوروبية للجولف.
ُعِقَد يف مقر جمل�س دبي �لريا�شي تقدمي �شكر  ومت خالل �للقاء �لذي 
�جلولة �الأوروبية للجولف وبطولة مو�نئ دبي �لعاملية للجولف �إىل �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 

على �لدعم �لذي يقدمه �ملجل�س لبطوالت �جلولف �ملقامة يف �إمارة دبي 
بطولة  نهائي  بح�شور  �ملجل�س  رئي�س  �شمو  تف�شل  وعلى  �ل��ع��ام،  خ��الل 

مو�نئ دبي �لعاملية للجولف وتكرمي �لفائز باجلولة وبالبطولة �شنويا.
�لدعم  تقدمي  على  �ملجل�س  حر�س  لل�شيوف  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  و�أك��د 

وتوفري �شبل �لنجاح للبطوالت �لعاملية �لتي يتم تنظيمها يف دبي وكذلك 
م�شتمر�  من��و�  ي�شهد  �ل��ذي  و�لفعاليات  �لبطوالت  تنظيم  قطاع  تطوير 
�لقطاع  تدعم  �لتي  �لت�شريعات  و�إ���ش��د�ر  �لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  بف�شل 
�لريا�شي وت�شجع على �ال�شتثمار فيه، فيما عرّب توم فيلب�س عن �شعادته 
وللجولة  لريا�شة �جلولف عموما  �لريا�شي  دبي  وتعاون جمل�س  بدعم 
�الأوروبية وبطولة مو�نئ دبي �لعاملية خ�شو�شا حيث يعزز هذه �لتعاون 
�ملزيد من جنوم �جلولف  ��شتقطاب  وفر�س منوها  �لبطولة  مكانة  من 
دبي يف جميع  روع��ة �حلياة يف  ��شتك�شاف  �لبطولة وكذلك  للم�شاركة يف 
�لتي  �لر�ئعة  و�ملالعب  فيها  �جلولف  لريا�شة  �ملميزة  و�ملكانة  �ملجاالت 
متنح �لنجوم فر�شة �ال�شتمتاع مبمار�شة �لريا�شة و�لتناف�س يف �لبطوالت 

فيها. 
و��شطحب �شعادة �شعيد حارب وفد �جلولف يف زيارة مبقر جمل�س دبي 
�لفعاليات  دليل  و�إ�شد�ر  �الإد�ر�ت  عمل  على  �لتعرف  مت  حيث  �لريا�شي 
�ل�شنوي وميد�ن �البتكار ومركز �إقامة �ملوؤمتر�ت �ل�شحفية وغريها من 

�أق�شام �ملجل�س �ملتنوعة. 
كما قّدم فيلب�س هدية تذكارية من جولة "دي بي وورلد" للجولف �إىل 
جمل�س دبي �لريا�شي تقدير� جلهود �ملجل�س ودعمهم للبطولة وتعزيز 

مكانتها �لعاملية.

•• ال�صارقة -وام:

للفرو�شية  �ل�������ش���ارق���ة  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م 
و�ل�شباق بالتعاون مع �إحتاد �الإمار�ت 
�لدويل  وباإ�شر�ف �الحتاد  للفرو�شية 
�أي��ام بطولة   3 للفرو�شية غد� و ملدة 
�ل�شارقة �لدولية �لثانية و �لع�شرين 
ل��ق��ف��ز �حل���و�ج���ز ف��ئ��ة �ل��ث��الث جنوم 
"�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لقا�شمي"  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب   - �ل��ع��ه��د  ويل 
مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن �ل��ف��ر���ش��ان من 
25 دولة عربية وغربية و�أوروبية و 
بعدد 320 جو�د� على جو�ئز مالية 
ت�شل �إىل " 171 �ألف و 900 يورو 
�ل��ع��ام يف  �لبطولة ه��ذ�  �شتقام  و   .  "
�ملغطاة  "�ل�شالة  �لد�خلية  �ل�شاالت 
�مل���ي���د�ن �خل���ارج���ي وي��ب��ل��غ عدد  و   "
�أ�شو�ط منها   7 17 �شوط  �أ�شو�طها 
�أ���ش��و�ط يف   10 و  �ملغطاة  �ل�شالة  يف 
�ل��رم��ل��ي �خل���ارج���ي مق�شمة  �مل���ي���د�ن 
على �الأي��ام �الأرب��ع��ة بن فئة �لثالث 
لنهائي  �مل���وؤه���ل���ة  و�الأ�����ش����و�ط  جن����وم 
�ل�شابعة  �الإق���ل���ي���م���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
و�ل�شباب  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ن  ل���الأ����ش���ب���ال 
�شت�شاحب  و�لتي  �ل�شغرية  و�خليول 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  بطولة 
 – �حل��و�ج��ز  لقفز  �لدولية  �ل�شارقة 
– �ل��ت��ي �شتقام  ف��ئ��ة �خل��م�����س جن���وم 
حتى  بنهاية �الأ�شبوع �لقادم من 10 
نادي  يف  �جل����اري  ف��رب�ي��ر  م��ن   13

�ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق .
خليفة  حممد  �شلطان  �شعادة  وق���ال 

�ل�شارقة  ن������ادي  م���دي���ر  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي 
مع  مت��ا���ش��ي��اً   : و�ل�����ش��ب��اق  للفرو�شية 
ت���وج���ي���ه���ات ق���ي���ادت���ن���ا �ل���ر����ش���ي���د ف����اإن 
و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن���ادي 
خ�����ش�����س �ل����ع����دي����د م����ن �الأ������ش�����و�ط 
للفئات �ل�شنية �الأطفال و�ليافعن " 
�ل�شباب حيث  " و�لفر�شان  �لنا�شئن 
�لثانية  للمرة  �ل�شارقة  �إم���ارة  ف��ازت 
�الأمم  منظمة  بجائزة  �ل��ت��و�يل  على 
�ملتحدة للطفولة »يوني�شيف« للمدن 
�لتي  و�ل��ي��اف��ع��ن  للطفل  �ل�����ش��دي��ق��ة 
تعّد �أعلى جائزة عاملية متنح لتكرمي 
�ل��ر�ئ��دة �ملقدمة م��ن �ملدن  �مل��ب��ادر�ت 
�لتعاون  لتعزيز  للطفل  �ل�شديقة 
رفاهية  ت��ع��زي��ز  جم����ال  يف  �ل������دويل 

�لطفل.
و �أ�شاف لقد خ�ش�س �لنادي بطولة 

�الأمم لالأطفال و�لنا�شئن و�لفر�شان 
�ل�شباب لتكون يف �الأ�شبوع �الأول �أما يف 
�الأ�شبوع �لثاين ف�شتكون مع �لبطولة 
�ملجموعة  ف��ر���ش��ان  ل��ه��ا  يطمح  �ل��ت��ي 
�شمال  دول   " �ل�����ش��اب��ع��ة  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 
" بطولة  �الأو���ش��ط  و�ل�شرق  �أفريقيا 
�ل�شابعة  �الإقليمية  �ملجموعة  نهائي 
�ل�شغرية  و�خل��ي��ول  �ل�شنية  للفئات 
و�لتي تاأتي بن�شختها �لر�بعة ملختلف 
– نا�شئن  " �أ�شبال  �لعمرية  �لفئات 
بعد  �لن�شخة  هذه  تقام   " �شباب   –
�لنجاح �لكبري �لتي حظيت به �لن�شخ 
�ملوؤهلة  �لبطوالت  و�أقيمت  �ل�شابقة 
�لعربية  م�شر  جمهورية  م��ن  ك��ل  يف 
و �ململكة �الأردنية �لها�شمية و�ململكة 

�لعربية �ل�شعودية .
�الأول يف  �ليوم  �لبطولة يف  و تنطلق 

م�شت�شفى  برعاية  �خل��ارج��ي  �مل��ي��د�ن 
�ل�شباب  للفر�شان  للخيول  �ل�شارقة 
�رتفاعها  ي�شل  وبحو�جز  وبجولتن 
حتى 130 �شم وجو�ئز مالية قدرها 
�ل�شوط  وخ�����ش�����س  ي�����ورو   3600
لالأطفال  �ملغطاة  �ل�شالة  يف  �لثاين 
وبجولتن و بحو�جز ي�شل �رتفاعها 
ماليها  وب���ج���و�ئ���ز  ���ش��م  حتى110 
�ل�شوط  �م���ا  ي����ورو   2000 ق���دره���ا 
�مل���ي���د�ن �خلارجي  ف��ي��ق��ام يف  �ل��ث��ال��ث 
للخيول  ك���اف���ال���ور  ���ش��رك��ة  ب���رع���اي���ة 
 7 بعمر  و  �شنو�ت   6 بعمر  �ل�شغريه 
���ش��ن��و�ت ب��ج��ول��ة و�ح����دة ���ش��د �لزمن 
للخيول  �رت��ف��اع��ه��ا  ي�����ش��ل  ب��ح��و�ج��ز 
�إىل  �رت��ف��اع��ه��ا  ي�شل  و  ���ش��ن��و�ت   61
�شنو�ت   7 �شم وللخيول بعمر   125
مالية  وب��ج��و�ئ��ز  �شم   135 ب��اإرت��ف��اع 

قدرها 3000 يورو. و ياأتي �ل�شوط 
برعاية  �مل��غ��ط��اة  �ل�����ش��ال��ة  �ل���ر�ب���ع يف 
و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  ن���ادي 
ي�شل  ب��ح��و�ج��ز  �لنا�شئن  للفر�شان 
وبجو�ئز  �شم   120 حتى  �رتفاعها 
ماليه قدرها 3000 يورو و�ل�شوط 
�خلام�س ه��و ���ش��وط �حت���اد �الإم���ار�ت 
وبحو�جز  و�ح��دة  بجولة  للفرو�شية 
�شم   130 ح���ت���ى  �رت���ف���اع���ه���ا  ي�����ش��ل 
2000 يورو  وبجو�ئز مالية قدرها 
برعاية  �ل�شاد�س  �ل�شوط  ياأتي  فيما 
غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة بجولة 
�رتفاعها  ت�����ش��ل  وب���ح���و�ج���ز  و�ح�����دة 
مالية  وب���ج���و�ئ���ز  ���ش��م   140 ح��ت��ي 
�ليوم  ليختتم  ي��ورو   2000 ق��دره��ا 
�شوط  ه��و  و  �ل�شابع  بال�شوط  �الأول 
بجولتن  �لكربى  �جلائزة  ت�شفيات 

وبحو�جز ي�شل �رتفاعها حتى 145 
�شم وبجو�ئز مالية قدرها 25500 

يورو و يقام يف �مليد�ن �خلارجي .
من  �لثاين  �ليوم  مناف�شات  وتنطلق 
�لبطولة بال�شوط �لثامن و هو �شوط 
���ش��ن��رتو م���ع ح���اج���ز �جلوكر  ف���ن���دق 
وبحو�جز ي�شل �رتفاعها حتى 130 
 2000 قدرها  ماليه  وبجو�ئز  �شم 
ي����ورو ي��ل��ي��ه �ل�����ش��وط �ل��ت��ا���ش��ع �شوط 
�شركة كافالور �ملوؤهل ل�شوط �جلائزه 
ي�شل  وب��ح��و�ج��ز  بجولتن  �ل��ك��ربى 
مالية  وبجو�ئز  �شم   145 �رتفاعها 
�ل�شوط  ث��م  ي���ورو   16000 ق��دره��ا 
�ل�شارقة  م�شت�شفى  ���ش��وط  �ل��ع��ا���ش��ر 
لالأطفال  �الأمم  ك����اأ�����س  ل���ل���خ���ي���ول 
وبحو�جز ي�شل �رتفاعها حتى 110 
 6000 قدرها  مالية  وبجو�ئز  �شم 

ي��ورو ثم �ل�شوط �حل��ادي ع�شر و هو 
�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  ���ش��وط 
كاأ�س �الأمم لالأطفال وبحو�جز ي�شل 
وبجو�ئز  �شم   120 حتى  �رتفاعها 
مالية قدرها 8000 يورو و خ�ش�س 
�ل�شوط �لثاين ع�شر �شركة ماج�شتيك 
�لثانية  بجولتن  �ل�شغرية  للخيول 
ه���ي ج��ول��ة مت��اي��ز وب���ح���و�ج���ز ي�شل 
�شم   135 –  125 حتى  �رت��ف��اع��ه��ا 
5000 يورو  وبجو�ئز ماليه قدرها 
و يختتم �ليوم بال�شوط �لثالث ع�شر 
�ل�شارقة  م�شرف  ك��اأ���س  �شوط  ه��و  و 
�ملتعدد  �مل�شار  �شوط  وه��و  �الإ�شالمي 
170�شم  ي���ب���د�أ  ب���ارت���ف���اع  �حل���و�ج���ز 
 11000 ق���دره���ا  وب��ج��و�ئ��ز م��ال��ي��ه 

يورو.
وت����ب����د�أ م��ن��اف�����ش��ات �ل���ي���وم �ل���ث���ال���ث و 

�الأخري من �لبطولة بال�شوط �لر�بع 
�لتجاري  �الإمن���اء  هيئة  ���ش��وط  ع�شر 
وبجولتن  ب��ال�����ش��ارق��ة  و�ل�����ش��ي��اح��ي 
وب����ح����و�ج����ز ي�����ش��ل �رت���ف���اع���ه���ا حتى 
م��ال��ي��ه قدرها  وب��ج��و�ئ��ز  ���ش��م   130
�ل�شوط �خلام�س  يليه  يورو   2000
�لتجاري  �الإمن���اء  هيئة  ���ش��وط  ع�شر 
و�ل�����ش��ي��اح��ي ب��ال�����ش��ارق��ة ك��اأ���س �الأمم 
�رتفاعها  ي�شل  و  �ل�شباب  للفر�شان 
حتى 130 �شم وبجو�ئز ماليه قدرها 
ثم �ل�شوط �ل�شاد�س  يورو   10000
�ل�شارقة  جمل�س  ���ش��وط  ه��و  و  ع�شر 
ي�شل  و  و�ح���ده  بجولة  و  �ل��ري��ا���ش��ي 
وبجو�ئز  �شم   145 حتى  �رتفاعها 
ماليه قدرها 25500 يورو لتختتم 
�لبطولة بال�شوط �ل�شابع ع�شر و هو 
���ش��وط �جل���ائ���زة �ل��ك��ربى �مل��ق��دم من 
ي�شل  و  بجولتن  و  ل��وجن��ن  �شركة 
وبجو�ئز  �شم   150 حتى  �رتفاعها 

ماليه قدرها 51300 يورو .
و�شي�شاحب �لبطولة تنظيم معر�س 
�لفرو�شية و قرية تر�ثية  مل�شتلزمات 

و مطاعم منوعة .
لوجنن  ����ش���رك���ة  �ل�����رع�����اة  ي�������ش���م  و 
ل��ل��ب��ط��ول��ة –  �ل��ر���ش��م��ي  – �ل���ر�ع���ي 
وهيئة  �لريا�شي  �ل�شارقة  وجمل�س 
�الإمناء �لتجاري و�ل�شياحي بال�شارقة 
وم���������ش����رف �ل���������ش����ارق����ة �الإ�����ش����الم����ي 
وقناة  للخيول  �ل�شارقة  وم�شت�شفى 
�ل�������ش���ارق���ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة – �ل���ر�ع���ي 
وغرفة  كافالور  و�شركة   - �الإعالمي 
و�شركة  �ل�����ش��ارق��ة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 

ماج�شتيك.

ويل عهد ال�سارقة يطلع على اأن�سطة وبرامج احتاد االإمارات للقو�س وال�سهم

جمل�س دبي الريا�سي يبحث تعزيز التعاون مع جولة »دي بي وورلد العاملية« للجولف

بطولة ال�سارقة الدولية الثانية والع�سرون لقفز احلواجز فئة الثالث جنوم تنطلق غدا

االأهلي امل�سري يعلن اإ�سابة مدربه بفريو�س كورونا 
قبل 24 �ساعة من انطالق »مونديال االأندية«

االأهلي امل�سري يتح�سن ب�سالح اجلمهور يف مواجهة 
مونتريي خالل مونديال االأندية
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•• دبي –الفجر:

يومي  ج����م����ري�  �����ش����و�ط����ئ  ت�������ش���ه���د   
�نطالقة  �مل��ق��ب��ل��ن  و�الأح�����د  �ل�����ش��ب��ت 
بطولة  من  �الأوىل  �جلولة  فعاليات 
على  �لتزحلق  الأل���و�ح  �ملفتوحة  دب��ي 
�لتي  ���ش��ريف-  �مل��اء باملظالت -ك��اي��ت 
ينظمها نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية بالتعاون مع جلنة �الإمار�ت 
�ملاء  على  و�لتزحلق  ���ش��ريف  للكايت 

للمو�شم �خلام�س على �لتو�يل 
�الأوىل  �جل����ول����ة  م���ن���اف�������ش���ات  وت���ع���د 
م���ن ب��ط��ول��ة دب����ي �مل��ف��ت��وح��ة الأل�����و�ح 
-كايت  باملظالت  �مل��اء  على  �لتزحلق 
���ش��ريف- و�ح���دة م��ن ث��الث حمطات 
�لبحري �حلايل  �لريا�شي  �ملو�شم  يف 
متثل  �أن��ه��ا  كما   ،  2022-2021

فاحتة �أن�شطة �حتاد �الإمار�ت لل�شر�ع 
�جلديد  ت�����ش��ك��ي��ل��ه  ع���ق���ب  �حل����دي����ث 
�آل  برئا�شة �ل�شيخ  �أحمد بن حمد�ن 
نهيان. وتقام مناف�شات �جلولة �الأوىل 
من �لبطولة على مد�ر يومن �ثنن 
ت�شمل  �ملقبلن حيث  و�الأح��د  �ل�شبت 
م��ن��اف�����ش��ات �جل���ول���ة �مل��رت��ق��ب��ة ثالث 
�ليوم  يف  هايدروفويل  هي  م�شابقات 
�الأول وتوين تيب و�الألعاب �حلرة يف 
�مل�شابقات  ه��ذه  وجتمع  �لثاين  �ليوم 
�ملت�شابقن من جنوم منتخبنا  نخبة 
�لوطني و�أبناء �جلاليات �ملقيمة وعدد 
�لريا�شة  هذه  وممار�شي  حمبي  من 
�ل��ل��ذي��ن ي��ق�����ش��ون �أح��ل��ى �الوق�����ات يف 
�لعامل" ويتناف�شون  يف  �شتاء  "�أجمل 
�ملختلفة  �ل��ف��ئ��ات  يف  �الأل����ق����اب  ع��ل��ى 
و�لنا�شئن.  و�ل�������ش���ي���د�ت  ل���ل���رج���ال 

ووج�����ه �ل�����ش��ي��خ  �أح���م���د ب���ن حمد�ن 
�آل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س �حت����اد �الإم������ار�ت 
�ل�شكر  �حلديث  و�لتجديف  لل�شر�ع 
دبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �إىل  �جلزيل 
برئا�شة  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 

�أحمد �شعيد بن م�شحار على �جلهود 
�لكبري و�الإ�شهامات �لو��شحة يف ن�شر 
وزيادة  �لبحرية  �لريا�شات  وت��روي��ج 
ومن  �ل��ه��و�ي��ات  مبختلف  �الإه��ت��م��ام 
مثل  �حلديثة  �لبحر  ريا�شات  بينها 
مناف�شات كايت �شريف. وقال �ل�شيخ 
�أحمد بن حمد�ن �آل نهيان، �إن �حتاد 
�الإمار�ت لل�شر�ع و�لتجديف �حلديث 
بينه  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  ي��ت��ط��ل��ع 
�أجل  من  �لبحرية  �الأندية  وخمتلف 
�لفعاليات  الإق���ام���ة  �ل��ف��ر���س  ت��وف��ري 
�لوطنية  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  و�ل��ت��اأ���ش��ي�����س 
يرعاها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  خمتلف  يف 
رئي�س  وق��ال  منها.  �الومل��ب��ي��ة  خا�شة 
و�لتجديف  لل�شر�ع  �الإم����ار�ت  �إحت���اد 
�ملفتوحة  دب���ي  ب��ط��ول��ة  �أن  �حل���دي���ث 
لريا�شة كايت �شريف تعترب مرتكز� 

م��ه��م��ا وح���ي���وي���ا ل�����ش��ن��اع��ة �الأب���ط���ال 
�لتي  و�مل�����و�ه�����ب  �ل�����ق�����در�ت  و����ش���ق���ل 
يف  �لوطنية  �ملنتخبات  م�شرية  تدعم 
و�لو�شول  �لنجاحات  نحو  �لطريق 
�الأوملبية  �مل�����ش��ارك��ة  حلم  حتقيق  �إىل 
و�لتي قد تكون يف �ملتناول يف �لدورة 
�ملقبلة يف )باري�س 2024(. و�أ�شاف 
قائال �إن �الإقبال �لكبري �لذي حققته 
�ملا�شية  �الأرب���ع  �مل��و����ش��م  يف  �لبطولة 
كان مذهال حيث �إ�شتقطبت �ملناف�شات 
�أف�شل جنوم هذه �لريا�شة لي�س على 
ع��ل��ى م�شتوى  ب���ل  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى 
�مل�شنفن �الأو�ئل و�لنخبة من �أبطال 
�لعامل مما يدعم �أه��د�ف �الحت��اد يف 
�حلالية  ب��ال��دورة  �جلديدة  توجهاته 
�مل�شاركة  وزي������ادة  ت��و���ش��ي��ع  �أج����ل  م���ن 
ممار�شة  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  وحتفيز 

�لريا�شة جنو جمتمع �شحي معاف. 
�آل  ب��ن ح��م��د�ن  �أح��م��د  وت��اب��ع �ل�شيخ 
�إن �حت�����اد �الإم������ار�ت  ن��ه��ي��ان، ق���ائ���ال 
�شيعمل  �حلديث  و�لتجديف  لل�شر�ع 
�لتي  �الإمكانيات  من  �ال�شتفادة  على 
�لدولة  يف  �لبحرية  �الأندية  توفرها 
بالتن�شيق مع �ملجال�س �لريا�شية من 
ملختلف  ثابتة  روزن��ام��ة  �عتماد  �أج��ل 
�ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  ت�شمل  �الأن�شطة 

�لتجديف �حلديث  �حلديثة وقو�رب 
وت�شجيع  و�ل�شر�ع  �لتجديف  و�أل��و�ح 
�ملوؤ�ش�شات و�لفرق على رعاية �الأبطال 

و�ملوهوبن.

برنامج
 :2022 ف�������رب�ي�������ر   5 �ل���������ش����ب����ت 

هايدروفويل
�الأحد 6 فرب�ير 2022: توين تيب 

و�الألعاب �حلرة

جوالت بطولة دبي 
ف���رب�ي���ر   6-5 �الأوىل:  �جل�����ول�����ة 

2022
م���ار����س   6-5 �ل����ث����ان����ي����ة:  �جل�����ول�����ة 

2022
مار�س   27-26 �ل��ث��ال��ث��ة:  �جل��ول��ة 

2022

•• اأبوظبي – الفجر:

جمدد�ً تفتح �أبوظبي �أبو�بها ليجتمع �لعامل حتت �شقفها، عندما تق�س �شريط 
�لثالث  �ليوم �خلمي�س  2021" م�شاء  "�الإمار�ت  بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية 
من فرب�ير، مببار�ة �جلزيرة وبري�ي بطل تاهيتي، وذلك للمرة �خلام�شة حيث 
عام  ب�شكل  �الإم����ار�ت  �شماء  يف  تظهر  ج��دي��دة  ب�شمة  �الإم����ار�ت  عا�شمة  ت�شجل 
و�أبوظبي ب�شكل خا�س بعد ن�شخ �أعو�م  2009، 2010 ، 2017 ، 2018 وهو 
ما يعيد عا�شمة �لريا�شة �لعاملية �إىل م�شهد �الإبد�ع للحدث �لذي �ختارها قبل 

�أن تختاره هي، ليزد�د �شرفاً وبريقاً وتوهجاً مثلما حدث من قبل.
�إليها، فهي درة �الأحد�ث ودوماً  ولن يكون جديد�ً على �أبوظبي �أن ياأتي �لعامل 
تاج فوق ر�أ�س �لعامل مبا تقدمه خالل �لفعاليات و�لبطوالت �لكربى �لتي تقام 

على �أر�شها.
وتاأتي هذه �لن�شخة من مونديال �لعامل لالأندية لكرة �لقدم، لتكون و�حدة من 
�أهم �لفعاليات �لتي ت�شت�شيفها �أبوظبي، بعد �أربع ن�شخ ر�ئعة يف �ملا�شي حققت 

جناحات منقطعة �لنظري.

�ل���دوري  وب��ط��ل  �مل�شت�شيف  �جل��زي��رة  ه��ي  �أن��دي��ة   7 �لن�شخة  ه���ذه  ي�����ش��ارك يف 
�الإمار�تي، وت�شيل�شي ممثل �أوروبا، و�لهالل �ل�شعودي بطل قارة �آ�شيا، و�الأهلي 
�مل�شري ممثل �أفريقيا، وباملري��س �لرب�زيلي ممثل �أمريكا �جلنوبية، ومونتريي 
�ملك�شيكي ممثل �أمريكا �ل�شمالية، باالإ�شافة �إىل �لو�فد �جلديد بري�ي �لتاهيتي 
ممثل �أوقيانو�شيا. ورغم ظروف جائحة كورونا �ملمتدة، �إال �أن عا�شمة �الإمار�ت 
�أعدت �لعدة للتعامل مع �حلدث وفق �أعلى �ملعايري �حليطة و�حلذر، باعتبارها 
�أف�شل مدن �لعامل يف �لتعامل مع �لفريو�س منذ ظهوره، حيث تلتزم �لبطولة 
باإجر�ء�ت �شارمة للوقاية من كوفيد19-، بهدف �شمان توفري بيئة �آمنة خالل 
�ملناف�شات وحماية �شحة و�شالمة �جلميع. ويتعن على جميع �جلماهري فوق 
باالإ�شافة  �الأخ�شر عرب تطبيق �حل�شن،  �مل��رور  �ل�12 عاماً، تقدمي حالة  �شن 
فيما يجب  �الأق��ل.  �شاعة على   48 ملدة  �شلبية �شاحلة   PCR لنتيجة فح�س 
كورونا،  لقاح فريو�س  �شهادة  �إظهار  عاماً  �ل�12  �شن  دون  على جميع �حل�شور 
فح�س  لنتيجة  باالإ�شافة  �حل�شن،  تطبيق  عرب  �الأخ�شر  �مل��رور  حالة  وتقدمي 

�الأقل. على  �شاعة   48 ملدة  �شاحلة  �شلبية   PCR
وتعد �لن�شخة �ل�18 من �لبطولة ذ�ت خ�شو�شية �شديدة، كونها ت�شهد م�شاركة 

�ل�شعودي، مما يجعلها  �أندية عربية هي �جلزيرة و�الأهلي �مل�شري و�لهالل   3
ن�شخة ��شتثنائية مع تو�جد جماهري �الأندية �لثالثة بقوة يف �ملدرجات بدليل 
مع  �جلزيرة  بلقاء  �لكربى  �لبطولة  مناف�شات  وتنطلق  �ملباريات.  تذ�كر  نفاد 
بري�ي �لتاهيتي على ملعب حممد بن ز�يد، حيث يدخل "فخر �أبوظبي" �للقاء 
حمماًل باآمال وطموحات جماهري �الإمار�ت للذهاب بعيد�ً يف هذ� �ملحفل �لعاملي 

�لكبري، ال�شيما وبعد �لظهور �ملميز يف ن�شخة 2017.
ويعد �جلزيرة �لفريق �الإمار�تي �لوحيد �لذي ي�شارك يف �لبطولة للمرة �لثانية، 
حيث �شبق و�أن �شارك �أندية �شباب �الأهلي و�لوحدة و�لعن، وهو ما يعطي العبيه 

دفعة قوية من �أجل ت�شطري تاريخ جديد.
قبل،  من  �لنهائي  ن�شف  للدور  بو�شوله  ر�ئعة  ب�شورة  �الإم���ار�ت  ممثل  وظهر 
وخروجه �أمام ريال مدريد باخل�شارة 1/ 2، مما جعله حديث �لعامل. ويعي�س 
"فخر �أبوظبي" نف�س معاناة فريقي �الأهلي ومونتريي، مع تو�جد 6 من العبيه 
باملنتخب وم�شاركة 3 منهم ب�شكل �أ�شا�شي يف مبار�ة �إير�ن �لتي �أقيمت قبل 24 
�شاعة فقط، مما ي�شكل حماًل كبري�ً على �لالعبن خا�شة و�أن �ملبار�ة كانت خارج 
�لديار. وي�شعى �جلهاز �لفني بقيادة �لهولندي مار�شيل كايزر للتعامل مع �ملوقف 

يعاين من  و�أنه  �الفتتاحي، خ�شو�شاً  للقاء  �ملثالية  للت�شكيلة  و�لو�شول  بهدوء 
ندرة �ملعلومات عن �لفريق �لتاهيتي، �الأمر �لذي يحتم عليع �ال�شتعد�د باأكرث 
من �شيناريو للقاء. على �لطرف �الآخر ال ت�شكل �ملبار�ة �أي �شغوط على بري�ي، 
بعدما قادته �ل�شدفة �إىل هذ� �حلدث �لعاملي �لكبري، بعد �عتذ�ر نادي �أوكالند 
�شيتي عن �مل�شاركة ب�شبب ظروف �ل�شفر. ويعد ممثل �أوقيانو�شيا �أجنح �لفرق يف 
بالده حيث �شبق له و�أن توج بلقب �لدوري ع�شر مر�ت، ويعتمد يف قائمته ب�شكل 
فرن�شي  العب  با�شتثناء  مو�طنن،  والعبن  بينيت،  نيا  وطني  م��درب  على  عام 

وحيد، كما �أن مدربه هو �لتاهيتي .
وبعيد�ً عن لقاء �الفتتاح جتمع �ملبار�ة �لثانية فريقي �الأهلي �مل�شري ومونتريي 
�ملك�شيكي م�شاء �ل�شبت �ملقبل على ملعب �آل نهيان بنادي �لوحدة، فيما �شتجمع 
�أن  على  �ل�شعودي،  �لهالل  وفريق  �الفتتاح  مبار�ة  من  �لفائز  �ملو�جهات  ثالث 
�أما ت�شيل�شي فيما يلتقي  يخو�س �لفائز من هذه �ملو�جهة لقاء ن�شف �لنهائي 
�ملبار�ة  يف  �لرب�زيلي  باملري��س  �ملك�شيكي  ومونتريي  �مل�شري  �الأهلي  من  �لفائز 
�لثانية لن�شف �لنهائي، �أما �ملبار�ة �لنهائية فتقام يف �ل�12 من �ل�شهر �جلاري 

على ملعب حممد بن ز�يد بالعا�شمة �أبوظبي.

•• دبي -وام:

��شتقبلت طري�ن �الإمار�ت، �ل�شريك �الأول و�لناقل �لر�شمي الإك�شبو 2020 
دبي.. فريق �أر�شنال يف جناحها باإك�شبو �لذي تعرف على م�شتقبل �لطري�ن 
�ل��ت��ج��اري م��ن خ���الل �ل��ت��ج��ارب �ل��غ��ام��رة ب��اجل��ن��اح. و���ش��م��م الع��ب��و �أر�شنال 
طائر�تهم �خلا�شة و��شتك�شفو� مق�شورة طائرة �مل�شتقبل بينما جرب �آخرون 
 "Future Labs  - �مل�شتقبل  "خمترب�ت  عر�س  يف  �لطائر�ت  مكونات 
10 ع��رو���س متعددة �حل��و����س وجتارب  باجلناح. وت��ق��دم ط��ري�ن �الإم����ار�ت 
حتفز �لفكر جلميع زو�ر �إك�شبو 2020 دبي. وجاءت �لزيارة يف �إطار جولة 
�أع�شاء �لنادي يف �إك�شبو 2020 دبي �لتي ت�شمنت �لتوقف عند �شالل �حلدث 
وحاولو�  �أقد�مهم  �لالعبون  غّط�س  حيث  �جلاذبية  يتحدى  �لذي  �ل�شخم 
�ألك�شندر  �أر���ش��ن��ال  �أرب��ع��ة ط��و�ب��ق. وت��ق��دم الع��ب  ت�شلق �جل���در�ن �ملكونة م��ن 
الكازيت بال�شكر لطري�ن �الإمار�ت على حفاوة �ال�شتقبال و�لرتحيب. وقال 
زيارتنا  �أث��ن��اء  ر�ئعة  جتربة  كانت   2020 �إك�شبو  يف  جولتنا  " �إن  الك��ازي��ت 
دبي لقد ��شتمتعنا بد�ية باحل�ش�س �لتدريبية يف �لطق�س �لد�فئ يف من�شاأة 
حيث  �الإم���ار�ت  ط��ري�ن  جناح  ال�شتك�شاف  با�شرت�حة  ذل��ك  توجنا  ثم  ر�قية 
�أبرز  من  �جلاذبية  يتحدى  �لذي  �ل�شالل  وكان  �مل�شتقبل  على  نظرة  �ألقينا 
�إىل دبي للتدرب يف �لطق�س �لد�فئ  �أر�شنال  معامل �ملعر�س". وو�شل فريق 
 /2021 �لقدم  حيث ي�شتعد �لالعبون لالأ�شابيع �الأخ��رية من مو�شم كرة 
2022 و�أ�شبحت دبي �لقاعدة �ملف�شلة للنادي للتدريب �ل�شتوي حيث ت�شم 
مر�فق تدريبية ذ�ت م�شتوى عاملي وتوفر مالعب ريا�شية على مد�ر �لعام 
�أماكن  و��شعة من  �إىل جمموعة  باالإ�شافة  �لريا�شي  �ل�شبا  ند  مثل جممع 
�جلذب �لتي ميكن �ال�شتمتاع بها يف فرت�ت �لر�حة. كما تتيح �لزيارة فر�شة 
�أمام �لنادي للقاء �شريكه �لرئي�شي طري�ن �الإمار�ت لتعزيز �لعالقات وتبادل 

�الأفكار حول �ملبادر�ت �ملقبلة. 

•• ال�صارقة-وام: 

لفئة  �الأول  �ملركز  بكاأ�س  للمر�أة  �لريا�شي  �ل�شارقة  نادي  توجت العبات 
�ل�شابات و�الأ�شبال " بنات " بعد ح�شاد وفري من �لذهب وت�شجيل رقم 
"�شباب  لفئات  �لقوى  الأل��ع��اب  �لفرقية  �ل��دول��ة  ببطولة  جديد  قيا�شي 
للمعاقن  �لثقة  ن��ادي  ��شت�شافها  �لتي  وبنات"  بنن  �أ�شبال   - -�شابات 
بال�شارقة موؤخر� على مد�ر يومن بتنظيم من �حتاد �الإم��ار�ت الألعاب 

�لقوى وذلك بو�قع 16 ميد�ليات منها 14 ذهبية و ف�شيتن.
وجاءت �مليد�ليات يف فئتي �الأ�شبال و�ل�شابات حيث تّوجت بفئة �الأ�شبال 
/بنات/ كّل من نوف �لبلو�شي و �شوق �لبلو�شي و �أمرية عبد �لعليم ب� 3 
�لرتتيب كما  1000 م/ على   - م   300  - م  مل�شابقات /100  ذهبيات 
تّوج �لرباعي علياء عبد �لعليم �أمرية عبد �لعليم و نوف �لبلو�شي و�شوق 
�لبلو�شي بذهبية " �لتتابع متنوع " لذ�ت �لفئة كما ح�شلت �أمرية عبد 
�لعليم على ذهبية �لوثب �لطويل فيما ظفرت علياء عبد �لعليم بذهبية 

600 مرت.
و يف فئة �ل�شابات فازت مرمي �لبلو�شي بذهبيتي �لوثب �لطويل و�لوثب 
�لثالثي فيما ح�شدت نور مبارك ذهبية دفع �جللة حمققة بذلك رقم 
�ليماحي  وتّوجت عذبة  �لقر�س  ذهبية قذف  �إىل  �إ�شافة  قيا�شي جديد 
 ،400 بذهبيتي  كذلك  �جن��ري��د  �ل��ع��د�ءة  وت��ّوج��ت  م��رت   200 بذهبية 
800 مرت كما فازت كّل من "�جنريد، مرمي �لبلو�شي، نور مبارك، عذبة 
فريدة  وح�شلت   100×4 تتابع  ل�شباق  �لذهبية  بامليد�لية  �ليماحي" 

�ل�شام�شي على �مليد�لية �لف�شية مل�شابقتي رمي �لرمح وقذف �لقر�س.
و�أهدت �لالعبة نور مبارك �مليد�لية �لذهبية و�لرقم �ل�شخ�شي �جلديد 
�شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �إىل  �جللة  دف��ع  م�شابقة  يف 
�ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة 
�ملر�أة ملا تقدمه �شموها من دعم ال حمدود ورعاية و�هتمام كان له بالغ 
�إمارة  يف  �مل���ر�أة  ريا�شة  لقطاع  �ملتتالية  �الإجن����از�ت  ثمار  جني  يف  �الأث���ر 
�ل�شارقة ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�أعربت هند �حلو�شني �لقائم 
�ملحّققة  بالنتائج  �عتز�زها  عن  للمر�أة  �لريا�شي  �ل�شارقة  نادي  باأعمال 
يف �لبطولة �لتي �شهدت م�شاركة 221 العبا والعبة من 18 نادياً على 
م�شتوى �لدولة ما يوؤكد تطور م�شتويات �لالعبات وحر�شهن على ح�شد 
�أرق��ام جديدة يف  وت�شجيل  �لقيا�شية  �الأرق��ام  �مللونة وحتطيم  �مليد�ليات 
�شاحب  قرينة  توجيهات  من  �نطالقاً  وذلك  للدولة  �مل�شابقات  خمتلف 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة 
موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة باأهمية ��شتثمار �مل�شاركات لتحقيق نتائج 
نوعية و�أرقام م�شرفة تعك�س حجم �جلاهزية �لتي و�شلت �إليها �لالعبات 
و�لتي ت�شهم يف بناء �أجيال و�عدة للنادي ولريا�شة �ملر�أة يف �لدولة ب�شكل 

عام.

فريق اأر�سنال االنكليزي يزور جناح 
طريان االإمارات يف اإك�سبو 2020 دبي

العبات ال�سارقة الريا�سي 
للمراأة يح�سدن 16 ميدالية 

ملونة ورقما قيا�سيا جديدا

•• الريا�س-وام:

م فريناندو غافرييا �شائق فريق �الإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية �أد�ء قوياً  قدَّ
و�عد�ً يف �أوىل م�شاركاته يف �شباقات مو�شم 2022، حيث فاز �لكولومبي 
جنم فريق �الإمار�ت باملركز �لثالث يف �ملرحلة �الأوىل من �جلولة �ل�شعودية، 

بينما حلَّ زميله فيليك�س غرو�س يف �ملركز �ل�شاد�س.
و�نتهاء يف �ملتنزه  198كم �نطالقاً  �ل�شباق على م�شار م�شتٍو بطول  �أقيم 
�آخر  يف  باحل�شى  مر�شوفاً  ج��زء�ً  �مل�شار  وت�شمن  بارك"،  "وينرت  �ل�شتوي 
�لدر�ج �الأ�شرع  مريز�،  يو�شف  �الإمار�تي  متكن  كما  �ل�شباق.  من  20كم 
ق��وي بعد عبور �جلزء  ف��ردي  �أد�ء  �الأو���ش��ط، م��ن �الن��ط��الق يف  �ل�شرق  يف 
بنحو  مناف�شيه  على  متقدماً  �نطلق  حيث  �مل�شار،  من  باحل�شى  �ملر�شوف 
20 ثانية، ما �شاعد فريق �الإمار�ت الحتالل مركز قوي قبيل خط �لنهاية. 
�إال �أن حماولة �لبطل �الإمار�تي جاءت يف وقت مبكر قبل 2.5كم من خط 

�لنهاية، ما ��شطره �إىل �لرت�جع �أخري�ً مع تقدم جمموعة �لدر�جن.
ومع خط �لنهاية، متكن �الأ�شرت�يل كالب �إيو�ن "فريق لوتو �شود�ل" من 
جتاوز �جلميع النتز�ع �ملركز �الأول يف �ل�شباق، بينما حل غافرييا يف �ملركز 
�لثالث بفارق �شئيل. وتعليقاً على �لنتيجة، يقول فريناندوغافرييا: "كانت 
تنا  وترية �ل�شباق �شريعة، ونحن �شعد�ء باأد�ء �لفريق على �لرغم من �أننا فوَّ
و�حتللنا  ب�شكل جيد،  معاً  �لفريق  �الأول، حيث عمل  باملركز  �لفوز  فر�شة 
موقعاً متقدماً قبيل خط �لنهاية. كان �جلزء �ملر�شوف باحل�شى جمياًل 
وجتنب  باأمان  �جتيازه  من  �لفريق  در�ج��ي  جميع  ومتكن  �شعوبته،  رغ��م 
�حلو�دث �لتي �شهدها �ل�شباق. �ملرحلة �لثانية �لتي تعدُّ �أكرث �شعوبًة، لكننا 

م�شتعدون لبذل ق�شارى جهودنا بهدف حتقيق �أف�شل �لنتائج".
وتقام �ملرحلة �لثانية من �جلولة �ل�شعودية على م�شار بطول 163.9كم 
ر�ك��ة يف  �أب��و  و�نتهاء يف قرية  �ملنورة  �ملدينة  �نطالقاً من جامعة طيبة يف 

حمافظة �لعال، حيث �شيو�جه �لدر�جون نهاية جبلية لل�شباق.

•• كواالملبور- وام: 

�أعلن �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم �شمان تاأهل منتخب �الإمار�ت للم�شاركة يف 
�لن�شخة �ملقبلة من نهائيات كاأ�س �آ�شيا �لتي �شتقام بال�شن خالل �لفرتة من 
16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023، �شمن �ل�13 منتخبا �لتي تاأهلت ر�شميا 
وقطر  و�ل�شن  �أ�شرت�ليا  و�لعر�ق  و�ل�شعودية  �الإم��ار�ت  وهي  �لنهائيات  لتلك 

و�إير�ن و�ليابان وكوريا �جلنوبية ولبنان وعمان و�شوريا وفيتنام.
و�أكد �ملوقع �لر�شمي لالحتاد يف تقريره �ل�شادر �أم�س �الأول مبنا�شبة 500 يوم 
11 مقعد�  �أن هناك  �الآ�شيوية،  �لبطولة  �لن�شخة �جلديدة من  �نطالق  على 
متبقيا مل ي�شمنو� �لتاأهل للنهائيات، و�أن 24 منتخبا �شيتناف�شون فيما بينهم 
�ملنتخبات  الإف���ر�ز  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  يونيو  يف  �شتقام  �لتي  �لت�شفيات  خ��الل 
�لدور  �أن  �الآ���ش��ي��وي  �الحت���اد  و�أو���ش��ح  �لبطولة.  لتلك  �شتتاأهل  �لتي  �ملتبقية 
�لنهائي من ت�شفيات كاأ�س �آ�شيا 2023 �شيقام بنظام �لتجمع من جولة و�حدة 
بدال من �لنظام �ل�شابق عرب جولتي �لذهاب و�الإياب ب�شبب جائحة كوفيد 19، 
6 جمموعات،  و�أنه �شيتم تق�شيم �ملنتخبات �ل�24 �مل�شاركة يف �لت�شفيات على 
وتقام �ملباريات �أيام 8 و11 و14 يونيو. ويتاأهل للنهائيات �شاحب �ملركز �الأول 

يف كل جمموعة �إىل جانب �أف�شل 5 منتخبات حت�شل على �ملركز �لثاين.
وبا�شتثناء  مالعب   10 على  �ل�شن  يف   2023 �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  و�شتقام 
9 �الأخرى  �ل�  ��شتاد تياجنن بينهاي �ملعاد �شيانته ب�شكل كامل، فاإن �ملالعب 
�شنغهاي بودونغ  �شتاد  �فتتاح  �الآن ر�شمياً  بنائها، ومت حتى  �إع��ادة  �أو  بنائها  مت 
و�شتاد ت�شينغدو فينيك�س. �أما �ملالعب �الأخرى، فهي �شتاد عمال بكن، و�شتاد 
و�شتاد  �ل��دويل،  جيان  و�شتاد  لونغزينغ،  ت�شونغكينغ  و�شتاد  بينهاي،  تياجنن 
د�ليان �شويو�ن، و�شتاد كينغد�و لل�شباب، و�شتاد زيامن �غريت، و�شتاد �شوجو 

كون�شان.

•• اأبوظبي – الفجر:

ت�شل يف �لعا�شرة و�لن�شف من م�شاء �ليوم �خلمي�س �إىل �لعا�شمة �أبوظبي، على 
��شتعد�د�ً  �آ�شيا،  �أبطال  دوري  �ل�شعودي، بطل  �لهالل  بعثة  منت طائرة خا�شة، 
للم�شاركة يف كاأ�س �لعامل لالأندية "�الإمار�ت 2021"، �لتي تقام بن 3 �إىل 12 

فرب�ير �جلاري مب�شاركة 7 �أندية.
وي�شارك �لهالل �ل�شعودي يف مونديال �الأندية للمرة �لثانية يف تاريخه، بعدما 
�شارك يف ن�شخة عام 2019 يف قطر، حل خاللها يف �ملركز �لر�بع بعد �خل�شارة 

بركالت �جلز�ء �لرتجيحية من مونتريي �ملك�شيكي.
وي�شتهل بطل �آ�شيا م�شاركته يف �لن�شخة �حلالية للمونديال مبو�جهة �لفائز من 
�ملقبل على ملعب  �الأحد  �لتاهيتي، وذلك يوم  �الإمار�تي وبري�ي  لقاء �جلزيرة 

حممد بن ز�يد.
ويرت�أ�س بعثة �لهالل �ل�شعودي يف مونديال �الأندية فهد بن نافل رئي�س �لنادي، 
�شاعة   48 قبل  23 العباً  �إىل  تقلي�شهم  يتم  �أن  على  وت�شم �لبعثة 30 العباً 
من �أوىل مباريات �لفريق يف �لبطولة، وهم عبد �هلل �ملعيوف، حممد �لعوي�س، 
�لبليهي، حممد جحفلي، جانغ  �آل  �آل جبيع، وعلي  �أحمد  عبد �هلل �جلدعاين، 
هيون �شو، يا�شر �ل�شهر�ين، حممد �لربيك، عبد �لرحمن �لعبيد، متعب �ملفرج، 
مي�شيل  �جل��وي��ر،  م�شعب  �ل��ف��رج،  و�شلمان  �حلميد،  عبد  �شعود  �ليامي،  حمد 
كويالر،  جو�شتافو  عطيف،  �هلل  عبد  �لدو�شري،  �شامل  كاريلو،  �أن��دري  ديلغادو، 
حممد  �ل��دو���ش��ري،  نا�شر  ب��ريي��ر�،  ماثيو�س  �مل��ال��ك��ي،  �الإل���ه  عبد  ك��ن��و،  حممد 
�لقحطاين، و�شالح �ل�شهري، عبد �هلل �حلمد�ن، عبد �هلل رديف، مو�شى ماريجا، 
و�أودي��ون �إيجالو. ويت�شلح �لهالل ب�شفقات جديدة من �لعيار �لثقيل، دعم بها 

�شفوف �لفريق خالل فرتة �النتقاالت �ل�شتوية، وهم حممد �لعوي�س قادماً من 
�الأهلي، وعبد �الإله �ملالكي و�شعود عبد �حلميد من �الحتاد، و�إيجالو قادماً من 
�لن�شر، و�لرب�زيلي مي�شيل ديلجادو قادماً  �لعبيد من  �ل�شباب، وعبد �لرحمن 

من فالمنجو �لرب�زيلي.
ب�شبب  و�لتاأهيلي  �لعالجي  برناجمه  �لفرج  �شلمان  يو��شل  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�الإ�شابة خالل تو�جده مع بعثة �لفريق يف �أبوظبي، حيث لن يتمكن من �للحاق 
جاجن  �جلنوبي  �لكوري  �ملد�فع  جاهزية  �كتملت  فيما  �الأوىل،  �لفريق  مببار�ة 
هيون، بعد تعافيه من �الإ�شابة، وينتظر دخول �شالح �ل�شهري �لتدريبات �لتي 
�الأخر  للهالل. على �جلانب  �ملن�شم حديثاً  ديلجادو،  �لرب�زيلي  �نتظام  �شهدت 
ت�شل بعثة باملري��س �لرب�زيلي �إىل �أبوظبي �شباح �ليوم  �خلمي�س حيث ي�شتعد 

�لفريق ملو�جهة �لفائز من لقاء �الأهلي �مل�شري ومونتريي �ملك�شيكي.

الهالل وباملريا�س يف اأبوظبي اليوم

الدور النهائي من ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا لكرة »االإمارات للدراجات« ي�سعد من�سة التتويج يف اجلولة ال�سعودية
القدم بنظام التجمع من جولة واحدة

اأبوظبي توا�شل رحلة املجد بالن�شخة اخلام�شة من مونديال االأندية

اجلزيرة يفتتح كاأ�س العامل مبواجهة برياي التاهيتي

»اأجمل �شتاء يف العامل« يجمع حمبي الريا�شات البحرية

مظالت »كايت �سريف« حتلق يف �سواطئ جمريا ال�سبت واالأحد
القائم بني االحتاد ونادي دبي البحري  التعاون  يثمن  حمدان  بن  • اأحمد 

االأبطال و�شخ املواهب للمنتخبات ل�شناعة  مرتكز  املفتوحة  • البطولة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

للمو�ي  �الإم������ار�ت  ب��ط��ول��ة  تنطلق 
غد  يوم  للجن�شن  �لكبار  لفئة  تاي 
�أرينا  في�شتيفال  ب�����ش��ال��ة  �جل��م��ع��ة 
حتى  مناف�شاتها  وت�شتمر  دب���ي،   -
لتد�شن  �ل�شهر،  نف�س  من  �ل�شاد�س 
مو�شم �حت��اد �الإم��ار�ت للمو�ي تاي 
 ،2022 بوك�شينج �جلديد  و�لكيك 
 100 ت�������ش���م  مب�������ش���ارك���ة مم����ي����زة 
�الأوز�ن  والع��ب��ة يف خم��ت��ل��ف  الع���ب 
�إد�رة  ع��ل��ى  وي�����ش��رف  و�مل�����ش��ت��وي��ات، 

نز�التها طاقم حتكيم �إمار�تي.
�لبطولة تطبيق �الإجر�ء�ت  وت�شهد 
�الحرت�زية و�لتعليمات �ل�شادرة من 
�ملخت�شة بخ�شو�س تنظيم  �جلهات 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ب��ط��والت 
للربوتوكول  وف���ق���اً  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 

�ل�شحي �خلا�س بجائحة كورونا.
�شعيد  �هلل  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة  وي�����وؤك�����د 
�ل��ن��ي��ادي رئ��ي�����س �حت����اد �مل�����و�ي تاي 

�الحتاد  رئ��ي�����س  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك 
�الحتاد  رئي�س  نائب  للعبة  �لعربي 
�لبطولة  �إق�����ام�����ة  �أن  �الآ�����ش����ي����وي 
�الفتتاحية يف دبي، ومب�شاركة نخبة 
مميزة من �لالعبن �ملميزين تاأتي 
من منطلق حر�س �الحت��اد على �أن 
ومميزة،  قوية  �ملو�شم  ب��د�ي��ة  تكون 
�أهد�فها  �لبطولة  حتقق  �أن  متمنيا 
"ال�شك  وق��ال:  و�ملجتمعية.  �لفنية 

�لتي  �لدعم و�الهتمام و�لرعاية  �أن 
يجدها قطاع �ل�شباب و�لريا�شة من 
�لقيادة �لر�شيدة ي�شكل حافز�ً لكافة 
�الحت��اد�ت �لريا�شية، من �أجل رفع 

ر�ية �الإمار�ت عالية يف كافة �ملحافل 
ويف  و�لدولية،  �الإقليمية  �لريا�شية 
ن�شيد  �أن  يفوتنا  ل��ن  �ملنا�شبة  ه��ذه 
�لريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����س  ب���ت���ع���اون 

�مل�شتمر".
وي������وؤك������د ط��������ارق �مل�����ه�����ريي �مل����دي����ر 
�الحت�����اد  �أن  ل����الحت����اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
حري�س على توفري كافة متطلبات 

�ال�شتعد�د�ت  من  للبطولة  �لنجاح 
توفري  �إىل  �النطالقة،  ت�شبق  �لتي 
لفعاليات  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ن��ق��ل  خ���دم���ة 
وم��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة ع��رب تطبيق 

يجد  �أ���ش��ب��ح  �ل����ذي   ،"UAM"
�لعربية  �ملنطقة  يف  و����ش��ع��ا  ���ش��دى 
�لتطبيق  ع��دد حتميل  زي��ادة  بدليل 
ون�شبة �مل�شاهد�ت على �لبث �ملبا�شر، 

من�شة  �أ���ش��ب��ح  �أن����ه  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
جل��م��ي��ع �أخ����ب����ار �الحت�������اد و�أج����ن����دة 
�ملحلية  و�مل�شاركات  �ملو�شم  بطوالت 

و�خلارجية.

بطولة االإمارات للمواي تاي تد�سن انطالقة املو�سم اجلديد مب�ساركة 100 العب والعبة

•• دبي-وام:

�أطلقت جملة �ل�شطرجن �لربيطانية �لعريقة "بريت�س ت�شي�س ماجازين" 
�لعامل  بطولة  بلقب  للفوز  �لقوية  �ملناف�شة  على  دبي"  "مبار�ة  و�شف 
�لفرتة  خالل   2020 دبي  �إك�شبو  �حت�شنها  �لتي  لل�شطرجن   2021
2021 وتناف�س خاللها �لرنويجي  16 دي�شمرب  �إىل  24 نوفمرب  من 
ماغنو�س كارل�شن �لذي يعد �أف�شل العب �شطرجن يف �لعامل وحامل لقب 
و�أفردت  نيبومنيات�شي.  �إي��ان  �لرو�شي  �أم��ام   2013 ع��ام  منذ  �لبطولة 
ن�شر  �ل��ذي  �الأخ��ري  1881 يف عددها  تاأ�ش�شت عام  �لتي  �لعريقة  �ملجلة 
يف �شهر يناير �ملا�شي قر�بة 40 �شفحة للحديث عن هذه �لن�شخة من 
�إث��ارة وت�شويقا ومتيز� �شمن بطوالت  �الأك��رث  �لعامل كونها تعد  بطولة 
�ل���ع���امل ل��ل�����ش��ط��رجن م���ن ح��ي��ث �ل��ت��ك��ن��ي��ك �مل�����ش��ت��خ��دم وع����دد �ل��ن��ق��الت يف 
�أحرز فيها �لرنويجي كارل�شن لقبه �خلام�س بعد فوزه  �جلوالت و�لتي 
على نيبومنيات�شي يف نهائي �لبطولة بعد �شل�شلة من �جلوالت ��شتمرت 
على مد�ر 11 مبار�ة من �أقوى �ملباريات يف �لعامل وبلغ جمموع جو�ئز 

دبي  �إك�شبو  قلب  يف  �أقيمت  بكونها  متيزت  كما  ي��ورو  ملن   2 �لبطولة 
2020 �حلدث �الأكرب يف �لعامل على �الإطالق يف جميع �ملجاالت و�لذي 
�ل�شر�ع  دولية عديدة يف مقدمتها  ريا�شية  فعاليات بطوالت  ��شت�شاف 

على لقب بطولة �لعامل لل�شطرجن.
بعد  ع��ام��ن  ك��ل  لل�شطرجن  �ل��ع��امل  بطولة  �إق��ام��ة  على  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ومت 
على  فيها  تغلب  �لتي   2013 ع��ام  يف  باللقب  كارل�شن  ماغنو�س  ف��وز 
على  �ل��رتب��ع  م��ن  كار�شلن  متكن  �ل��وق��ت  ذل��ك  ومنذ  �أن��ان��د  في�شفاناثان 
ع��ر���س ب��ط��والت �ل��ع��امل وجن��ح يف �الح��ت��ف��اظ باللقب ل��الأع��و�م 2014 

و2016 و2018 و2021.
وتكت�شب جملة �ل�شطرجن �لربيطانية "بريت�س ت�شي�س ماجازين" مكانة 
دولية مرموقة كونها لتاريخها �لعريق �لذي يتجاوز 140 عاما �إذ ن�شر 
منذ  �ل��ر�ئ��دة  �ملجلة  ه��ذه  وكر�شت   1881 يناير  يف  منها  �الأول  �ل��ع��دد 
�نطالقها لتغطية �أهم بطوالت �ل�شطرجن يف جميع �أنحاء �لعامل ويعمل 
�ل�شطرجن يف  �أ�شاتذة  كبار  بينهم  �لكتاب من  �لعديد من  �ملجلة  يف هذه 

�ململكة �ملتحدة.

جملة بريت�س ت�سي�س تفرد 40 �سفحة لبطولة 
العامل لل�سطرجن وت�سفها مبباراة دبي

"ثالث نهائي"  �شتخو�س م�شر بقيادة جنم ليفربول �الإنكليزي حممد �شالح 
�ليوم  تتو�جه  حن  وذل��ك  �لفعلي،  �لنهائي  قبل  �الإفريقية  �الأمم  كاأ�س  يف  لها 
للن�شخة  �لنهائي  �ل��دور ن�شف  �مل�شيفة يف  �لكامريون  ياوندي مع  �خلمي�س يف 

�لثالثة و�لثالثن من �لنهائيات �لقارية.
وبعد بلوغ ن�شف �لنهائي بالفوز على �ملغرب 2-1 بعد �لتمديد يف مبار�ة تقدم 
�لتاأهل  ه��دف  ثم مي��رر  �لتعديل  ه��دف  ي�شجل �شالح  �أن  قبل  �الأخ��ري  خاللها 
كارلو�س كريو�س  ملحمود ح�شن "تريزيغيه"، قال مدرب "�لفر�عنة" �لربتغايل 
"جتاوزنا �شاحل �لعاج )يف ثمن �لنهائي بركالت �لرتجيح( و�ملغرب يف ما ميكن 

�عتباره مبار�تن نهائيتن، و�الآن نخو�س و�حدة �أخرى �شد �لكامريون".
يف  �ل�شمر�ء  �لقارة  يف  �لثقيل  �لعيار  من  منتخبن  و�جهت  �لتي  مل�شر  وخالفاً 
طريقها �إىل دور �الأربعة، كان م�شار �لكامريون �مل�شيفة �أ�شهل بكثري �إذ تخطت 
جزر �لقمر 2-1 يف لقاء ��شطرت فيه �الأخرية �ىل �للعب بع�شرة العبن منذ 
�لدقيقة �ل�شابعة و�ىل ��شر�ك العب ميد�ن بن �خل�شبات �لثالث لغياب �حلر��س 
�لثالثة ب�شبب كوفيد و�الإ�شابة، ثم غامبيا )-2�شفر( �لتي حتتل �أدنى ترتيب 

يف ت�شنيف "فيفا" بن �ملنتخبات �ل�24 يف �لبطولة.
�ل��ت��ي خ�����ش��رت مو�جهتها �الأخ����رية مع  ث��اأري��ة مل�شر  ي��اون��دي  و���ش��ت��ك��ون م��ب��ار�ة 
�لكامريون عام 2017 حن حرمتها �الأخرية من لقبها �لقاري �لثامن بالفوز 

عليها 2-1 بعدما كانت متخلفة بهدف حممد �لنني.
ومل ين�َس "�لفر�عنة" بالتاأكيد �لهدف �لذي �شجله يف مرماهم 

�لنهائي،  �الأخ��رية من ذلك  �لثو�ين  �أب��و بكر يف  فن�شان 
لن  �ملهمة  لكن  �العتبار،  رد  �شيحاولون  وبالتايل 

تكون �شهلة �شد فريق يلعب على �أر�شه.
�أحمد  يفتقد مد�فعه  �لذي  وعلى فريق كريو�س 
حجازي حتى نهاية �لبطولة ب�شبب متزق ع�شلي 

�الحتاد  �أعلن  ما  بح�شب  �ل�شامة  �لع�شلة  �أوت��ار  يف 
ب�شكل خا�س من  �حلذر  �الإثنن،  م�شاء  للعبة  �مل�شري 

�أبوبكر وكارل توكو-�إيكامبي �للذين يحتالن �ملركزين �الأول 
على  �أه����د�ف  وخم�شة  ب�شتة  �ل��ه��د�ف��ن  الئ��ح��ة  على  و�ل��ث��اين 
"�لفر�عنة" جتاوز �لعقبة �لكامريونية، كما  �لتو�يل. وياأمل 

 2010 نهائي  ورب��ع  2008 )-1�شفر(  نهائي  فعلو� يف 
)3-1( حن و��شلو� طريقهم للفوز بلقبهم �لعا�شر 

و�الأخري، من �أجل �حل�شول على فر�شة تعزيز 
رقمهم �لقيا�شي و�لفوز باللقب �لثامن، فيما 
�حللم  مو��شلة  �ل�شيافة  �شاحب  �شيحاول 

بلقبه �ل�شاد�س.
�ملنتخبن،  ب��ن  �ل��ن��اري��ة  �مل��و�ج��ه��ة  وع�����ش��ي��ة 

ر����ش���ال���ة حت��ف��ي��زي��ة لالعبيه  ك���ريو����س  وج����ه 
�ىل  و���ش��ل��ن��ا  م�����ش��ر،  منتخب  "�شباب  ق��ائ��اًل 
وت�شحياتكم  �لتز�مكم  بف�شل  �الأرب��ع��ة  دور 

�أنا  �أح�شنتم.  منتخبكم.  قمي�س  �أج��ل  من 
�لتقدير  م��ن  م��زي��د�ً  نلتم  ب��اأن��ك��م  م��ت��اأك��د 
�نتقاد  يف  �حلقيقين"،  م�شجعيكم  م��ن 
بقيادة  �مل��ن��ت��خ��ب  �أد�ء  م���ن  للممتع�شن 

�لربتغايل.
وتابع "ب�شلوكنا �ملتو��شع وطموحنا، وبينما 
بالكالم(،  )من�شغلون  يتكلمون  �الآخ����رون 

�أهد�فنا  حتقيق  نحو  �ل�شري  نحن  ن��و����ش��ل 
وحلمنا".

و���ش��ي��ك��ون ���ش��الح �ل����ذي ���ش��ج��ل ه��دف��ن حتى 
لتجاوز  �حل����دود  �أق�����ش��ى  �ىل  م��ت��ح��ف��ز�ً  �الآن، 
�ل���ك���ام���ريون و�حل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ر���ش��ة �لفوز 
جنم  �أن  مب��ا  �الأوىل،  للمرة  �ل��ق��اري  باللقب 

ليفربول بد�أ م�شريته مع �ملنتخب عام 2011 
�أي بعد �لتتويج �ل�شابع و�الأخري.

وبعد �لفوز على �ملغرب، قال �شالح �لذي �ختري 
�ف�شل العب يف �ملبار�ة "حان �لوقت �الآن للرتكيز 

ع��ل��ى �مل����ب����ار�ة �مل��ق��ب��ل��ة ���ش��د �ل���ك���ام���ريون. ل��ق��د بذل 

�لالعبون ق�شارى جهودهم يف مبار�ة  �الأحد �ملا�شي كما يفعلون د�ئما وناأمل يف 
مو��شلة نغمة �النت�شار�ت".

و�شدد "هدفنا ��شعاد �شعبنا يف م�شر". وقد ي�شطر �ملنتخب �مل�شري �ىل �للجوء 
�ل�شناوي وحممد �جلبل  �إ�شابة حممد  نتيجة  �لثالث حممد �شبحي  حلار�شه 
�شد �شاحل �لعاج و�ملغرب، لكن �لغيابات ال تقلق كريو�س �لذي قال يف ت�شريحات 
لف�شائية "�أون تامي �شبورت�س" �مل�شرية "جئنا للكامريون ب�26 العباً وها نحن 
نلعب �الآن ب�22 العباً. جميعهم جاهزون ملبار�ة �لكامريون. و�جهنا �لعديد من 
�ل�شعوبات وتعر�شنا الإ�شابات معقدة لكنها كرة �لقدم. جئنا للكامريون لنلعب 
رئي�س �الحتاد  �لربتغايل على ما �شدر عن  ورد  �أج��ل رغبات �جلماهري".  من 
�لنهائي  ن�شف  مبار�ة  �عترب  �ل��ذي  �إيتو  �شامويل  �ل�شابق  �لنجم  �لكامريوين 
مبثابة "حرب"، قائاًل "لالأ�شف �شاأقول تعليقاً ال �أريد قوله رد�ً على ت�شريحات 
�شامويل �إيتو، الأنه ن�شى �أن هناك بع�س جماهري �لكامريون ماتت يف �مللعب )يف 
�إ�شارة �ىل وفاة 8 م�شجعن ب�شبب �لتد�فع قبل مبار�ة �لكامريون وجزر �لقمر 

يف ثمن �لنهائي على ملعب �أوملبي(، وهو يقول �إن مبار�ة م�شر هي �حلرب".
وتابع "كرة �لقدم ال تتعلق ب�شن حروب لكن كرة �لقدم تتعلق بالفرحة و�ل�شعادة 
"�شرند على هذه �حلرب بكرة �لقدم و�للعب وتقدمي كرة  و�ال�شتمتاع"، م�شدد�ً 
قدم ر�ئعة الإ�شعاد �جلماهري، فنحن هنا الإ�شعادهم ولي�س للت�شبب يف وفاتهم". 
"كل  �لفوز على غامبيا  بعد  �لكامريون  �إيتو خالل جل�شته مع العبي  وقال 
ما فعلتموه يتوقف على مبار�ة �خلمي�س �أمام منتخب م�شر، ��شتعدو� 

بنف�س �لعقلية الأنها �حلرب. �حلرب".
لكن بالن�شبة لكريو�س "عندما تقول �إن منتخب �لكامريون جاء 
للحرب و�لتحدي، ف�شاأترك هذ� �الأمر لالحتاد �الإفريقي الأن هذ� 
�لتعليق ي�شتحق �لبطاقة �حلمر�ء. �شرند على �حلرب �لتي �أعلنها 

�إيتو عرب كرة قدم باأف�شل �أ�شلوب وباأف�شل طريقة".
�لتي  �حل��رب  ولي�شت  جميعاً  منا  �لنا�س  يتوقعه  ما  "هذ�  و�أردف 
حتدث عنها �إيتو، نحن نتحدث عن �ل�شرف و�لكر�مة فتوقفو� عن 
للمبار�ة،  تو�شيفه  يف  �إيتو خمطئاً  كان  �إذ�  �لنظر  بغ�س  ذلك". 
ف����اإن �مل��و�ج��ه��ة �خل��م��ي�����س �مل���ق���ررة ع��ل��ى �مللعب 
معركة  �شتكون  "�أوملبي"،  �مل�����ش��وؤوم 
من  �ملنتخبن  م��ن  لكل  قا�شية 
�لنهائي  ب��ط��اق��ة  ح��ج��ز  �أج����ل 
�لبطولة  يف  مل�شر  �لعا�شر 

و�لثامن للكامريون.

•• دبي -وام: 

هما   2022 يف  كبريتن  عامليتن  بطولتن  �الإم���ار�ت  دول��ة  ت�شت�شيف 
�جلاري،  ف��رب�ي��ر  يف  �لهمم  الأ���ش��ح��اب  و�ل�شهم  للقو�س  �ل��ع��امل  بطولة 
و�ل�شيد�ت  للرجال  �ملتحركة  �لكر��شي  �ل�شلة على  لكرة  �لعامل  وبطولة 

يف نوفمرب �ملقبل.
وقال �شعادة ماجد �لع�شيمي رئي�س �للجنة �لبار�ملبية �الآ�شيوية، ع�شو 
�للجنة �لبار�ملبية �لدولية، �ملدير �لتنفيذي لنادي دبي الأ�شحاب �لهمم 
ل�"و�م" �إن �لعام 2022 �شيكون حلقة �إعد�د قوية الأ�شحاب �لهمم مع 
الأوملبياد  �الإع��د�د  برنامج  �لريا�شية �شمن  �مل�شاريع  ��شتكمال كثري من 
باري�س 2024.. يف ظل �الهتمام �حلكومي و�لدعم �لكبري من �لقيادة 

�لر�شيدة .
�مل�شتفيدين من  ع��دد  زي��ادة  �لفعال يف  �الإم���ار�ت  ب��دور  �لع�شيمي  ون��وه 
%240.. من  �ل��ق��ارة �الآ���ش��ي��وي��ة مب��ع��دل  �أ���ش��ح��اب �لهمم يف  ب��ط��والت 
�للجنة  و�أرق��ام  بيانات  وفق  �لدولة  تنظمها  �لتي  و�لبطوالت  �الأن�شطة 
�لبار�ملبية �الآ�شيوية، لي�س على �شعيد �لبطوالت فقط ولكن �أي�شا على 

�شعيد �الهتمام بالعنا�شر �لفنية و�إ�شر�كهم يف �لدور�ت �ملتنوعة.
وقال " �شاهمت �الإمار�ت يف تطوير �لعنا�شر �لثالثة �ملرتبطن بريا�شات 
"ت�شنيفاً طبياً" وذلك  " �لتحكيم و�ملدربن و�مل�شنفن  �أ�شحاب �لهمم 
وذلك  قدر�تهم،  ل�شقل  لهم  م�شتمرة  تطوير  دور�ت  �إقامة  طريق  عن 

على هام�س �إقامة بطوالت فز�ع �ل�شنوية.
�لر�شيدة كان له دور كبري وم�شجع يف  �لقيادة  �أن دعم  �لع�شيمي  و�أك��د 
عودة �الأن�شطة و�لفعاليات و�لبطوالت �لريا�شية الأ�شحاب �لهمم بقوة 
مت  حيث  كوفيد19-  جائحة  نتيجة  �لعامل  يف  تاأثرها  بعد  �ل��دول��ة  يف 
توفري بيئة �آمنة وم�شتقرة لعودة و��شتكمال �لبطوالت �لتي كانت توقفت 
لفرتة يف خمتلف �أنحاء �لعامل، وكانت نقطة �النطالق �جلديدة ممثلة 
يف �إقامة بطولة فز�ع �لدولية �لثانية ع�شرة �لعام �ملا�شي 2021 و�لتي 

�شهدت م�شاركة كبرية جتاوزت �ل�63 دولة.
وقال " يف ظل �جلهود �لكبرية �لتي تقوم بها �الإمار�ت لتوفري بيئة �أمنة 
 2022 عام  ي�شهد  �أن  �ملقرر  من  طبيعتها،  �إىل  �حلياة  لعودة  و�شحية 
�لعامل  بطولة  وهما  �لدولة،  ت�شت�شيفهما  كبريتن  عامليتن  حمطتن 
نادي دبي الأ�شحاب  �لتي ي�شت�شيفها  �لهمم،  للقو�س و�ل�شهم الأ�شحاب 
�لهمم خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 19 �إىل 27 ف��رب�ي��ر �جل���اري، و�ل��ت��ي ت�شهد 

�ل�شلة  �مل�شاركة فيها، عالوة على بطولة �لعامل لكرة  �إقباال كبري�ً على 
على �لكر��شي �ملتحركة يف نوفمرب �ملقبل".

�لكربى  �لدولية  �لبطولة  �إقامة  �شتتو��شل  �لوقت  نف�س  " يف  و�أ�شاف 
�لهمم  �لقوى الأ�شحاب  الألعاب  فز�ع  �لدولة مثل بطولة  تنظمها  �لتي 
»�جلائزة �لكربى« �ملقرر �إقامتها يف مار�س �ملقبل، وبطولة فز�ع �لدولية 
لرفعات �لقوة الأ�شحاب �لهمم - كاأ�س �لعامل دبي 2022، �ملقرر �إقامتها 
2022 يعد مو�شما حافال  �أن عام  يف دي�شمرب �ملقبل" و�كد �لع�شيمي 
م�شري�  �لهمم،  الأ�شحاب  وعاملياً  وق��اري��اً  حمليا  و�لبطوالت  باالأن�شطة 
حدث  �أك���رب  ال�شتقبال  �جل���اري  �ل��ع��ام  خ��الل  ت�شتعد  �آ�شيا  ق���ارة  �أن  �إىل 
و�لتي  �الآ�شيوية  �لبار�ملبية  �الألعاب  دورة  �إقامة  وهو  �لقارة،  يف  ريا�شي 
ت�شت�شيفها مدينة هاجن زو �ل�شينية يف �أكتوبر �ملقبل، مبيناً �ن �للجنة 
�ملنظمة للدورة عقدت �لعديد من �الجتماعات �لفرتة �ملا�شية، وتعترب 
يف حالة �نعقاد د�ئم، ��شتعد�د� لهذ� �حلدث �الأكرب على م�شتوى �لقارة 
ككل، ورغبة يف ��شتثمار �لنجاحات �لتي حتققت يف �لدورة �ملا�شية �لتي 
2018. و�أ�شار �لع�شيمي  ��شت�شافتها مدينة جاكرتا �الإندوني�شية عام 
�إىل �أن �مل�شاركة �الإمار�تية �ملنتظرة يف دورة �الألعاب �لبار�ملبية �الآ�شيوية 
يف 2022 تنتظرها �لعديد من حمطات �الإعد�د و�لتاأهيل، وعلى ر�أ�شها 
�لبطوالت �لكربى �لتي ت�شت�شيفها �لدولة قبل جاكرتا 2022 ، خا�شة 
ي�شارك فيها نخبة  �أن  �ملنتظر  �لعاملية و�لدولية من  �لبطوالت  �أن هذه 
الختيار  قوية  �إع��د�د  "بروفة"  �شتكون مبثابة  وبالتايل  �لعامل،  �أبطال 

�أف�شل �لالعبن و�ملدربن للم�شاركة يف �لدورة �الآ�شيوية.
و�أ�شار �إىل �أن �جلهود �لتي تبذلها �الإمار�ت يف �شبيل �الهتمام بريا�شات 
ثقة  حمل  �لعامل،  بها  مر  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف  رغم  �لهمم  �أ�شحاب 
�لبار�ملبية  و�للجنة  �لدولية  �الحت���اد�ت  خمتلف  من  و�هتمام  وتقدير 
�ل��دول��ي��ة، �ل��ت��ي تثمن ج��ه��ود �الإم�����ار�ت يف ت��ق��دمي ي��د �ل��ع��ون الأ�شحاب 
�حلاجة  �أ�شد  يف  هو  �ل��ذي  �الآ�شيوي،  �ل�شعيد  جلهودها  خا�شة  �لهمم، 
للدعم و�مل�شاندة يف �عقاب جائحة كورونا �لتي كان لها تاأثريها �ل�شلبي 
ككل.  �لقارة  �شعيد  على  و�لبطوالت  �الن�شطة  من  �لكثري  توقف  على 
و�أ�شاف " رغم ظروف �جلائحة يف �لعامن �ملا�شين، �إال �أن �إقامة مثل 
و�لتو��شل  �الإلكرتونية  �ملن�شات  طريق  ع��ن  قائماً  ظ��ل  �ل���دور�ت  ه��ذه 
�ملقرر  2022 من  يف  بقوه  �الأن�شطة  ع��ودة  وم��ع  بعد،  �الفرت��شي عن 
�أن تعود هذه �لدور�ت �إىل �شابق عقدها باإقامتها ح�شورياً على هام�س 

بطوالت فز�ع".

م�سر تواجه الكامريون لثالث مرة 
قبل النهائي

رئي�س اللجنة الباراملبية االآ�شيوية لـ »وام«: االإمارات من اأكرب امل�شاهمني يف تطوير ريا�شات اأ�شحاب الهمم

الع�سيمي : االإمارات ت�ست�سيف بطولتي العامل للقو�س 
وال�سلة على الكرا�سي املتحركة »رجال -�سيدات«

•• اأبوظبي -وام:

�أكد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم جاهزية 
�لعاملي  2021" ال�شت�شافة �حلدث  "�الإمار�ت  �لعامل لالأندية  كاأ�س  مالعب 

�لذي يقام خالل �لفرتة من 3 حتى 12 فرب�ير �حلايل.
نهيان  �آل  و��شتاد  بنادي �جلزيرة،  ز�يد  بن  ��شتاد حممد  �ملناف�شات على  وتقام 

بنادي �لوحدة للمرة �الأوىل يف تاريخه.
وقال �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي يف تغريدة بح�شابه على تويرت " تفقدنا 
�لوحدة  ناديي  يف  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  مبلعبي  �الأخ��رية  �ال�شتعد�د�ت  �ليوم 
للخروج  لها  خمطط  ه��و  كما  مت�شي  �الأم����ور  ك��ل  �أن  و�جل��زي��رة..م��ط��م��ئ��ن��ون 

جاهزون  �لعاملية..  �لريا�شة  عا�شمة  �أبوظبي  مكانة  يعك�س  ��شتثنائي  بحدث 
الإبهار �لعامل ومرحبا باالأبطال يف بلد �ملونديال.

يذكر �أن مباريات �لبطولة �لتي تقام يف �الإم��ار�ت للمرة �خلام�شة يف تاريخها 
ي�شارك فيها �شبعة فرق هي �جلزيرة ممثل �لكرة �الإمار�تية وبطل دوري �ملو�شم 
�أبطال  دوري  بطل  �مل�شري  و�الأه��ل��ي  �آ�شيا،  بطل  �ل�شعودي  و�ل��ه��الل  �ملا�شي، 
�لرب�زيلي  وباملري��س  �الأوروب��ي��ة،  �لقارة  بطل  �الإجنليزي  وت�شيل�شي  �أفريقيا، 
�ل��ك��ون��ك��اك��اف، وبري�ي  ب��ط��ل  �ملك�شيكي  �ل��الت��ي��ن��ي��ة، وم��ون��ت��ريي  �أم��ريك��ا  ب��ط��ل 

�لتاهيتي ممثل �أقيانو�شيا.
وتت�شمن �لبطولة ثماين مباريات تقام بو�قع �أربع مباريات على ��شتاد حممد 

بن ز�يد بنادي �جلزيرة، ومثلها على ��شتاد �آل نهيان بنادي �لوحدة.

�نطلق �الأربعاء م�شار تتابع �ل�شعلة �الأوملبية يف �لعا�شمة �ل�شينية 
مع   ،2022 �ل�شتوي  بكن  �أوملبياد  �فتتاح  حفل  على  يومن  قبل 
��شتعد�د �الألعاب لالنطالق على �لرغم من �ملقاطعة �لدبلوما�شية 

من عدة دول و�ملخاوف ب�شاأن جائحة كورونا.
و�شيحمل �أكرث من �ألف �شخ�س �ل�شعلة عرب �ملناطق �لتي �شت�شهد 
ت�شت�شيف  �لتي  �ملجاورة  ت�شانغجياكو  ومدينة  بكن  يف  �ملناف�شات 
�أحد�ًثا مثل تزلج �مل�شافات �لطويلة )كرو�س كونرتي( و�لقفز على 

�لثلج، قبل حفل �الفتتاح �ملرتقب يوم �جلمعة.
�شت�شجع  حيث  �ل�شعلة،  م�شار  ملتابعة  �لتجمع  من  �لنا�س  �شُيمنع 

�ل�شن �ل�شعب على متابعة �حلدث عرب �الإنرتنت.
�شباح  �ل�شعلة  ت�شنغ  ه��ان  �ل�شينية  �حلكومة  رئي�س  نائب  �أ���ش��اء 
�الأربعاء قبل �أن ينقلها �إىل �أول ثالثة �أ�شخا�س يف م�شار �لتتابع: 

لو ت�شيهو�ن، بطل �لتزحلق على �جلليد �ل�شابق �لبالغ من �لعمر 
للريا�شات  عاملي  بلقب  يفوز  �شيني  �أول  ك��ان  و�ل��ذي  عاًما   80
�ل�شتوية عام 1963، ر�ئد �لف�شاء جينغ هايبينغ وم�شمم �لقمر 
"بيجينج  �شحيفة  وف��ق  بيجيان،  ي��ي   "1 "ت�شاينج  �ال�شطناعي 

د�يلي".
ا يف وقت الحق من �ليوم بنجم كرة �ل�شلة �ل�شابق  ومرت �ل�شعلة �أي�شً
ياو مينغ �لذي �حرتف يف دوري كرة �ل�شلة �المريكي للمحرتفن 
لدى  �ليوناين  �ل�شفري  �إىل  �ل�شعلة  ينقل  �أن  قبل  �يه"،  بي  "�أن 

ا. �ل�شن جورجيو�س �إليوبولو�س، وفًقا لل�شحيفة �أي�شً
بد�أت رحلة �ل�شعلة �إىل بكن يف ت�شرين �الأول-�أكتوبر من �ليونان، 
�ل�شن  تتهم  الف��ت��ات  ن�شطاء  رف��ع  �الأومل��ب��ي��ة، حيث  �الأل��ع��اب  مهد 

بارتكاب �نتهاكات حلقوق �الإن�شان يف مر��شم �إ�شاءة �ل�شعلة.

را�سد بن حميد : مطمئنون لتنظيم حدث ا�ستثنائي 
لكاأ�س العامل لالأندية يعك�س مكانة اأبوظبي

 انطالق م�سار تتابع ال�سعلة االأوملبية يف بكني



تنجب تواأما على منت مروحية اإ�سعاف
�أودمورتيا مولودين تو�أم على منت  �أجنبت رو�شية من جمهورية 
على  �الأب���و�ن  �أطلق  وق��د  �مل�شت�شفى.  �إىل  نقلتها  �إ�شعاف  مروحية 

�بنيهما ��شمي )�ألك�شندر و�أوليغ( ن�شبة �إىل طياري �ملروحية.
ول��دْي��ن على منت  �أودم��ورت��ي��ا  �أجن��ب��ت رو�شية م��ن جمهورية  فقد 
مروحية �الإ�شعاف "�أن�شات"  وهي يف طريقها �إىل م�شت�شفى بعا�شمة 
�جلمهورية مدينة �إيجيف�شك. �أفاد بذلك �ملكتب �ل�شحفي ل�شركة 
" �أنظمة �ملروحيات �لرو�شية". حدث كل ذلك يف 29 يناير �ملا�شي، 
عندما بد�أت �مر�ة حامل  �أثناء �لرحلة �جلوية �إىل �مل�شت�شفى على 
�الأو�شاع  وت��ط��ورت  تقل�شات،  من  تعاين  �الإ�شعاف  مروحية  منت 
�جلمهوري  �ملركز  من  �الأط��ب��اء  من  فريق  ��شطر  لذلك  ب�شرعة، 
�جلو.  يف  �ل��والدة  م�شاعدة  تقدمي  �إىل  �لطارئة  �لطبية  للرعاية 
��شمي  �إط����الق  �الأب�����و�ن  وق���رر  �ل���ن���ور.  �ل���ول���د�ن  ر�أى  وبالنتيجة 

)�ألك�شندر و�أوليغ( عليهما ن�شبة �إىل طياري �ملروحية.

مكافاة من ال�سرطة ملن يعرث على قاتل العامل
عر�شت �ل�شرطة �الأمريكية مكافاأة قدرها 15 �ألف دوالر، مقابل 
�لفلكية  �ل��ف��ي��زي��اء  ع���امل  ق��ات��ل  �ل��ع��ث��ور  �إىل  �شتقودهم  م��ع��ل��وم��ات 
ماثيو  �إن  �لربيطانية  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  وقالت  �لربيطاين. 
يف  �شديقته  ل��زي��ارة  �ملا�شي،  �ل�شهر  �شافر،  ع��ام��ا(   31( ويل�شون 

�شو�حي مدينة �أتالنتا  لوالية جورجيا.
�إىل  �أي��ام قليلة من و�شوله  بعد  �أي  يناير،   16 �الأح��د،  ويف �شباح 
عامل  �شديقة  �شقة  ج��د�ر  ر�شا�شة  �خ��رتق��ت  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات 

�لفيزياء �لفلكي، و�أ�شابت ويل�شوم يف موؤخرة ر�أ�شه.
وكان �الثنان ��شتيقظا فزعن على وقع �إطالق �أكرث من 30 طلقة 
نارية يف �جلو�ر. و��شتدعى �ل�شكان قو�ت �ل�شرطة �لتي و�شلت �إىل 

مبنى قريب من �شقة �لعامل و�شديقته، قبيل مقتله.
وذكرت �شديقة ويل�شون، كاثرين �شيربد، �أنه بعدما �شمعا �إطالق 

�لنار بعد منت�شف �لليل، �أ�شيب �شديقها بر�شا�شة قاتلة.
�أن  �إىل  دقيقة   20 �الإ�شعاف  �شيارة  تنتظر  ظلت  ظلها  �إن��ه  وقالت 

و�شلت، وذلك و�شط خوف من �إطالق مزيد من �لنري�ن.
ما  نتيجة  ع�شو�ئيا،  ك��ان  �لنار  �إط��الق  �أن  �إىل  �ل�شرطة  وخل�شت 

و�شفته "�لتفريغ �ملتهور لالأ�شلحة �لنارية".
وكانت �جلرمية مفاجئة، �إذ �إن �لعامل �لربيطاين كان يعترب �حلي 

�لذي ت�شكن فيه �شديقته من �أكرث �ملناطق �أمنا.

حماولة ت�سلل اإىل البنتاغون بطلتها... دجاجة 
�أعلنت جمعية للرفق باحليو�ن �أنها تدخلت ل�شحب دجاجة كانت 
�ملباين  �أكرث  �أحد  �لبنتاغون"،  يف  �الأمنية  �ملنطقة  حول  "حتوم 
�خل��ا���ش��ع��ة ل��ت��د�ب��ري �أم��ن��ي��ة م�����ش��ددة يف �ل��ع��امل. و�أ����ش���ارت جمعية 
"Animal Welfare League of Arlington" عرب ح�شابها 
على في�شبوك �إىل ��شتدعاء موظفن لديها لالهتمام بالدجاجة 
�لدجاجة عرب  ت�شلل  نباأ حماولة  ورد  كذلك  �لقن.  �إىل  و�إعادتها 
�شحيفة "Military Times" �ملتخ�ش�شة يف �ل�شوؤون �لع�شكرية. 
بب�شاطة  )�ل��دج��اج��ة(  تاهت  "هل  �شاخرة  بنربة  �خل��رب  يف  وج��اء 
لدى حماولتها عبور �ل�شارع؟ �أم هي جا�شو�شة كانت تقوم مبهمة 
ل�شرقة �أ�شر�ر �لدولة؟ حتى �للحظة مل تفتح منقارها" لالإجابة 

على هذه �الأ�شئلة.
�إيثل  با�شم  �لدجاجة  ت�شمية  �إىل  لالإنرتنت  م�شتخدمون  ودع��ا 
روزنربغ، وهي �أمريكية �شهرية �أوقفت و�أُعدمت بتهمة �لتج�ش�س 

حل�شاب �الحتاد �ل�شوفياتي يف خم�شينات �لقرن �لع�شرين.
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ال�سنة ال�سينية اجلديدة.. ق�سة احتفال عمره اآالف ال�سنني
و�فق يوم  �أم�س �الأول �لثالثاء، بد�ية �ل�شنة �ل�شينية �جلديدة �أو عيد �لربيع، و�لتي تعرف �أي�شا بال�شنة �لقمرية 

�جلديدة، يف حدث �شنوي يحتفل به �ل�شينيون يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
ويبد�أ �الحتفال مع بد�ية �أول �شهر قمري يف �ل�شنة �ل�شينية، و�لذي يتم حتديده مع بزوغ �لقمر �جلديد �لثاين 

بعد �النقالب �ل�شتوي "21 دي�شمرب"، وينتهي يف �ليوم �خلام�س ع�شر من ذلك �ل�شهر.
�لعام  �أو�خ��ر يناير ومنت�شف فرب�ير؛ ويعد هذ�  �آخ��ر، لكنه يقع د�ئما بن  �إىل  ويختلف موعد �الحتفال من عام 

4720 وفقا للتقومي �ل�شيني.
وت�شمى �الأعو�م �ل�شينية باأ�شماء حيو�نات، الأن �الأبر�ج �ل�شينية تنق�شم �إىل 12 برجا متثل 12 حيو�نا، وت�شكل دورة 
من 12 عاما. وهذ� �لعام هو عام �لنمر، ووفقا للفلكلور �ل�شيني، يكت�شب �الأطفال �ملولودون يف هذ� �لعام �شفات 
�لنمر، حيث �شيكونون قادة حازمون يتمتعون باالحرت�م و�ل�شجاعة، ويحبون �لتحدي و�ملناف�شة وم�شتعدون لتحمل 
�ملخاطر. ورغم وجود بع�س �لدالالت �لتاريخية على �حتفال �ل�شينين بهذ� �لعيد منذ �لقرن �لر�بع ع�شر قبل 
�مليالد عندما حكمت �أ�شرة �شانغ، فاإن �أول ذكر لالحتفال ببد�ية �لعام �جلديد كان خالل عهد �أ�شرة هان �ل�شرقية 
)202 ق.م - 220 م(، حيث مت ت�شجيله يف �لتقومي �لزر�عي �لذي كتبه للفالحن �ملهند�س �لزر�عي �ل�شهري �شي 
�أح�شر زوجتي  "زينغ ري".  �الأول  �ل�شهر  "ي�شمى يوم بد�ية  �لزر�عي:  �لتقومي  �شنغهان. ومت و�شف �الحتفال يف 

و�أوالدي لعبادة �الأجد�د و�إحياء ذكرى و�لدي".
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القاتل ال�سامت ي�سرع عائلة من 7 اأفراد
�إث��ر ت�شرب غ��از يف  �أ���ش��رة و�ح���دة، م�شرعهم، يف م�شر،  �أف���ر�د م��ن   7 لقي 

منزلهم، يف و�قعة �أثارت حزن وتعاطف �لكثريين.
ويروي �أمين �شحاتة، �أحد جري�ن �الأ�شرة وهو �شاهد على �لو�قعة �ملوؤملة؛ 
رب  خالة  �ب��ن  �إن  قائال  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ح��دث،  م��ا  تفا�شيل 
الأن��ه يقيم معهم يف  �ملاأ�شاة،  �كت�شف  �ملتويف ويدعى ط��ارق، هو من  �الأ�شرة 

نف�س �لعقار .
و�أ�شار �إىل �أن طارق الحظ �أن حمرك "موتور" �ملياه يعمل با�شتمر�ر بينما 
ال توجد مياه د�خل �لعقار، فقام بال�شعود جلميع �ل�شقق ملعرفة من يقوم 

بت�شغيل "�ملوتور".
"�بن خالة �ملتويف قام بطرق باب �شقة �الأ�شرة فلم يرد،  �ل�شاهد:  و�أ�شاف 
فقام بفتح �لباب و��شتن�شق ر�ئحة �لغاز، ليكت�شف �أن �ل�شخان به ��شتعال من 
�خلارج، من ناحية غرفة �ال�شتعال، نظر� لطول فرتة ��شتخد�مه، مما �أدى 

�إىل تلف خا�شية ف�شل �لغاز �أوتوماتيكيا".
�أنه عند دخوله �ملنزل و�كت�شافه �حلادث قام بال�شر�خ؛ لكونه وجد  وتابع 

�جلثث يف حالة جتمد يف �أماكنها.
و�ختتم حديثه قائال: "وجدنا �الأب و�البنة جال�شن على �الأريكة يف غرفة 
�ملعي�شة، و�الأم و�البنة �الأخرى يف غرفة �لنوم، و�آخر ملقى �أمام �حلمام، �أما 

�آخر �ثنن فوجدناهما يف غرفة �لنوم �خلا�شة بهما".

رقم قيا�سي جديد الأطول فرتة برق فوق 3 واليات اأمريكية
�متد ومي�س برق لقر�بة 800 كيلومرت عرب 3 واليات �أمريكية، لي�شجل 

رقما قيا�شيا عامليا غري م�شبوق.
تك�شا�س  والي����ات  ك��ي��ل��وم��رت�،   768 مل�شافة  �م��ت��د  �ل���ذي  �ل��وم��ي�����س،  وع���رب 
2020، ح�شبما ذكرت �ملنظمة  �أبريل عام  ولويزيانا ومي�شي�شبي، وذلك يف 
�لقيا�شي  �لرقم  �لعاملية لالأر�شاد �جلوية �الثنن. وبهذ� فقد مت حتطيم 

�لقدمي �مل�شجل عام 2018 يف �لرب�زيل، و�لبالغ 709 كيلومرت�ت.
ويف عام 2020 �أي�شا، ��شتمر ومي�س برق فوق �أوروغو�ي و�شمال �الأرجنتن 
16.7 ثانية، وفقا ملا  17.1 ثانية، حمطما �لرقم �لقيا�شي �لقدمي �لبالغ 

ذكرته �الأ�شو�شيتد بر�س.
ق�شم  ورئي�س  �أري���زون���ا،  والي���ة  بجامعة  �الأ���ش��ت��اذ  �شريفيني،  ر�ن���د�ل  وق���ال 
�ل�شجالت يف منظمة �الأر�شاد �جلوية، �إن ومي�س �لربق ال ميتد يف �ملعتاد 
ث��ان��ي��ة. و�أ���ش��اف �شريفيني  �أق���ل م��ن  ك��ي��ل��وم��رت�، وي�شتمر   16 الأك���رث م��ن 
موؤخر�  �شجال  �ل��ل��ذ�ن  "�لومي�شان  �الإل���ك���رتوين  �ل��ربي��د  ع��رب  ر���ش��ال��ة  يف 
��شتثنائيان متاما". قال �إن كليهما �نتقل من �شحابة �إىل �شحابة على �رتفاع 

عدة �آالف من �الأقد�م فوق �الأر�س، لذلك مل يت�شببا يف �ي خطر.
يف  �لتتبع  تقنية  بف�شل  قطعها  �ل��ت��ي  و�مل�شافة  �لومي�س  �شرعة  ر���ش��دت 

اأيه بي �سي تعّلق 
عمل ممثلة اأمريكية 
ووبي  �الأم��ريك��ي��ة  �ملمثلة  �أوق��ف��ت 
�لربنامج  م��ن  �لثالثاء  غولدبرغ 
ملدة  ت�شت�شيفه  �ل����ذي  �حل������و�ري 
�الإبادة  �إن  قالت  �أن  بعد  �أ�شبوعن 
مالين  ل�شتة  �ل��ن��ازي��ة  �جلماعية 
على  بالعرق".  تتعلق  "ال  ي��ه��ودي 
�لرغم من �عتذ�ر مقدمة برنامج 
رئي�شة  قالت  فيو" �حلو�ري،  "ذي 
غودوين  نيوز" كيم  �شي  بي  "�أيه 
�إن���ه���ا ق����ررت �أن ذل����ك غ���ري ك����اٍف. 
ُن�شر على  بيان  وقالت غودوين يف 
�خلا�س  �لعامة  �لعالقات  ح�شاب 
تويرت  على  �لتلفزيونية  بالقناة 
غولدبرغ  ووب����ي  ع��م��ل  "�شاأعلق 
�أ�شبوعن  مل�����دة  ف������وري  مب���ف���ع���ول 
ب�شبب تعليقاتها �خلطاأ و�ملوؤذية".

ووبي،  �ع��ت��ذرت  "بينما  و�أ���ش��اف��ت 
طلبت منها �أن تاأخذ وقتا للتفكري 

وفهم تاأثري تعليقاتها".
�لتلفزيونية  �ل�شخ�شية  وق��ال��ت 
�حل���ائ���زة ع��ل��ى ج���ائ���زة �أو����ش���ك���ار يف 
قناة  ع���ل���ى  فيو"  "ذي  ب���رن���ام���ج 
"جمموعتن  �إن  �شي"  ب��ي  "�أيه 
�ملحرقة  ���ش��ارك��ت��ا  �لبي�س"  م���ن 

�ليهودية.
على  �ع��ت��ذ�ر  يف  غ��ول��دب��رغ  وكتبت 
تويرت يف وقت متاأخر �الثنن "يف 
�ملحرقة  �إن  ق��ل��ت  �ل���ي���وم،  ب��رن��ام��ج 
بال  ب��ل  ب��ال��ع��رق،  مرتبطة  "غري 
بع�شهم  جت����اه  �ل��ب�����ش��ر  �إن�����ش��ان��ي��ة 
�لبع�س". و�أ�شافت �ملمثلة �لبالغة 
يف  �ل���ي���ه���ودي  "�ل�شعب  ع��ام��ا   66
ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل���ع���امل ح����از على 
دعمي د�ئما وهذ� لن يتغري. �آ�شفة 

لالأذى �لذي ت�شببت به".

طائرة تف�سل بالهبوط 
بعد حرب مع الرياح

وثق مقطع فيديو حلظات حتب�س 
طائرة  ف��ي��ه��ا  ف�����ش��ل��ت  �الأن����ف����ا�����س، 
مدرجات  �أح����د  ع��ل��ى  �ل��ه��ب��وط  يف 
بالعا�شمة  �ل���دويل  ه��ي��رثو  م��ط��ار 
�لرياح  ب�شبب  لندن،  �لربيطانية 

�لقوية.
تابعة للخطوط  و��شطرت طائرة 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة، �ل���ت���ي و���ش��ل��ت من 
 10.50 �ل�شاعة  �أبردين يف حو�يل 
�الثنن،  �أم�س  �أول  �أول  يوم  �شباح 
�لهبوط  حم�����اول�����ة  �إل�����غ�����اء  �إىل 
�للحظات  يف  جم����دد�  و�ل��ت��ح��ل��ي��ق 
�لقوية  �ل���ري���اح  ب�شبب  �الأخ������رية، 
�أث��رت على �لرحالت �جلوية  �لتي 

يف �أكرب مطار يف �ململكة �ملتحدة.
ومل�شت �لعجالت �خللفية للطائرة 
�لطائرة  تنحرف  �أن  قبل  �الأر���س، 
وت�شطدم  �ل���ي�������ش���ار  جل���ه���ة  ب���ق���وة 
م��وؤخ��رت��ه��ا ب���االأر����س، مم��ا ��شطر 

قائدها للتحليق جمدد�.
�لهبوط  م�����ن  �ل����ط����ي����ار  ومت����ك����ن 
بالطائرة بنجاح، يف حماولة ثانية، 

وفق ما ذكر موقع "�شكاي نيوز".
وت�����ش��ب��ب��ت �ل��ع��ا���ش��ف��ة ك����وري، �لتي 
�ج��ت��اح��ت �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة خالل 
هبوب  يف  �الأ���ش��ب��وع،  ن��ه��اي��ة  عطلة 
92 ميال  �إىل  �شرعتها  ت�شل  ري��اح 

يف �ل�شاعة.
�لعا�شفة  قتلت  �أن  بعد  ذل��ك  ج��اء 
�أ�شخا�س   4 ع��ن  يقل  ال  م��ا  مالك 
يف �شمال �أوروبا خالل عطلة نهاية 
و�أطلقت  منازل،  ودم��رت  �الأ�شبوع، 
في�شانات، وتركت �آالف �الأ�شر دون 

كهرباء.

فرن�سا تواجه اإنفلونزا الطيور 
ب� الذبح الوقائي ملاليني الطيور

من  ي��ق��رب  م��ا  �أّن  �لفرن�شية،  �ل�شلطات  �أعلنت 
ثالثة مالين طائر مّت ذبحها يف فرن�شا للحّد 
من �إنفلونز� �لطيور منذ ر�شدت �أوىل �الإ�شابات 

بهذ� �لفريو�س يف نوفمرب.
فر�ن�س  لوكالة  �لفرن�شية  �لزر�عة  وز�رة  وقالت 
 328 ب��ّن وج��ود  �أج��رت��ه  �إح�شاء  �آخ��ر  �إّن  بر�س، 
�إق��ل��ي��م الند  218 يف  ب��ي��ن��ه��ا  �مل���د�ج���ن،  ب�����وؤرة يف 
ذبح  ع��م��ل��ي��ات  غ����رب( ح��ي��ث مت تنظيم  )ج��ن��وب 

جماعية.
وُتعّد هذه �ملوجة �لر�بعة الإنفلونز� �لطيور �لتي 
�ملوجة  و�أّدت   .2015 عام  منذ  فرن�شا،  ت�شهدها 
�أك��رث من  ذب��ح  �إىل  �ملا�شي،  �ل�شتاء  �الأخ���رية، يف 

3.5 مليون طائر، معظمها من �لبط.
كما طالت �ملوجة �لدول �الأوروبية �ملجاورة، وال 
طائر  مليون   18 ذب��ح  مت  حيث  �إيطاليا،  �شيما 

منذ �أكتوبر.

قتل زوجته وابنته وطفله الر�سيع
�قرتف رب �أ�شرة عر�قي جرمية مفزعة يف قرية �لذهب 
�لعر�قية  بغد�د  حمافظة  يف  غريب  �أبو  بق�شاء  �الأبي�س 

�أم�س �الأول �لثالثاء.
فاإن  �لعيان،  و�شهود  �لعر�قية  �الأمنية  �جلهات  وح�شب 
 14 �لبالغة  و�بنته  زوجته  قتل  على  �أق��دم  �جل��اين  �الأب 
�لعمر عاما  يبلغ من  بالكاد  �لذي  �لر�شيع  عاما وطفله 

و�حد�.
كما حاول قتل و�لدي زوجته، قبل �أن ي�شاب بطلق ناري 
�شقيق زوجته،  �لر�شا�س مع  �إط��الق  تبادله  بعد  يف يده 
�لذي حاول �لدفاع عن نف�شه وعن �أفر�د �لعائلة �ملنكوبة، 

وفق و�شائل �الإعالم �ملحلية.
و�أ�شبابها  �ملروعة  �جلرمية  ه��ذه  مالب�شات  تبقى  وفيما 
�الأمنية،  �الأج��ه��زة  حتقيقات  نتائج  بانتظار  جم��ه��ول��ة، 
و�لقروين،  و�أقربائه  �جل��اين  ذوي  �شهاد�ت  ح�شب  لكن 
فاإن �لقاتل كان يعاين يف �الآونة �الأخرية من ��شطر�بات 
بفعل  و�أن ت�شرفاته مل تكن طبيعية  نف�شية،  وم�شكالت 

ذلك.
وتاأتي هذه �جلرمية �ملروعة يف ظل تز�يد وترية جر�ئم 
ي����روح �شحيتها يف  �ل���ع���ر�ق، و�ل��ت��ي  �ل��ع��ن��ف �الأ����ش���ري يف 
�لغالب �لن�شاء و�الأطفال، و�شط �نتقاد�ت و��شعة من قبل 
�ملنظمات �ملدنية و�حلقوقية �لعر�قية ل�شعف �الجر�ء�ت 
وجود  وع��دم  �الأ���ش��ري،  �لعنف  ملرتكبي  �لر�دعة  �لعقابية 

ت�شريعات وقو�نن م�شادة لهذ� �لعنف كما يجب.

بر�سا�سة يف الراأ�س.. مقتل زوجة جنم كرة يف باراغواي
يف و�قعة �شادمة، قتلت زوجة العب كرة يف دوري �لدرجة 
�الأوىل يف بار�غو�ي، بر�شا�شة يف �لر�أ�س، خالل ح�شورها 

حفال مو�شيقيا.
 29 �لعمر  �لبالغة من  �أر�ن��د�،  فيتا  كري�شتينا  وتعر�شت 
عاما، �لتي لديها ثالثة �أطفال و�ملتزوجة من العب نادي 
�أوليمبيا، �إيفان توري�س، لر�شا�شة يف ر�أ�شها، ومت �الإعالن 

عن وفاتها بعد وقت ق�شري من و�شولها �مل�شت�شفى.
وقالت تقارير حملية، �إن �لظهري �الأي�شر �إيفان توري�س، 
ح�شر �حلفل �أي�شا و�شاعد يف نقل زوجته �إىل �مل�شت�شفى، 
يخططان  �أنهما  موؤخر�  �أعلنت  �أنها  �أن  من  �لرغم  على 

للطالق، بعد 10 �شنو�ت من �لزو�ج.
بد�أ  �ل���ذي  ت��وري�����س،  تعر�س  �ملخيفة،  �الأح����د�ث  وخ���الل 
قبل  �لبار�غوياين  بورتينو  �شريو  مع  �لكروية  م�شريته 
دي�شمرب  يف  �أوليمبيا  كلوب  �ل��ل��دود  غرميه  مع  �لتوقيع 

2014، لنوبة ذعر، لكنه مل ي�شب باأذى.
�شمن  كانت  �أر�ن���د�  �أ�شابت  �لتي  �لر�شا�شة  �أن  وُيعتقد 
ت���ب���ادل الإط�����الق �ل���ن���ار ب���ن ع�����ش��اب��ات يف م��ن��ط��ق��ة كبار 
حتقق  ت��ز�ل  ال  �ل�شرطة  �أن  �إال  �حل��ف��ل،  يف  �ل�شخ�شيات 
�لهدف  �أن  م��وؤك��دة،  غ��ري  تقارير  وذك���رت  �لتفا�شيل.  يف 
�شالينا�س  �إيدر�شون  يدعى  خم��در�ت  تاجر  كان  �ملق�شود 

بينيتيز.
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  و�مل���وؤث���رة  �ل��ع��ار���ش��ة  و�إىل ج��ان��ب 
�الجتماعي، تويف رجل و�أ�شيب 4 �آخرون ترت�وح �أعمارهم 

بن 23 و40 عاما، وفق ما ذكر موقع "ديلي �شتار".

جرمية تهز لبنان �سحيتها طبيب اأ�سنان
عرث ظهر يوم  �أم�س �الأول �لثالثاء، على طبيب 
�الأ�شنان �للبناين، �إيلي جا�شر، يف �لعقد �لثالث 
م�شتديرة  عند  عيادته  د�خ��ل  جثة  �لعمر،  من 
�الأو�شط،  �لبقاع  منطقة  يف  �لفرزل،  �إبلح  بلدة 

وهو م�شاب بطعنات عدة.
وعملت فرق �الإ�شعاف يف �لدفاع �ملدين �للبناين 
م�شت�شفى  �إىل  �ملقتول  �لطبيب  جثة  نقل  على 

خوري يف زحلة.
"�شكاي نيوز عربية"،  �أمني ملوقع  و�أكد م�شدر 
)�س.ف(  �للبناين  �جلي�س  يف  رقيب  "توقيف 
ي��وم �لثالثاء  �ل��و�ح��دة من ظهر  �ل�شاعة  �أق��دم 
عدة  جا�شر،  �إي��ل��ي  �الأ���ش��ن��ان،  طبيب  طعن  على 
�أبلح  بلدة  يف  عيادته  د�خ��ل  ح��ادة  ب��اآل��ة  طعنات 

�لبقاعية، مما �أدى �إىل مقتله على �لفور".
�أن  تبن  �الأويل،  �لتحقيق  "بعد  �مل�شدر  وتابع 
�ل��د�ف��ع ه��و �ع��رت����س �لع�شكري �مل��وق��وف على 
نتيجة عالج خطيبته من قبل �لطبيب، و�لتي 

بقيت ت�شعر باآالم يف �أ�شنانها بعد �لعالج".

وعلم موقع "�شكاي نيوز عربية" �أنه بعد ظهر 
قوى  يف  �ملعلومات  �شعبة  �أوقفت  �لثالثاء،  يوم 
طبيب  طعن  �ل���ذي  "�س.ف"  �للبناين  �الأم���ن 
�إيلي جا�شر طعنات عدة د�خل عيادته  �الأ�شنان 

يف �أبلح مما �أدى �إىل مقتله.
�لق�شاء  باإ�شر�ف  "�لتحقيق جار  �مل�شدر  وتابع 
للتحقيق  �جل���اين  نقل  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  �ملخت�س 
ثم  وم��ن  �للبناين  �جلي�س  خم��اب��ر�ت  �إىل  معه 
حم��اك��م��ت��ه م��ن خ���الل �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ". 
م���و�ز�ة م��ع ذل���ك، �أد�ن���ت ن���دوة �أط��ب��اء �الأ�شنان 
�ملروعة  �جلرمية  �للبنانية،  �لكتائب  ح��زب  يف 
�ل��ت��ي وق���ع �شحيتها �ل��دك��ت��ور �ي��ل��ي ج��ا���ش��ر يف 
عيادته يف بلدة �أبلح، مطالبة �ل�شلطات �الأمنية 
باملجرم،  �ل��ع��ق��وب��ات  �أ���ش��د  ب��ان��ز�ل  و�لق�شائية 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �أم���ن �مل��و�ط��ن��ن ع��م��وم��اً و�أطباء 
�أطباء  نقابة  م��ن  وطلبت  خ�شو�شاً.  �ال���ش��ن��ان 
�الأ�شنان مو�كبة �لق�شية لدى �ملر�جع �الأمنية 

و�لق�شائية.

�شريي ت�شان خالل ح�شورها العر�س االأول لفيلم )Moonfall( يف لو�س اأجنلو�س، هوليوود.  ا ف ب

كورتني كاردا�سيان وترافي�س باركر يتح�سران للزفاف 
حبيبها  من  �لر�شمية  كارد�شيان" خطوبتها  "كورتني  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  �أّك��دت 
على  �خلا�س  ح�شابها  عرب  �ل�شور  من  �شل�شلة  ن�شر  عرب  وذلك  باركر"  "تر�في�س 

"�ن�شتغر�م".
و�أظهرت كورتني يف �شل�شلة من �ل�شور �لتي ن�شرتها �لطريقة �لتي تقّدم بها تر�في�س 
ل���ل���زو�ج، ح��ي��ث ك��ان��ت ع��ل��ى ���ش��اط��ىء �ل��ب��ح��ر وب���ن ب��اق��ات �شخمة م��ن �ل����ورد �الأحمر 

و�ل�شموع.
كلوي  �شقيقتها  وب��وج��ود  �ل��غ��روب  ك��ان عند  �ل���زو�ج  ف��اإن طلب  مل�شادر قريبة  ووف��ق��اً 
�إىل  كورتني  تر�في�س  "��شطحب  �مل�شدر:  فك�شف  تومب�شون،  وتري�شتان  كارد��شيان 

�ل�شاطىء وبدت م�شدومة لدى روؤيتها كلوي هناك".
�شكل قلب  و�لبي�شاء على  �الأزه��ار �حلمر�ء  �لعديد من  "وكان هناك  �مل�شدر:  وتابع 

وبد� �الأمر رومان�شياً وكانت كورتني �شعيدة للغاية وهتف �جلميع لهم".


