
   

االإمارات تدين االنقالب يف بوركينا فا�سو وتدعو اإىل احلوار 
•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دولة االإم��ارات االنقالب يف بوركينا فا�سو، وا�ستيالء اجلي�ش 
اإىل احلوار و�سبط  على العا�سمة واغادوغو، ودعت االأط��راف كافة 
البالد  يف  واالأم���ن  اال�ستقرار  حتقيق  ���س��رورة  على  م�سددة  النف�ش، 
ال��دويل يف  والتعان  وزارة اخلارجية  واأك��دت  ب�سكل عاجل.  واملنطقة 
بيان لها اإّن دولة االإمارات تتابع عن كثب تطّورات الو�سع يف بوركينا 
وذلك  البناء،  واحل���وار  ال�سيا�سي  للحل  دعمها  على  م�سددة  فا�سو، 
اآمال  يحقق  ومبا  والد�ستور  القانون  و�سيادة  املوؤ�س�سات  اإط��ار  �سمن 

وتطلعات �سعب بوركينا فا�سو ال�سديق.
 خالل ات�صاالت هاتفية مع عبداهلل بن زايد

وزراء خارجية بريطانيا واليابان و�سنغافورة 
يدينون ب�سدة الهجوم االإرهابي احلوثي

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بحث 
ات�����س��ال هاتفي م��ع م��ع��ايل ليز ت��رو���ش وزي���رة خارجية  ال���دويل خ��الل 
البلدين  بني  الرا�سخة  والتاريخية  اال�سرتاتيجية  العالقات  بريطانيا 

وجهودهما امل�سرتكة لرت�سيخ دعائم االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وا�ستنكارها  اإدانتها  الهاتفي  االت�سال  خالل  ترو�ش  ليز  معايل  واأك��دت 
مناطق  على  االإرهابية  احلوثي  مليلي�سيا  االإره��اب��ي  للهجوم  ال�سديدين 

ومن�ساآت مدنية على االأرا�سي االإماراتية.
كما اأدانت اليابان ب�سدة الهجوم االإرهابي مليلي�سيا احلوثي االإرهابية على 

مناطق ومن�ساآت مدنية على االأرا�سي االإماراتية.
كما اأدانت جمهورية �سنغافورة ب�سدة الهجوم االإرهابي مليلي�سيا احلوثي 

االإرهابية على مناطق ومن�ساآت مدنية على االأرا�سي االإماراتية.
)التفا�سيل �ش2(

انت�سار اأمني يف بغداد يف اأعقاب هجوم �ساروخي على مطار البالد  )ا ف ب( 

را�سد الغنو�سي

جندي اأوكراين يطلق �سالحا بريطانيا جديدا م�ساداً للدبابات خالل تدريبات

رئي�س الدولة مينح �سفري الربتغال 
و�سام اال�ستقالل من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل �سعادة جواكيم موريرادي ليمو�ش �سفري جمهورية الربتغال لدى 
الدولة و�سام اال�ستقالل من الطبقة االأوىل وذلك تقديرا للجهود التي 
بذلها خالل فرتة عمله يف الدولة ما اأ�سهم يف تطوير وتعزيز العالقات 

بني البلدين ال�سديقني يف العديد من املجاالت.
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  وقلد �سمو 
الدويل �سعادة جواكيم موريرادي ليمو�ش الو�سام خالل ا�ستقباله له يف 

ديوان عام الوزارة باأبوظبي.                          )التفا�سيل �ش2(

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله حاكم عام ا�سرتاليا   )وام( 

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأم�ش يف مقر اإك�سبو 
2020 دبي، فخامة اجلرنال ديفيد هرييل، حاكم عام اأ�سرتاليا، حيث 
تناول اللقاء العالقات الثنائية بني دولة االإمارات واأ�سرتاليا وفر�ش 
والعلمية،  والتجارية  وال�سياحية  الثقافية  املجاالت  �ستى  تعزيزها يف 
كما تناول اللقاء مناق�سة الق�سايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام 

جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب  امل�سرتك. 
ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو  رع��اه اهلل بح�سور  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 
املالية.. ب�سيف االإم��ارات م�سيداً بعمق الروابط التي جتمع البلدين 
م�ستمر،  ومنو  تطور  من  الثنائية  العالقات  ت�سهده  وما  ال�سديقني، 
وتوثيق  العالقات  تنمية هذه  على  الدولتني  قيادة  يعك�ش حر�ش  ما 

الرتابط والتوا�سل الفعال.
)التفا�سيل �ش2(

االإمارات تدين ب�صدة الهجوم االإرهابي الذي ا�صتهدف مطار بغداد الدويل

الكاظمي: ا�ستهداف مطار بغداد حماولة لتقوي�س �سمعة العراق
•• اأبوظبي-وام-بغداد-وكاالت:

اأدانت دولة االإمارات ب�سدة الهجوم 
ال�ساروخي االإرهابي اجلبان الذي 
ا���س��ت��ه��دف م��ط��ار ب���غ���داد ال����دويل، 
وجن����م����ت ع���ن���ه خ�������س���ائ���ر م����ادي����ة. 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
اأن دول���ة االإم����ارات تعرب  ال���دويل 
ال�����س��دي��د لهذه  ا���س��ت��ن��ك��اره��ا  ع���ن 
ورف�سها  االإج���رام���ي���ة،  االأع����م����ال 
العنف  اأ����س���ك���ال  جل��م��ي��ع  ال����دائ����م 
زعزعة  ت�ستهدف  التي  واالإره����اب 
االأم����ن واال���س��ت��ق��رار وت��ت��ن��اف��ى مع 

القيم واملبادئ االإن�سانية.
ت�سامنها  ال��وزارة عن  اأعربت  كما 
ال����ع����راق  ج����ان����ب  اإىل  ووق����وف����ه����ا 
ال�����س��ق��ي��ق يف م���واج���ه���ة االإره�������اب، 
موؤكدة حر�ش دولة االإمارات على 

ا�ستتباب االأمن واال�ستقرار فيه.
ويف ب���غ���داد ق����ال رئ��ي�����ش ال������وزراء 
العراقي م�سطفى الكاظمي، اأم�ش 
اجلمعة، اإن ا�ستهداف مطار بغداد 
�سمعة  ل��ت��ق��وي�����ش  ي��ع��د حم���اول���ة 
ال����ع����راق ال���ت���ي ج���ه���دت ال���ب���الد يف 
ا�ستعادتها اإقليمياً ودولياً، م�سيفا 
ت�سكل  االإره����اب����ي����ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن 
امتدادا ل�سل�سلة من اال�ستهدافات 

وك���ان���ت 6 ����س���واري���خ ع��ل��ى االأق����ل 
الع�سكري  اجل����ن����اح  ا����س���ت���ه���دف���ت 
فكتوريا  ق����اع����دة  يف  االأم�����ريك�����ي 
ب��ال��ق��رب م��ن م��ط��ار ب��غ��داد، االأمر 
ت�����س��رر طائرة  ال�����ذي جن���م ع��ن��ه 

مدنية.
 وكانت م�سادر يف ال�سرطة العراقية 
قالت يف وقت �سابق، اجلمعة، اإن 3 
االأق����ل �سقطت يف  ع��ل��ى  ���س��واري��خ 
جممع مطار بغداد الدويل وقرب 
ق��اع��دة ج��وي��ة اأم��ريك��ي��ة جم���اورة 
مدنية  بطائرة  اأ�سرارا  اأحلق  مما 

غري م�ستخدمة.
اأ�سرار  اأي  اإىل  امل�سادر  ت�سر  ومل 
اإن  وق���ال���ت  اإ����س���اب���ات،  اأو  اأخ������رى 
تابعة  ت�������س���ررت  ال���ت���ي  ال���ط���ائ���رة 
للخطوط اجلوية العراقية وكانت 

خارج اخلدمة.
وتقع القاعدة اجلوية االأمريكية، 
املعروفة با�سم كامب فيكتوري، يف 

حميط مطار بغداد.
وت���ع���ر����ش امل���ج���م���ع م�������رارا خالل 
ال�سنوات القليلة املا�سية لهجمات 
�����س����اروخ����ي����ة ي���ل���ق���ي م�������س���وؤول���ون 
امل�سوؤولني  وب��ع�����ش  اأم���ريك���ي���ون 
العراقيني م�سوؤوليتها على ف�سائل 

�سيعية متحالفة مع اإيران.

للمن�ساآت املدنية والع�سكرية.
الذي  الهجوم،  اإن  الكاظمي  وقال 
و����س���ف���ه ب��ال��ع��م��ل��ي��ات االإره���اب���ي���ة 
الغادرة، ت�سكل حماوالت حممومة 
والقانون  ال����دول����ة  ه��ي��ب��ة  ل��ك�����س��ر 

والنظام من قوى الال دولة.
ال��وزراء العراقي كل  وداع��ا رئي�ش 
التعبري  اإىل  واالأح��������زاب  ال���ق���وى 

ال�سريحة  واإدان��ت��ه��ا  رف�سها  ع��ن 
وال�����وا������س�����ح�����ة ل�����ه�����ذا ال����ه����ج����وم 

اخلطري.
هذه،  الكاظمي  ت�سريحات  ج��اءت 
اأع���ق���اب  ع���ن���ه يف  ب���ي���ان ����س���در  يف 
ال��دويل فجر  تعّر�ش مطار بغداد 
اليوم اإىل عمل اإرهابي جبان ك�سف 
�سرب  على  املجرمني  اإ���س��رار  عن 

والتزاماته،  ال���ع���راق،  �سعب  اأم���ن 
م�ساحله  وت��ع��ري�����ش  واإم��ك��ان��ات��ه، 

للخطر.
�سيكون  ب���اأن���ه  ال��ك��اظ��م��ي  وت���وع���د 
على  ح���ا����س���م  رد  االأم�������ن  ل����ق����وات 
ال��ع��م��ل��ي��ات اخل���ط���رية ال���ت���ي تقف 
للعراق  ت��ري��د  ال  اأج���ن���دات  خلفها 

خرياً.

اجلرائم االنتخابية: احلكم على را�سد الغنو�سي

اأزمة اأوكرانيا تدخل حالة مد وجزر بعد ردود وا�صنطن املكتوبة

رو�سيا: ال نريد احلرب.. لكننا لن ن�سمح بتجاهل م�ساحلنا

داع�س يعدم 20 رهينة من قوات »ق�سد« يف �سجن غويران
•• دم�شق-وكاالت:

االأمن  وق��وات  )ق�سد(  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  عرثت 
الكردية، اجلمعة، على جثث نحو 20 من عنا�سرها، ممن 
قتلوا على يد تنظيم داع�ش داخل �سجن يف �سمال �سرقي 

�سوريا، وفق ما اأح�سى املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان.
وتوا�سل القوات الكردية وحلفاوؤها عملية مت�سيط اأق�سام 
ال�سجن وتفتي�سها، بحثاً عن عنا�سر متوارية من التنظيم 
امل��ت��ط��رف، ب��ع��د ي��وم��ني م��ن اإع��الن��ه��ا ا���س��ت��ع��ادة ال�سيطرة 
منهية  احل�سكة،  مدينة  يف  ال�سناعة  �سجن  على  الكاملة 
بهجوم  احل��ايل  ال�سهر  من  الع�سرين  يف  ب��داأت  ا�ستباكات 

م��ن�����ّس��ق ع��ل��ى ال�����س��ج��ن ���س��ن��ه م��ق��ات��ل��ون م��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م من 
ال�سوري عن  املر�سد  واأف��اد  الداخل.  اخل��ارج و�سجناء من 
داخل  التم�سيط  عمليات  خ��الل  الع�سكرية  ال��ق��وات  عثور 
اأبنية ال�سجن على جثث 18 عن�سراً ممن قتلهم عنا�سر 
التنظيم. كما اأح�سى مقتل 7 من عنا�سر التنظيم جراء 
للتحالف  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة  ل��ي��اًل  �سنتها  ���س��اروخ��ي��ة  ���س��رب��ة 

الدويل بقيادة وا�سنطن على موقع يف حميط ال�سجن.
وبذلك، ترتفع ح�سيلة القتلى داخل ال�سجن وخارجه منذ 
بدء الهجوم قبل 8 اأيام اإىل 260 قتيال، 180 منهم من 
الكردية  االأم��ن  ق��وات  من   73 مقابل  املتطرف  التنظيم 

وقوات ق�سد، اإ�سافة اإىل 7 مدنيني.

•• الفجر - تون�س:

ق�ست الدائرة اجلناحية ال�ساد�سة 
بتون�ش  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رئ��ي�����ش حركة  ح���ق  اب��ت��دائ��ي��ا يف 
النه�سة را�سد الغنو�سي باخلطية 
تون�سي  دينار  االف   10 ب�  املالية 
قانون  خم��ال��ف��ة  تهمة  اأج���ل  م��ن 

اال�سهار ال�سيا�سي.
وك���ان حم��ام��ي ال��غ��ن��و���س��ي ح�سر 
يف ح���ق���ه اأم��������ام ه���ي���ئ���ة ال����دائ����رة 
التي  جل�ستها  خ���الل  اجل��ن��اح��ي��ة 
انعقدت بتاريخ 20 يناير اجلاري 
وترافع بخ�سو�ش عدم وجود اأي 
خمالفة يف حق موكله معتربا اأن 
ال دخل له يف بث احدى القنوات 
انتخابيا  اجتماعا  التلفزيونية 

نظمه الغنو�سي.

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ق����ال 
���س��ريغ��ي الف�����روف، اجل��م��ع��ة، اإن 
رو�سيا ال تريد احلرب، لكنها لن 

ت�سمح بتجاهل م�ساحلها.
ج��اء ذل��ك خ��الل مقابلة مو�سعة 
و�سائل  ع�����دة  ع����ن  مم��ث��ل��ني  م����ع 
اإعالم ب�ساأن ال�سيا�سات اخلارجية 

الرو�سية.
على  ال������رد  اإن  الف�������روف  وق������ال 
والناتو  املتحدة  ال��والي��ات  ج��واب 
الرو�سي،  ال��رئ��ي�����ش  ���س��ي��ح�����س��ره 
ت�سريحات  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
الواليات املتحدة ب�ساأن العقوبات 
ه�����ي مب���ث���اب���ة ق���ط���ع ال���ع���الق���ات 
ت���درك ذل���ك، م�سرياً  ووا���س��ن��ط��ن 
االأمريكية  ال��ت��ه��دي��دات  اأن  اإىل 
ب���ط���رد ال�������س���ف���ري ال����رو�����س����ي من 

الواليات املتحدة قبيحة.
وم��ا زال��ت االأزم���ة االأوك��ران��ي��ة يف 
ح��ال��ة م���ن امل���د واجل������زر، يف ظل 

يطرح  القذايف  االإ�سالم  �سيف 
الليبية االأزمة  الإنهاء  مبادرة 

•• طرابل�س-وكاالت:

لالنتخابات  امل���ر����س���ح  اأ������س�����در 
الرئا�سية الليبية، �سيف االإ�سالم 
مبادرة  ت�����س��م��ن  ب��ي��ان��ا  ال����ق����ذايف 
�سيا�سة حلل ما و�سفه باالن�سداد 
ال�����س��ي��ا���س��ي يف ال����ب����الد. واق����رتح 
تاأجيل انتخابات الرئا�سة واإجراء 

انتخابات برملانية يف اأ�سرع وقت.
القذايف  االإ���س��الم  �سيف  واق���رتح 
ت����اأج����ي����ل اإج�����������راء االن���ت���خ���اب���ات 
انتخابات  واإج��������راء  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
اأق��������رب وق������ت، من  ب���رمل���ان���ي���ة يف 
التي  ال�سيا�سية  اأج��ل حل االأزم��ة 
الفرتة،  ه���ذه  يف  ب���الده  تعي�سها 
يف  االنتخابات  اإج���راء  تعرث  بعد 

دي�سمرب املا�سي.
واأ�سار يف بيان اإىل اأن تلك املبادرة 
تهدف للخروج من الو�سع الذي 
االأط���راف  خ��الف��ات  ل��ه  اأو�سلتنا 
وع�سكريا  ���س��ي��ا���س��ي��ا  امل��ت�����س��ارع��ة 
و�سعبها  بالبالد  اأ���س��رت  ب�سورة 
وب���ددت ث��روت��ه��ا وت��ه��دد وحدتها 

الوطنية.

ويجدر التذكري باأن جل املحالني 
اأجل  اجلناحية من  الدائرة  على 
خمالفة قانون اال�سهار ال�سيا�سي 
جل�سات  اأوىل  ي���ح�������س���روا  مل 
اجلاري  يناير   20 يوم  املحاكمة 

الدبلوما�سية  اجل����ه����ود  ت���ع���رث 
دون  احل����������وؤول  اإىل  ال�������س���اع���ي���ة 
اأوكرانيا  غ��زو  على  رو�سيا  اإق���دام 
املجاورة، و�سط حتذيرات �سديدة 
غ��رب��ي��ة، على  دول  م���ن  ال��ل��ه��ج��ة 

راأ�سها الواليات املتحدة.
تريث،  و���س��ع  االأزم������ة يف  وب����دت 
االأخ�������رية، بعدما  االأي������ام  خ����الل 
اأكدت وزارة اخلارجية االأمريكية 

حقهم  يف  حم������ام������ون  وط�����ل�����ب 
ال��ت��اأخ��ري الإع�����ادة اال���س��ت��دع��اء اأو 
لت�ستجيب  الدفاع  و�سائل  اع��داد 
اىل  النظر  وتوؤخر  املحكمة  هيئة 

جل�سة يوم 7 فرباير القادم.

رو�سيا،  اإىل  مكتوبة  ردود  تقدمي 
اأمنية طالبت بها  ب�ساأن �سمانات 

مو�سكو.
االأم���ريك���ي���ة  ال���������ردود  ت���ل���ق  ومل 
ا�ستح�سانا لدى رو�سيا التي قالت 
تاأخذ ما طالبت  وا�سنطن مل  اإن 
مو�سكو  ل��ك��ن  احل�����س��ب��ان،  يف  ب���ه 
قالت اإنها لن ت�ستعجل يف عملية 
التقييم. يف غ�سون ذلك، دافعت 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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االحتفال باأبطال خط الدفاع 
االأول يف اإك�سبو 2020 دبي

اأخبار االإمارات

نا�سيونال اإنرت�ست: ال �سالم يف 
اليمن ما دامت اإيران ت�سلح احلوثيني

عربي ودويل

رونالدو: ما تقوم به دبي �سيء من اخليال 
واإك�سبو 2020 يجمع كافة االأعراق والثقافات

الفجر الريا�سي

بينيت: نتانياهو هددين بطائرات دون طيار
•• القد�س-اأ ف ب:

قال رئي�ش الوزراء االإ�سرائيلي نفتايل بينيت اإنه تعر�ش للتهديد يف مايو)اأيار( املا�سي 
ن�سرتها  مقابلة  يف  احلكومة  لت�سكيل  مفاو�سات  خ��الل  نتانياهو  بنيامني  �سلفه  من 
�سحيفة هاآرت�ش االإ�سرائيلية اأم�ش اجلمعة. اأنهى بينيت اأزمة �سيا�سية غري م�سبوقة يف 
اإ�سرائيل اأدت اإىل 4 انتخابات ت�سريعية يف اأقل من عامني عندما توىّل ال�سلطة وحتالف 

مع 8 اأحزاب خمتلفة يف يونيو)حزيران( واأنهى 12 عاماً من حكم نتانياهو.
ويف بداية مايو)اأيار( وخالل مفاو�سات �سيا�سية لت�سكيل حكومته، قال بينيت: عندما 
اأدرك نتانياهو اأين مل اأكن اأنوي ال�سماح له بجر اإ�سرائيل اإىل انتخابات خام�سة، هددين 
حقاً. قال يل: ا�سمع، اإذا فهمُت ب�سكل �سحيح ما تنوي فعله، فاعلم اأين �ساأ�سلط اآليتي 

بالكامل عليك، �ساأر�سل الطائرات دون طيار نحوك و�سرنى.
االإنرتنت،  على  جمموعات  م��ن  جي�سه  ع��ن  يتحدث  ك��ان  نتانياهو  اأن  بينيت  واأو���س��ح 

واملوالني له يف االإذاعة والتلفزيون وعلى �سبكات التوا�سل االجتماعي.
وقال: اأدركت اأن كل �سيء على كاهلي. واأنه اإذا مل اتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من 
الو�سع. وتابع بينيت ال اأريد اأن اأرى نتانياهو يف ال�سجن، اإنها لي�ست �سورة حمرتمة 

عنه، اأوعن مواطني هذا البلد يف اإ�سارة اإىل حماكمته بتهمة الف�ساد.

حممد بن را�سد ي�ستقبل حاكم عام اأ�سرتاليا يف اإك�سبو 2020 دبي

وزارة الدفاع االأمريكية البنتاغون 
عن تاأهبها وا�ستعدادها الحتمال 
اأوكرانيا،  رو�سيا على غزو  اإق��دام 
دع��م من ماليني  تقدمي  موؤكدة 

الدوالرات للبلد االأوروبي.
البنتاغون  با�سم  متحدث  واأ�سار 
خلطط  ت��ف��ا���س��ي��ل  اإىل  اأي�������س���ا 
اإىل  ق��وات  اإر�سال  ب�ساأن  اأمريكية 
الأجل  ال�سرقية  اأوروب����ا  منطقة 

دعم االأمن هناك.
اأن  واأو�سح املتحدث جون كريبي 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ظ��ل��ت تراقب 
الرو�سي على  الع�سكري  التحرك 
احلدود مع اأوكرانيا طيلة اأ�سهر.

مرة  الأول  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  وك�����س��ف 
اإر���س��ال االآالف من  ع��ن اح��ت��م��ال 
هذه  اإىل  االأم����ريك����ي����ة  ال����ق����وات 
رو�سيا،  م��ع  "امللتهبة"  املنطقة 
على اأن ت�سمل عنا�سر مما يعرف 
املحمول  ع�سر  ال��ث��ام��ن  بالفيلق 
 82 ال���ف���رق���ة  ج���ان���ب  اإىل  ج�����وا، 
امل�ساة  وف���رق���ة   101 وال��ف��ي��ل��ق 

بيكري�ش.. ديغولية اجتماعية حتب احلرية

�صباق ق�صر االأليزيه:
ماكرون، لوبان، زمور، بيكري�س، هل حًقا كلهم ديغوليني ؟

•• الفجر -�شوالجن بيد �شاريتون * -ترجمة خرية ال�شيباين

من يتخيل للحظة واحدة اأن يكون اجلرنال ديغول مّتهما؟، طرح هذا 
اأمام   2016 اأغ�سط�ش  يف  فيون  فران�سوا  قبل  من  اخلطابي  ال�سوؤال 
جمهور من ن�سطاء اجلمهورية يف �سابليه �سور �سارث. كان فيون حينها 
ي�ستهدف نيكوال �ساركوزي، املورط يف ق�سايا قانونية، دون توقع بينيلوب 
غيت وق�سية البدالت التي ا�سقطته من عليائه بعد ب�سعة اأ�سهر واأنهت 
حملته لالنتخابات الرئا�سية.                       )التفا�سيل �ش12(              

اأخرى  خليارات  نعد  �ساليفان: 
اإذا ف�سلت املفاو�سات مع اإيران

•• وا�شنطن-وكاالت:

القومي  االأم�������ن  م�����س��ت�����س��ار  اأك������د 
اأن  االأم����ري����ك����ي ج���ي���ك ����س���ال���ي���ف���ان 
بامل�سار  ملتزمة  املتحدة  ال��والي��ات 
الدبلوما�سي باعتباره اأف�سل طريق 
ملنع اإيران من حيازة اأ�سلحة نووية، 
خليارات  �سركائها  م��ع  تعد  لكنها 

اأخرى، اإذا ف�سلت الدبلوما�سية.
االإ�سرائيلي  ال��ب��ث  ه��ي��ئ��ة  وح�����س��ب 
م��ك��ان، ك���ان ���س��ول��ي��ف��ان ي��ت��ح��دث يف 
املا�سية  الليلة  افرتا�سي  اجتماع 
مع نظريه االإ�سرائيلي اإيال حوالتا، 
اال�ست�سارية  امل��ج��م��وع��ة  اإط�����ار  يف 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب����ني ال����والي����ات 
بيان  واإ���س��رائ��ي��ل. وج��اء يف  املتحدة 
اأن االجتماع بحث  االأبي�ش،  البيت 
م�سرتكة  ع�سكرية  متارين  اإج���راء 
كانت  اإذا  ي��و���س��ح  اأن  دون  ق��ري��ب��اً 
�سن  �سيناريو  �ستحاكي  التمارين 

هجوم على من�ساآت اإيرانية.
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اأخبـار الإمـارات

هيئة االأعمال اخلريية العاملية 
تطلق حملة فك كربة

•• عجمان-وام: 

يد  بهدف مد  كربة"،  "فك  العاملية حملة  االأعمال اخلريية  اأطلقت هيئة 
اأحكاماً ق�سائية، داخل  العون وامل�ساعدة للغارمني وال�سجناء ومن لديهم 

دولة االإمارات وخارجها.
االأعمال اخلريية  لهيئة  العام  االأمني  الدكتور خالد اخلاجة  �سعادة  وقال 
العاملية اإن تفريج الكرب عمل عظيم، و�سمُة من �سمات االأنبياء وال�ساحلني، 
وقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم " من نف�ش عن موؤمن كربة من كرب الدنيا 
نف�ش اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة"، ومن هنا خ�س�ست الهيئة حملة 
اأو�ساعهم،  واإعادة ترتيب  الغارمني، وتخفيف معاناتهم،  م�ستقلة مل�ساعدة 

ومل �سملهم باأ�سرهم.
اأبناء  من  واملح�سنات  للمح�سنني  والعرفان  ال�سكر  بجزيل  �سعادته  وتوجه 
العامل،  للمحتاجني ح��ول  دفئاً  ك��ان والزال  ال��ذي  االإم���ارات على عطائهم 
داعياً اإياهم للم�ساهمة يف هذه احلملة املباركة، واإدخال الفرحة اإىل البيوت 

احلزينة التي انقطعت بها ال�سبل.

رئي�س الدولة مينح �سفري الربتغال و�سام 
اال�ستقالل من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
لدى  الربتغال  جمهورية  �سفري  ليمو�ش  م��وري��رادي  جواكيم  �سعادة  اهلل" 
التي  للجهود  تقديرا  وذل��ك  االأوىل  الطبقة  من  اال�ستقالل  و�سام  ال��دول��ة 
بذلها خالل فرتة عمله يف الدولة ما اأ�سهم يف تطوير وتعزيز العالقات بني 

البلدين ال�سديقني يف العديد من املجاالت.
وقلد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
�سعادة جواكيم موريرادي ليمو�ش الو�سام خالل ا�ستقباله له يف ديوان عام 
والنجاح  بالتوفيق  لل�سفري  متنياته  عن  �سموه  واأع���رب  باأبوظبي.  ال���وزارة 
االإمارات  دول��ة  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  دوره  على  مثنيا  عمله  يف 

والربتغال يف املجاالت كافة.

من جانبه اأعرب �سعادة جواكيم موريرادي ليمو�ش عن بالغ �سكره وتقديره 
اإىل �ساحب ال�سمو رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" ..م�سيداً بال�سيا�سة احلكيمة 

ل�سموه والدور البارز الذي يلعبه اإقليمياً ودولياً.
وجده  ما  على  الدولة  يف  احلكومية  اجلهات  جميع  اإىل  بال�سكر  توجه  كما 
العالقات  تعزيز  االإيجابي يف جن��اح مهمته يف  االأث��ر  له  ك��ان  ما  تعاون  من 

بني البلدين.

خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية اليابان يدين الهجوم االإرهابي احلوثي على من�ساآت مدنية باالإمارات
•• اأبوظبي- وام: 

على  مدنية  ومن�ساآت  مناطق  على  االإرهابية  احلوثي  مليلي�سيا  االإرهابي  الهجوم  ب�سدة  اليابان  اأدان��ت 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  هاتفي بني  ات�سال  خ��الل  وذل��ك  االإم��ارات��ي��ة  االأرا���س��ي 

اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل يو�سيما�سا هايا�سي وزير خارجية اليابان.
واأكد معاليه خالل االت�سال الهاتفي اإدانته ال�سديدة لهذه االعتداءات االإرهابية احلوثية التي ت�سكل 

تهديدا للجهود املبذولة لرت�سيخ دعائم االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
17 يناير  اإىل دولة االإم��ارات واأ�سر �سحايا الهجوم االإرهابي الذي وقع يوم  وتقدم معاليه بالتعازي 

اجلاري كما اأعرب عن متنياته بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزيرة خارجية بريطانيا تدين ب�سدة الهجوم االإرهابي احلوثي
•• اأبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل خالل ات�سال هاتفي مع معايل 
البلدين وجهودهما  الرا�سخة بني  والتاريخية  العالقات اال�سرتاتيجية  ليز ترو�ش وزيرة خارجية بريطانيا 
الهاتفي  االت�سال  خالل  ترو�ش  ليز  معايل  واأك��دت  املنطقة.  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  دعائم  لرت�سيخ  امل�سرتكة 
اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين للهجوم االإرهابي مليلي�سيا احلوثي االإرهابية على مناطق ومن�ساآت مدنية على 
االأرا�سي االإماراتية الذي وقع يوم 17 يناير اجلاري وا�سفر عن �سقوط �سحايا مدنيني. كما اأكدت معاليها 
اأن هذه االعتداءات االإرهابية تقو�ش اجلهود املبذولة لتحقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة. وتقدمت بخال�ش 
العزاء اإىل دولة االإمارات يف �سحايا الهجوم االإرهابي واأعربت عن متنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 
وزير خارجية �سنغافورة يدين ب�سدة الهجوم االإرهابي احلوثي

•• اأبوظبي-وام: 

ومن�ساآت  مناطق  على  االإرهابية  مليلي�سيا احلوثي  االإرهابي  الهجوم  ب�سدة  �سنغافورة  اأدان��ت جمهورية 
مدنية على االأرا�سي االإماراتية وذلك خالل ات�سال هاتفي بني �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل الدكتور فيفيان باالكر�سنان وزير خارجية �سنغافورة.
واأكد معاليه اإدانته وا�ستنكاره ال�سديدين للهجوم االإرهابي مليلي�سيا احلوثي االإرهابية موؤكدا ت�سامن 

بالده مع دولة االإمارات.
 وتقدم معاليه بالتعازي اإىل دولة االإمارات قيادة وحكومة و�سعبا يف �سحايا الهجوم االإرهابي الذي وقع 

امل�سابني. جلميع  العاجل  بال�سفاء  متنياته  عن  وعرب  اجلاري  يناير   17

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س وزراء اأندورا يف مقر اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي- وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
ال��دويل معايل خافيري اإ�سبوت زم��ورا رئي�ش وزراء اإم��ارة اأن��دورا وذل��ك يف 
مقر اإك�سبو 2020 دبي بح�سور معايل ماريا اأوبا�ش فونت وزيرة خارجية 
امل�سرتك بني  ال�سداقة والتعاون  اللقاء بحث عالقات  اأن��دورا. ومت خالل 
، كما  دولة االإم��ارات واأن��دورا وفر�ش تنميتها وتعزيزها يف املجاالت كافة 
ناق�ش اجلانبان عددا من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك. وا�ستعر�ش �سموه 
ومعايل خافيري اإ�سبوت زمورا م�ساركة اإمارة اأندورا يف اإك�سبو 2020 دبي 
بني  امل�سرتك  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  البارز  العاملي  احل��دث  ه��ذا  ودور 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ورح��ب  وم�ستدامة.  مثمرة  �سراكات  وبناء  البلدين 
بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل خافيري اإ�سبوت زمورا رئي�ش وزراء اأندورا 
ومعايل ماريا اأوبا�ش فونت وزيرة اخلارجية موؤكدا حر�ش دولة االإمارات 
على تعزيز عالقاتها الثنائية مع اأندورا وتنمية اآفاق التعاون امل�سرتك مبا 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني و�سعبيهما.

ا�صتقبل حاكم عام اأ�صرتاليا يف اإك�صبو 2020 دبي

حممد بن را�سد ي�سيد بعمق الروابط التي جتمع البلدين ال�سديقني
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
 2020 اإك�سبو  اأم�ش يف مقر  دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
تناول  اأ���س��رتال��ي��ا، حيث  ع��ام  دب��ي، فخامة اجل���رنال ديفيد ه��رييل، حاكم 
اللقاء العالقات الثنائية بني دولة االإمارات واأ�سرتاليا وفر�ش تعزيزها يف 
�ستى املجاالت الثقافية وال�سياحية والتجارية والعلمية، كما تناول اللقاء 

مناق�سة الق�سايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�سرتك.
ورحب �ساحب ال�سمو نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

حاكم دبي نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير املالية.. ب�سيف االإمارات م�سيداً 
العالقات  ت�سهده  وم��ا  ال�سديقني،  البلدين  جتمع  التي  ال��رواب��ط  بعمق 
على  الدولتني  قيادة  حر�ش  يعك�ش  ما  م�ستمر،  ومنو  تطور  من  الثنائية 

تنمية هذه العالقات وتوثيق الرتابط والتوا�سل الفعال.
ر�سم  يف  وجهودها  دبي،  واأ�ساد �سموه مب�ساركة اأ�سرتاليا يف اإك�سبو 2020 
مالمح امل�ستقبل من خالل ما تقدمه خالل املعر�ش العاملي من ابتكارات 
يف العديد من القطاعات ال �سيما املجاالت العلمية وحلول امل�ستقبل، معرباً 
املرحلة  خالل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  ت�سهد  اأن  اأمله  عن  �سموه 
م�سارات  وخلق  الثنائي،  ال��ت��ع��اون  �سعيد  على  التطور  م��ن  امل��زي��د  املقبلة 
لتبادل فر�ش التنمية وت�سليط ال�سوء على القطاعات ذات االأولوية، ور�سم 

اأوجه التعاون يف املجاالت ذات االهتمام  و�سياغة خطط وا�سحة لتطوير 
امل�سرتك.

العام الأ�سرتاليا  من جانبه، عرب فخامة اجل��رنال ديفيد هرييل، احلاكم 
عن �سعادته بزيارة دولة االإم��ارات ولقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اإليه  و�سلت  ال��ذي  املتميز  للم�ستوى  تقديره  عن  معرباً  مكتوم،  اآل  را�سد 
بني  التعاون  لتعزيز  التام  وا�ستعداده  االإماراتية،   - االأ�سرتالية  العالقات 
التعاون يف خمتلف  اأرحب من  اآفاق  اإىل  الثنائية  العالقات  البلدين ودفع 
املجاالت، ال�سيما يف املجاالت العلمية، والتقنيات اخل�سراء، وال�سياحة بني 

البلدين.
واأ�ساد فخامته بالتنظيم املتميز للدورة احلالية من معر�ش اإك�سبو 2020 

الفعاليات  وا�ست�سافة  تنظيم  على  الفائقة  دب��ي  ق��درة  اإىل  م�سرياً  دب��ي، 
لتالقى  مثالية  فر�سة  م��ن  العاملي  احل��دث  ميثله  وم��ا  ال��ك��ربى،  العاملية 
ال�سعوب والبلدان والتعرف على الثقافات املختلفة، وتقدمي حلول مبتكرة 
واآثارها  كوفيد19-  جائحة  فيها  مب��ا  العاملية،  التحديات  على  للتغلب 
العاملية  التحديات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ن��اخ  واأزم���ة  واالقت�سادية  االجتماعية 

امل�سرتكة.
ح�سر اللقاء معايل �سقر غبا�ش، رئي�ش املجل�ش الوطني االحتادي، و�سمو 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�ش هيئة دبي للطريان املدين الرئي�ش 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات، و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 

اآل مكتوم، وعدد من الوزراء ومدراء الدوائر املحلية ووجهاء واأعيان دبي.
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اأخبـار الإمـارات
تقدمي 31,808 جرعات من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية 

ال�سحة جتري 490،562 فح�سا ك�سفت عن 2،545 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و1،320 حالة �سفاء 
•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�ش كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم.. 
490،562 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات  اأعلنت ال��وزارة عن اإجراء 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ش الطبي.

اإج��راءات التق�سي والفح�ش يف الدولة وتو�سيع نطاق    و�ساهم تكثيف 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،545 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 838،384 حالة.
  واأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة وذلك من تداعيات االإ�سابة بفريو�ش 

كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،234 حالة.
تعازيها  وخال�ش  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 

وم��وا���س��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�سابني.. مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،320 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ش 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 774،043 حالة.

تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اخ���رى  جهة  م��ن 
 24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح  من  جرعات   31،808
ام�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 
237.38 جرعة لكل  اللقاح  23،477،676 جرعة ومعدل توزيع 

�سخ�ش.  100
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�ش كوفيد19-.

العامل حول  للدولة  تابعة  وقن�صلية  �صفارة   127

 التناف�سية واالإح�ساء: 9123 م�سجدا بالدولة بنهاية 2020 بنمو 40 % خالل 5 �سنوات 
مربع كيلومرت  األف   20 مب�ساحة  الدولة  يف  حممية   49 • عقود.   5 خالل  الدولة  يف  �سدر  وقرار  ت�سريع  األف   7.8 •

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ ع����دد امل�����س��اج��د يف االإم������ارات 
بنهاية العام 2020 نحو 9123 
م�سجداً   6547 مقابل  م�سجداً، 
 %  40 ب��ن��م��و   2015 ال���ع���ام  يف 
ومقابل  م�سجداً،   2567 وبعدد 
5723 م�سجداً يف العام 2010 
خالل   60% ن�سبته  بلغت  بنمو 
10 �سنوات، بح�سب بيانات املركز 

االحتادي للتناف�سية واالإح�ساء.
"دولة  ت���ق���ري���ر  يف  امل����رك����ز  وق������ال 
امل�سرية"  ت��وث��ق  اأرق�����ام  االإم������ارات 
وا�ستعر�ش  وت��ن��اول  ر�سد  وال���ذي 
الدولة  خمتلف جوانب احلياة يف 
اهتمت  املا�سية  اخلم�سني  خ��الل 
االإم�������������ارات م���ن���ذ ق����ي����ام االحت������اد 
على  امل�ساجد  اإن�����س��اء  يف  بالتو�سع 
ومناطقها  ال��دول��ة  م���دن  ام��ت��داد 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ريت��ف��ع ع���دده���ا من 
 1975 العام  يف  م�سجداً   692
بنهاية  م�������س���ج���داً   9123 اإىل 
دور  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة   ،2020

ال�سناعية،  امللكية  تنظيم وحماية 
قانون  ال��ت��ج��اري،  ال�سجل  ق��ان��ون 
ال����ع����ام����الت ال����ت����ج����اري����ة، ق���ان���ون 
ال���������س����رك����ات ال����ت����ج����اري����ة، ق���ان���ون 
وخدمات  االإلكرتونية  املعامالت 
وحوالة  التخ�سيم  ق��ان��ون  الثقة، 
ق��ان��ون اجلرائم  امل��دي��ن��ة،  ال����ذمم 
القائم  التمييز  منع  وال��ع��ق��وب��ات، 
ع���ل���ى اأ�����س����ا�����ش اجل����ن���������ش، ق���ان���ون 
م��ك��اف��ح��ة ال�����س��ائ��ع��ات واجل���رائ���م 
حماية  ق����وان����ني  االإل����ك����رتون����ي����ة، 

البيانات ال�سخ�سية.
القوانني  جمموعة  ت�سمنت  كما 
وال���ق���رارات، ق��ان��ون اإن�����س��اء مكتب 
التعليم  للبيانات، قانون  االإمارات 
ت��ن��ظ��ي��م عالقات  ق���ان���ون  ال���ع���ايل، 
املوحدة  العامة  وال��ق��واع��د  العمل 
قانون  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  للعمل 
قانون  االأ���س��ري،  العنف  مكافحة 
اإن�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 
االإن�����س��ان، حت��دي��ث��ات ج��دي��دة على 
ت�������س���اري���ح االإق�����ام�����ة وت���اأ����س���ريات 
ال��دخ��ول ل��ل��دول��ة، ق��ان��ون حماية 

متطورة  وق���ان���ون���ي���ة  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
مكت�سبات  �سون  على  ق��ادرة  تكون 
واإجنازات الدولة، وت�سمن تطبيق 
اأفراد  بني  وامل�ساواة  العدل  مبادئ 
وحقوق  م�سالح  وحماية  املجتمع 
وتدعم  وامل���وؤ����س�������س���ات،  االأف����������راد 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������س���رية 

واالجتماعية.
البيئة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأو�������س������ح 
الت�سريعية لدولة االإمارات طوال 
باملرونة،  ات�سمت  املا�سية  العقود 
بهدف مواكبة تطلعات وطموحات 
ا�ست�سراف  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وب���ن���اء جم��ت��م��ع يحقق 
الرفاه واالزده��ار الأف��راده، ويعلي 
ال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
وهو  امل�سرتك،  والعي�ش  التعا�سد 
على  ب����دوره  انعك�ش  ال���ذي  االأم����ر 
االرتقاء مبكانة الدولة يف تقارير 
التناف�سية العاملية وتبوئها مراكز 
ال�سدارة يف العديد من املوؤ�سرات.

وقال التقرير: جت�سد التح�سينات 
الدولة  �سهدتها  التي  الت�سريعية 

�سفارة   50 وح������وايل   ،1980
2000، ونحو  وقن�سلية يف العام 
العام  يف  وقن�سلية  ���س��ف��ارة   74
2015 قرابة  2010، ويف العام 

وقن�سلية. �سفارة   99

- املحميات الطبيعة..
املحميات  ال��ت��ق��ري��ر  وا���س��ت��ع��ر���ش 
اإىل  الف��ت��اً  ال���دول���ة،  يف  الطبيعية 
اأن االإم��ارات حققت خالل العقود 
املا�سية وم��ن خ��الل روؤي��ة املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
من  ال��ك��ث��ري  ثراه"،  اهلل  "طيب 
النجاحات يف املجال البيئي والتي 
اال�ستدامة  مفهوم  بغر�ش  ب���داأت 
الن�شء  يف  البيئة  حماية  وثقافة 
وط����الب امل���دار����ش وج��م��ي��ع اأف����راد 
املجتمع اإىل جانب و�سع املبادرات 
كبرية  اأج���زاء  لتحويل  الطموحة 
ال��دول��ة اإىل حمميات  اأرا���س��ي  من 
طبيعية ت�سم اأ�سكااًل واأنواعاً عدة 

من الكائنات احلية.
االهتمام  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����اف 

قيم  التي جت�سد  االأخ��رى  العبادة 
تتبناها  التي  والتعاي�ش  الت�سامح 
االإم������ارات الإت��اح��ة ممار�سة  دول���ة 
املقيمني  الدينية جلميع  ال�سعائر 
واملغرتبني من خمتلف الديانات، 
لي�سل اإجمايل دور العبادة بنهاية 
داراً   9182 اإىل   2020 ال��ع��ام 
ل��ل��ع��ب��ادة. واأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات اأن 
عدد  ارت��ف��اع  �سهد   1980 ال��ع��ام 
و  م�سجداً،   1335 اإىل  امل�ساجد 
 ،1990 عام  يف  م�سجداً   2561
وح��وايل 2909 يف ع��ام 1995، 
عام  يف  م�����س��ج��داً   3565 ون���ح���و 
20000، فيما بلغ عدد امل�ساجد 
بالدولة بنهاية العام 2005 نحو 

م�سجداً.  4369

- قوانني وت�صريعات..
يف ���س��ي��اق اآخ����ر، اأك���د ال��ت��ق��ري��ر اأنه 
عمر  م���ن  االأوىل  ال�����س��ن��وات  م��ن��ذ 
االإم�����������ارات حر�ش  دول������ة  احت������اد 
االآباء املوؤ�س�سون على تر�سيخ دولة 
القانون، من خالل بناء منظومة 

املخزون  تنظيم  قانون  امل�ستهلك، 
يف  الغذائية  لل�سلع  اال�سرتاتيجي 
ا�ستخدام  ح��ظ��ر  ق��ان��ون  ال���دول���ة، 
ال�سهادات العلمية من جهات غري 
مرخ�ش لها للعمل بها يف الدولة.

جلوانب  التقرير  ر�سد  اإط��ار  ويف 
احل��ي��اة يف االإم�����ارات ع��ل��ى امتداد 
خم�سة عقود، اأ�سار اإىل اأن االإمارات 
العاملية جاءت  التناف�سية  يف رحلة 
 152 يف  ع��امل��ي��اً  االأول  امل���رك���ز  يف 
موؤ�سراً، ومن �سمن اأف�سل 5 دول 
عاملياً يف 274 موؤ�سراً ومن اأف�سل 
موؤ�سرا.  425 يف  عاملياً  دول   10

الدبلوما�سي،  التمثيل  جمال  ويف 
التمثيل  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  اأو������س�����ح 
االإم���ارات  دول��ة  ب��ني  الدبلوما�سي 
وخمتلف دول العامل �سهد تطوراً 
كبرياً خالل العقود املا�سية، حيث 
بلغ عدد قن�سليات و�سفارات الدولة 
�سفارة وقن�سلية   127 يف اخلارج 
 ،2020 ب��ن��ه��اي��ة  ال����ع����امل  ح�����ول 
يف  وقن�سلية  ���س��ف��ارة   27 م��ق��اب��ل 
العام 1975، ونحو 31 يف العام 

يف ال�سنوات االأخرية، والتي ُتوجت 
نهاية العام 2021 بالتزامن مع 
اخلم�سني  االحت��اد  عيد  احتفاالت 
لتطوير  م�سروع  اأ�سخم  باعتماد 
االحتادية  والقوانني  الت�سريعات 
القوانني  م��ن  متكاملة  ح��زم��ة  يف 
املنظومة  ديناميكية  وتعديالتها، 
الت�سريعية يف الدولة وقدرتها على 
الدولة  وتطلعات  نه�سة  مواكبة 
وذلك  امل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً  للخم�سني 
الت�سريعات  جم��م��وع  ب��ل��غ  اأن  ب��ع��د 
ال�����س��ادرة م��ن��ذ العام  وال����ق����رارات 
و805  اآالف   7 ن��ح��و   1971
ت�سمنت  وق����������رارات،  ت�����س��ري��ع��ات 
و276  احت���ادي���ا  ق���ان���ون���اً   894
مر�سوماً بقانون احتادي و5377 
و1258  احت������ادي������اً  م����ر�����س����وم����اً 
ال����وزراء.  ملجل�ش  تنظيمياً  ق����راراً 
جمموعة  ال��ت��ق��ري��ر  وا���س��ت��ع��ر���ش 
والتح�سينات  ال��ق��وان��ني  اأه���م  م��ن 
انعكا�ساً  لها  كان  التي  الت�سريعية 
اإي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ال���دول���ة يف 
تقارير التناف�سية العاملية و�سملت 

ب��امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف دول���ة 
ب�سكل م�سطرد،  يتزايد  االإم��ارات 
املحميات  ع�������دد  ارت�����ف�����ع  ح����ي����ث 
ال����دول����ة  امل���ع���ل���ن���ة يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
هذا  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود  نتيجة 
العام  يف  حممية   49 اإىل  ال�����س��اأن 
برية  حممية   33 منها   ،2020
 19 و16 حممية بحرية، مقابل 
حممية يف العام 2010 من بينها 
حمميات  و10  برية  حمميات   9

بحرية.
الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات  اأن  واأو����س���ح 
���س��ه��دت خ����الل ع����ام واح�����د زي����ادة 
اإم������ارة  5 حم���م���ي���ات يف  مب����ق����دار 
ال�سارقة، كما قامت اإمارة اأبوظبي 
الدلفاوية  بزيادة م�ساحة حممية 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة مب������ا ي������ق������ارب 45 
بالتنوع  ت��زخ��ر  م��رب��ع��اً  ك��ي��ل��وم��رتاً 
البيولوجي، وبلغ اإجمايل م�ساحة 
حوايل   2020 بنهاية  املحميات 
مربعا،  ك��ي��ل��وم��رتا   20.018
مربعا  كيلومرتا   7.174 مقابل 

يف العام 2010.

بح�صور �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمل�س الفكر واملعرفة ي�ست�سيف اأول قبطانة بحرية اإماراتية »�سحر را�ستي«
•• العني - الفجر

نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �سما  د.  ال�سيخة  بح�سور 
قبطان  اأول  واملعرفة  للفكر  حممد  �سما  جمل�ش  ا�ست�ساف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  را�ستي"  ���س��ح��ر  "االإماراتية  ب��ح��ري 
ملجموعة »اإ�ش.جي.اآر« يف حوار معريف مفتوح اأدارته د. منى 
بن  حممد  ال�سيخ  م��رك��ز  يف  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  الفال�سي 

خالد اآل نهيان.
وافتتحت احلوار ال�سيخة د. �سما مرحبة بالقبطان االإماراتية 
على  ال�سوء  بت�سليط  �سعادتها  ع��ن  ومعربة  را�ستي  �سحر 
جتربة جديدة تخو�سها املراأة االإماراتية مو�سحة اأنه لزمن 
كبري ظل العمل باملجال البحري مق�سورا على الرجال ومل 

تخرتق املراأة هذا العامل اإال منذ زمن لي�ش بالبعيد
واأ�سافت باأن جتربة املراأة االإماراتية ت�ستحق التوقف عندها، 
فهي جتربة مرت بالعديد من املراحل الهامة والتي ات�سقت 
بداية  الفرتات،  تلك  خالل  ال�سائدة  املجتمعية  املالمح  مع 
من مرحلة ما قبل النفط والتي كانت املراأة فيها هي عمود 
قا�سية  كانت  التي  رياح احلياة  اأم��ام  لتبقى �سامدة  اخليمة 

حينها و�سط وهج �سم�ش ال�سحراء احلارة و�سح املوارد.
واأبرزت دورها باأنها كانت ال�سند والع�سيد للرجل باحلفاظ 
ع��ل��ى احل��ي��اة وال��رتب��ي��ة وال��ع��م��ل، وح���ني ج����ادت ال�سحراء 
االإماراتية  الدولة  بناء  بداية  ومع  النفط،  وتدفق  بخريها 

احل��دي��ث��ة ك����ان الب����د ل���ل���م���راأة االإم���ارات���ي���ة م��واك��ب��ة النقلة 
االقت�سادية واحل�سارية للمجتمع لت�سبح �سريكة اأ�سيلة يف 

احلراك املجتمعي بكل املجاالت. 

ويف حديثها عن �ساحبة ال�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
الوالد  روؤي���ة  ���س��ارت على نهج  اأن��ه��ا  – اأك���دت  - حفظها اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- وحولتها 

الكامنة،  االإم��ارات��ي��ة طاقاتها  امل���راأة  اأخ��رج��ت  ل��واق��ع حينها 
الر�سيدة  القيادة  ره��ان  اأن  اأثبتت  التي  النجاحات  وحققت 

بتمكني املراأة كان رهانا ناجحا مل�ستقبل االإمارات.
اأن  اإىل  كما حتدثت عن رحلة جناح القبطان �سحر م�سرية 
كل رحلة جناح ال يرى العامل منها يف نهاية الرحلة �سوى 
تلك  وراء  ال�����س��ع��وب��ات  ح��ج��م  ن���درك  وال  ال��ن��ج��اح،  ابت�سامة 
االبت�سامة فال توجد رحلة يف حياتنا دون �سعوبات والقفز 
فوق حواجز اعرت�ست الطريق وبقدر املعاناة بتلك الرحلة 
بقدر الفرح.، موؤكدة اأن مواجهة ال�سعوبات هي خري معلم 

لالإن�سان. 
واأنا �سغرية  بقولها:  �سما طفولتها  د.  ال�سيخة  وا�ستذكرت 
واأجد  الب�سر  مد  على  وام��ت��داده  بعمقه  للبحر  اأنظر  كنت 
له رهبة ومهابة و�سعور باخلوف من هذا الهدوء الذي قد 
ثائر  م��وج  لهدير  حلظة  يف  ينقلب  قد  �سخباً  خلفه  يخبئ 
العامل  ه��ذا  م��ن  البحر  يعمل يف  م��ن  ك��ل  على  اأ�سفق  وكنت 

الكبري.
وخل�ست الكابنت �سحر را�ستي م�سوارها باأنه حتٍد مع الذات 
ال�سفن  ع��امل  يف  رحلتها  ب���داأت  فقد  حولها  م��ن  وم��ع  اأوال 
االإداري  العمل  م��ن  انتقلت  ث��م  2015؛  ع��ام  يف  وال��ب��ح��ار 
ل��ل��درا���س��ة وال��ت��دري��ب بعمق ال��ب��ح��ر رغ���م ك��ون��ه��ا زوج���ة واأم 
واجلهد  التفرد  على  اإ���س��راره��ا  ولكن  م�سوؤوليات،  ولديها 

والدرا�سة والتدريب اأزال كل املعوقات

واأ�سافت كانت جتربتي كقبطان وهي مرحلة مهمة، رائعة 
نقطة حتول مهمة يف حياتي،  كانت  وقد  بالت�سويق،  مليئة 
واأ�سهمت يف �سقل �سخ�سيتي. وتعد هذه التجربة نقلة نوعية 
اأ�سهمت يف تعزيز �سخ�سيتي، فاأ�سبح لدي اإميان اأعمق واأكرب 

باأن الفروق بني اجلن�سني جمرد حواجز نف�سية فقط 
�سرف  العمل  واأن  وق��ت  اأي  يف  ت�ستطيع  امل���راأة  اأن  واأ�سافت   

للوطن اأينما كان واأنها تطمح لتكون غطا�سا حتت املاء 
كما اأجابت عن كافة ت�ساوؤالت ومداخالت احل�سور من داخل 
وخارج الدولة بكل �سفافية مربزة رحلة جناحها واإ�سرارها 

ومتيزها واعتزازها بوطنها وقيادتها الر�سيدة .

ندوة لـ مركز »تريندز« عرب تويرت �صبي�س حول خطر احلوثي على االأمن االإقليمي

خرباء واأكادمييون: جماعة احلوثي ت�سكل خطرًا اإقليميًا وعامليًا على املجتمع الدويل اإعادة ت�سنيف اجلماعة اإرهابية
•• ابوظبي-الفجر:

اأكد خرباء واأكادمييون اأن الهجمات 
االإمارات  �سد  احلوثية  االإرهابية 
ومن  خ��ط��ره��ا  يثبت  وال�����س��ع��ودي��ة، 
يقف خلفها على االأمنني االإقليمي 
والدويل، و�سددوا على اأهمية قيام 
ت�سنيفها  ب��اإع��ادة  ال���دويل  املجتمع 

جماعة اإرهابية.
ُب���ع���د  ن���������دوة ع������ن  واأج������م������ع������وا يف 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  »م��رك��ز  نظمها 
" توتري  ���س��م��ن  واال����س���ت�������س���ارات» 
�سبي�ش " بعنوان "اخلطر احلوثي 
على  االإقليمي"،  االأم��������ن  ع���ل���ى 
مليلي�سيات  االأخ�����ري  ال��ت�����س��ع��ي��د  اأن 
الإيران،  التابعة  االإرهابية  احلوثي 
 ، وال�سعودية  االإم���ارات  با�ستهداف 
للملي�سيات  وتهديداً  خطراً  اأظهر 
االإقليمي  ل���الأم���ن���ني  االإره����اب����ي����ة  
والدويل، وحلرية املالحة البحرية 
للطريان  اجل��وي  امل��ج��ال  و�سالمة 
اأن هذه  واأك�������دوا  ال���ع���امل���ي،  امل����دين 
الهجمات االإرهابية، ت�سكل انتهاكاً 
والقانون  ال��دويل  للقانون  �سارخاً 
لل�سلم  وتهديداً  االإن�ساين،  الدويل 
االإقليمي  م�ستواهما  يف  واالأم�����ن 
وال��دويل، وتقّو�ش االأم��ن القومي 

العربي. 

الطاقة يف العامل.  وتطرق اإىل دور 
�سلبي جداً  اأن��ه  اإىل  اإي���ران، م�سرياً 
يف ال��ي��م��ن، م��ا ي��ح��ت��م ع��ل��ى ال���دول 
ممار�سة  وال����دول����ي����ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
�سغوط كربى على طهران لوقف 
من  غ��ريه��م  اأو  للحوثيني  دعمها 
اأو  مالياً  كان  �سواء  اأي�ساً،  الوكالء 

لوج�ستياً. 
االأ����س���ت���اذ خلفان  ت���ط���رق  ب�������دوره، 
التحالف  دول  موقف  اإىل  الكعبي 
احلوثية  الهجمات  جت��اه  ال��ع��رب��ي 
ينق�سم  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  االإرهابية، 
�سيا�سي  حم���������اور:  اأرب������ع������ة  اإىل 
البيئة  وحت���������س����ن  وع�����������س�����ك�����ري، 
االإن�ساين  واجل����ان����ب  ال���داخ���ل���ي���ة، 
امل�ستوى  وق���ال: على  وال��ت��ن��م��وي.  
ال  ال��ت��ح��ال��ف،  دول  ف���اإن  ال�سيا�سي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  �سيما 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  ودول��ة 
ق���ام���ت ب��ت��ح��رك��ات وا����س���ح���ة حتى 
اأمريكا،  داخل  احلايل  الو�سع  بعد 
بحكم دوره��ا وتاأثريها يف حماولة 
اجلماعة  ت�سنيف  الإع����ادة  حثيثة 
ج��م��اع��ة اإره��اب��ي��ة، وح�����س��د مواقف 
دولية تتوافق والتحالف وم�ساندة 
وبيان  ال���ي���م���ن،  داخ�����ل  ال�����س��رع��ي��ة 
يف  ت�سبب  ال���ذي  التنظيم  خ��ط��ورة 
وتهديد  ال��ي��م��ن��ي  ل��ل�����س��ع��ب  ك���ارث���ة 

االإرهابية  امليلي�سيات  ومم��ار���س��ات 
املنطقة  رب�����وع  يف  ان��ت�����س��رت  ال���ت���ي 
يعرف  ما  فو�سى  بعد  كال�سرطان 
با�سم "الربيع العربي" التي �سّكلت 
االأمن  ملنظومة  االأخ��ط��ر  التحدي 
االإقليمي يف الع�سر احلديث، فيما 
�سعيد  الدكتور  الندوة  مدير  اأب��رز 
حماور  اأه��م��ي��ة  ال�سام�سي  حم��م��د 
الندوة التي �سملت املوقف الدويل 
ميلي�سيا  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل��ط��ل��وب 
التحالف  دول  وم��وق��ف  احل���وث���ي، 
احلوثية  الهجمات  جت��اه  ال��ع��رب��ي 
احلوثي  وت�����س��ن��ي��ف  االإره����اب����ي����ة، 
الفر�ش  دول��ي��ة:  اإره��اب��ي��ة  جماعة 
على  امليلي�سيات  وخطر  والعقبات، 
االأمن االإقليمي: احلوثي منوذجاً. 
وا���س��ت��ه��ل ال��ن��دوة ال��دك��ت��ور في�سل 

و���س��ارك يف ال��ن��دوة ال��ت��ي بثت عرب 
 ،" "توتري  ع��ل��ى  ت��ري��ن��دز  ح�����س��اب 
ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د حممد 
يف  وخبري  �سابق  �سفري  ال�سام�سي، 
ال�سوؤون ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية، 
وال���دك���ت���ور ف��ي�����س��ل ال��ع��ي��ان، نائب 
واالأ�ستاذ  رب���دان،  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�ش 
خلفان الكعبي، اخلبري يف ال�سوؤون 
والدكتور  والع�سكرية،  ال�سيا�سية 
منتدى  رئ��ي�����ش  ال�����س��ل��ي��م��ي،  ف��ه��د 
دولة  يف  واالأم����ن  لل�سالم  اخل��ل��ي��ج 
توفيق  ح�سنني  والدكتور  الكويت، 
اإبراهيم، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف 

جامعة زايد. 
عن  ونيابًة   ، للندوة  تقدميها  ويف 
الرئي�ش  ال��ع��ل��ي،  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
تريندز  "مركز  ل�����  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
رحبت  واال�ست�سارات"،  ل��ل��ب��ح��وث 
االأ�ستاذة �سمية احل�سرمي،  مديرة 
اإدارة املوؤمترات، بامل�ساركني، واأكدت 
احلوثي  ج���م���اع���ات  ه���ج���م���ات  اأن 
ع��ل��ى مواقع  االأخ������رية  االإره���اب���ي���ة 
دولة  اأرا�سي  يف  مدنية  وموؤ�س�سات 
�سّكلت  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
تطوراً بالغ اخلطورة يعك�ش املدى 
الذي و�سلت اإليه هذه اجلماعة يف 
االإقليمي برمته،  تهديدها لالأمن 
الذي عانى وما زال يعاين �سلوكيات 

واأ�سار  العامل.  يف  املالحة  خطوط 
االأمريكي  اجل��ي�����ش  ب��ي��ان  اأن  اإىل 
احللفاء  م��ع  ق��وات��ه  م�ساركة  ح��ول 
يف االإمارات يف الت�سدي لل�سواريخ 
البالي�ستية؛ ي�سري اإىل اأن احلكومة 
للراأي  تو�سح  اأن  تريد  االأمريكية 
العام اأن هناك هجمات على مواقع 
اأم��ري��ك��ي��ني، وه����ذا ي�سكل  وج���ن���ود 
مربراً الإعادة ت�سنيفهم اإرهابيني.

وقال الكعبي حول املحور الع�سكري 
اإن االن��ت�����س��ارات االأخ���رية يف �سبوة 
اأن هناك تقدماً  وم��اأرب دليل على 
ميدانياً  ج��دي��داً  واأ�سلوباً  وحت��رك��اً 
ظ��ه��رت ث���م���رات���ه.   واأ����س���ار اإىل اأن 
اليمن  الداخلية يف  البيئة  حت�سني 
اإن تعديل  م��ه��م ج����داً، ح��ي��ث  اأم����ر 
خا�سة  اليمني،  اجلي�ش  منظومة 
مع الدعم املقدم له من التحالف؛ 
والتحالف  الكثري  يفعل  اأن  ميكن 
املوقف  وح����ول  ذل����ك.   اإىل  ي�سعى 
الكعبي  اأ���س��ار  والتنموي  االإن�ساين 
اإىل اأن التحالف من خالل الهالل 
االأح���م���ر االإم����ارات����ي وم��رك��ز امللك 
�سلمان لعب دوراً مهماً يف م�ساندة 
ال�سعب اليمني الذي يعاين كثرياً، 
وه���ن���اك ج���وان���ب ت��ن��م��وي��ة اأخ����رى 
خا�سة يف ظل مرحلة وباء كورونا 
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الدويل  امل��وق��ف  ت��ن��اول  اإذ  ال��ع��ي��ان، 
ميلي�سيا  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل��ط��ل��وب 
ال��ر���س��ال��ة التي  اإن  احل��وث��ي، وق���ال 
للمنطقة  توجيهها  احل��وث��ي  اأراد 
م����ن خ�����الل ه��ج��م��ات��ه االإره���اب���ي���ة 
اإظهار  ه���ي  اإي�������ران،  م���ن  ب��ت��وج��ي��ٍه 
تهديد  ع���ل���ى  ل���ل���ق���درة  ام���ت���الك���ه���ا 

م�سالح االإمارات وال�سمود اأكرث. 
االإره��اب احلوثي يرى  اأن  واأ�ساف 
هدفاً  االإم���ارات  اقت�ساد  تدمري  يف 
ذلك  اأن  م��و���س��ح��اً  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً، 
االإرهابية،  اللغة  يعرب بو�سوح عن 
�سا�سعاً  فرقاً  هناك  اأن  اىل  وي�سري 
جمتمعاً  يبني  اأن  ي��ري��د  م��ن  ب��ني 
اإن�سانياً، ومن يريد العبث مب�سري 
اأن  ي��ري��د  وم��ن  وحياتها،  ال�سعوب 
�سد  لالآخرين  الوكيل  ب��دور  يقوم 

امل�سالح الوطنية.
املوقف  اأن  ال��ع��ي��ان  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
ال��دويل واملوقف االأمم��ي يف اليمن 
ف�سل؛ االأمر الذي ا�ستغله احلوثي 
تنظيم �سفوفه، مو�سحاً  اإع��ادة  يف 
اأن الطريق اإىل املفاو�سات يختلف 
كما  املدنيني  وت��روي��ع  ال�سالح  ع��ن 
اإنه  وق����ال  م��ن��ه��ج��ي��ة احل���وث���ي.  يف 
وال�سعودية  االإم���ارات  حتالف  ل��وال 
ل�����س��ي��ط��رت ه�����ذه امل��ي��ل��ي�����س��ي��ا على 
م�������س���ي���ق ب������اب امل������ن������دب، وه������ددت 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة االإمارات ت�ستعد للُم�ساركة يف فعاليات االإمارات تبتكر 2022

•• العني-الفجر:  

فعاليات  يف  للم�ساركة  ا�ستعداداتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  توا�سل 
2022" خالل فرباير املقبل، وذلك عرب جتهيز العديد من  "االإمارات تبتكر 
الفعاليات واالأن�سطة التي تواكب التوجهات احلكومية يف تر�سيخ ثقافة االبتكار، 
وتعزيز املُ�ساركة املجتمعية يف ابتكار جتارب ومبادرات ُم�ستقبلية يتّم توظيفها يف 

دعم اال�سرتاتيجية الوطنية على مدار اخلم�سني عاماً املقبلة.
التنفيذي  الرئي�ش  الكعبي،  خولة  ال��دك��ت��ورة  �سّرحت  اال���س��ت��ع��دادات،  ه��ذه  ع��ن 
لالبتكار يف جامعة االإمارات العربية املتحدة: "نعتّز جميعاً باأن االبتكار واالإبداع 
وتوّجهات  خطط  عليه  ترتكز  وطنياً  وحم��وراً  حياٍة  اأ�سلوب  اأ�سبح  االإم���ارات  يف 

الدولة املُ�ستقبلية. ومواكبة الإعالن حكومة دولة االإمارات عن تنظيم فعاليات 
احلكومية  اجلهات  مب�ساركة  فرباير،  �سهر  خالل   "2022 تبتكر  "االإمارات 

االحتادية واملحلية، والقطاع اخلا�ش واملوؤ�س�سات االأكادميية" 
هذا  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  جامعة  ُت�سارك  اأن  "ُي�سعدنا  تقول  وم�ست 
80 فعالية ومبادرة  احلدث الوطني من خالل اإطالق وتنفيذ وتنظيم حوايل 

الإنتاج واإفراز اأفكار مبتكرة ونوعية ُمنفردة على م�ستوى الدولة".
واأ�سافت الدكتورة خولة: "نهدف يف جامعة االإمارات العربية املتحدة اإىل بناء 
اأ�سا�ش  فالعلم  واالبتكار،  العلمي  البحث  قائم على  امل�ستوى  رفيع  تعليمي  نظام 
امل�ستقبل  اأجيال  اإع��داد  يف  يكمن  لدينا  ا�ستثمار  واأه��م  وتطّورها.  االأمم  لتقّدم 
االب��ت��ك��ار والبحث  العاملية ع��رب  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح��ّوالت  م��واك��ب��ة  ال��ق��ادرة على 

والتطوير، وتتمّتع بروح الريادة واالإبداع وامل�سوؤولية والطموح لُت�سهم يف تعزيز 
ُمكت�سبات الدولة واإجنازاتها، ودعم طموحاتها يف الو�سول اإىل مراكز ُمتقّدمة يف 
موؤ�سرات ممار�سة االأعمال والتناف�سية العاملية واالبتكار وريادة االأعمال والتنمية 

والرتكيز على البحث والتطوير".
باملبتكرين  لالحتفاء  فر�سًة  االبتكار  �سهر  "ُيعّد  بالقول:  ت�سريحها  واختتمت 
تعزيز  يف  �سُت�سهم  باأنها  فيه  ال�سّك  مما  التي  وابتكاراتهم  الإبداعاتهم  تقديراً 
اإىل  ال��دوام  على  ونتطّلع  �سواء.  حدٍّ  على  والدولة  باجلامعة  االبتكار  منظومة 
ترجمة هذه االبتكارات واالإجنازات اإىل واقٍع ملمو�ٍش ُي�سهم يف نه�سة املجتمعات 
حملياً،  العلمي  البحث  على  والعمل  التمّيز  ا�ستمرارية  واإىل  االأوط���ان،  وبناء 

اإقليمياً وعاملياً".

على هام�س القاهرة للكتاب2022 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية ينظم لقاء لالإعالميني يطلعهم فيه على ا�سرتاتيجيته يف اإطار التطلعات امل�ستقبلية لالإمارات

تقدم  واأن  امل�����س��ري��ة،  االإم���ارات���ي���ة 
واإ�سدارات  عناوين  املعر�ش  لرواد 
املجيد  ت���اري���خ���ن���ا  ت���وث���ق  مم����ي����زًة 
وت�ستعر�ش  ال���ع���ري���ق،  وت���راث���ن���ا 
اأ�س�سوا  الذين  العظام  القادة  �سري 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
املعا�سرين  االإم�����ارات  ق���ادة  و���س��ري 
املخل�سني الذين نفخر باإجنازاتهم 

التي اأبهرت العامل.
واأ�سار اإىل اأهمية االأجندة الثقافية 

اأو�����س����ح فيها  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
بختام  حتتفل  االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
م��رح��ل��ة ال��ت��اأ���س��ي�����ش ال��ت��ي حققت 
اإجن��ازات عظيمة يف زمن قيا�سي؛ 
قيام  عن  االإع���الن  مع  انطلقت  اإذ 
1971م،  2دي�سمرب  يف  ال���دول���ة 
قيادتها  ظ����ل  ويف  ال����ي����وم  واأن����ه����ا 
مرحلة  ن��ح��و  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ر����س���ي���دة 
ج����دي����دة مت���ت���د خل��م�����س��ني ع���ام���اً 
حتقيق  اإىل  خاللها  تطمح  مقبلة 

للكتاب  القاهرة  امل�ساركة مبعر�ش 
من  ب�����س��ل�����س��ل��ة  اأي���������س����اً   2022
الوطنية  االفرتا�سية  املحا�سرات 
ي���ت���زام���ن بثها  ال���ت���ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
م��ع اأي����ام امل��ع��ر���ش، وب��ال��ع��دي��د من 
الن�ساطات  يف  الفعالة  امل�����س��ارك��ات 
على  تقام  التي  االأخ���رى  الثقافية 
لقاء  اأن  م��وؤك��داً  امل��ع��ر���ش،  هام�ش 
االإعالميني يندرج يف مقدمة هذه 

الن�ساطات.

كلمة الرتحيب اأكد �سعادته اأهمية 
معر�ش  مع  بالتزامن  اللقاء  ه��ذا 
بو�سفه  للكتاب  ال���دويل  ال��ق��اه��رة 
وحر�ش  ك���ربى،  ثقافية  ت��ظ��اه��رة 
على  الوطنية  واملكتبة  االأر���س��ي��ف 
التعاون البناء واملثمر مع االأقالم 
احل������رة وال���ن���زي���ه���ة، واالأ������س�����وات 

ال�سادقة واملبدعة.
الرتحيبية  ك��ل��م��ت��ه  ���س��ع��ادت��ه  ب����داأ 
االإمارات  دولة  بلمحة موجزة عن 

ل��الأر���س��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
مبزيد  تب�سر  التي  املقبلة  املرحلة 
رقعة  وت���و����س���ي���ع  ال���ت���ط���وي���ر  م����ن 
الن�ساطات؛ اإذ حتفل هذه االأجندة 
والثقايف  ال��ف��ك��ري  ال��ن��ت��اج  بتوثيق 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
م�ساريع  وفيها  اخلليج،  ومنطقة 

ومبادرات مهمة.
االأر�سيف  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ون�����ّوه 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ����س���وف ترثي 

التقدم  من  واآف���اق  واع��د  م�ستقبل 
والتطور، وهي ت�سري بخطى واثقة 
2071م  يف  االأوىل  مئويتها  نحو 
دول  بني  االأف�سل  لتكون  وتتطلع 

العامل.
واملكتبة  االأر���س��ي��ف  م�ساركة  وع��ن 
القاهرة  م���ع���ر����ش  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
لقد  ق���������ال:  ل����ل����ك����ت����اب،  ال����������دويل 
من�ستنا  ت��وث��ق  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا 
بال�سور التاريخية عمق العالقات 

•• القاهرة-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  االأر���س��ي��ف  نظم 
على  االإع������الم������ي������ني  م������ع  ل�����ق�����اء 
الدويل  ال��ق��اه��رة  معر�ش  هام�ش 
اأطلعهم  ح��ي��ث  للكتاب2022؛ 
التنمية  م�سرية  م��ن  ج��وان��ب  على 
والتي  االإم���������ارات  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
اأب����ه����رت ال����ع����امل، وع���ل���ى اأه������داف 
االأر���س��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة من 
القانون  وعلى  باملعر�ش،  امل�ساركة 
13 ال��ذي اأ�سدره  االحت���ادي رق��م 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
رئ��ي�����ش دولة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
مت  ومب����وج����ب����ه   2021 اأواخ����������ر 
الوطني"  "االأر�سيف  ا�سم  تعديل 
الوطنية"  واملكتبة  "االأر�سيف  اإىل 
وق��د ح��ددت م��واد القانون املذكور 
اأهداف االأر�سيف واملكتبة الوطنية 

واخت�سا�ساته اجلديدة. 
ح�������س���ر ال����ل����ق����اء ع������دد ك���ب���ري من 
و�سائل  خمتلف  م��ن  االإع��الم��ي��ني 
االإعالم بجمهورية م�سر العربية، 
عبد  ���س��ع��ادة  ا�ستقبالهم  يف  وك���ان 
عام  م���دي���ر  ع���ل���ي  اآل  م���اج���د  اهلل 
ويف  ال��وط��ن��ي��ة،  واملكتبة  االأر���س��ي��ف 

وحت������دث ����س���ع���ادت���ه ب���اإ����س���ه���اب عن 
13 وعن  رق��م  القانون االحت���ادي 
م�����واده ال���ت���ي رك�����زت يف االأه�����داف 
واالخت�سا�سات اجلديدة لالأر�سيف 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة، م�����س��رياً اإىل 
دعوة  ه��و  باالإعالميني  اللقاء  اأن 
والنزيهة  احل������رة  االأق��������الم  اإىل 
"االأر�سيف  م���ع  ال���ب���ّن���اء  ل��ل��ت��ع��اون 
يعمل  ال����ذي  الوطنية"  وامل��ك��ت��ب��ة 
االإمارات  ذاك��رة  جمع  �سعيد  على 
للدولة  والثقايف  الفكري  والنتاج 
واإتاحته، وحفظه  وملنطقة اخلليج 
لالأجيال؛ موؤكداً اأن الكلمة احلرة 
يف  �سداها  لها  �سيظل  وامل�����س��وؤول��ة 
بناء العالقات الطيبة بني االأ�سقاء 
وال بد من اأن توؤتي ثمارها يف �ستى 

املجاالت.
اأن���ه مت عر�ش  جت��در االإ���س��ارة اإىل 
فيلم وثائقي يف اللقاء قدم �سورة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
وا�ستعر�ش  واحل��ا���س��ر،  املا�سي  يف 
اأهم املحطات وامل�ساريع، واملبادرات 
االأر�سيف  ت���اري���خ  يف  وال���ت���ط���ورات 
عام  ن�ساأته  منذ  الوطنية  واملكتبة 
القائد اخلالد  1968 بتوجيهات 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه. 

�سنوات  10 خالل  باالإمارات  الطبي  الكادر  يف  % زيادة   140
•• اأبوظبي- وام: 

جت���اوز م��ع��دل من��و ال��ك��ادر الطبي 
يف االإم��ارات خالل 10 �سنوات ما 
 ،140% اإىل   104 ي��رتاوح بني 
الب�سريني  االأط��ب��اء  ع��دد  ارتفع  اإذ 
احلكومي  القطاعني  يف  العاملني 
األ���ف   26.151 اإىل  واخل����ا�����ش 
مقابل   ،2020 ب��ن��ه��اي��ة  ط��ب��ي��ب 
العام  يف  طبيب  األ��ف   12.804
وبعدد   104% بزيادة   ،2010
وارتفع  طبيب،  األ��ف   13.347
 6811 اإىل  االأ�سنان  اأط��ب��اء  ع��دد 
 3.042 م���ق���اب���ل  ط���ب���ي���ب  األ�������ف 
ويف   ،124% بنمو  طبيب  األ���ف 
األف   56.133 اإىل  ال��ت��م��ري�����ش 
األف   23.363 مقابل  مم��ر���ش، 
مم����ر�����ش خ�����الل ف�����رتة امل���ق���ارن���ة 
 32.770 وبعدد   140% بنمو 

خا�سا،  م�ست�سفى  و53  حكوميا 
�سنوات   10 خ���الل   88% بنمو 

وبعدد 76 م�ست�سفى.
الكادر  تطور  اإىل  البيانات  وت�سري 
الطبي العامل يف املن�ساآت ال�سحية 
االأطباء  ع����دد  ل��ريت��ف��ع  ب���ال���دول���ة 
القطاعني  العاملني يف  الب�سريني 
 26.151 واخل���ا����ش  احل��ك��وم��ي 
مقابل   ،2020 ب��ن��ه��اي��ة  ط��ب��ي��ب��اً 
العام  يف  طبيب  األ��ف   12.804
وبعدد   104% بزيادة   ،2010

ب�سري. طبيب  األف   13.347
الب�سريني  االأط����ب����اء  ع����دد  وب���ل���غ 
اخلا�ش  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
نحو   2020 ال�����ع�����ام  ب���ن���ه���اي���ة 
مقابل  ط��ب��ي��ب  األ����ف   17.045
القطاع  يف  طبيب  األ��ف   9.106
 1985 العام  و�سجل  احلكومي. 
ب�سري  األ��ف طبيب   2.359 نحو 

تلبية  ع���ل���ى  ال�������س���ح���ي  ال����ق����ط����اع 
للرعاية  امل���ت�������س���ارع���ة  احل�����اج�����ة 
النمو  حلركة  ا�ستجابة  ال�سحية 
وزيادة ال�سكان، وقد ُترجمت هذه 
اجلهود على اأر�ش الواقع بال�سروع 
احلكومية  امل�ست�سفيات  اإن�����س��اء  يف 
وامل�ست�سفيات  ال�سحية  وامل���راك���ز 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ال���ت���ي ���س��اه��م��ت يف 
ال�سحية  اخل�������دم�������ات  ت�����ق�����دمي 
املطلوبة للجميع، واأتاحت الدولة 
املجال للقطاع اخلا�ش للتو�سع يف 
يف  �ساهم  م��ا  امل�ست�سفيات،  اإن�����س��اء 
ال�سحية  املن�ساآت  ع��دد  م�ساعفة 
اال�ستيعابية  ق����درت����ه����ا  ورف��������ع 
الطبية  ال���ك���ف���اءات  وا���س��ت��ق��ط��اب 

والفنية والتمري�سية.
واأف������اد ب����اأن اإن�����س��اء ك��ل��ي��ات الطب 
م�ساعفة  يف  ���س��اه��م  وال��ت��م��ري�����ش 
اأع�����������داد االأط������ب������اء وامل���م���ر����س���ني 

االحتادي  املركز  بح�سب  ممر�ش، 
للتناف�سية واالإح�ساء.

االإم�����ارات..  "دولة  تقرير  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  امل�سرية"  ت���وث���ق  اأرق��������ام 
يف  االأوىل  املرتبة  حتتل  االإم���ارات 
املعتمدة  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ع���دد 
دولياً، كما اأ�سبحت االإمارات �سمن 
العاملية لل�سياحة  اأف�سل الوجهات 
عدداً  الدولة  ومتتلك  العالجية، 
التخ�س�سية  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن 
تقليل  يف  ب��دوره��ا  �ساهمت  وال��ت��ي 
���س��ف��ر امل��ر���س��ى ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���الج يف 

اخلارج.
الدولة  يف  امل�ست�سفيات  ع��دد  وبلغ 
 162 نحو   2020 العام  بنهاية 
م�ست�سفى من بينها 53 م�ست�سفى 
حكوميا و109 م�ست�سفات خا�سة، 
العام  يف  م�ست�سفى   86 م��ق��اب��ل 
م�ست�سفى   33 بينها  من   2010

يف  1.743 طبيباً  بالدولة منهم 
طبيباً  و616  احلكومي  القطاع 

يف القطاع اخلا�ش.
وارت��ف��ع ع��دد اأط��ب��اء االأ���س��ن��ان من 
 1985 ال���ع���ام  يف  ط��ب��ي��اً   258
 1990 ع��ام  يف  طبيباً   384 اإىل 
العام  يف  ط��ب��ي��ب��اً   626 وح�����وايل 
يف  طبيباً   755 وحوايل   1995
 1.665 وق���راب���ة   2000 ال��ع��ام 

األف طبيب يف عام 2005.
وقال التقرير اإن القطاع ال�سحي 
�سهد طوراً كبرياً خالل اخلم�سني 
عاماً املا�سية، ومل يكن هذا القطاع 
احليوي واملهم يف مناأى عن عملية 
التي  واالزده����ار  والنمو  التطوير 
جميع  و���س��م��ل��ت  ال���دول���ة  حققتها 
ال��ق��ط��اع��ات االأخ�����رى، ت��زام��ن��اً مع 

انطالق قطار النه�سة ال�ساملة.
تطوير  جهود  "ان�سبت  واأ���س��اف: 

املواطنني والذين التحقوا بالعمل 
وجنحت  ال�������س���ح���ي  ال����ق����ط����اع  يف 
االإم���ارات خ��الل ه��ذه ال�سنوات يف 
�سحية  رع��اي��ة  منظومة  تاأ�سي�ش 
متكاملة باتت تقدم اأرقى اخلدمات 
القاطنني  جل���م���ي���ع  ال�������س���ح���ي���ة 
اأن جهود  اأر���س��ه��ا، م��و���س��ح��اً  ع��ل��ى 
اإن�ساء  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر  مل  ال���دول���ة 
بل  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات 
االأنظمة  اأح����دث  م��واك��ب��ة  �سملت 
العاملية املتطورة اخلا�سة بالقطاع 
ال�سحة  منظمة  ب�سهادة  الطبي، 
ال��ع��امل��ي��ة واجل���ه���ات ال��دول��ي��ة ذات 
املركز  الدولة  تبواأت  ال�ساأن، حيث 
الدولية  امل��وؤ���س��رات  على  املتقدمة 
املتعلقة بقطاع الرعاية ال�سحية. 
واأ����س���اف ال��ت��ق��ري��ر اأن ال��ت��و���س��ع يف 
بناء  يف  انعك�ش  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 
واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات 

على زيادة وم�ساعفة عدد االأ�سرة 
خالل  ال�سحية  باملن�ساآت  املتاحة 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ل��ريت��ف��ع عدد 
االأ�سّرة اإىل 17.427 األف �سريراً 
يف العام 2020، مقابل 9.471 
2010 بنمو  العام  األف �سرير يف 

�سريراً.  7.956 وبعدد   84%
وب���ل���غ ع�����دد االأ�������س������ّرة امل���ت���اح���ة يف 

 1975 ع��ام  ال��دول��ة  م�ست�سفيات 
����س���ري���ر،  األ���������ف   1.217 ن����ح����و 
�سرير  األ��ف   3.323 اإىل  لريتفع 
 6.110 واإىل   ،1980 ال��ع��ام  يف 
 ،1990 ال����ع����ام  يف  ����س���ري���ر  األ������ف 
يف  �سرير  األ���ف   7.083 وح���وايل 
 12.414 وق��راب��ة   ،2000 ع��ام 

�سرير يف العام 2015.

االإمارات للخدمات ال�سحية تختتم م�ساركتها يف اآراب هيلث 2022
•• دبي -وام:

اخ���ت���ت���م���ت م���وؤ����س�������س���ة االإم����������ارات 
م�ساركتها  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سحة  وم�����وؤمت�����ر  م���ع���ر����ش  يف 
 "  2022 ه��ي��ل��ث  العربي"اآراب 
حتت �سعار "روؤية متجددة ل�سحة 
اأخ��ت��ت��م اأم�ش  االإم�������ارات وال������ذي  
دبي  م���رك���ز  يف  اخل��م��ي�����ش  االأول 
خالله  واأع��ل��ن��ت  العاملي  ال��ت��ج��اري 
والفاعل  ال���ق���وي  ح�����س��وره��ا  ع���ن 
امل�ساريع  اإطالقها حزمة من  عرب 

والربامج الذكية النوعية.
وجن���ح���ت امل��وؤ���س�����س��ة خ����الل فرتة 
اأيام  اأربعة  ا�ستمرت  التي  املعر�ش 
رئي�سية  حم�����اور   4 خ����الل  وم����ن 
ذكيا  م�����س��روع��ا   16 ا���س��ت��ع��را���ش  
اخلدمات  م���ن  وح���زم���ة  م��ب��ت��ك��را 
الذكاء  ب��اأدوات  املدعومة  ال�سحية 
الطباعة  وت��ق��ن��ي��ة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

اال�سطناعي"  ب��������ال��������ذك��������اء 
التكنولوجيا  وم�سروع"ا�ستخدام 
امل���������س����اع����دة واأج������ه������زة االت�������س���ال 
اإىل  جميعها  تهدف  املعززة" التي 
املجتمع  احل��ي��اة يف  ج����ودة  ت��ع��زي��ز 
اإع��الن��ه��ا عن  االإم���ارات���ي. و�سمن 
للخدمات  ري���ادي���ة  م�����س��اري��ع   3
ال��ت��ي تعتمد  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ع��الج��ي��ة 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأدوات  ع��ل��ى 
ت���ف���ردت امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ك�����س��ف عن 
الذي  القلب"  خدمات  "م�سروع 
ي�ستخدم جهاز "بيكا�سو" الإغالق 
للمرة  يطبق  و  الدموية  االأوع��ي��ة 
االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
التخطيط  م�سروع  اإىل  باالإ�سافة 
ثالثي  االف����رتا�����س����ي  اجل����راح����ي 
االأبعاد يف جراحة الوجه والفكني 
وتقنية التعريف ال�سوتي بالذكاء 
اال�سطناعي اأو ما ميكن تعريفها 
املدعوم  االإكلينيكي  "التوثيق  ب��� 

على مكانتها كاإحدى اأبرز اجلهات 
ال�سحية املوؤثرة يف قطاع اخلدمات 
ال�سحية وذلك من خالل حر�سها 
اجل���ه���ود احلثيثة  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
ن��ح��و االرت����ق����اء ب��ال��ق��ط��اع ورف����ده 
احلديثة  التكنولوجية  بالتقنيات 
اال�سطناعي  ال����ذك����اء  وت��ق��ن��ي��ات 
والطباعة ثالثية االأبعاد الإحداث 
اإليها  ت�سعى  التي  النوعية  النقلة 
يف  عاملي  من��وذج  وتقدمي  املوؤ�س�سة 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  توفري 

املبتكرة.
كما اأن امل�ساريع النوعية التي اأعلنت 
عنها املوؤ�س�سة خالل املعر�ش تعرب 
املوؤ�س�سة  تقوده  الذي  التوجه  عن 
نحو اإح��داث نقلة نوعية يف جودة 
اخلدمات التي تعزز بها منظومتها 
ال�سحية الرقمية مبا ين�سجم مع 
ويت�سق  املتكاملة  ا�سرتاتيجيتها 
مع اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة 

االأ�سياء  واإن��رتن��ت  االأب��ع��اد  ثالثية 
الذكية  خ���دم���ات���ه���ا  ع����ن  ع�������الوة 
خالل  م��ن  �سحية  حلول  لتوفري 
ع������دد م�����ن ال������ربام������ج واخل���ط���ط 
اأف�سل  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  ال��وق��ائ��ي��ة 

املمار�سات العاملية.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت امل���وؤ����س�������س���ة اأب������رز 
اإجنازاتها اأمام نحو 4000 �سركة 
عار�سة من 60 دولة من خمتلف 
اأب��رم��ت خالل  اأن��ح��اء ال��ع��امل كما 
اتفاقيات  م��ن  جمموعة  امل��ع��ر���ش 
ال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مع 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأب��رز  عدد من 
على امل�ستوى العاملي ومبا يتنا�سب 
م��ع روؤي��ت��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
ت���ت�������س���ق م�����ع ت���ط���ل���ع���ات ال�����دول�����ة 
وتقود  امل��ق��ب��ل��ة  ع���ام���ا  ل��ل��خ��م�����س��ني 
قطاع  وتناف�سية  ري��ادة  تعزيز  اإىل 

اخلدمات ال�سحية عامليا.
وتوؤكد امل�ساركة املتميزة للموؤ�س�سة 

االإمارات  ومئوية   2031 احلياة 
.2071

املوؤ�س�سة �سمن م�ساركتها  واأعلنت 
يف امل����ع����ر�����ش م�����ن خ������الل حم���ور 
اأرب���ع���ة  ع����ن  �سحي"  "جمتمع 
املجتمع  لتعزيز  مبتكرة  م�ساريع 
"م�سروع  ت�������س���م���ن���ت  ال�������س���ح���ي 
و"من�سة  املزمنة"  االأم�����را������ش 
ال�سارية"  ب����االأم����را�����ش  ال���ت���ن���ب���وؤ 
وم�سروع"  "اطمئنان"  وم��ن�����س��ة 
املدار�ش"  لطلبة  ال��ن��ظ��ر  فح�ش 
ت�سهم  ريادية  م�ساريع  باإعتبارها 
نحو  املوؤ�س�سة  تطلعات  حتقيق  يف 
جم���ت���م���ع ����س���ح���ي. وع������رب حم���ور 
املوؤ�س�سة  ك�سفت  احلياة"  "جودة 
بالذكاء  مدعومة  م�ساريع   3 عن 
م�سروع  ���س��م��ل��ت  اال����س���ط���ن���اع���ي 
"ت�سخي�ش التوحد لدى االأطفال 
اال�سطناعي"  ال��ذك��اء  با�ستخدام 
اخل����رف  "ت�سخي�ش  وم���������س����روع 

 PaCE & EHS ال����ق����ي����ادة 
يف  االأ���س��رة  اإدارة  تت�سمن  "التي 
"التميز  م��ب��ادرة  و  الفعلي  الوقت 
وخطط  ال�سريري  القرار  دعم  يف 
الطلبات:  وجم��م��وع��ات  ال��رع��اي��ة 
ال�����ق�����رار  دع�������م  اأدوات  ت���ط���ب���ي���ق 
املعرفة  على  القائمة  ال�سريرية 
م�سروع  و  ال����رع����اي����ة  ن���ق���ط���ة  يف 

بالذكاء اال�سطناعي".
وع������ززت امل��وؤ���س�����س��ة ح�����س��وره��ا يف 
راب��ع اأي���ام املعر�ش ب��االإع��الن عرب 
حمور "�سحة رقمية" عن مبادرة 
الفيدرالية  ال��ب��ي��ن��ي  ال��ت�����س��غ��ي��ل 
وال�سحة  البيئة  خدمات  "تكامل 
وال�سالمة االإلكرتونية مع هيئات 
احتادية خدمية" و مبادرة "مركز 

الذي  ال��ذك��ي  مهاراتي"  "نظام 
ب�ساأن  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  دع��م 

التدريب واإدارة املعرفة.
ك����م����ا وق�����ع�����ت امل����وؤ�����س���������س����ة خ����الل 
من  ع���ددا  امل��ع��ر���ش  يف  م�ساركتها 
واتفاقيات  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رات 
م���ع كربيات  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 

املوؤ�س�سات ال�سحية العاملية.

مركز املتحف والتاريخ الع�سكري يعر�س مقتنياته يف متحف الفجرية
•• الفجرية - وام:

عر�ش مركز املتحف والتاريخ الع�سكري بوزارة الدفاع بع�ساً من مقتنياته يف متحف الفجرية حيث انطلقت الفعالية يف 
الرابع والع�سرين من هذا ال�سهر وت�ستمر حتى ال�سابع من �سهر فرباير القادم. وتاأتي هذه امل�ساركة من منطلق التعاون 
لعام  املركز  مبادرات  و�سمن  للدولة  الع�سكري  التاريخي  االإرث  اإب��راز  على  وحر�سا  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  والتبادل 
اخلم�سني. وت�سلط املعرو�سات ال�سوء على كفاءة وتطور القوات امل�سلحة لدولة االمارات منذ ال�سبعينيات من القرن 
املا�سي واإىل ما و�سلت اليه يف هذه الفرتة حيث واكبت القوات امل�سلحة م�سرية تطور الدولة منذ االإعالن عن االحتاد يف 
الثاين من دي�سمرب 1971 وحتى االآن. وتناول املعر�ش التاريخ الع�سكري منذ توحيد القوات امل�سلحة ومت عر�ش بع�ش 
وبع�ش  وال��دوج  الفرت  اآليات الندروفر ومدرعة  وال�سبعينيات مثل  ال�ستينيات  امل�ستخدمة يف فرتة  واالآليات  املقتنيات 
اأجهزة االت�سال واملالب�ش الع�سكرية واالإ�سعافات االأولية وبع�ش ال�سعارات وامليداليات. ويربز هذا التعاون دور املتاحف 

يف احلفاظ على املوروث الع�سكري وتعزيز مفهوم حفظ الرتاث واهميته يف دعم امل�ساركة املجتمعية وا�ستدامتها.
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن �سلطان بن زايد ي�ستقبل وزير البلديات يف حكومة اإقليم ال�سند

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل ال�سيخ الدكتور هزاع بن �سلطان بن زايد اآل نهيان ام�ش معايل �سيد نا�سر ح�سني �ساه 
اللقاء  االإ�سالمية، وجرى خالل  باك�ستان  ال�سند بجمهورية  اإقليم  البلديات يف حكومة  وزير 
التاأكيد على عمق العالقات املتميزة بني ال�سعبني ال�سديقني واحلر�ش امل�ستمر على تعزيزها 

وتنميتها.
وثمن ال�سيخ الدكتور هزاع بن �سلطان بن زايد اآل نهيان اهتمام احلكومة الباك�ستانية بالبيئة 

واحلياة الربية.
بال�سيخ  ال��زي��ارة عن ترحيبه  امل��راف��ق له خ��الل  وال��وف��د  �ساه  اأع��رب معايل ح�سني  من جانبه 
الدكتور هزاع بن �سلطان بن زايد يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، وثّمن الدعم الذي تقدمه 

دولة االإمارات لبالده يف �ستى املجاالت.
ح�سر اللقاء امل�ست�سار بخيت الرميثي نائب القن�سل العام يف كرات�سي.

متديد العمل عن بعد يف الدوائر املحلية باأم 
القيوين مع رفع ن�سبة احل�سور الواقعي

•• اأم القيوين- وام:

اأ�سدر املجل�ش التنفيذي الإمارة اأم القيوين تعميماً ب�ساأن متديد نظام العمل عن ُبعد للموظفني يف 
الدوائر املحلية يف ظل الظروف الطارئة واال�ستثنائية.

جمموع  من    %  70 بن�سبة  لتكون  العمل  مقار  يف  املوظفني  عمل  ن�سبة  رف��ع  على  التعميم  ون�ش 
املوظفني العاملني بها،

 وبن�سبة 30  %  لباقي املوظفني للعمل عن بعد والذين ال تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد يف 
مقر العمل، وذلك حلني �سدور اإ�سعار اآخر على �سوء امل�ستجدات بهذا ال�ساأن.

بهدف نقل اخلربات والتجارب االإقليمية والعاملية لالرتقاء باملنظومة ال�صحية يف م�صر

وفد من الهيئة العامة للرعاية ال�سحية امل�سرية يختتم زيارته ملعر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2022
•• دبي-الفجر:

اختتم وفد من الهيئة العامة للرعاية ال�سحية يف جمهورية 
م�سر العربية، زيارته اإىل معر�ش وموؤمتر ال�سحة العربي 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  فعالياته  ُعقدت  ال��ذي   ،"2022
ال��ع��امل��ي، خ���الل ال��ف��رتة م��ن 24 اإىل 27 ي��ن��اي��ر اجل���اري، 
اجلهات  وممثلي  ال�سحي  القطاع  بقادة  الوفد  التقى  حيث 
�سبل  معهم  وبحث  املعر�ش  يف  امل�ساركة  العاملية  وال�سركات 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مل��واك��ب��ة االجت���اه���ات احل��دي��ث��ة يف 
املتقدمة  التكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال�سحية،  امل��ج��االت 
بهدف تطوير النظم ال�سحية، ورفع جودة الرعاية ال�سحية 

مبا ين�سجم مع املعايري ال�سحية العاملية.
كما اطلع الوفد خالل زيارته على حزمة امل�ساريع والربامج 
املوؤ�س�سات  كربى  قدمتها  التي  املبتكرة  ال�سحية  واالأنظمة 
على  ارتكزت مبعظمها  والتي  والعاملية،  االإقليمية  ال�سحية 
تقنيات اجليل القادم من الثورة ال�سناعية الرابعة والذكاء 
اال�سطناعي يف املجال الطبي، اإىل جانب ما قدمته ال�سركات 
املعدات  الأح���دث  عر�ساً  م��ن  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  يف  ال��رائ��دة 
باأنظمة  اخل��ا���س��ة  ال��ذك��ي��ة  واحل��ل��ول  الطبية  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

الرعاية ال�سحية االأكرث تطوراً.

خدمات رعاية �صحية مبتكرة
واأكد الدكتور اأحمد ال�سبكي، رئي�ش الهيئة العامة للرعاية 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  م�����س��روع  ع��ل��ى  ال��ع��ام  وامل�����س��رف  ال�سحية 
ال�سامل اجلديد، اأن زيارة "معر�ش وموؤمتر ال�سحة العربي" 
ياأتي يف اإطار حر�ش الهيئة على التو�سع يف التعاون مع كافة 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  االأع��م��ال  ورواد  الناجحني  ال�سركاء 
ال�سحية واحللول الرقمية وال�سركات الرائدة يف هذا املجال 
واال�ستفادة من خرباتهم مما  املتميزة،  الدولية  املكانة  ذات 

باملن�ساآت  ال�سحية  رقمنة اخلدمات  ا�ستكمال جهود  ي�سمن 
ورعاية  خدمات  تقدمي  وا�ستدامة  للهيئة  التابعة  ال�سحية 

�سحية �ساملة ومبتكرة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
لهذا  الهيئة  زي���ارة  اأن  اإىل  ال�سبكي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
احلدث املهم ياأتي يف ظل عزمها الإدخال وتطبيق تكنولوجيا 
العاملية  ال�سحية  امل��م��ار���س��ات  واإب����رز  االإ���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
مبحافظات  للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�سحية  ب��امل��ن�����س��اآت  ال��رق��م��ي��ة 
جودة  تقييم  يف  منها  لال�ستفادة  ال�سامل،  ال�سحي  التاأمني 
اأداء اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة، وم�����س��اع��دة االأط���ب���اء يف 
القرار  واتخاذ  للمر�سى  الطبية  الفحو�سات  نتائج  حتليل 
للموؤ�سرات  التنبوؤية  والتحليالت  املر�سى،  لعالج  ال�سليم 
ال�سحية باملحافظات، اإ�سافة اإىل و�سع خطط رعاية �سحية 

م�ستقبلية تواكب روؤية م�سر للتنمية ال�ساملة امل�ستدامة يف 
القطاع ال�سحي 2030.

نقلة نوعية
امل�ست�سار  ال���دي���ن،  ���س��م�����ش  ف��ت��ح��ي  ال��دك��ت��ور  اأك����د  ذل���ك  اإىل 
بالهيئة  والتوعية  االإع���الم  على  العام  وامل�سرف  االإع��الم��ي 
الرعاية  ه��ي��ئ��ة  وف���د  زي����ارة  اأن  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
 "2022 العربي  ال�سحة  وموؤمتر  "معر�ش  اإىل  ال�سحية 
الرعاية  ع��امل  االإط��الع على كل ما هو جديد يف  ي�ستهدف 
واحللول  وال��ت��ج��ارب  اخل����ربات  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال�سحية 
يف  ال�سحية  باملنظومة  ل��الرت��ق��اء  ال�سحية  التكنولوجية 
ال�سبع �سنوات  م�سر بعد ما �سهدته من تطور هائل خالل 

التي  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  التعرف  اأن  اإىل  م�سرياً  املا�سية، 
ي�����س��ه��ده��ا ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ت��ع��ت��رب خ��ط��وة �سمن 
خطوات الهيئة وم�سريتها الريادية نحو اإحداث نقلة نوعية 
يف جودة اخلدمات التي توفرها للمتعاملني مبا ين�سجم مع 
ا�سرتاتيجيتها التي �ستقود نحو مزيد من التطور واالزدهار 

للقطاع ال�سحي مب�سر.

�صراكات ا�صرتاتيجية
اللواء ه�سام �سندي، مدير االإدارة املركزية  اأ�سار  من جانبه 
للرعاية  العامة  بالهيئة  الرقمي  والتحول  املعلومات  لنظم 
ال�سراكات  ل��ب��ن��اء  ف��ر���س��ة  ي��ع��د  احل����دث  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ة، 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ع��اون م��ع ك���ربى امل��وؤ���س�����س��ات ال�سحية 

والذكاء  الطبية  التكنولوجيا  الرائدة يف جماالت  واجلهات 
احللول  م��ن  وغ��ريه��ا  ب��ع��د،  ع��ن  والتطبيب  اال���س��ط��ن��اع��ي، 
باملن�ساآت  ال�سحية  اخل��دم��ات  رق��م��ن��ة  ال�ستكمال  ال��ذك��ي��ة، 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  حم��اف��ظ��ات  يف  للهيئة  التابعة  ال�سحية 
ال�����س��ام��ل اجل��دي��د مب�����س��ر، وحت�����س��ني ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ملقدمي 
اخلدمة ال�سحية وتي�سري ح�سول املنتفعني عليها بطريقة 
بزيارته  الهيئة  وفد  �سعادة  عن  معرباً  وفاعلية،  اأماًنا  اأكرث 
امل�سروعات  الفر�سة لالإطالع على  له  اإت��اح  الذي  للمعر�ش 
باملنظومة  اخل��دم��ات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  وال��رق��م��ي��ة  التكنولوجية 
الريادية  وم�����س��ريت��ه��ا  خ��ا���س��ة  ول��ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ام���ة،  ال�����س��ح��ي��ة 
التي تقدمها  نقلة نوعية يف ج��ودة اخل��دم��ات  اإح���داث  نحو 

للمتعاملني.

حتت �صعار »م�صتقبل الريادة ال�صحية«

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تختتم م�ساركتها يف 
معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2022 

•• دبي-الفجر:

ال�سحة ووقاية  ال�سحية" جنحت من�سة وزارة  الريادة  "م�ستقبل  �سعار  حتت 
املجتمع يف معر�ش وموؤمتر ال�سحة العربي " اآراب هيلث 2022 " الذي اختتمت 
فعالياته ام�ش، يف ا�ستقطاب الزائرين من املخت�سني واخلرباء والعار�سني من 
عدة دول و�سركات اإقليمية وعاملية، و�سط اإقبال واإ�سادة مب�ساريع اال�ستثمار يف 
التكنولوجيا الرقمية، التي توؤكد حر�ش الوزارة على التميز والريادة من اأجل 
وبرامج  م�ساريع  حزمة  على  املن�سة  رواد  اأطلع  حيث  اأف�سل.  �سحي  م�ستقبل 
الرعاية ال�سحية، وتاأتي متا�سياً مع  واأنظمة �سحية مبتكرة حتاكي م�ستقبل 
وثيقة مبادئ اخلم�سني. وترتكز معظمها على تقنيات اجليل القادم من الثورة 
ال�سحية  الرعاية  على  الرتكيز  مع  اال�سطناعي،  والذكاء  الرابعة  ال�سناعية 

الوقائية واخلدمات الرقمية املبتكرة. 

جتربة امل�صتقبل االآن
ت��ق��دمي جت��رب��ة غ��ري م�سبوقة لزيارة  امل��ع��ر���ش  ال�����وزارة يف  و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة 
الف�ساء  يف  املتعاملني  ل�سعادة  افرتا�سي  مركز  اأول  اإطالقها  م��ع  امل�ستقبل، 
الرقمي ثالثي االأبعاد يف العامل بتقنية "ميتافري�ش" يف اأول جتربة من نوعها 

يف معر�ش �سحي يف العامل. 

من�صة الرت�صد الوبائي
ملواجهة اجلائحة عامليا  اإط��الق من�سة رقمية مبتكرة  ال��وزارة عن  اأعلنت  كما 
القلب  لتخطيط  متطور  تطبيق  وعر�ست  العاملية،  املنظمات  م��ع  بالتن�سيق 

الكهربائي وحتليل النتائج الفورية بدقة %95. وك�سفت عن م�سروع من�سة 
Sphere لتعزيز اأنظمة الرت�سد الوبائي املبكر ومتابعة واإدارة االأحداث ذات 
التاأثري على ال�سحة العامة، وتعزيز الربط مع القطاعني ال�سحي احلكومي 
واخلا�ش واجلهات املعنية، من خالل توفري قاعدة بيانات وطنية موحدة ت�سهم 

يف الوقاية من االأمرا�ش وتعزيز ال�سحة.

ن�صرة دوائية ال ورقية
ال��وزارة على من�ستها م�سروع مبتكر لن�سرة دوائية ال ورقية بتقنية  وطرحت 
الواقع املعزز يت�سمن اإ�سافة رمز اال�ستجابة ال�سريعة )QR Code( على 
تفاعلي.  ب�سكل  التف�سيلية  املعلومات  ق��راءة  املري�ش من  ال��دواء لتمكني  علبة 
كما ا�ستعر�ست م�ستجدات ومزايا من�سة "رعايتي"، التي متثل ال�سجل الوطني 
ال�سحي املوحد بال�سراكة مع اجلهات ال�سحية بالدولة، وذلك يف اإطار منظومة 
�سحية متكاملة ترتكز اإىل البنية التحتية املتطورة والكفاءات عاملية امل�ستوى، 

التي يتمتع بها القطاع ال�سحي وتوظيف االبتكار والتحول الرقمي.

احلو�صبة ال�صحابية 
تعزيز  ويب" بخ�سو�ش  "اأمازون  �سركة  مع  اتفاقية  اأب��رم��ت  ال��ذي  الوقت  يف 
الطبي  ال�سجل  نظام  اإن�����س��اء  ب�ساأن  ال�سحية،  للبيانات  ال�سحابية  احلو�سبة 
البيانات  جم��ال  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م�سرية  ل��دع��م  ال�سحابي،  االإل���ك���رتوين 
ال�سحية، وت�سميم بوابة رعاية �سحية تركز على خدمة �سحة املجتمع وفق 
اأف�سل املمار�سات العاملية، لدفع االبتكار التكنولوجي الذي عزز مكانة الدولة 

كمركز عاملي مزدهر ومثال رائد للحكومات الرقمية.

اإعالن دعوة اإىل اجتماع اجلمعّية العمومّية ال�سنوية 
ل�سركة القدرة القاب�سة �س.م.خ

امل�ساهمني حل�سور  ال�سادة  القاب�سة �ش.م. خ. )ال�سركة( بدعوة  القدرة  اإدارة �سركة  يت�سرف جمل�ش 

الرابط  خ��الل  من  )الكرتونياً(  ُبعد  عن  احل�سور  تقنية  ا�ستخدام  طريق  عن  العمومّية  اجلمعّية 

www.smartagm.ae مع خا�سية التوا�سل املرئي اللحظي والت�سويت االلكرتوين اأثناء انعقاد 

االجتماع وتقدمي ا�ستف�ساراتهم ومناق�سة كل البنود والت�سويت على كل قرار ب�سكل مبا�سر )و�سوف 

متام  يف  وذل��ك   ، للم�ساهمني  ن�سية  ور�سائل  امل�سجل  بالربيد  االجتماع  حل�سور  الرابط  ار�سال  يتم 

ال�ساعة 3:00 ظهرا ً يوم الثالثاء املوافق 22 فرباير 2022 للنظر يف جدول االأعمال التايل: 

جدول اأعمال اجتماع اجلمعّية العمومّية 
وتقرير احلوكمة خالل  امل��ايل   ال�سركة ومركزها  ن�ساط  االإدارة عن  ال�سنوي ملجل�ش  التقرير  �سماع   -1

ال�سنة املالّية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 والت�سديق عليه. 

2- �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالّية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 والت�سديق عليه.

دي�سمرب2021   31 يف  املنتهية  املالّية  لل�سنة  واخل�سائر  االأرب���اح  وقائمة  ال�سركة  ميزانّية  مناق�سة   -3

والت�سديق عليه.

4- مناق�سة مقرتح جمل�ش االإدارة ب�ساأن عدم توزيع ارباح لل�سادة امل�ساهمني عن ال�سنة املالّية املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2021.

 31 املنتهية يف  املالية  ال�سنة  ال�سابق واحل��ايل مكافاآت عن  اإق��رتاح عدم منح جمل�ش االإدارة  5- مناق�سة 

دي�سمرب 2021.

6- اإبراء ذّمة اأع�ساء جمل�ش االإدارة ال�سابق من امل�سوؤولية عن اعمالهم املنتهية يف 10 نوفمرب 2021.

7- ابراء ذمة اع�ساء جمل�ش االدارة  احلايل من امل�سوؤولية عن اعمالهم من  تاريخ تعيينهم يف 11 نوفمرب 

دي�سمرب 2021. 2021 اإىل 31 

 31 املنتهية يف  املالّية  ال�سنة  اأعمالهم خالل  امل�سوؤولّية عن  ال�سركة من  اإب��راء ذمة مدققي ح�سابات   -8

دي�سمرب 2021.

9- املوافقة على اإعادة تعيني مدققي احل�سابات احلاليني للتدقيق على اعمال ال�سركة حتى 31 دي�سمرب 

2022  وبنف�ش االتعاب للعام 2021.

لال�ستف�سار عن اأية معلومات او اي ا�ستف�سارات يرجي التوا�سل مع  ال�سيد/ نائل و�ساح - مدير عالقات 

امل�ستثمرين- على الرقم    971504414922+

ت���ي���ن���اه   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اوغ������ن������دا   ، ك�����ا������س�����وم�����ب�����ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B1724723( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0563124779

فقدان جواز �سفر
ن���ور حياتى  ف��ق��د امل��دع��و / 
بت �ساريب اجا ، اندوني�سيا   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5438009C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0557373791

فقدان جواز �سفر فقد�ن �سهادة�أ�سهم
فقدت �سهادة ا�سهم با�سم ال�سيد/ جا�سم حممد نا�سر 
النوي�ش  �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة �ش م ع 

 HAE101001051812 ا�سماك( رقم ال�سهادة(
بعدد 1200 �سهم  الرجاء على من يجدها 

ارجاعها اىل ال�سركة املذكورة او االإت�سال على الرقم 
  0508138898
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

دبي"   2020 "اإك�سبو  ���س��ل��ط 
التوجهات  اأه������م  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
التعليم  ل��ق��ط��اع��ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وال�سحة يف العامل عرب جمموعة 
من الفعاليات التي �سهدها احلدث 
ال��ع��امل��ي خ���الل االأ���س��ب��وع اجل���اري 
التحديات  اأب�����رز  ن��اق�����س��ت  وال���ت���ي 
امل���ح���ي���ط���ة ب���ك���ال ال���ق���ط���اع���ني يف 
ال���وق���ت ال����راه����ن خ��ا���س��ة يف ظل 
ا�ستمرار تداعيات جائحة كورونا. 
االإمارات  اأنباء  وكالة  وت�ستعر�ش 
"وام" يف تقرير "اإك�سبو يف اأ�سبوع" 
التي  واملنا�سبات  الفعاليات  اأب���رز 
�سهدها احلدث العاملي يف اأ�سبوعه 

ال�ساد�ش ع�سر.

- التعليم..
2020 دبي احتفاال  اإك�سبو  �سهد 
للتعليم  ال�����دويل  ب��ال��ي��وم  خ��ا���س��ا 
الرتبية  وزارة  ب����ني  ب���ال���ت���ع���اون 
وذلك  و"اليون�سكو"،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
مب�������س���ارك���ة ح�����س��د م����ن اخل�����رباء 
التعليم  جم����ال  يف  وامل��خ��ت�����س��ني 
التطوير  ح��رك��ة  ن��اق�����س��وا  ال��ذي��ن 
الذي �سي�سهدها قطاع  امل�ستقبلية 

التحديات  وا�ستعر�سوا  التعليم 
التعليمية  ب��ال��ن��ظ��م  حت��ي��ط  ال��ت��ي 
جائحة  ظ�����ل  يف  ال�����ع�����امل  ح������ول 
وا���س��ت��ع��ر���س��ت جمموعة  ك���ورون���ا. 
التعليم  ال���رائ���دات يف جم���ال  م��ن 
جناحهن  ق�س�ش  ق��رار  و�سانعات 
منا�سب  وت���ب���وئ���ه���ن  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
مرموقة يف جمتمعاتهن، وم�سادر 
والعقبات  والتحديات  اإلهامهن، 
ال���ت���ي ت��غ��ل��ن ع��ل��ي��ه��ا يف جم���االت 
جل�سة  خ���الل  ال��ع��م��ل��ي��ة،  حياتهن 
جناح  نظمها  افرتا�سية،  نقا�سية 
املراأة بالتعاون مع اجلناح الفرن�سي 
حتت  دب�����ي   2020 اإك�������س���ب���و  يف 
يفتحن  التعليم  "بطالت  ع��ن��وان 
وي�سطلع  جديدة".  جم������االت 
»اإك�سبو 2020 دبي« بدور ريادي 
باملرح  ال��ت��ع��ل��م احل��اف��ل  يف جم���ال 
برنامج  ي���ق���دم  ح��ي��ث  وال���ف���ائ���دة، 
اأرب�����ع جوالت  اإك�����س��ب��و ل��ل��م��دار���ش 
تتيح للطلبة فر�سة االنطالق يف 
اأرجاء مناطق  رحالت تعليمية يف 
امل��و���س��وع��ات ال��ث��الث يف امل��وق��ع /
واال�ستدامة/،  والتنقل  الفر�ش 
حتفل  التي  االأجنحة،  عن  ف�ساًل 
املناهج  امل��ت��واف��ق��ة م��ع  ب��ال��ت��ج��ارب 
مدار�ش  يف  امل��ت��ن��وع��ة  ال��درا���س��ي��ة 

دولة االإمارات.

- ال�صحة..
انطلق اأ�سبوع ال�سحة واللياقة يف 
بالتعاون  دب���ي«   2020 »اإك�����س��ب��و 
العاملية،  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
الإل����ق����اء ال�������س���وء ع��ل��ى امل����ب����ادرات 
بالرعاية  ال�سلة  ذات  وامل�����س��اري��ع 
ال�سحية يف خمتلف اأنحاء العامل، 
الدولية  الق�سايا  اأب��رز  ومناق�سة 
وي�ستعر�ش  حلولها.  �سبل  وبحث 
اأحدث  وال��ل��ي��اق��ة  ال�سحة  اأ���س��ب��وع 
التي  وال���ت���ق���ن���ي���ات  االب�����ت�����ك�����ارات 

واللياقة  ال�����س��ح��ة  م��ف��ه��وم  ت��ب��ّدل 
ع����امل����ي����اً، ح���ي���ث ����س���ي���ك���ون احل����دث 
عاملية  ���س��ح��ي��ة  م��ن�����س��ة  مب���ث���اب���ة 
اأجل  الفاعلة من  ملختلف اجلهات 
ن��ح��و ت�سميم  ال��ت��وا���س��ل وال��ع��م��ل 
جمتمع عاملي اأكرث �سحة و�سعادة. 
واللياقة  ال�سحة  اأ�سبوع  واحتفى 
باالأبطال املجهولني اأثناء جائحة 
اال�ستدامة  جناح  يف  كوفيد19- 
مل�ساركة  خ�س�ست  جل�سة  خ���الل 
ق�س�سهم املجهولة واإعطاء حلظة 
يف جميع  لهم  واالمتنان  التقدير 

اأنحاء العامل.

الرو�صي  االأعــمــال  جمل�س   -
العربي..

ب�  للمعار�ش  دب���ي  م��رك��ز  يف  ع��ق��د 
منتدى  دبي"   2020 "اإك�سبو 
جم���ل�������ش االأع�������م�������ال ال����رو�����س����ي- 
العربي، الذي بحث �سبل االرتقاء 
بال�سراكة بني جمتمعات االأعمال 
م�ستويات  اإىل  والرو�سية  العربية 

جديدة من النمو واالزدهار.
ال����دك����ت����ور ثاين  واأ������س�����ار م���ع���ايل 
ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، وزي����ر دولة 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة خ���الل كلمة 
حجم  اأن  اإىل  امل��ن��ت��دى  يف  األ��ق��اه��ا 

النفطي  غ���ري  ال�����س��ل��ع��ي  ال���ت���ب���ادل 
بني دولة االإم��ارات ورو�سيا خالل 
من  االأوىل  ال���ع�������س���رة  االأ�����س����ه����ر 
دوالر  م��ل��ي��ار   5.1 ب��ل��غ   2021
 90% ب��ن�����س��ب��ة  ق����ف����زة  حم���ق���ق���اً 
 2020 الفرتة يف  بنف�ش  مقارنة 
بنف�ش  م��ق��ارن��ة   14% وب��ن�����س��ب��ة 
الفرتة من 2019. ولفت اإىل اأن 
دولة االإمارات اأكرب �سريك جتاري 
ت�ستحوذ على  اإذ  خليجي لرو�سيا، 
دول  جتارة  اإجمايل  % من   55
جم��ل�����ش ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي مع 
الثانية  املرتبة  حتتل  كما  رو�سيا، 
كاأكرب �سريك جتاري لرو�سيا على 

امل�ستوى العربي.

- اإدارة امل�صاريع..
الإدارة  العاملي  دب��ي  منتدى  ناق�ش 
التي  ال�سابعة  دورت���ه  يف  امل�ساريع 
عقدت يف مركز دبي للمعار�ش يف 
اإك�سبو 2020 دبي مفاهيم االإدارة 
يف  امل�ساريع  وتطبيقات  احلديثة 
كافة املجاالت والتخ�س�سات، مثل 
امل�ساريع  واإدارة  امللهمة،  ال��ق��ي��ادة 
والتفكري  امل�سرتك،  االقت�ساد  يف 
الت�سميمي واإدارة امل�ساريع املرنة، 
جمال  يف  امل�ستقبلية  والتوجهات 

اأعمال  وت�سمنت  امل�ساريع.  اإدارة 
املنتدى 6 دورات متقدمة، واأكرث 
اأكرث  ب��ه��ا  ���س��ارك  30 جل�سة  م��ن 
من 40 متحدثا ملناق�سة عدداً من 
عة منها اإدارة امل�ساريع  املحاور املتنوِّ
فوائد  واإدارة  املعرفة،  اقت�ساد  يف 
اإدارة  يف  البيانات  وعلم  امل�ساريع، 
اال�سطناعي،  وال��ذك��اء  امل�����س��اري��ع، 
امل�ستقبلية  امل�ساريع  اإدارة  ومكاتب 
والتحّول الديناميكي، الذي يرّكز 

على االن�سان.

- زوار..
دب����ي   2020 اإك���������س����ب����و  �����س����ّج����ل 
10،836،389 زيارة، حتى يوم 
يناير اجلاري، فيما جتاوزت   24
االفرتا�سية  ال�����زي�����ارات  اأع��������داد 
 72.5 ال���  حاجز  العاملي  للحدث 
من  مبجموعة  مدفوعة  مليون، 
الثقافية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
"اليف  ع��رب  امل��ت��اح��ة  والرتفيهية 
تغطية  ع��ن  ف�سال  اإك�سبو"،  م��ن 

البث املبا�سر الوا�سعة النطاق.

- اأيام وطنية..
امل�ساركة  ال���دول  م��ن  ع��دد  احتفل 
باأيامها  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 

ال���وط���ن���ي���ة، ح���ي���ث ���س��ه��د احل����دث 
الوطني  باليوم  االحتفال  العاملي 
ال�سلفادور  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  ل��ك��ل 
ودوقية  ���س��ن��غ��اف��ورة  وج��م��ه��وري��ة 
ومملكة  ال����ك����ربى  ل��وك�����س��م��ب��ورغ 

كمبوديا وجمهورية �سلوفاكيا.

- اأ�صاطري "ريال مدريد"..
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  ا���س��ت�����س��اف 
مدريد"  ري���ال  "اأ�ساطري  فعالية 
الريا�سة  م��رك��ز  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
منطقة  يف  ال���ب���دن���ي���ة  وال���ل���ي���اق���ة 
كارلو�ش  روبرتو  بح�سور  التنقل، 
وزم��ي��ل��ه ال�����س��اب��ق يف ري���ال مدريد 
االإ�سباين األفارو اأربيلوا الذي لعب 
للملكي بني 2004 و2006 ثم 
وحظي  و2016.   2009 ب���ني 
بقم�سان  ال��ف��وز  ب��ف��ر���س��ة  ال�����زوار 
ف��ري��ق ري����ال م��دري��د امل��وق��ع��ة من 
ق��ب��ل ال��الع��ب��ني، وج��وائ��ز اأخ���رى، 
االإمارات"  "طريان  ق���دم���ت���ه���ا 
����س���ري���ك ال�����ط�����ريان ال���ر����س���م���ي ل� 
والراعي  دب����ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
ل���ف���ري���ق ري������ال م����دري����د، ال���ن���ادي 
االأكرث جناحاً يف تاريخ كرة القدم 
يف  لقباً  ب�13  وامل��ت��وج  االأوروب���ي���ة، 

دوري اأبطال اأوروبا.

•• دبي-  الفجر

 2020 "اإك�سبو  يف  واللياقة  ال�سحة  اأ�سبوع  م��ع  متا�سياً 
احل����وارات  م��ن  �سل�سلة  ال�سوي�سري  اجل��ن��اح  ينظم  دبي"، 
تعزيز  على  تركز  التي  النقا�سية،  واحللقات  واملحا�سرات 
من  خ���رباء  و�سي�سارك  ال��ع��ام��ة.  وال�سحة  االأف����راد  عافية 
هذا  حول  وخرباتهم  اآرائهم  واملنطقة  واالإم���ارات  �سوي�سرا 

االأ�سلوب املتعدد التخ�س�سات للنظر اإىل مفهوم اللياقة.
واملرتبطة  االأ���س��ب��وع  خ���الل  املنظمة  االأن�����س��ط��ة  وت��ت��م��ا���س��ى 
باأهمية ال�سحة العام، مع اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم 
املتحدة. وتعترب دعوة عاملية للعمل من اأجل حماية الكوكب، 

والق�ساء على الفقر و�سمان ال�سالم واالزدهار العامليني.
 )+SSPH( "وتتوىل "املدر�سة ال�سوي�سرية لل�سحة العامة
قاعدة  مبثابة  وهي  واللياقة،  ال�سحة  اأ�سبوع  اأن�سطة  اإدارة 
العامة  ال�سحة  علوم  كلية  جتمع  ال�سوي�سرية  للجامعات 
امل�سرتكة بني اجلامعات واملرتبطة ب� 12 جامعة �سوي�سرية. 

وتعترب "املدر�سة ال�سوي�سرية لل�سحة العامة" اأي�ساً الهيئة 
والبحث  للتعليم  ب��ال��رتوي��ج  امل��ع��ن��ي��ة  للتن�سيق  ال��وط��ن��ي��ة 

اجلامعي ما بعد التخرج يف جمال ال�سحة العامة.
"دانتي الريني"، مدير امل�سروعات لدى �سبكة  وقال ال�سيد 
اأه���داف  "تقدم  ال�����س��وي�����س��ري:  اجل��ن��اح  يف  "�سوي�سنيك�ش" 
ر�سالة  جمتمعًة  املتحدة  ل��الأمم   17 ال�  امل�ستدامة  التنمية 
مفادها احلفاظ على ال�سحة والعافية و�سمان ا�ستدامتهما 
هاماً  عن�سراً  العامة  ال�سحة  وت��ع��د  ال��ط��وي��ل.  امل���دى  على 
اأ�سبوع  و�سيكت�سف  االأف����راد،  عافية  لتعزيز  وا�سرتاتيجياً 
حول  التخ�س�سات  متعددة  نظر  وجهات  واللياقة  ال�سحة 
الناجمة عن  ال��ظ��روف  ا�ستمرار  ���س��وء  ويف  امل��و���س��وع.  ه��ذا 
تف�سي فريو�ش كورونا )كوفيد 19(، فاإننا نعترب اأن ال�سحة 

العامة تعد من اأبرز الق�سايا التي يجب الرتكيز عليها".
ال�سحة  اأ�سبوع  خ��الل  الرئي�سية  الفعاليات  قائمة  وت�سم 
اجلناح  ي��ن��اي��ر يف   31 ي����وم  ت��ق��دمي��ي��اً  ع���ر����س���اً  وال���ل���ي���اق���ة 
ال�سوي�سري، بعنوان "عقول �سابة حلياة �سحية على كوكب 

يديرها  واأج��وب��ة  اأ�سئلة  جل�سة  العر�ش  و�سيتبع  �سحي". 
لالأوراق  مراجعة  اإط���ار  يف  االإم����ارات  م��ن  �سباب  م�ساركون 

العلمية.
"تياترو  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ط���الب  �سيقوم  االأ���س��ب��وع،  وخ���الل 
بتف�سري  �سوي�سرا،  يف  تيت�سينو  مبدينة  الكائنة  دمييرتي" 
معاين ال�سحة العامة واأهداف التنمية امل�ستدامة بطريقة 
فنية من خالل الدمج الفريد بني العلم والفن، و�سُي�ستكمل 
ذلك مبعر�ش من ت�سميم طلبة جامعة العلوم التطبيقية 

.)SUPSI( والفنون يف جنوب �سوي�سرا
ال�سوي�سرية  "املدر�سة  تنظيم  االأخ���رى  االأن�سطة  وت�سمل 
لل�سحة العامة" )SSPH+( جل�سة نقا�سية حول ال�سحة 
لطلبة  تقدميية  عرو�ش  جانب  اإىل  احل�سري،  الف�ساء  يف 
يحملون �سهادة الدكتوراه حول التعامل مع ال�سحة العامة، 
وعرو�ش تقدميية خلرباء �سوي�سريني حول ال�سحة العامة 
 - العاملية  ال�سحة  ملنظمة  نقا�سية  وجل�سة  ال��وب��اء،  بعد  ما 

اأوروبا حول فريو�ش كورونا "كوفيد 19".

•• دبي- وام:

اأ�ساد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ش 
ت�سهم  التي  الوطنية  و�سركاتها  دبي  موؤ�س�سات  ب��اإجن��ازات  التنفيذي  املجل�ش 
ب�سورة ملمو�سة يف رفع ا�سم دولة االإمارات عالياً على ال�ساحة الدولية، بعد اأن 
اأّهلها للو�سول اإىل مكانة ريادية مرموقة يف العديد من  اأثبتت تفوقاً نوعياً 
درجات  الدولة  ارتقاء  يف  تخدم  ومنتجات  خدمات  من  تقدمه  مبا  املجاالت، 
م�ساحة  م��ن  وت��زي��د  العاملية،  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  خمتلف  �سمن  متقدمة 

م�ساركتها االإيجابية الفّعالة على خارطة االقت�ساد العاملي.
اأ�س�سه  اأر���س��ى  ال��ذي  النهج  االقت�سادية  دب��ي  موؤ�س�سات  اتباع  اإن  �سموه  وق��ال 
الدولة رئي�ش  نائب رئي�ش  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
وحتديث  التطوير  على  وال��ق��ائ��م  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ش 
املتغريات  مل��واك��ب��ة  ال��الزم��ة  االأدوات  وام��ت��الك  م�ستمرة،  ب�����س��ورة  ال���ق���درات 
القائم  اال�ستباقي  والتخطيط  واملمار�سات،  املعايري  اأف�سل  بتبني  املت�سارعة، 

على قراءة مو�سوعية وا�سحة الأحدث التوجهات العاملية، واملرونة الكاملة يف 
د لبلوغ تلك املوؤ�س�سات  توفيق خطط العمل يف �سوء امل�ستجدات املحيطة، مهَّ
م�ستويات متقدمة من التميز، واأ�سهم يف منح دبي مكانة مرموقة على ال�ساحة 
االقت�سادية العاملية. جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سموه اإىل جناح "دي 
بي ورلد" موانئ دبي العاملية املُقام يف منطقة "الفر�سان" يف "اإك�سبو 2020 
دبي"، يف اإطار حر�ش �سموه على متابعة ما تطرحه موؤ�س�ساتنا الوطنية من 
اأفكار وم�ساريع ومبادرات من خالل اأكرب جتمع عاملي ت�سهده منطقة ال�سرق 
192 دولة  اآ�سيا يف تاريخها، حيث متثل م�ساركة  االأو�سط واأفريقيا وجنوب 
وتطلعاتها  وقدراتها  دبي  ب��اإجن��ازات  للتعريف  منوذجية  "اإك�سبو" فر�سة  يف 
اإقامة  يف  للتو�سع  الفر�ش  م��ن  مزيد  والكت�ساف  امل�ستقبل،  نحو  الطموحة 
التنموية  االأه���داف  يخدم  مبا  منها  القائم  دعائم  وتوطيد  جديدة  �سراكات 

العري�سة املاأمولة للمرحلة املقبلة.
اأه��داف اجلناح الذي ت�ستعر�ش من خالله  واطلع �سموه خالل الزيارة على 
ت��اري��خ ق��ط��اع ال�سحن يف دب��ي ودول���ة االإم�����ارات، وكذلك  م��وان��ئ دب��ي العاملية 

الب�سائع على  ت��رتك��ه ح��رك��ة  ال���ذي  وال��ت��اأث��ري  ال��ق��ط��اع،  مل�ستقبل  ال��ت�����س��ورات 
حياتنا اليومية، مع تركيز اجلناح على فكرة "تدفق التجارة" والتي اأك�سبت 
العامل من خالل رحلة  التجارية حول  للحركة  رئي�سي  دبي مكانتها كمركز 
جناح كانت بدايتها م�سروع تو�سعة خور دبي مروراً باإن�ساء "ميناء جبل علي" 
الذي ما لبث اأن حتول اإىل اأحد اأكرب واأهم موانئ احلاويات العاملية واأك�سب 
دبي مركزها املميز كمحور رئي�سي الأن�سطة ال�سحن يف العامل. وا�ستمع �سموه 
خالل الزيارة اإىل �سرح حول اخلطط التو�سعية للمجموعة وما تقوم بتنفيذه 
على  تاأ�سي�ساً  العامل،  من  متفرقة  مناطق  يف  حيوية  لوج�ستية  م�ساريع  من 
روابط ال�سداقة والتعاون القوية التي جتمع دبي باأغلب دول العامل، وما تقوم 
ال�سركة باال�ستثمار فيه من بنى حتتية متطورة وتقنيات حديثة تعزز قدرتها 
االقت�ساد  اأعمدة  اأح��د  متثل  التي  الذكية،  التجارة  م�سمار  يف  املناف�سة  على 
املجموعة يف  تنتهجه  الذي  االأ�سلوب  اإىل  ال�سرح  كما تطرق  العاملي اجلديد. 
توظيف اخلدمات اللوج�ستية الذكية املعتمدة على البيانات، وتقنيات النقل 
امل�ستقبلية، يف ت�سريع حركة الب�سائع، وجميع مراحل عمليات ال�سحن املختلفة 

ومكوناتها االأ�سا�سية من موانئ وخدمات مالحية وجممعات �سناعية وحلول 
تكنولوجية يتم ت�سميمها وفقاً ملتطلبات العمالء، وجممل اأن�سطة املجموعة 
 68 وح��دة جتارية موزعة يف   190 ت�سم  التي  الوا�سعة  �سبكتها  خ��الل  من 
اأربعة مناطق  املكّون من خم�سة طوابق  ويت�سمن اجلناح  العامل.  دولة حول 
تقنية  اأهمها  ومن  املجموعة  تتبناها  التي  االبتكارات  اأحدث  ت�سمل  للعر�ش، 
وهي  �سبيد/  /ك��ارج��و  اللوج�ستية  ونظريتها  ال�سرعة  عالية  /ه��اي��ربل��وب/ 
التقنيات التي ت�سمن التو�سيل ال�سريع وامل�ستدام والفعال للب�سائع املنقولة 

براً على من�سات، اإ�سافة اإىل نظام التخزين الذكي للحاويات /بوك�ش باي/.
ويف ختام الزيارة، اأعرب �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم عن 
تقديره للجهود الكبرية واالإ�سهامات املتميزة التي تقوم بها جمموعة موانئ 
الب�سمة  �ساحبة  الوطنية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  وغريها  العاملية،  دب��ي 
اقت�سادية وكمركز حموري حلركة  كعا�سمة  دبي  تعزيز مكانة  الوا�سحة يف 
التجارة العاملية، متمنياً مزيداً من التوفيق ملجموعة "دي بي ورلد" وجميع 

العاملني فيها. 

اأ�صاد بدور موؤ�ص�صات دبي امل�صاهمة يف تعزيز تناف�صية االإمارات عامليًا

حمدان بن حممد يزور جناح دي بي ورلد يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي-وام: 

ملجموعة  ال�سحي  ال���ذراع   - ال�سحية  للرعاية  الفطيم  جمموعة  ح�سلت 
"هيلث هب" يف دبي.. على �سهادة اعتماد اجلودة  الفطيم واملتمثلة بعيادات 
اجلهات  اأه��م  من  تعد  التي  الكندية  الدولية  اللجنة  من  الذهبية"  "الفئة 

العاملية املرموقة يف اعتماد من�ساآت الرعاية ال�سحية.
اخلا�ش  ال�سحي  القطاع  م�ستوى  على  نوعه  من  االأول  االعتماد  هذا  ويعد 
ملجموعة عيادات رعاية �سحية اأولية يف دولة االإمارات وذلك تقديرا اللتزامها 
التام باأعلى م�ستويات اجلودة وال�سالمة يف تطبيق خدمات الرعاية ال�سحية 

التي تتمحور حول �سحة املجتمع.
وياأتي هذا االإجناز متا�سيا مع روؤية دولة االإمارات وحكومة دبي يف حت�سني 
جودة خدمات الرعاية ال�سحية وتطبيق اأف�سل املمار�سات ال�سحية املطبقة 

جودة  لرفع  ال�سحية  املوؤ�س�سات  بني  االإيجابية  املناف�سة  تعزيز  بهدف  عامليا 
وكفاءة اخلدمات الطبية املقدمة ون�سر ثقافة التميز يف املوؤ�س�سات الطبية يف 

�سبيل حتقيق ال�سحة امل�ستدامة جلميع اأفراد املجتمع.
ومتنح اللجنة الدولية الكندية "الفئة الذهبية" للموؤ�س�سات ال�سحية امللتزمة 
وا�ستخدام  النتائج،  ر�سد  يف  العالية  اجل���ودة  تطبيق  يف  درج��ة  اأق�سى  اإىل 
االأدلة وتطبيق اأف�سل املمار�سات لتح�سني خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة 
ال�سحية  الفطيم" للرعاية  "جمموعة  يوؤكد كفاءة ومرونة عيادات  وال��ذي 
من  "كورونا"،  جائحة  خ��الل  خ�سو�سا  ال��ط��ارئ��ة  للظروف  اال�ستجابة  يف 
خالل اعتماد وتنفيذ منهجية عمل كمنظومة متكاملة وا�سرتاتيجية �ساملة 
وعلى كافة امل�ستويات وفق اأف�سل املمار�سات العاملية، ل�سمان جودة اخلدمات 
العاملية  والربوتوكوالت  املعايري  وتطبيق  والعالج،  الت�سخي�ش  يف  ال�سحية 
العام  القن�سل  ليتو  فيليب  جان  �سعادة  و�سلم  املبتكرة.  واحللول  الريادة  يف 

�سعادة عمر  اإىل  اجل��ودة  االعتماد  �سهادة  ال�سمالية  واالم���ارات  دبي  لكندا يف 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ش  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  الفطيم  عبداهلل 
ال��ف��ط��ي��م وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني. وع���رب ع��م��ر ع��ب��داهلل ال��ف��ط��ي��م ع��ن الفخر 
بح�سول عيادات "هيلث هب" على االعتماد الكندي والذي يعد خطوة مهمة 
لتوفري حزمة من خدمات الرعاية ال�سحية عالية اجلودة للجميع معتربا 
الرعاية  م�ستويات  اأف�سل  توفري  يف  املجموعة  جلهود  تتويجا  االإجن��از  ه��ذا 
والتي تغطي  العاملية  الطبية  الرعاية  اأعلى معايري  واملتوافقة مع  ال�سحية 
احتياجات املر�سى على اختالف حاالتهم واأعمارهم. من جانبه اأ�سار الدكتور 
مروان املال املدير التنفيذي لقطاع التنظيم ال�سحي يف هيئة ال�سحة بدبي 
اإىل اأن هذا االإعتماد ملجموعة الفطيم للرعاية ال�سحية ميثل اإ�سافة مهمة 
لر�سيد اإجنازات القطاع ال�سحي يف دبي احلكومي واخلا�ش كما اأنه يتوافق 
مع توجهات الهيئة نحو الو�سول اإىل منوذج �سحي عاملي على اأعلى درجات 

التناف�سية. وهناأ الدكتور حيدر �سعيد اليو�سف مدير عام جمموعة الفطيم 
هب" مثنيا  "هيلث  عيادات  يف  واالإداري���ة  الطبية  الكوادر  ال�سحية  للرعاية 
على جهودهم املخل�سة طوال فرتة االإعداد املكثف ملطابقة معايري االعتماد 
موؤكدا اأن جهود اجلميع تكللت باإجناز متميز وم�ستحق بكل جدارة،ط ويب�سر 
البعاج  الفقار  ذو  الدكتور  واأو�سح  النوعية.  االإجن���ازات  من  قادمة  مبرحلة 
اأن الو�سول لالعتماد  املدير الطبي يف جمموعة الفطيم للرعاية ال�سحية 
حتقق بعد تطبيق اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية بف�سل خطط املجموعة 
مب�ستوى  واالرت��ق��اء  واملبتكرة  ال�ساملة  ال�سحية  الرعاية  لتقدمي  الرامية 
ونوعية اخلدمات الطبية املقدمة للمر�سى وتطبيق االإجراءات االحرتازية 
حلماية  بعد  ع��ن  التطبيب  تقنيات  اأح���دث  وت��وظ��ي��ف  ال��وق��ائ��ي��ة  وال��ت��داب��ري 
واالأنظمة  والتجهيزات  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  العيادات  وت��زوي��د  املر�سى  �سالمة 

الذكية لتلبية احتياجات املر�سى واملتعاملني.

هيلث هب - الفطيم اأول جمموعة خا�سة للرعاية ال�سحية االأولية يف االإمارات حت�سل على االعتماد الدويل 

اإك�سبو يف اأ�سبوع.. م�ستقبل التعليم وال�سحة يف العامل يت�سدران امل�سهد

2022 فرباير   2 وحتى  يناير  »املدر�صة ال�صوي�صرية لل�صحة العامة« )SSPH+( تتوىل اإدارة االأن�صطة يف الفرتة من 27 

اجلناح ال�سوي�سري يركز على اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة لتعزيز عافية االأفراد خالل اأ�سبوع ال�سحة واللياقة يف »اإك�سبو 2020 دبي«
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

التنفيذي  امل��دي��ر  ���س��رود  ب��ن  �سعيد  ���س��ع��ادة علي  اأك���د 
لنادي دبي ل�سباقات الهجن اأن احلدث العاملي اإك�سبو 
ثقافات وح�سارات من  دبي مبا يجمعه من   2020
ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل مي��ث��ل ف��ر���س��ة ف��ري��دة لت�سليط 
ت�سكل  التي  االأ�سيلة  وقيمها  ثقافتنا  على  ال�سوء 
ركيزة للهوية الوطنية والإبراز ارتباط قيادة الدولة 
وتطلعهم  واأ�سالتهم  مبا�سيهم  و�سعبها  الر�سيدة 
نحو امل�ستقبل ليتحقق بذلك �سعار "توا�سل العقول 
و�سنع امل�ستقبل" كما ي�سكل فر�سة لتحالف وتعاون 
م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة ع��ام��ة ودب����ي خ��ا���س��ة يف تنظيم 
اليه  و�سلت  ما  تعك�ش  عاملي  م�ستوى  على  فعاليات 
" مل يكن  رق��ي وح�سارة. وق��ال  دولتنا احلبيبة من 
النجاح بغريب على دولتنا وكما اعلن �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
"رعاه اهلل" ان  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش جمل�ش 
االإمارات لي�ست دولة واإمنا العامل يف دولة فاإن اإك�سبو 
االأكرب  للمعر�ش  ا�ستثنائية  دورة  يظل  دبي   2020
وعالمة فارقة يف تاريخه حيث قدم العامل من خالله 

اأف�سل ما لديه بينما قدمت دولتنا جتربة ا�ستثنائية 
االإماراتية  واالإجن����ازات  التجارب  �سجل  اإىل  ت�ساف 
وذلك مبا يت�سمنه من فعاليات ثقافية وفنية فريدة 
مثلت فر�سة ال�ستلهام �سعار احلدث "توا�سل العقول 
و�سنع امل�ستقبل". وياأتي مهرجان اإك�سبو 2020 دبي 
على اأر�ش املرموم ليوؤكد على ا�ستثنائية احلدث مبا 
يحمله من م�سمون واأهدف نابعة من عمق االأ�سالة 
 2020 اإك�سبو  ل���زوار  لنقله  ن�سعى  ال��ذي  وال���رتاث 

ب�سكل يليق بدبي وتراث االمارات.
واأعرب نادي دبي ل�سباقات الهجن عن �سكره وتقديره 
ملعايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون 
 2020 اإك�سبو  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال���دويل  التعاون 
وتوجيهها  الرتاثية  بالريا�سات  اهتمامها  على  دبي 
2020 دبي للهجن على ار�ش  باإقامة �سباق اك�سبو 
ملا يحمله  نظرا  الهجن  ل�سباقات  دبي  ن��ادي  م�سمار 
من اأهمية يف التعريف مبا متتلكه بالدنا من موروث 
لريا�سة  ال��ك��ب��رية  وللقيمة  وت��راث��ي  ث��ق��ايف  ري��ا���س��ي 
�سباقات الهجن العربية اال�سيلة وحر�سها على نقل 
انحاء  اإك�سبو من جميع  ل��زوار  الريا�سة  �سورة هذه 

العامل.

•• دبي- الفجر

اأ�سرت"  "متطوعو  ب���رن���ام���ج  ن���ّف���ذ   
 ،Aster Volunteers
امل�سوؤولية  الأن�سطة  ال��ع��امل��ي  ال����ذراع 
االجتماعية املوؤ�س�سية ملجموعة اأ�سرت 
اأكرب  اأح��د  ال�سحية،  للرعاية  اإم  دي 
ال��رع��اي��ة ال�سحية  م���زودي خ��دم��ات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  يف 
والهند، جل�سة تدريبية على خدمات 
لزوار   BLS االأ�سا�سي  احلياة  دع��م 
الهندي. اجلناح  يف   2020 اإك�سبو 
ح��ي��ث ا���س��ت��ف��اد م���ن اجل��ل�����س��ة 171 
املهارات  تلقوا التدريب على  �سخ�ساً 
حاالت  يف  احل��ي��اة  الإن��ق��اذ  االأ�سا�سية 

الطوارئ.  
احل����ي����اة  "دعم  خ�����دم�����ات  وت���������س����ري 
اإىل  عامة  ب�سفة   BLS "االأ�سا�سي
املُقَدمة  االأول��ي��ة  اال�ستجابة  رع��اي��ة 
حل�����االت ال����ط����وارئ ال�����س��ح��ي��ة مثل 
ال�سائقة  اأو  االخ��ت��ن��اق  اأو  احل����وادث 

التنف�سية املفاجئة. وتلقى امل�ساركون 
ت��دري��ب��اً ل��ت��ح��دي��د امل���واق���ف املُ���ه���ِدَدة 
للحياة، وتقدمي اال�ستجابة الفورية 
ح�سب احلاجة مثل االإنعا�ش القلبي 
ال�����رئ�����وي، واالإ�����س����ع����اف����ات االأول����ي����ة، 
االأ�سا�سية  وامل�����ه�����ارات  واالإن����ع����ا�����ش، 
االأخرى، ريثما يتم تقدمي امل�ساعدة 

برنامج  ويقدم  االحرتافية.  الطبية 
"متطوعو اأ�سرت" تدريب دعم احلياة 
االأ�سا�سي يف العديد من البلدان، وقد 
176،185تدريباً  ح���وايل  ن��ف��ذوا 

حتى وقتنا هذا. 
اآزاد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
االإدارة  جم���ل�������ش  رئ���ي�������ش  م����وب����ني، 

دي  اأ�سرت  ملجموعة  املنتدب  والع�سو 
اإم للرعاية ال�سحية: "ُيعد التدريب 
االأ�سا�سي  دع��م احل��ي��اة  على خ��دم��ات 
من املهارات احلياتية الهامة، لكونها 
الالزمة  ب��امل��ع��رف��ة  االأف��������راد  ت������زّود 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ح��������االت ال�����ط�����وارئ 
ال�سحية قبل اال�ستفادة من الرعاية 

الطبية املهنية. اإذ ميكن لالإ�سعافات 
تنقذ  اأن  واملنا�سبة  الفورية  االأول��ي��ة 
من  م��زي��د  مت��ت��ع  ح���ال  ويف  االأرواح. 
االأ�سا�سية،  املهارات  بهذه  االأ�سخا�ش 
فاإنه ميكن اإنقاذ العديد من االأرواح 
يف احلاالت الطارئة. ويحتل برنامج 
ال�سدارة  مركز  اأ�سرت"  "متطوعو 
التدريبية  االأن�سطة  من  العديد  يف 
وال���ت���وع���وي���ة، ون���ح���ن ����س���ع���داء ب����اأن 
االأ�سا�سي  ال�����س��ح��ي  ال��دع��م  ت��دري��ب 
جنح  الهندي،  اجلناح  يف  ُنفذ  ال��ذي 
اإنقاذ احلياة  ال��زوار مهارات  باإك�ساب 
االأ�سا�سية".   وبداأ الربنامج برق�سة 
تاله  االإح��م��اء،  �سبيل  على  ال��زوم��ب��ا 
دعم  خ��دم��ات  ح���ول  تعليمي  ف��ي��دي��و 
احل��ي��اة االأ���س��ا���س��ي. وب��االإ���س��اف��ة اإىل 
امل�ساركني ممار�سة  ُطلب من  ذل��ك،  
االأ�سا�سي على  احل��ي��اة  دع��م  م��ه��ارات 
للج�سد،  ا���س��ط��ن��اع��ي��ة  جم�����س��م��ات 
وذلك حتت اإ�سراف اأطباء وممر�سي 

ومتطوعي اأ�سرت. 

•• دبي اإك�شبو – الفجر
ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اأط���ل���ق���ت ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ب���ادرة 
االأمامية  اخل��ط��وط  اأب��ط��ال  لتكرمي 
الذين عملوا بجد وقدموا الت�سحيات 
وغريها.  كوفيد19-  جائحة  اأث��ن��اء 
وع��م��د ت����رّيا- ج��ن��اح اال���س��ت��دام��ة اإىل 
املجهولني  االأبطال  بهوؤالء  االحتفال 
م��ن اأن���ح���اء ال���ع���امل، وم��ق��اب��ل��ة بع�ش 
الق�س�ش  وراء  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال���وج���وه 
ال���ب���ارزة ال��ت��ي ان��ت�����س��رت ع��رب و�سائل 
زوار  بح�سور  االجتماعي،  التوا�سل 
اإك�سبو 2020 دبي، يف اإطار فعاليات 
اأ�سبوع ال�سحة واللياقة الذي ينظمه 

احلدث الدويل.
و�سمن اجلهود لدعم هوؤالء االأبطال، 
اأن�ساأت حكومة دولة االإمارات العربية 
يف  الوطن"  "فخر  م��ك��ت��ب  امل��ت��ح��دة 
مر�سوم  مب���وج���ب   2020 ي���ول���ي���و 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وب��رئ��ا���س��ة  احت�����ادي 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ويل   ،
، لرتّكز  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���ّوات  االأع���ل���ى 
متابعة  على  اال�سرتاتيجية  مهامه 
األ���ف م��ن العاملني   100 ي��ق��ارب  م��ا 
وتاأمني حلول  االأول،  الدفاع  يف خط 
تطلعاتهم.  وتلبي  باأولوياتهم  تهتم 
وا�سعة  جمموعة  مع  املكتب  ويتعاون 
من ال�سركاء من خمتلف اأنحاء الدولة 
لتوفري �سبل الدعم التي عرّب اأبطال 
احتياجهم  ع��ن  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط 

ال�سراكات،  ه���ذه  ط��ري��ق  وع���ن  ل��ه��ا. 
يوفر مكتب "فخر الوطن" جمموعة 
احل�سرية  اخل���دم���ات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
للدرا�سة  منح  منها  االأبطال،  لهوؤالء 
االإم����ارات،  يف  احلكومية  امل��دار���ش  يف 
وب���رن���ام���ج دع�����م ن��ف�����س��ي ع����رب "خط 
على  ل��دع��م��ه��م  خم�����س�����ش  �ساخن" 
مدار ال�ساعة، وخدمات تاأمني �سحي 

مو�سعة، وغريها الكثري.
املدير  ال�سديد،  حوا�ش  حممد  وقال 
العالجية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اخلارجية يف االإمارات: "حينما بداأت 
اجلائحة يف مار�ش 2020، كان همنا 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال�سحية  ال��وح��ي��د 
موظفينا  وحماية  للجميع،  االآم��ن��ة 
الفريو�ش.  ان��ت�����س��ار  م��ن  وع��ائ��الت��ه��م 
من  الكثري  عقدنا  ذل���ك،  على  وب��ن��اء 
من  ع��دد  اإىل  وتو�سلنا  االجتماعات، 

مراكز  �سملت  ج��دا،  الفعالة  احللول 
وامل�ست�سفيات  امل���رك���ب���ة،  م���ن  امل�����س��ح 
امليدانية، وتو�سيل الدواء اإىل املنازل، 
على  عملنا  كما  التطعيم...  ومراكز 
توفري اخلدمات الطبية لكبار ال�سن، 
التطبيب  برامج  تن�سيط  طريق  عن 
عن بعد لكبار ال�سن واأ�سحاب الهمم 
النائية.  امل��ن��اط��ق  يف  ي��ع��ي�����س��ون  ومل���ن 
من  كل  لتكرمي  ن�سعى  اليوم،  ونحن 
�سارك يف م�ساعدة املجتمع من اأبطال 
قدموا  ال���ذي���ن  االأول،  ال���دف���اع  خ���ط 
الكثري من الت�سحيات، فابتعدوا عن 
عائالتهم الأ�سهر طويلة، وكانوا حتت 
�ساحبت  ال��ت��ي  ال�����س��غ��وط��ات  ت���اأث���ري 
انت�سار هذا الوباء. لقد بذلوا الكثري 
حل��م��اي��ت��ن��ا واإع���ط���ائ���ن���ا االأم�������ل، وهم 
ملا  وال���وف���اء  ال��ت��ق��دي��ر  ك��ل  ي�ستحقون 

قدموه".

و����س���ارك دي����رو ف��ارغ��ا���ش، وه���و فنان 
وموؤ�س�ش  ك��ول��وم��ب��ي��ا  م���ن  م��ع��ا���س��ر 
ب���رن���ام���ج درو��������ش ال����ف����ن، ق�����س��ت��ه يف 
لت�سليط  الفنية  م��ه��ارات��ه  ا���س��ت��خ��دام 
العقلية  ال�������س���ح���ة  ع���ل���ى  ال���������س����وء 
فقدت  "لقد  وق��������ال:  وال���ن���ف�������س���ي���ة، 
اأثر  وال���دي يف �سن اخل��ام�����س��ة، وه���ذا 
ع���ل���ى جم�����رى ح���ي���ات���ي مت����ام����ا. فقد 
ت��رك وال���دي ف��راغ��ا ك��ب��ريا يف قلبي، 
حالة  اإىل  الع�سرين  �سن  يف  وو�سلت 
ذات  لكنني  واحل�����زن.  االك��ت��ئ��اب  م��ن 
م�����س��ار حياتي،  ت��غ��ي��ري  ق�����ررت  ي�����وم، 
ال���ر����س���م لعالج  ب��ا���س��ت��خ��دام  وب�������داأت 
نف�سي. وبالفعل، جنحت يف ذلك، ثم 
اأف��راد �ساركوين  �سرعت يف العمل مع 
بداأت  هنا  وم��ن  نف�سها.  االهتمامات 
م�سروعي  على  عملت  حيث  رحلتي، 
يف  حكومية  غ��ري  منظمة  م��ع  االأول 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���دع���م االأط����ف����ال االأك����رث 
�سعفا. وبداأ هوؤالء االأطفال بالتعبري 
واأقمنا  ب���ال���ر����س���م،  م�����س��اع��ره��م  ع���ن 
معر�سا فنيا لر�سوماتهم حتت عنوان 
مع  اللوحات  فبيعت  كلمة".  "األف 
باالأرباح  وتربعنا  لوحاتي،  من  ع��دد 
الإح����دى اجل��ه��ات اخل��ريي��ة. وتوالت 
ب��ع��ده��ا االأن�����س��ط��ة، ح��ي��ث ع��م��ل��ت مع 
ال��ع��ي��ادات اخل��ا���س��ة، وم��ع امل��دار���ش يف 
كولومبيا. وكنت عازما على م�ساعدة 
االآخرين يف ما يواجهونه من مواقف 
�سعبة، ليتخل�سوا من كل م�ساعرهم 
الفن للتثقيف  ال�سلبية. وا�ستخدمت 
ب�����س��اأن ال�����س��ح��ة ال��ع��اط��ف��ي��ة، وك�����اأداة 
الذات  واح��رتام  امل�ساعر  للتعبري عن 
وروؤي�����ة احل��ي��اة م��ن م��ن��ظ��ور خمتلف 

مفعم باالألوان."
ب���داأت  "عندما  ف���ارغ���ا����ش:  واأ����س���اف 

النا�ش  اع��رتت  كوفيد19-،  جائحة 
تلك  وك��ان��ت  ك��ث��رية.  �سلبية  م�ساعر 
فقررت  بالن�سبة يل،  ماألوفة  امل�ساعر 
قدمت  وب��ال��ف��ع��ل،  ���س��ي��ئ��ا.  اأف���ع���ل  اأن 
االإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ر���س��م  درو������ش 
ل��الأط��ف��ال ع��رب و�سائل  واالإ���س��ب��ان��ي��ة 
و�سعرت  االج����ت����م����اع����ي،  ال���ت���وا����س���ل 
كبريا  تفاعال  وج��دت  حني  بال�سعادة 
م����ن ال�������س���غ���ار م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
ر�سوماتهم  �ساركوين  الذين  العامل، 
التي �ساعدتهم يف تخطي العديد من 
و�ساركت  يعي�سونها".  التي  امل�ساعب 
باميال زينون، املمر�سة يف م�ست�سفى 
ال��ق��دي�����ش ج���اورج���ي���و����ش يف ب����ريوت، 
اإنقاذ ثالثة ر�سع،  امللهمة يف  ق�ستها 
ال�سخم،  بريوت  انفجار  حدوث  عند 
جيدا،  ال���ي���وم  ذل����ك  "اأذكر  وق���ال���ت: 
االنتهاء،  و�سك  على  عملي  ك��ان  فقد 

�سخم.  ان��ف��ج��ار  دوي  �سمعت  وف��ج��اأة 
حني  اأنني  اإال  الوعي،  فقدت  ولوهلة 
ا�ستيقظت، وجدت الدمار يحيط بي. 
واأول ما خطر ببايل كان االأطفال يف 
واجتهت  قواي  ا�ستجمعت  احلا�سنة. 
احلا�سنة مدمرة.  وكانت  هناك،  اإىل 
لكنني ا�ستطعت الو�سول اإىل التوائم 
اإىل  بهم  الثالثة، فحملتهم ورك�ست 
امل�ست�سفى.  نف�ش  يف  ال��ط��وارئ  ق�سم 
م����دم����را هو  ك�����ان  ال���ق�������س���م  اأن  غ����ري 
االآخ�����ر، وامل��ر���س��ى واجل���رح���ى يف كل 
م�س�ست�سفى  اإىل  بهم  فهرعت  مكان. 
عن  ك��ي��ل��وم��رتات  �سبعة  يبعد  ق��ري��ب 
خم�سة  م�سافة  م�سيت  عملي.  مكان 
كيلومرتات على قدمي، ثم �ساعدين 
اأحدهم الأ�سل  اإىل امل�ست�سفى، وهناك 
احلا�سنة.  اإىل  اإدخ��ال��ه��م  ا�ستطعنا 
مع  يتوا�سلوا  اأن  زم��الئ��ي  واأخ����ربت 

والدي االأطفال وُيعلموهما مبكانهم 
احلايل. واليوم، اأحمد اهلل اأن التوائم 

بخري و�سحة مع عائلتهم".
وق��ال��ت ن���ورة ال��ن��ي��ادي، وه��ي م�سورة 
اجلائحة،  بداية  "منذ  فوتوغرافية: 
كامريتي  ا���س��ت��غ��الل  بكيفية  ف��ك��رت 
لتوثيق اللحظات التي �ساحبت ذلك 
الوقت الع�سيب الذي مررنا به. فقد 
ك��ان االأم���ر ج��دي��دا، ومل نكن نعرف 
مدة  اأو  ال��ف��ريو���ش،  ماهية  ع��ن  �سيئا 
ا�ستمرار احلجر املنزيل، اأو غري ذلك 
من االأمور التي رافقت الوباء. ولدى 
مالحظتي العاملني مبرافق الفح�ش 
من املركبة للك�سف عن الفريو�ش، من 
اأطباء وممر�سني ومديرين وعاملي 
ومتطوعني،  اأم���ن  وع��ن��ا���س��ر  ن��ظ��اف��ة 
ول������دت ل�����دي ال����ف����ك����رة. ف����ق����ررت اأن 
ال�سور  واأل���ت���ق���ط  ك���ام���ريت���ي  اأح���م���ل 
الأع��ُي��ن��ه��م ووج���وه���م امل��خ��ت��ب��ئ��ة خلف 
الكثري.  ف��ال��ع��ني حت��ك��ي  ال��ك��م��ام��ات. 
عملي  خ���الل  م���ن  ت��ك��رمي��ه��م  واأردت 
النا�ش  كم�سورة فوتوغرافية، ودعوة 
للتعرف على اأعينهم اجلميلة املفعمة 
باأ�سمائهم  وم��ع��رف��ت��ه��م  ب���االإ����س���رار، 
عرب  ق�س�سهم،  يف  والتفكري  االأوىل، 
اأ�سفل  كتابة اقتبا�ش من �سطر واحد 
التقطتها  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ���س��ورة  ك��ل 
اليوم،  نهاية  ويف  منهم".  واح��د  لكل 
ت��زي��ن��ت ق��ب��ة ال��و���س��ل ب��ال��ل��ون االأزرق 
الدفاع  خطوط  اأبطال  بع�ش  و�سور 
من  بذلوه  ما  كل  لتكرمي  االأمامية، 
اأجل املحافظة على املجتمع، وتوجيه 

ال�سكر لكل فرد منهم.

•• دبي- وام:

علي  اإقبااًل كبرياً  دبي   2020 اإك�سبو  ال�سعودية يف  العربية  اململكة  �سهد جناح 
يناير  فعالية "اأ�سبوع القهوة ال�سعودية" التي انطلقت يف 25 وت�ستمر حتى 29 

احلايل.
الذي   "2022 ال�سعودية  القهوة  "عام  على  ال�سوء  ال�سعودية  جناح  و�سلط 

اختارته وزارة الثقافة، عرب فيلم ق�سري ربط القهوة بهوية وثقافة اململكة.
ويواكب اجلناح ال�سعودي يف اإك�سبو 2020 دبي مبادرة "عام القهوة ال�سعودية" 
من  جمموعة  مت�سمنة  ال�سعودية"،  ال��ق��ه��وة  "اأ�سبوع  لفعالية  تنظيمه  ع��رب 
االأعمار،  كافة  من  اإك�سبو  ب��زوار  اخلا�سة  العمل  وور���ش  واالأن�سطة  الفعاليات 

بهدف  للجناح،  اخلارجية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  احلية  العرو�ش  عن  ف�ساًل 
اإبراز قيمة القهوة ال�سعودية  اأهمية هذه املبادرة ودورها يف  تعريف الزوار على 
بو�سفها من العنا�سر الرئي�سة يف الثقافة ال�سعودية ذات االرتباط الوثيق بهوية 

اململكة.
ويف حديقة النخيل بجناح اململكة، نّظم مقهى "�سرد" ور�سة عمل حول حت�سري 
القهوة ال�سعودية عرب �سرح عملي مف�سل، حيث تخت�ش كل منطقة من مناطق 
ذات  القهوة  املتدرجة بني  تتدرج مذاقاتها  فيما  اإع��داد خا�سة،  اململكة بطريقة 
اأو القهوة الغامقة التي تتميز بها قهوة املنطقة  "احلم�سة الفاحتة" ، املتو�سطة 
ال�سمالية، واإىل جانب ال�سرح التف�سيلي عن رحلة ثمرة الن اخلوالين ال�سعودي 
بح�سب  ال��دالل  واأ�سكال  اأن��واع  عر�ش  مّت  ال�سعودي،  القهوة  فنجان  اإىل  و�سواًل 

املناطق، وامل�ستمدة من البيئة ال�سعودية.
وجنح اجلناح ال�سعودي عرب هذه الفعالية يف جذب جمهور دويل متنوع، وتعريفه 
دالل القهوة ال�سعودية وقيمتها الثقافية، كما نّظم اجلناح مبوازاة ذلك فعالية 
خا�سة فتح املجال من خاللها لعدة دول لتقدمي قهوتها اخلا�سة بجوار القهوة 
واأ�سرتاليا،  الن مثل هندورا�ش،  بزراعة  ت�ستهر  التي  الدول  ال�سعودية، خا�سة 
الن  ثمار  باأبرز  بالتعريف  دول��ة  كل  قامت  حيث  واأثيوبيا  وبناما،  وكولومبيا، 

لديها وطرق حت�سريها واالأدوات امل�ستخدمة يف ذلك.
وتابع زوار اجلناح، فيلماً ق�سرياً حول مبادرة "عام القهوة ال�سعودية 2022" 
التي حتتفي بعالقة ال�سعوديني بقهوتهم املميزة، والتي تعد رمزاً من رموز الكرم 
وح�سن ال�سيافة، يف الوقت الذي تتجلى فيه مكانة القهوة يف املجتمع ال�سعودي، 

يف عدد اأنواعها املختلفة، والذي ي�سل اإىل اأكرث من 13 نوعاً، لكل واحدة منها 
مذاقها ونكهاتها اخلا�سة، مع اأداء الفرقة ال�سعودية لفنون "اخلبيتي" والليوة" 

ترحبياً بالزوار.
"القهوة ال�سعودية" مبثابة بادرة احتفالية مواكبة الإعالن وزارة  اأ�سبوع  وياأتي 
الثقافة عن ت�سمية عام 2022م ب� "عام القهوة ال�سعودية" لالحتفاء بالقيمة 
حيث  اأ�سيلة،  اجتماعية  وتقاليد  بعادات  وارتباطها  ال�سعودية  للقهوة  الثقافية 
تعك�ش املبادرة طبيعة العالقة الفريدة بني القهوة ال�سعودية والهوية ال�سعودية، 
عرب التاريخ ويف جميع املناطق يف اململكة، وذلك باعتبارها منتجاً ثقافياً بامتياز، 
مبختلف  ال�سعوديني  عن  ُعرفت  التي  ال�سيافة  وح�سن  الكرم  مبظاهر  يرتبط 

�سرائحهم.

االحتفال باأبطال خط الدفاع االأول يف اإك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام:

زار �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�ش التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�ش مكتب 
اأبوظبي التنفيذي، اجلناح الوطني لدولة االإمارات يف اإك�سبو 2020 دبي.

واطلع �سمّوه على خمتلف اأق�سام وموا�سيع اجلناح التي ت�سرد ق�سة الدولة التي اأ�سبحت موطناً ل�سعوب 
200 جن�سية. والتقى �سمّوه بفريق عمل اجلناح الوطني، واأثنى على جهودهم يف  اأكرث من  العامل من 
ا�ستقبال �سيوف االإمارات من خمتلف اأنحاء العامل، واأ�ساد بتجربة اجلناح يف اإبراز االإرث الثقايف العريق 
لالإمارات. وي�سرد اجلناح الوطني لدولة االإمارات يف "اإك�سبو 2020 دبي" للمجتمعات املحلّية والعاملّية 
وتطلعات  العريق  تاريخها  عمق  يف  ال�ساربة  ما�سيها  وج��ذور  اأج��داده��ا  واإرث  �سعبها  اأ�سالة  عن  ق�س�ساً 

قيادتها نحو م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة.

خالد بن حممد بن زايد يزور اجلناح الوطني 
لدولة االإمارات يف اإك�سبو 2020 دبي

نادي دبي ل�سباقات الهجن: اإك�سبو 2020 
ي�سلط ال�سوء على ثقافتنا وقيمها االأ�سيلة

برنامج »متطوعو اأ�سرت« يجري تدريبًا توعويًا على دعم احلياة 
االأ�سا�سي للزوار يف اجلناح الهندي يف »اإك�سبو 2020 دبي« 

اإك�سبو 2020 دبي يحتفل بعام القهوة ال�سعودية
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قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حنان في�سل حممود علي اليماين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف اروى علي جازم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
كافيه-  اند  ال�س�����ادة/هاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1173719 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حنان في�سل حممود علي اليماين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبري عبداهلل عو�ش باروي�ش

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساوند لال�ست�سارات 

 CN والدرا�سات البيئية ذ.م.م رخ�سة رقم:1161877 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علي قائد �سالح احلربي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �ساهر رفيق مو�سى البورنو

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كا�سم لتجارة ال�سكراب 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4271088 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعيد الع�سري خادم �سلبود اخلييلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سغري �سعيد خليفه اخلييلي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الف�ستان املا�سي للخياطة 

CN قد تقدموا الينا بطلب والتطريز رخ�سة رقم:2835600 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مبارك �سعيد هالل علي ال�سليماين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سالح يحيى ح�سن نا�سر احلارثي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
برذر  بج  بينوي  ال�س�����ادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1061935 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم العلي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد خمي�ش حممد عي�سى الظاهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف نوفل �ساندروت ميتال
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ويت وينج خلدمات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املوتور رخ�سة رقم:3863474 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبدالوهاب عبداهلل خمي�ش املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف يو�سف مال اهلل عبيد ظالم القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
اندك�ش  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1759994 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل ح�سن حممد ح�سن املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف فاطمه مب�سر ب�سور حربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بي هني 

CN �سبون لتجارة الع�سل رخ�سة رقم:2744866 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بولي�ش 

بل�ش لتنظيف وتلميع ال�سيارات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2864357 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:يو تي ا�ش للخدمات الهند�سية �ش.ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 9، 0 مبنى ال�سيخ �سيف حممد خليفة واخرين

CN 3005628 :رقم القيد يف ال�سجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�سر اجلمعية  بتاريخ:2022/1/27 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250002779
تاريخ التعديل:2022/01/28

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
املتحركة والكمبيوتر  الهواتف  ال�س�����ادة/ابل كري ل�سيانة  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1407126 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نعيم اهلل راحيم اهلل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على عبداهلل م�سعود عامر ال�سام�سى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / على عبداهلل م�سعود عامر ال�سام�سى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*2.85 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ابل كري ل�سيانة الهواتف املتحركة والكمبيوتر

APPLE CARE MOBILE PHONES AND COMPUTER MAINTENANCE 

اإىل /ابل كري ل�سيانة الهواتف املتحركة والكمبيوتر ذ.م.م
APPLE CARE MOBILE PHONES AND COMPUTER MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الريف املمتاز لل�سيانة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1146991 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خوندكار انعام احلق %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد احت�سام اول احلق خالد العاه احلق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر احمد نا�سر الريا�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد اخطر ح�سني حممد ابواحل�سني
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الريف املمتاز لل�سيانة العامة ذ.م.م 
EXCELLENT REEF GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/اك�سلنت ريف لل�سيانه العامه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
EXCELLENT REEF GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة نيو حميم

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2921309 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بينا م�سعود فريانكوتى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف على احمد �سلمان يعقوب احلمادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالنا�سر كاالجنادى عبدالرحمن كاالجنادى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقاله نيو حميم 
BAQALA NEW HAMEEM 

اإىل /بقاله نيو حميم - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
BAQALA NEW HAMEEM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ش ان �سي الفالني العاملية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1001437 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اإ�ش اإن �سي الفالني العاملية العربية املحدودة  

SNC Lavalin International Arabia LTD

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة موؤ�س�سة الرمي للتجارة العامة ومتثيل ال�سركات 
AL REEM GENERAL TRADING&REPRESENTATION OF COMPANIES ESTABLISHMENT

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�ش ان �سى ال فالني العاملية
Snc Lavalin International

تعديل وكيل خدمات / حذف - موؤ�س�سة الرمي للتجارة العامة ومتثيل ال�سركات 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ ا�ش ان �سى الفالني العاملية

S N C LAVALIN INTERNATIONAL

اإىل /اإ�ش اإن �سي الفالني العاملية العربية املحدودة 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL ARABIA LTD

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/غزال ال�سحراء لتجارة املوا�سي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1502623 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مق�سود احمد غالم ح�سن %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداللطيف �سعيد بخيت عمرو العامرى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ غزال ال�سحراء لتجارة املوا�سي 

DESERT GHAZAL  DESERT GHAZAL LIVESTOCK TRADING

اإىل /غزال ال�سحراء لتجارة املوا�سي - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 

LIVESTOCK TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/علياء لل�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3759797 

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اإىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ علياء لل�سيانة العامة اإىل 

ALIA GENERAL MAINTENANCE 

علياء لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

ALIA GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/علي حممد علي للمقاوالت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4169180 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود ثروت حممد احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على حممد على حممد �سليمان
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ش الواحد �ش م خ اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ علي حممد علي للمقاوالت 
ALI MOHMED ALI CONTRACTING 

اإىل /حممود ثروت حممد للمقاوالت العامة- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
 MAHMOUD THARWAAT MOHAMED GENERAL CONTRACTING-

SOLE PROPRIETORSHIP L L C

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال حديد الت�سليح 4390005
تعديل ن�ساط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البال�سرت( 4330009

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال النجارة امل�سلحة  4390004
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا عامل جري ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2892049 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عامل جري ليت ابو طاهر %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوهيدول اال�سالم �سوفى اهلل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عامل جري ليت ابو طاهر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالقيوم ليت عبدالعزيز

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوهيل مياه فاروق مياه
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 365758:تاريخ: 2021/11/30

بيانات االأولوية: 
اال�سم: اإكاتريا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.

وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
للغايات  االأن�سطة  تنظيم  املنزلية،  اال�ستهالكية  واملنتجات  واملرطبات  باالأطعمة  املتعلقة  التعليمية  امل�سورة 
الرتفيهية واال�ستجمامية وجميعها متعلقة باالأطعمة واملرطبات واملنتجات اال�ستهالكية املنزلية واال�ست�سارات 
يف هذا املجال، امل�سورة التعليمية املتعلقة باالأطعمة وامل�سروبات والرفاهية، تنظيم االأن�سطة للغايات الرتفيهية 
واال�ستجمامية وجميعها متعلقة باالأطعمة وامل�سروبات والرفاهية واال�ست�سارات يف هذا املجال، تنظيم واإجراء 
الن�سو�ش،  ن�سر  والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  النقا�سات،  وجمموعات  العمل  وور�سات  الدرا�سية  احللقات 
اأو  ثقافية  لغايات  للجمهور  واالأدب  املرئي  الفن  اأعمال  عر�ش  تعليمية،  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�ش  تنظيم 

تعليمية، خدمات الرتفيه، خدمات املعلومات عن الرتفيه، املن�سورات االلكرتونية عرب االنرتنت.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ekaterra باللغة االإجنليزية بخط مميز باللون االأخ�سر فوقها 

ر�سم لدائرة باللون االأخ�سر بها حرف ال� e باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�ش.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت  29 يناير 2022 �لعدد 13455

EAT 182040
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•• اأبوظبي-وام: 

اأكد ريا�سيون اأن دولة االإمارات جنحت 
تداعيات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ب����ج����دارة 
ف���ريو����ش ك���ورون���ا، ����س���واء م���ن ناحية 
توفري امل�ست�سفيات اأو العالج املنا�سب، 
اللقاحات  م���ن  ال���ع���دي���د  اع���ت���م���اد  اأو 
دون  للجميع  وتوفريها  عامليا  االأب��رز 
من  اأو  قيا�سي،  وق��ت  ويف  ا�ستثناء  اأي 
خالل احلمالت التوعوية اال�ستباقية 
الإحاطة كل �سرائح املجتمع مبا يوفر 

لهم التدابري الوقائية.
وجنومها  الريا�سة  م�سوؤولو  واأجمع 
االإجراءات  بتطبيق  االل��ت��زام  اأن  على 
ونوع  وطنية،  م�سوؤولية  االح��رتازي��ة 
من اأنواع رد اجلميل لدولة االإمارات، 
وخل��ط ال��دف��اع االأول ال���ذي ب��ذل كل 
املنت�سبني له جهودا كبرية على مدار 
املجتمع  ق��اد  مب��ا  املا�سيني،  ال��ع��ام��ني 

وعودة  ت��دري��ج��ي��ا  للتعايف  االإم���ارات���ي 
واأ�س�ش  القطاعات،  معظم  يف  احل��ي��اة 
اإماراتية منوذجية للعامل يف  لتجربة 
الوعي  مبنتهى  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 

والثبات واجلدارة.
وقال خليل اأهلي املدير ال�سابق ملنتخب 
ال�ساطئية:  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االإم�������ارات 
من  اجلميع  كان  الغالية  دولتنا  "يف 
ي���زال���ون  وال  وم���ق���ي���م���ني  م���واط���ن���ني 
الرعاية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف  �سوا�سية 
ب�����س��ك��ل ع�����ام وم�����ن ف����ريو�����ش ك���ورون���ا 
اخل�سو�ش،  وج����ه  ع��ل��ى  وت���داع���ي���ات���ه 
وكذلك يف احل�سول على التطعيمات 
املنا�سبة الحقا باملجان، وهو اأحد ابرز 

اجلوانب امل�سيئة يف هذه االأزمة".
االإمارات  ملنتخب  ال�سابق  املدير  وقال 
االأمر  "هذا  ال�ساطئية:  ال��ق��دم  لكرة 
وقيادتنا  ب���وط���ن���ن���ا  ل��ل��ف��خ��ر  ي����دع����و 
اأنها  اأكدت من البداية  الر�سيدة التي 

جميعا  نخرج  حتى  و�ستظل  بجانبنا 
من هذه االأزم��ة ب�سالم واأم��ان، واالآن 
املتحورة  ان��ت�����س��ار  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
عدد  وزي����ادة  "اأوميكرون"  اجل��دي��دة 
احل�������االت، ي��ق��اب��ل ذل����ك ب���امل���زي���د من 
ح���م���الت ال���ت���وع���ي���ة وااله����ت����م����ام من 
ان��ه��اء االأم���ر �سريعا، وه��و الذي  اأج��ل 
اأفراد  جميع  من  ايجابي  دور  يتطلب 

املجتمع".
واأ�ساف خليل اأهلي: "علينا اأن ن�سكر 
يوا�سلون  والذين  االأول  الدفاع  خط 
كانت  مهما  واخ���ال����ش  ب��ج��د  عملهم 
امل��ت��اع��ب وامل�����س��اع��ب وال��ت��ح��دي��ات، اإال 
انهم م�ستمرون يف القيام بعملهم على 
�سكرا  كلمة  فاإن  وبالتايل  وجه،  اأكمل 

لي�ست كافية لهم".
الظاهري  خ��ل��ود  ق��ال��ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
االإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�ش  ع�سو 
مبا  ن��ف��خ��ر  اأن  "علينا  ل���ل���دراج���ات: 

للمجتمع  االإم���������ارات  دول�����ة  ق��دم��ت��ه 
املحلي والدويل من اأجل اخلروج من 
اأزمة كورونا ب�سالم، منذ بداية انت�سار 
تزال  ال  حيث  االآن،  وحتى  الفريو�ش 
ت��ق��وم ب��دوره��ا ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، ومل 
املحلي  املجتمع  على  دعمها  يقت�سر 
اأي جهد يف  فقط، بل غنها مل تدخر 
االإم����ارات  خ���ارج  املحتاجني  م�ساعدة 
دائ���م���ا وقبلة  ال���ع���ط���اء  اأر�������ش  الأن���ه���ا 

الت�سامح واالإن�سانية".
واأ�سافت: "الكل يعلم كيف اأثرت هذه 
وما  ال��ع��امل،  دول  على جميع  االأزم���ة 
اأو�ساع  قامت به يف تغيري الكثري من 
الدول واالأفراد، لكن يف دولتنا الغالية 
قيادتنا  اأو هموم،  اأعباء  اأي  مل نحمل 
لنا  ووف���رت  بجانبنا  ك��ان��ت  ال��ر���س��ي��دة 
هذه  اأج��ل جت��اوز  امل�ستلزمات من  كل 
الظاهري  خ��ل��ود  وق��ال��ت  الظروف". 
"علينا  املجتمع:  الأف���راد  ر�سالتها  يف 

املعنية  اجلهات  تعليمات  كافة  تنفيذ 
ب�ساأن االجراءات االحرتازية للوقاية 
من فريو�ش كورونا، وتطبيق التباعد 
وارتداء الكمام طاملا كان االأمر يتطلب 
اأج���ل احل��ف��اظ على انف�سنا  ذل��ك م��ن 

وعلى من حولنا".
ال�سابق  ال���الع���ب  ���س��ع��د  ب��خ��ي��ت  اأم�����ا 
القدم والعب  لكرة  االم��ارات  ملنتخب 
"نتوجه  ف��ق��ال:  ح��ال��ي��ا  اجلوجيت�سو 
بكلمة �سكر وعرفان لقيادتنا الر�سيدة 
ول��دول��ة االإم�����ارات ع��ل��ى ك��ل الرعاية 
وال��دع��م ال���ذي ت��وف��ره الأب��ن��ائ��ه��ا وكل 
امل��ق��ي��م��ني ب��ه��ا، مم��ا ك���ان ل��ه االأث����ر يف 
احلياة،  لطبيعة  التدريجية  ال��ع��ودة 

وهذا ي�ستوجب منا التفاعل االإيجابي 
والتعليمات  االإج�������������راءات  ك����ل  م����ع 
حتى  املخت�سة،  اجلهات  من  ال�سادرة 
ون�����س��ان��د ج��ه��ود دولتنا  ب�����س��الم  من���ر 
العب  واأمت  التدريجي".  ال��ت��ع��ايف  يف 
منتخب االإم��ارات ال�سابق لكرة القدم 
ت�سريحاته بتوجيه ر�سالة اإىل ابطال 
خط الدفاع االأول قائاًل: "�سكرا لكم 
على م��ا ق��دم��ت��م��وه، ج��ه��ودك��م مقدرة 
باالن�سمام  ون��ت�����س��رف  ج��م��ي��ع��ا،  م��ن��ا 
لنا  اأت���ي���ح���ت  اإذا  مل�����س��اع��دت��ك��م  اإل���ي���ك���م 
ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ط��وع م���ن اأج����ل خدمة 
ممتنني  لكم  اأوف��ي��اء  �سنظل  ال��وط��ن، 

لت�سحياتكم".

•• اأبوظبي - وام:

نفذت اإدارة املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة بقطاع اأمن 
املجتمع يف �سرطة اأبوظبي بالتعاون مع موؤ�س�سة زايد العليا 
الأ�سحاب الهمم، وجمعية االإمارات لل�سم جولة تعلم لربامج 
بلغة  باال�ستعانة  لل�سباب  اأبوظبي  مركز  املرورية يف  النقاط 
من  واجلمهور  املنت�سبني  م��ن  اجلامعيني  وتوعية  االإ���س��ارة 
ال�سمع" بتفادي تراكم  ال�سم و�سعاف  "فئة  الهمم  اأ�سحاب 

النقاط املرورية.
وا�ستمل الربنامج على تعلم مهارات جديدة الأ�سحاب الهمم 
وتوفري بيئة تعليم تفاعلية من خالل م�ساحات التعلم عن 

كم�ساحات  والتعليم  للتعلم  لل�سباب  اأبوظبي  مركز  يف  بعد 
واال�ستديو  وامل��ر���س��م  وامل��ع��م��ل  وامل��ك��ت��ب��ة  وامل��خ��ت��رب  ال��ور���س��ة 

وغريها.
تراكم  على  املرتتبة  ال�سلبية  االآث��ار  على  امل�ساركون  وتعرف 
اليومية،و  مهامهم  اجن��از  ا�ستمرارية  يف  امل��روري��ة  النقاط 
و�سعاف  ال�سم  فئة  حتديات  ح��ول  للحوار  حمطات  تخللت 
ال�����س��م��ع ع��ل��ى ال���ط���ري���ق، وال���ت���ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى ق��ي��ادت��ه��م نحو 
اأبرزها  و  وم��ق��ار اجل��ام��ع��ات، وح�سر احل��ل��ول  العمل  اأم��اك��ن 
 " الوات�ساب   " االجتماعي  التوا�سل  تطبيقات  ا�ستخدام  يف 
و�سعاف  ال�سم  فئة  تربط  االإ���س��ارة  بلغة  جمموعة  باإن�ساء 

ال�سمع يف اإمارة اأبوظبي مع ق�سم برامج النقاط املرورية.

ال�سمع  ال�سم و�سعاف  املتعامل من فئة  واطلعوا على رحلة 
النقاط  برامج  ق�سم  يوفرها  التي  اخل��دم��ات  اإىل  للو�سول 
املرورية، كما مت تزويدهم مبن�سور رقمي لتي�سري و�سولهم 
اإىل مراكز تقدمي اخلدمة، واالإطالع على املخالفات املرورية 

وما يقابلها من نقاط مرورية.
وت�سمنت اجلولة �سرحا حول توجهات واهتمامات اجلامعيني 
من منت�سبي �سرطة اأبو ظبي من فئة ال�سم و�سعاف ال�سمع 
ال��وط��ن ودور  اإىل ت��وظ��ي��ف م��ع��رف��ت��ه��م يف خ��دم��ة  و���س��ع��ي��ه��م 
تذليل  يف  امل��روري��ة  النقاط  برامج  كق�سم  اخلدمية  اجلهات 
التحديات التي يواجهونها على الطريق للو�سول اإىل مقار 

العمل و اجلامعات.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود

عرب جناح ميامنار يف اأك�سبو 2020 عن �سعاره بكل التفا�سيل الدقيقة، بداية 
اجلناح  بت�سميم  التقنية  يانغون  غرب  جامعة  يف  جامعي  طالب  تكليف  من 
العامل،  ح��ول  دول���ة   192 م��ن  اك��رث  فيه  ت�سارك  دويل  معر�ش  يف  للم�ساركة 
فال�سعار يهدف اإىل االإلهام والتاأمل والتفكري الذاتي، واعطاء الثقة لطالب 
االإن�سان،  يف  حقيقيا  ا�ستثمارا  يعد  بالدولة  للتعريف  ال�سباب  من  اجلامعات 
الثقافة والتاريخ والقيم واملبادئ  ال�سباب يف جت�سيد  واأن تعتمد الدولة على 
يجعل العامل ي�سيد بهذه الثقة ويعلم الزائر اأن االإن�سان له قيمة يف هذا البلد 

اجلميل.
لقد متكن امل�سمم من جت�سيد روؤية الدولة مبنظور جمع بني القدمي وميثله 
التاريخ والرتاث والثقافة وبني ما هو حديث ومتطور، فاعتمد امل�سمم على 

ابراز دولته ب�سكل مرموق و�سلط ال�سوء على تاريخها العريق بتفا�سيل ب�سيطة 
م�سنوعة من اخل�سب، فمع بداية رحلة الزائر ودخوله اجلناح �سيكت�سف انه 
واجل��دران عليها  باالأبي�ش  امللون  �سوارع موازية م�سنوعة من اخل�سب  اأم��ام 
جدريات و�سور حتكي تاريخ اأمة، وثقافة �سعب اأمن بالتعاي�ش ال�سلمي وتعدد 
الذهنية عند اجلمهور من خالل  ال�سورة  واأهتم اجلناح برت�سيخ  الثقافات، 
انت�سار ال�سما�سي على اجلدران املمتدة بطول اجلناح ومرتبة ترتيبا جميال 
اأهمية  عن  للت�ساوؤل  الزائر  ويدعو  امللهم،  والتنا�سق  الرفيع  ال��ذوق  عن  ينم 
اأن ال�سم�سية التى تقي الب�سر من املطر  ال�سم�سية عند هذا ال�سعب، فيت�سح 
وا�سعة ال�سم�ش لها قد�سية عقائدية حتى ان �سم�سية تتفاوت يف قيا�سها من 
الرجال اإىل الن�ساء واالأطفال، حيث اأن ال�سم�سية عند الرجال تكون 16 بو�سة 
بينما عند الن�ساء 14 بو�سة وعند االأطفال 10 بو�سات فقط اأما عند الرهبان 
فتكون باللون االأحمر فقط، واألوان ال�سما�سي مزرك�سة بلون احلياة واجلمال 

، وتعبريا عن اأن الدولة مير من خاللها ع�سرات االأنهار التى ت�سهم يف احلياة 
وت�سكل جمال ميامنار الطبيعية وتعطي انطباع باجلمال اخلالب من خالل 

جمموعة من النباتات والكائنات الرائعة يف املحميات واملتنزهات العامة.
جتذب  التى  واماكن  اأر�سها  خ�سوبة  اأك�سبو  يف  ميامنار  جناح  ت�سميم  يربز   
ال�سياح وترمي اإىل وجود اأجود اأنواع االأحجار الكرمية يف العامل التى ت�ستخرج 
ومواردها  معاملها  وم��ن  الي�سم  واأح��ج��ار  االأحمر  الياقوت  مثل  مناجمها  من 
النمور  مثل  واحليوانية  النباتية  االأن����واع  م��ن  مذهلة  جمموعة  الطبيعية 
املتنوعة، كما ي�سم اجلناح لوحات على  النادرة والفرا�سات  والفيلة والطيور 
اجلدريات واملن�سوجات ومنتجات التطريز واالأواين املطلية التى جت�سد ثقافة 

الدولة.
وينتقل الزائر من مرحلة الثقافة والتاريخ اإىل جدريات ومرحلة من الرتاث 
التقليدية   النينجا وارتدائهم املالب�ش  يف ميامنار، حيث جاءت �سورا جت�سد 

اإىل  ال��رتاث، باالإ�سافة  ب��االت بدائية من  مع وج��ود ن�ساء وهن يطحن االأرز 
املعروفة لديهم، ف�سال  اليدوية  امل�سغوالت  االأقم�سة وي�سنعن  ين�سجن  ن�ساء 
عن وجود حلقات متتالية ترتديها الن�ساء يف الرقبة لتجعل اأعناقهن طويلة.

اإىل  تعود  التى  الفنية  واحل��رف  اليدوية  للم�سغوالت  رك��ن  اجلناح  وخ�س�ش 
الرتاث القدمي، وقبل باب اخلروج يرى الزائر العديد من النماذج اخل�سبية 
خ�سبية  وعربة  والن�ساء،  للرجال  مناذج  على  التقليدية  واملالب�ش  والتماثيل 
مزرك�سة باحلجم الطبيعي، وركن للمن�سوجات والهدايا التذكارية ليحتفظ 

بها الزائر عند عودته لبالده.
ويهتم اجلناح بعر�ش االأعمال والفر�ش اال�ستثمارية على رجال االأعمال وعقد 
اتفاقيات وعقود تعاون بينها وبني دول العامل امل�ساركة يف اأك�سبو، كما ي�سعى 
الدولة  فيها  يكت�سف  �سياحية  لزيارة ميامنار يف رحلة  ال��زوار  اجلناح جلذب 

بعيدا عن احلياة االفرتا�سية التى متكن امل�سمم من نقلها

•• دبي-وام:

ناق�ش اأ�سبوع ال�سحة واللياقة اأم�ش خالل جل�سة نظمها جناح املراأة بعنوان 
اىل  امل��ا���س��ي  م��ن  ال�سحة  يف  وامل�سلمات  ال��ع��رب��ي��ات  ال���رائ���دات  م�سار  "ر�سم 

احلا�سر" دور املراأة يف جمال الطب.
املجال  ه���ذا  يف  ال���ب���ارزة  الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  نخبة  اجلل�سة  يف  ���س��ارك��ت 
الدولية  لل�سوؤون  االأول  الرئي�ش  نائبة  اجلل�سة  مديرة  العوي�ش  هند  منهن 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  الر�سمية  وغ��ري  الدولية  املنظمات  من  للم�ساركني 
املن�سوري  ال�سحاك  �سعيد  ح��واء  والدكتورة  املتحدة..  العربية  االإم���ارات   -
"�سونو�ستيك"  �سركة  ورئي�سة  وموؤ�س�سة  وخمرتعه  �سماء  غ��دد  ا�ست�سارية 
االحتادي  الوطني  املجل�ش  وع�سوة  الوطن  �سندوق  اإدارة  جمل�ش  وع�سوة 
بالقاهرة  االأمريكية  اجلامعة  يف  م�ساركة  واأ�ستاذة  موؤلفة  خلو�سي  وحنان 
ولينا �سديد ،ال�سريك الرئي�سي لل�سناعات ال�سحية يف "براي�ش ووترهاو�ش 

املوؤ�س�ش  ال�سريك   ، خ��رام  �سعيد  �سارة  االأو�سط" والدكتورة  ال�سرق   - كوبرز 
والرئي�ش التنفيذي ل�سركة Sehat كاهاين و�سبكة مقدمي خدمات �سحية 
بالكامل توفر اجلودة والرعاية ال�سحية يف باك�ستان للمحتاجني با�ستخدام 

التطبيب عن بعد.
وتناولت الن�ساء امل�ساركات خالل اجلل�سة دور املراأة امل�سلمة يف تطوير حقول 
 ، االإ���س��الم��ي  التاريخ  ذل��ك  يف  مب��ا  التاريخ  م��ر  على  العامة  وال�سحة  الطب 
ال�سدارة  اإىل  النبي  عهد  يف  تعي�ش  كانت  التي  االأ�سلمية  رفيدة  رفعت  حيث 
الأنها اأن�ساأت اأول عيادة اأو م�ست�سفى يف الع�سر االإ�سالمي كانت تعالج الرجال 

والن�ساء يف اأوقات ال�سلم واحلرب.
التي  اخلبرية  االأ�سلمية  رفيدة  االإ�سالمية  بال�سخ�سية  امل�ساركات  واأ���س��ادت 
اأظهرت بو�سوح تفوقا مهنيا يفوق تفوق العديد من الرجال يف االأمة والتي 

نالت هي وفريقها الن�سائي ثقة واحرتام االأمة.
اأخرى  م��رة  احل��دود  العربية  املنطقة  يف  الن�ساء  تك�سر  احلا�سر  الوقت  ويف 

وبف�سل التقنيات اجلديدة تزدهر وتتفتح �سناعة جديدة بالكامل حتت ا�سم 
العربي جتد االإمارات نف�سها يف طليعة هذه التطورات  العامل  "فيمتك" ويف 

اجلديدة.
امل��راأة ج��زء ال  التاريخية تربهن على وج��ود  االأدل��ة  اإن  العوي�ش  وقالت هند 
غنى عنه من اأنظمة الرعاية ال�سحية من االأعمار املبكرة من خالل امل�سادر 
املوثوقة مثل الق�س�ش والر�سومات التاريخية التي حتكي دور املراأة يف جمال 

هذا القطاع املهم.
املكانة  فاإن  بيئته لذا  نتاج  ال�سخ�ش هو  اإن  ال�سحاك  الدكتورة حواء  وقالت 
اخلا�سة  للمبادئ  ا�ستمرارية  اإال  لي�ست  االإم����ارات  يف  امل����راأة  احتلتها  ال��ت��ي 
باحرتام املراأة التي تعززها الثقافة العربية االإ�سالمية وتوفر لها بيئة اآمنة 
جماالت  يف  حتقيقها  ا�ستطاعت  التي  النجاحات  اأن  اإىل  ..م�سرية  لالإزدهار 
عدة يقدم حلوال الحتياجات املراأة و�سحتها النف�سية واجل�سدية مبا ي�ساهم 

يف تعزيز مكانة املراأة.

و�سرحت الدكتورة حنان خلو�سي اأن متكني املراأة لي�ش باالأمر اجلديد على 
ال�سحة  امل��راأة على جمال  وثقفاتنا وهيمنة  تاريخنا  املنطقة فهي جزء من 
والقابالت  االأط���ب���اء  فغالبية  وم��ث��ب��ت..  م�سجل  اأم���ر  ال��ت��اري��خ  يف  وال��ع��اف��ي��ة 
االأمهات  من  تنتقل  املعرفة  كانت  ذل��ك  وقبل  ن�ساء  واملمر�سات  واملعاجلني 
لالأبناء ولكن بداية القرن الثامن ع�سر ودخول التكنلوجيا احلديثة تزعزع 

موقعها لتعود موؤخرا لتقلد مكانتها يف هذا املجال.
وقالت لينا �سديد اإن املراأة تتقلد اليوم منا�سب رفيعة يف العديد من ال�سركات 

العاملة على الرغم من كافة الظروف والتحديات التي تواجهها.
يذكر اأن اأ�سبوع ال�سحة واللياقة يف اإك�سبو 2020 دبي الذي متتد فعالياته 
2 فرباير املقبل بالتعاون مع جامعة حممد بن  اإىل  27 يناير احلايل  من 
را�سد للطب والعلوم ال�سحية ومنظمة ال�سحة العاملية يناق�ش ق�سايا تتعلق 
الرعاية  اإىل  الو�سول  الإتاحة  االأ�سا�سي  وال��دور  والنف�سية  العقلية  بال�سحة 

ال�سحية يف بناء جمتمعات �سليمة.

ريا�سيون: االلتزام باالإجراءات االحرتازية 
م�سوؤولية وطنية ل�سمان �سالمة اجلميع

�سرطة اأبوظبي توعي اأ�سحاب الهمم بربنامج النقاط املرورية

جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي يناق�س دور املراأة يف جمال الطب

عربة خ�سبية و�سما�سي مزرك�سة ومالب�س تقليدية 
اأهم ما مييز جناح ميامنار يف اأك�سبو 2020

اجلناح اجلوي يف �سرطة دبي 
ينقل مري�سة حال ا�سطراب 

البحر دون الو�سول اإليها
•• دبي-الفجر:

�سارعت النجدة اجلوية يف مركز اجلناح اجلوي يف �سرطة دبي، وبالتعاون مع 
عمرها  من  الثالث  العقد  يف  مري�سة  بنقل  االإ�سعاف،  خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة 

حتمل اجلن�سية الهندية، اإىل م�ست�سفى را�سد بدبي، لتلقي العالج.
اإن  اجل��وي،  نائب مدير مركز اجلناح  امل��زروع��ي،  العقيد طيار خلفان  واأو�سح 
بالغاً ورد اإىل مركز القيادة وال�سيطرة، يفيد بوجود حالة مر�سية يف منتجع 
اننتارا يف جزر العامل، ويتعذر على فرق االإنقاذ البحري الو�سول اإليها، نظرا 
1500مرت،  م��ن  اأق���ل  اإىل  ال��روؤي��ة  وت���دين م�ستوى  االأح����وال اجل��وي��ة،  ل�سوء 

وو�سول �سرعة الرياح اإىل 40 عقدة، مع ا�سطراب يف اأمواج البحر.
واأ�ساف العقيد " ا�ستجبنا فوراً، وا�ستعنا بطائرة مركز اجلناح اجلوي، ليتوجه 
الطيارون وامل�سعفون اإىل املكان عرب مطار اآل مكتوم الدويل، وينجحون يف نقل 

املري�سة، وحالتها م�ستقرة اإىل م�ست�سفى را�سد.
واأكد العقيد اأنهم على اأهبة اال�ستعداد دائما لتلبية كافة النداءات الطارئة ليال 
اأو نهارا، منوها بكفاءة طياري اجلناح اجلوي، وقدرتهم على العمل يف خمتلف 
الظروف، واتخاذ القرارات املنا�سبة يف التعامل مع املواقف، واأنهم مدربون على 
الرب والبحر، مبا تلقوه من تدريبات وفق  الطارئة يف  مواجهة اال�ستدعاءات 
اأعلى املعايري العاملية، حر�سا على اإنقاذ االأرواح واحلفاظ على �سالمة االأفراد. 

جناح �سرطة اأبوظبي ي�ستقطب زوار مهرجان ال�سيخ زايد
•• اأبوظبي- وام: 

ا�ستقطبت من�سة مديرية مكافحة املخدرات بقطاع االأمن اجلنائي 
يف �سرطة اأبوظبي عددا كبريا من زوار مهرجان ال�سيخ زايد مبنطقة 

الوثبة.
واطلع الزوار على اأهداف خدمة فر�سة اأمل التي تتيح طلب العالج 
ملتعاطي املواد املخدرة بطريقة ت�سمن ال�سرية التامة وجهود املديرية 

يف مكافحة املخدرات وتوعية املجتمع مبخاطر االإدمان.
واأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة املخدرات 
اأبوظبي بامل�ساركة يف الفعاليات واملهرجانات الهادفة  اهتمام �سرطة 
ال�ستقطاب �سرائح جمتمعية خمتلفة بهدف ن�سر التوعية ال�سرطية، 

ورفع احل�ش االأمني لدى اأفراد املجتمع.
ول��ف��ت اإىل احل���ر����ش امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم ال��وق��اي��ة من 
والوقاية  الوعي  ون�سر  واالأم���ان،  االأم��ان  م�سرية  وتعزيز  اجلرمية، 
من اآفة املخدرات التي تتطلب توحيد اجلهود للحد منها من خالل 

الرقابة والتثقيف.
ادارة مكافحة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ع��ام��ري  �سليم  امل��ق��دم حممد  واأو���س��ح 
املخدرات يف العني اأن "فر�سة اأمل" هي خدمة رقمية تقدمها �سرطة 
املواد املخدرة بطريقة ت�سمن  العالج ملتعاطي  اأبوظبي وتتيح طلب 
الفعال  التن�سيق  خ��الل  من  توعوية  برامج  وتقدم  التامة  ال�سرية 
مع موؤ�س�سات واأفراد املجتمع وتفعيل ال�سراكة املجتمعية للحد من 

انت�سار االآفة.
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اإّن  املتحدة تلك، قالت نوالند  الواليات  �سوؤال عن �سبب ثقة  على  ورّداً 
الالزمة  امل�سادقات  بعد وال ح�سل على  تتّم جتربته  االأنابيب مل  خط 

من الهيئات الناظمة االأملانّية.
واأ�سافت “�سنتعاون مع اأملانيا ل�سمان اأال مي�سي خّط االأنابيب قدماً«.

و�سيح�سر ملّف خط االأنابيب خالل حمادثات امل�ست�سار االأملاين اأوالف 
�سولت�ش يف البيت االأبي�ش يف 7 �سباط/فرباير.

اأمام الربملان يف  اأنالينا بريبوك قالت  وكانت وزيرة اخلارجّية االأملانّية 
قوّية”  عقوبات  حزمة  على  “تعمل  حكومتها  اإّن  اخلمي�ش  �سابق  وقت 
2 يف حال هاجمت رو�سيا  “من بينها نورد �سرتمي  مع حلفاء غربّيني 

اأوكرانيا«.
وب��ال��ت��وازي م��ع ال��ّت��ه��دي��د ب�����س��الح ال��ط��اق��ة، تعمل وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى خّط 

الدبلوما�سّية.

وافقت،  لكّنها  دبلوما�سّيني.  وف��ق  اجلمعة،  ي��وم  االأم��ن  ملجل�ش  اجتماع 
بح�سب هذه امل�سادر، على تاأجيله اإىل يوم االثنني حّتى ال يتزامن مع 
اجتماع هاتفي مقّرر اجلمعة بني الرئي�سني الفرن�سي اإميانويل ماكرون 
كانون  منت�سف  يف  ملّحت  وا�سنطن  وكانت  بوتني.  فالدميري  والرو�سي 
الثاين-يناير اإىل اأّنها ال تنوي اللجوء اإىل جمل�ش االأمن اإاّل بعد ح�سول 
تدّخل ع�سكرّي حمتمل يف اأوكرانيا، مثلما ح�سل يف حالة �سبه جزيرة 

القرم.
لكّن ال�سفرية غرينفيلد قالت يف بيانها  اأم�ش اخلمي�ش “االآن لي�ش وقت 
مطلوب  اأم��ر  املجل�ش  جانب  من  الكامل  االهتمام  وال��رتّق��ب.  االنتظار 

االآن«.
اإىل ذلك كّرر الرئي�ش االأمريكي جو بايدن التاأكيد لنظريه االأوكراين 
فولودميري زيلين�سكي اخلمي�ش اأّن الواليات املّتحدة وحلفاءها �سريّدون 
اأي�����س��ا عن  يف ح��ال ح���دوث غ��زو رو���س��ي الأوك��ران��ي��ا، متحّدثا  “بحزم” 
م�ساعدة اقت�سادّية اإ�سافّية لهذا البلد، وفق ما اأعلن البيت االأبي�ش يف 

بيان.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

املثري   ”2 ���س��رتمي  “نورد  ال���غ���از  خ���ّط  اأّن  امل��ّت��ح��دة  ال���والي���ات  اأّك�����دت 
غزت  ح��ال  يف  اخلدمة  يدخل  لن  واأملانيا،  رو�سيا  بني  ال��ّراب��ط  للجدل، 
طاولة  اإىل  ل�”العودة  نف�سه  الوقت  يف  الرو�ش  داعيًة  اأوكرانيا،  مو�سكو 

املفاو�سات«.
توازيا، اأعلنت وا�سنطن اخلمي�ش يف بيان اأّنها طلبت عقد جل�سة علنّية 
االثنني ملجل�ش االأمن الدويل حول االأزمة يف اأوكرانيا، ب�سبب التهديد 

الذي ُت�سّكله رو�سيا على االأمن وال�سلم الدولّيني.
نوالند  فيكتوريا  االأم���ريك���ي  اخل��ارج��ّي��ة  وزي���ر  م�ساعد  ن��ائ��ب��ة  وق��ال��ت 
مع  والوا�سحة جداً  القوّية جداً  نقا�ساتنا  ُنوا�سل  “نحن  لل�سحافّيني 
رو�سيا  غ��زت  اإذا  معكم:  وا�سحة  اأك���ون  اأن  ال��ي��وم  واأوّد  االأمل���ان،  حلفائنا 

اأوكرانيا، فبطريقة اأو باأخرى لن مَي�سي نورد �سرتمي 2 قدماً«.
اأ�سافت “اأعتقد اأّن الت�سريحات التي تخرج من برلني حّتى اليوم، قوّية 

جّداً«.

وقالت ال�سفرية االأمريكّية يف االأمم املّتحدة ليندا توما�ش غرينفيلد يف 
األف ع�سكري رو�سي منت�سرون على  “اأكرث من مئة  اإّن  بيان اخلمي�ش، 
احلدود االأوكرانّية، ورو�سيا مُتار�ش اأن�سطة اأخرى مزعزعة لال�ستقرار 
ُي�سّكل تهديدا وا�سحا لالأمن وال�سلم الدولّيني  اأوكرانيا، ما  ت�ستهدف 

ومليثاق االأمم املّتحدة«.
فتيل  ل��ن��زع  احلثيث  الدبلوما�سي  �سعينا  ُن��وا���س��ل  وق���ٍت  “يف  واأ���س��اف��ت 
االأوروبي  واالأم���ن  لل�سلم  اخلطر  التهديد  ه��ذا  مواجهة  يف  ال��ت��وّت��رات 
والعاملي... يجب على اأع�ساء جمل�ش االأمن اأن ينظروا يف الوقائع بال 

مواربة«.
وقالت الواليات املتحدة اخلمي�ش اإّنها طلبت عقد جل�سة علنّية االثنني 

ملجل�ش االأمن حول االأزمة يف اأوكرانيا.
اأن تتمّكن م��ن عقد  ت��اأم��ل يف  ال��والي��ات املتحدة  ك��ان��ت  ب���ادئ االأم���ر،  يف 

وا�سنطن تهدد بعرقلة العمل بـ »نورد �سرتمي 2« 

•• عوا�شم-وكاالت

اأعرب خبريان ع�سكريان اأمريكيان 
اأزمة  ت��وؤدي  اأن  عن خ�سيتهما من 
يهدد  ُم�سلح  ���س��راع  اإىل  اأوك��ران��ي��ا 
ب���ني رو�سيا  ب��ح��رب ع��امل��ي��ة ث��ال��ث��ة 

والغرب.
وا���س��ت��ه��ل اجل����رنال امل��ت��ق��اع��د ديل 
العديد  ق��اد  اأن  �سبق  ال��ذي  دايلي، 
ال��ع��م��ل��ي��ات اخلا�سة  وح�����دات  م���ن 
مكافحة  ج���ه���ود  ع���ل���ى  واأ������س�����رف 
االإره�������������اب ب������������وزارة اخل����ارج����ي����ة 
فارويل  ب��ي  وجيم�ش  االأم��ري��ك��ي��ة، 
درا�سات  ق�سم  يف  امل�سارك  الزميل 
احلرب يف كينغز كوليدج بجامعة 
ل��ن��دن، ال���ذي ق��دم امل�����س��ورة لقوات 
الدفاع  ووزارة  اخلا�سة  العمليات 
م��ق��ال��ه��م��ا يف جملة  االأم���ري���ك���ي���ة، 
بتاأكيد  انرت�ست”،  “نا�سيونال 
اإىل  والغرب  حاجة كل من رو�سيا 
“ا�سرتاتيجية كربى ُتعيد حتديد 
ما  طرف  كل  وتعطي  عالقاتهما، 
يلبي كربياءه وم�ساحله االأمنية، 
ومت��ن��ع ان���دالع ���س��راع ق��د يتحول 

اإىل حرب عاملية ثالثة«.

اأفكار قابلة للتنفيذ
اأح��د اجل��وان��ب الرئي�سة  اإن  وق��اال 
يف امل���وق���ف االأم���ري���ك���ي ي��ت��م��ث��ل يف 
تهديدات  على  ال��رد  ع��ن  االمتناع 
الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني، 
ا�ستباقي  م���وق���ف  اإىل  وحت��وي��ل��ه 
حلل االأزم��ة، واق��رتاح اأفكار قابلة 

للتنفيذ مل�سلحة الطرفني.
اال�سرتاتيجيات  الكاتبان  وط���رح 
امل���ع���ق���ول���ة ال����ت����ي ق����د ت����الئ����م كل 
اأط��������راف االأزم���������ة، وال����ت����ي يجب 
م�سرتكة  اأر�سية  الإيجاد  درا�ستها 

لتجنب احلرب.
واإذا ُو�سفت االإ�سرتاتيجية الكربى 
االأمريكي  الرئي�ش  انتهجها  التي 
ب�سيا�سة  اآيزنهاور  دواي��ت  االأ�سبق 
اال�سرتاتيجية  ف���اإن  “احتواء”، 
م�سمى  حت����ت  ت����ن����درج  امل���ق���رتح���ة 
رو�سيا،  اإىل  ُينظر  وال  “توازن”. 
مب��وج��ب ه���ذا امل��ف��ه��وم، ع��ل��ى اأنها 

“�سديق اأو حليف«.

نفوذ دون ايديولوجيا
اأدركت �سيا�سة االحتواء اأن لالحتاد 
تو�سعية،  ط��م��وح��ات  ال�سوفييتي 
معها،  التعاي�ش  اآيزنهاور  ورف�ش 
وكان  ال�سيوعية  دح��ر  على  وعمل 

حمقاً يف ذلك، وفقاً للباحثني.
رو�سيا  اأن  ال���ك���ات���ب���ان  وي���ع���ت���ق���د 
ت��ري��د اإح��ي��اء دائ���رة ن��ف��وذ االحتاد 
لكنها  ان��ه��ي��اره،  ق��ب��ل  ال�سوفييتي 
ومع  لذلك.  اأيديولوجيا  تقدم  ال 

باعتبارها  ع��امل��ي  ل��ن��ف��وذ  ���س��ع��ي��ه��ا 
ينق�سها  م���ا  ف�����اإن  ع��ظ��م��ى،  ق����وة 
ه����و ال���ط���م���وح���ات االإم���ربي���ال���ي���ة 

ال�سيوعية.
الواقعي  ال��ت��ع��اي�����ش  اأن  واأ����س���اف���ا 
املتجذر يف القوة اأمر منطقي عند 
الواليات  ب��ق��ي��ادة  امل���وح���د  ال���غ���رب 
االأطل�سي،  �سمال  وح��ل��ف  املتحدة 
ب���رتك���ي���زه ال��ع�����س��ك��ري، واالحت�����اد 
ال�سيا�سي،  ب��رتك��ي��زه  االأوروب��������ي، 
الهدف  ه��ذا  حتقيق  اأن  معتربين 
االنتباه  م���ن  ال���غ���رب  “�سُيمكن 
الرئي�سية،  حتدياته  اإىل  الكامل 
طموحات  ت�سكلها  ال��ت��ي  خ��ا���س��ًة 

ال�سني«.
مقالهما  يف  اخل�����ب�����ريان،  وق������ال 
القومية  ال��ن��زع��ة  اإن  امل�������س���رتك، 
ال��ل��ت��ان تدفعان  وال��غ��ط��ر���س��ة ه��م��ا 
رو�سيا  ن��ف��وذ  ا���س��ت��ع��ادة  اإىل  ب��وت��ني 

والتحكم يف جمالها ال�سابق.
“ثورة  اإىل  ب���وت���ني  ي��ن��ظ��ر  ك���م���ا 
باحلكومة  اأطاحت  التي  امليدان” 
على  اأوك��ران��ي��ا  يف  لرو�سيا  املوالية 
برعاية  ملونة”  “ثورة  اأن����ه����ا 
اأم���ري���ك���ي���ة، وُت�������س���ّك���ل ج�������زءاً من 
به  االإط��اح��ة  اإىل  ي��ه��دف  خمطط 

من ال�سلطة.

5 ت�صّورات
عمل  اإط������ار  اإن  ال��ب��اح��ث��ان  وق�����ال 
يجب  والغرب  رو�سيا  بني  م�ستقر 
اأواًل،  5 ت�سورات،  ي�ستمل على  اأن 
باأال  تق�سي  ���س��م��ان��ات  ت��ت��وف��ر  اأن 

وافقت  وا���س��ن��ط��ن  اأن  اأو����س���ح���وا 
ال  حتى  االثنني  اإىل  تاأجيله  على 
م���ع حم���ادث���ات هاتفية  ي��ت��ع��ار���ش 
الرئي�سني  ب���ني  اجل��م��ع��ة  م���ق���ررة 
اإميانويل  وال���رو����س���ي  ال��ف��رن�����س��ي 

ماكرون وفالدميري بوتني.
االثنني  �سيكون  نف�سه،  الوقت  يف 
ملجل�ش  ال���رنوج  لرئا�سة  ي��وم  اآخ���ر 
الثالثاء  �ستنتقل  ال��ت��ي  االأم�����ن، 
اإىل رو�سيا خالل �سباط/فرباير. 
اإن ط��ل��ب عقد  دب��ل��وم��ا���س��ي  وق����ال 
اجتماع ال�سهر املقبل �سيكون اأكرث 
املتحدة  للواليات  بالن�سبة  تعقيدا 
م���ع اإ����س���راف رو���س��ي��ا ع��ل��ى جدول 

اأعمال املجل�ش.
يف  اأملحت  املتحدة  الواليات  وكانت 
اإىل  الثاين/يناير  كانون  منت�سف 
جمل�ش  اإىل  اللجوء  تنوي  ال  اأنها 
تدخل  ب��ع��د  اإال  ال������دويل  االأم������ن 
كما  اأوكرانيا  يف  حمتمل  ع�سكري 

حدث يف �سبه جزيرة القرم.
وقال م�سدر دبلوما�سي طلب عدم 
ك�سف ا�سمه اإن االأمريكيني غريوا 
راأيهم “لال�ستعداد ب�سكل اأف�سل”، 
مو�سحا اأن “عندما يحدث تدخل 
ب�سرعة”.  يحدث  ف��اإن��ه  ع�سكري، 
اأن اجتماعا للمجل�ش  اأ�ساف  لكنه 
هو “عر�ش م�سرحي اإىل حد ما«.

وق���ال���ت ال�����س��ف��رية االأم���ريك���ي���ة يف 
وقت  لي�ش  “االآن  اخلمي�ش  بيانها 
واالهتمام  وال���رتق���ب  االن���ت���ظ���ار، 
مطلوب  امل���ج���ل�������ش  م����ن  ال���ك���ام���ل 

االآن«.

ت��ن�����س��م اأوك���ران���ي���ا وج��ورج��ي��ا اإىل 
ح��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي، وميكن 
الأوك��ران��ي��ا يف ه���ذه احل��ال��ة قبول 
النم�سا،  ل��و���س��ع  م�����س��اب��ه  و����س���ع 
تلتزم  التي  الدميقراطية  الدولة 
م���ع جميع  ت��ع��ام��ل��ه��ا  ب���احل���ي���اد يف 

االأطراف.
يخ�سى  بوتني  اأن  االعتقاد  ثانياً، 
اأن يوؤدي نظام دميقراطي ناجح يف 
اآثارها  متتد  عواقب  اإىل  اأوكرانيا 

اإىل رو�سيا وتقّو�ش �سلطته. 
اإح���دى ط��رق امل�سي  ث��ال��ث��اً، تكمن 
ق��دم��اً يف االت���ف���اق املُ���ت���ب���ادل، على 
توقف الغرب ورو�سيا عن التدخل 
لبع�سهما  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��وؤون  يف 

البع�ش.
عقارب  اإع���ادة  بوتني  يريد  راب��ع��اً، 
اأن  عليه  لكن  ال���وراء،  اإىل  ال�ساعة 
واإخفاق  فالف�ساد،  واق��ع��ي��اً،  ي��ك��ون 
هزمية  يف  ال�سبب  هما  ال�سيوعية 
ولي�ش  ال�������س���وف���ي���ي���ت���ي،  االحت��������اد 

الغرب.
خام�ساً، ُيريد بوتني التعامل معه 
ب��اع��ت��ب��اره ق����وة عظمى  ب���اح���رتام 

م�ساوية.

تعامل مماثل
الغرب،  ع��ل��ى  اأن  ال��ب��اح��ث��ان  وراأى 
رو�سيا  م��ن  يطلب  اأن  امل��ق��اب��ل،  يف 
الطرفني  وعلى  مم��اث��اًل،  تعاماًل 
عن  ب���ال���ك���ف  اأواًل،  ي���ل���ت���زم���ا،  اأن 
يف  اأو  االآخ����ر  �سيا�سة  يف  ال��ت��دخ��ل 

�سوؤونه الداخلية.

موؤكدة  وا�سح”،  ب�سكل  “الوقائع 
اأن ح�سد قوات رو�سية على حدود 
“تهديدا لالأمن  هذا البلد ي�سكل 

وال�سلم والدوليني«.
وق���ال���ت ال�����س��ف��رية االأم���ريك���ّي���ة يف 
توما�ش  ل���ي���ن���دا  امل���ّت���ح���دة  االأمم 
“بينما  ب�����ي�����ان  يف  غ���ري���ن���ف���ي���ل���د 
العمل  يف  احلثيث  �سعينا  نوا�سل 
التوتر  فتيل  ل��ن��زع  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
االأمن  جمل�ش  اأع�ساء  على  يجب 
ب�سكل  ال���وق���ائ���ع  يف  ي���ن���ظ���روا  اأن 

وا�سح«.
األف  مئة  من  “اأكرث  اأن  واأ�سافت 
ع�����س��ك��ري رو���س��ي م��ن��ت�����س��رون على 
ورو�سيا  االأوك�����ران�����ّي�����ة،  احل�������دود 
اأخ����رى لزعزعة  اأن�����س��ط��ة  مُت��ار���ش 
اأوكرانيا،  ت�����س��ت��ه��دف  اال���س��ت��ق��رار 
مما ُي�سّكل تهديدا وا�سحا لالأمن 
االأمم  ومل��ي��ث��اق  ال��دول��ّي��ني  وال�سلم 

املّتحدة«.
خطري  “تهديد  اإىل  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
ل���ل�������س���ل���م واالأم��������������ن االأوروب��������������ي 
اأن على اأع�ساء  موؤكدة  والعاملي”، 
املجل�ش “التفكري يف الرهان الذي 
واأوروبا  ورو�سيا  اأوكرانيا  تواجهه 
االأ�سا�سية  وامل��ب��ادئ  واالل��ت��زام��ات 
رو�سيا  غ���زت  اإذا  ال����دويل  للنظام 
ملمحة اإىل �سبه  اأوكرانيا اأكرث”، 
رو�سيا  التي �سمتها  القرم  جزيرة 

يف 2014.
الواليات  اأن  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  وذك���ر 
اجتماع  يف  ت���اأم���ل  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة 
لكنهم  االأم�����ن اجل��م��ع��ة.  مل��ج��ل�����ش 

بتجنب  التعّهد  رو�سيا  على  ثانياً، 
ا�ستخدام خط “نورد �سرتمي 2” 
للتاأثري  �سيا�سية  �سغط  و���س��ي��ل��ة 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ة االأوروب�����ي�����ة. واأن 
يعنيه  م���ا  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  حت����دد 
ذل���ك ع��م��ل��ي��اً. ث��ال��ث��اً، ع��ل��ى رو�سيا 
اإدراك اأن الغرب يت�سرف باعتباره 
جبهة موحدة من خالل الواليات 
امل��ت��ح��دة، وح��ل��ف ن���ات���و، واالحت����اد 

االأوروبي، واالأطراف االأخرى.
ال�سيطرة  رو����س���ي���ا  ع���ل���ى  راب�����ع�����اً، 
ع���ل���ى ال���ق���ر����س���ن���ة االإل���ك���رتون���ي���ة 
ال����دول����ة  م�����ن  “االإجرامية” 
ُيطلق  الذين  ووكالئها  الرو�سية 
الوطنيون”،  “املخرتقون  عليهم 
واجلماعات “االإجرامية” العابرة 
ل��ل��ح��دود ال���ت���ي ت��ع��م��ل م���ن داخ���ل 

رو�سيا.
دبلوما�سية  م�ساألة  وهذه  خام�ساً، 
دورها،  ل��ت��وؤدي  وق��ت��اً  ت�ستغرق  ق��د 
على  العمل  وال��غ��رب  رو���س��ي��ا  على 
باأن  تقّر  م�سرتكة  اأر���س��ي��ة  اإي��ج��اد 
يف  متمّثاًل  وج��ودي��اً  خ��ط��راً  هناك 
تفّوقها  ل��ف��ر���ش  ال�����س��ني،  ط��م��وح 
الع�سكري واالقت�سادي على العامل 
بحلول 2049، االأمر الذي ُي�سّكل 
والغرب  لرو�سيا  وج��ودي��اً  تهديداً 

معاً، وفق الباحثني.

حان وقت التحّرك
املنظور  “من  ال��ك��ات��ب  واأ�����س����اف 
الغربي، يجب التم�سك باأي �سفقة. 
يف  �سريعاً  دوراً  رو�سيا  لعبت  واإذا 

كل  ف����اإن  اأوق��ف��ت��ه��ا،  اأو  م��ا  �سفقة 
الغرب  وعلى  �ستنتهي،  ال��ره��ان��ات 
اأن يتحرك بقوة حلماية م�ساحله 
مبا  وع�����س��ك��ري��اً.  �سيا�سياً  االأم��ن��ي��ة 
يف ذل��ك، ت��زوي��د اأوك��ران��ي��ا بالدعم 

الع�سكري االأ�سا�سي للدفاع«.
االأمور  اأن  الوا�سح  “من  واأ�سافا 
اأك����رث ت��ع��ق��ي��داً ودق�����ة، ول��ك��ن هذه 
االأفكار تبدو منطقية، وقد ُت�ساعد 
للتفاو�ش.  عمل  اإط���ار  تكوين  يف 
على  املتحدة،  للواليات  وبالن�سبة 
اإدارة بايدن اأن ت�سعى اإىل الت�ساور 
والدعم من احلزبني حتى تتمكن 

من تقدمي جبهة موّحدة«.
�سعفاً  ت����رى  “رو�سيا  اإن  وق�����اال 
ا�سرتاتيجياً وا�سحاً يف اال�ستقطاب 
واأن  االأم���ري���ك���ي���ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف 
يد  �ستقوي  رو���س��ي��ا  ���س��د  ال��وح��دة 
التعامل  يف  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 

معها«.
كل  اأن  اإىل  ال���ب���اح���ث���ان  وخ���ل�������ش 
اأوك���ران���ي���ا مدينة  اأزم�����ة  اأط������راف 
وللعامل  وم���واط���ن���ي���ه���ا،  ل��ن��ف�����س��ه��ا 
بتجنب التورط يف نزاع م�سلح قد 
عاملية  ح��رب  اإىل  ب��اخل��ط��اأ  يتطور 
ث��ال��ث��ة، وح����ان وق���ت ال��ت��ح��رك، اإذ 

لي�ش هناك مت�سع من الوقت«.

جمل�س االمن
ط��ل��ب��ت ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة عقد 
ملجل�ش  االث����ن����ني  ع��ل��ن��ّي��ة  ج��ل�����س��ة 
االأم���������ن ال���������دويل ح������ول االأزم�������ة 
لدرا�سة  ب���اأوك���ران���ي���ا،  امل��رت��ب��ط��ة 

غرينفيلد  ت��وم��ا���ش  ليندا  وك��ان��ت 
م���ق���اب���ل���ة ح���دي���ث���ة مع  ق����ال����ت يف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال���ع���ام ال���روم���اين اإن 
ميكن  االأم��ن  جمل�ش  اإىل  اللجوء 
واأ�سافت  رو�سيا.  بعزل  ي�سمح  اأن 
بحق  تتمتع  ك��ان��ت  اإذا  “حتى  اأن 
ف�ست�سعر  )ال���ف���ي���ت���و(  ال���ن���ق�������ش 
“جبهة  م��واج��ه��ة  يف  بالعزلة” 

موحدة«.
متحدين  نكون  “عندما  وتابعت 
���س��د ال����رو�����ش، ت�����س��ع��ف ق����وة حق 
حدث  ما  اإىل  واأ���س��ارت  النق�ش”. 
ب�ساأن �سبه جزيرة القرم، مو�سحة 
ل�سالح  �سوتا   13 على  “ح�سلنا 
الرو�ش وامتناع  اإجراء �سد  اتخاذ 
واح�������د ع����ن ال���ت�������س���وي���ت و����س���وت 
الفيتو  ه���و  ك����ان  م��ع��ار���ش واح����د 

الرو�سي«.
متاما  م��ع��زول��ني  “كانوا  وق���ال���ت 
يكون  اأن  ون���اأم���ل  ك���ام���ل  وب�����س��ك��ل 

احلال كذلك” هذه املرة.
اإىل ذلك، حثت بريطانيا ال�سركات 
تعزيز  ع���ل���ى  اجل���م���ع���ة  ال����ك����ربى 
هجمات  م���واج���ه���ة  يف  دف���اع���ات���ه���ا 
بينما  حمتملة  رو�سية  اإلكرتونية 
ت��ت��ن��ام��ى خم����اوف ال���غ���رب م���ن اأن 
يعطي الرئي�ش الرو�سي فالدميري 
ل��ق��وات��ه ب�سم جزء  اأوام����ر  ب��وت��ني 

اآخر من اأوكرانيا.
وحذرت الواليات املتحدة واالحتاد 
االأوروب��ي وبريطانيا بوتني مرارا 
م���ن ���س��ن ه���ج���وم ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا 
مئة  ن��ح��و  مو�سكو  ن�����س��رت  ب��ع��دم��ا 
األ������ف ج���ن���دي ق�����رب احل�������دود مع 

جارتها ال�سوفيتية ال�سابقة.
اإن الغرب  ويقول م�سوؤولون رو�ش 
ولي�ش  رو���س��ي��ا  م��ن  الهلع  يتملكه 
من حقه اأن يوجه مو�سكو اإزاء ما 
يجب اأن تفعله بعد اأن قام بتو�سيع 
حلف �سمال االأطل�سي نحو ال�سرق 
ال�سوفيتي  االحت���اد  �سقوط  عقب 
ون�سر الفو�سى يف العراق و�سوريا.

وطالب املركز الوطني الربيطاين 
ل�����الأم�����ن ال���������س����ي����رباين، ال���ت���اب���ع 
للمخابرات الربيطانية، املوؤ�س�سات 
الكربى بتعزيز اأمنها االإلكرتوين 
ب�ساأن  املتنامية  ال��ت��وت��رات  و���س��ط 

اأوكرانيا.
ت�����س��ي�����س�����س��رت مدير  ب�����ول  وق�������ال 
مدار  “على  امل��رك��ز  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
منوذجا  ر����س���دن���ا  ����س���ن���وات  ع�����دة 
لتحركات رو�سية خبيثة يف الف�ساء 

ال�سيرباين«.
واأ�ساف اأن هجوما اإلكرتونيا على 
ك��ان مبثابة  ال�سهر  اأوك��ران��ي��ا ه��ذا 
حتذير لالأوكرانيني “باأن يخافوا 
كييف  وقالت  االأ�سواأ”.  ويتوقعوا 

اإن مو�سكو تقف وراء الهجوم.

الواليات املتحدة تعر�س اأزمة اأوكرانيا على جمل�س االأمن

هل ُت�سعل االأزمة االأوكرانية �سرارة احلرب العاملية الثالثة؟

••طرابل�س-وكاالت

تفعيل  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأع���ل���ن���ت 
ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ب���ع���د وذل������ك يف 
ظ��ل ت��ده��ور االأو����س���اع ال�����س��ح��ي��ة، مع 
لكوفيد-19  ال��راب��ع��ة  امل��وج��ة  ب��داي��ة 
وارتفعت  “اأوميكرون«.  وامل���ت���ح���ور 
ك��ورون��ا يف  بفريو�ش  االإ�سابات  اأع���داد 
 413 اإىل  ال��وب��اء،  ظ��ه��ور  منذ  ليبيا 
األ���ف���ا و66 ح���ال���ة، وو����س���ل���ت ح���االت 
ال�سفاء اإىل اأكرث من 389 األف حالة، 
5967 ح��ال��ة وف����اة ج���ّراء  و���س��ج��ل��ت 
امل��ر���ش. ول��وح��ظ��ت موؤخرا  ت��داع��ي��ات 
االإ�سابات  ح�����االت  يف  ك���ب���رية  زي������ادة 
اأكد  ح��ي��ث  “اأوميكرون”،  ب��امل��ت��ح��ور 
امل���رك���ز ال��وط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة االأم���را����ش 
ارت���ف���اع ح���االت االإ���س��اب��ة امل�����س��ّج��ل��ة يف 
عدد من املدن، منها طرابل�ش وبنغازي 
بوللي،  وال���ق���ره  وم�����س��رات��ة وج���ن���زور 
غ�سري،  بن  وق�سر  وي��ف��رن،  و�سرمان 
وبني وليد وزلينت، واخلم�ش، و�سرت 
والزنتان،  وامل��اي��ة  وت��ره��ون��ة،  و�سبها، 
وزوارة،  وال�سبيعة،  ال��غ��رب،  وال��ّزاوي��ة 
وم�سالتة  وغدام�ش،  اجلبل،  وظاهر 

والغريفة واجلفرة وغات والبي�ساء.

�سلل يف قطاع التعليم
خطورة،  اأك��رث  تداعيات  الأي  وتفاديا 
اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم �سرورة 
عن  التعليم  وتفعيل  الدرا�سة  اإيقاف 
كورونا،  ج��ائ��ح��ة  لتفاقم  ن��ظ��را  ب��ع��د، 
االأمور  اأول��ي��اء  م��ن  العديد  ومطالبة 

الدرا�سة ب�سبب حالة  اإيقاف  ب�سرورة 
وجودهم  و�سعوبة  ال�سحية  اأبنائهم 
بالن�سبة  الو�سع  وعن  املدار�ش.  داخل 
املي�سري،  ب��الل  ق��ال  التعليم،  لقطاع 
التعليم  قطاع  اإن  ط��ربق،  �سكان  اأح��د 
بالفعل  اأ���س��ا���س��ي��ة  م�ساكل  م��ن  ي��ع��اين 
املدار�ش  يف  االإ���س��اب��ات  زي���ادة  بخالف 
والبالد بوجه عام مما ت�سبب يف �سلل 
املي�سري  وت���وق���ع  ب��ال��ك��ام��ل.  ال��ق��ط��اع 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
بعد،  عن  التعليم  ا�ستمرار  عربية”، 
اأن  موؤكدا  الطالب،  خوفا على �سحة 
للغاية  �سعيفا  وج��ودا  ت�سهد  املدار�ش 

حتى قبل ق��رار ال��وزارة نتيجة تف�سي 
املتحور “اأوميكرون” يف البالد.

معاناة القطاع ال�صحي
اأعلنت  وفيما يتعلق بالو�سع الوبائي، 
 4 ان��ت�����س��ار  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة  منظمة 
م���ت���ح���ورات ِم����ن ف���ريو����ش ك���ورون���ا يف 
ليبيا منذ بدء تف�سي الوباء يف مار�ش 
ليبيا  اأن  املنظمة  واأو�سحت   .2020
�سهدت ن�سبة عالية ِمن االإ�سابات مع 
اإ�سابة  ح���االت   54.3 ن��ح��و  ت�سجيل 
لكل 100 األف ن�سمة خالل االأ�سبوع 
ك�سف  كما  اجل���اري.  يناير  م��ن  االأول 

امل���رك���ز ال��وط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة االأم���را����ش 
اإ�سابات  و703  اآالف   9 ت�����س��ج��ي��ل 
 17( اأ�سبوع  خالل  كورونا،  بفريو�ش 
�سعف  م���ن  ب���اأك���رث  ي���ن���اي���ر(،   23  –
االإ�سابات امل�سجلة يف االأ�سبوع ال�سابق، 
بنحو 4 اآالف و72 اإ�سابة. ومنت�سف 
ال�سهر اجلاري، قدمت وا�سنطن اأكرث 
ِمن 20 مليون دوالر كتمويل ملكافحة 
تقدمي  ج��ان��ب  اإىل  ليبيا،  يف  ك��ورون��ا 
اللقاحات  م��ن  ج��رع��ة  م��الي��ني   1.4
ل����ل����ف����ريو�����ش، يف حم���اول���ة  امل���������س����ادة 
ال�سحي و�سموده يف  القطاع  مل�ساعدة 
القطاع  ويعاين  الرابعة.  املوجة  وجه 

ال�����س��ح��ي يف ل��ي��ب��ي��ا م���ن ان��ه��ي��ار لي�ش 
فقط ب�سبب الوباء لكن نتيجة انت�سار 
الدكتور  اإل��ي��ه  اأ���س��ار  م��ا  وه��و  الف�ساد، 
حم��م��ود اخل��ان��ق��ي، ال��ط��ب��ي��ب يف اأحد 
والذي  ط��ربق،  يف  العزل  م�ست�سفيات 
اأكد اأن ارتفاع الوترية وفقا للمعدالت 
اجلهاز  �سيجعل  لالإ�سابات،  احلالية 
ال���ط���ب���ي ع����اج����زا ع����ن حت����ّم����ل ذل����ك. 
ملوقع  ت�سريحات  يف  اخلانقي  واأو�سح 
اأن هناك نق�سا  “�سكاي نيوز عربية”، 
االأجهزة  م��ن  وع����دد  االأوك�����س��ج��ني  يف 
ال��ط��ب��ي��ة وغ������رف ال���ع���ن���اي���ة امل����رك����زة، 
الإنقاذ  فر�ش  اأي  يعّطل  ال��ذي  االأم���ر 
و�سّلط  التاجي.  بالفريو�ش  امل�سابني 
الذي  الف�ساد  على  ال�سوء  اخلانقي، 
و���س��ف��ه ب��ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي يف اأزم���ة 
“الف�ساد  مو�سحا:  ال�سحي،  القطاع 
و�سل حلد اأنابيب االأوك�سجني«. وكان 
مكتب النائب العام قد اأ�سدر االأربعاء 
املا�سي، اأمرا ب�سجن وزير ال�سحة علي 
الزناتي ونائبه �سمري كوكو احتياطيا، 
على خلفية تورطهما يف ق�سايا ف�ساد 
االتهامات  و���س��م��ل��ت  واإداري.  م����ايل 
امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال توريد 
وحدات اإنتاج االأوك�سجني بن�سبة زيادة 
املئة  يف  األ����ف  اإىل  و���س��ل��ت  ال�����س��ع��ر  يف 
والتعاقد  ال�سوق،  بيع  ب�سعر  مقارنة 
�سركة  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  التكليف  ب��ط��ري��ق 
 ،2021 اأغ�����س��ط�����ش  ب��ت��اري��خ  اأ���س�����س��ت 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم ت��واف��ره��ا على 
املالءة املالية واخلربة الكافية لتنفيذ 

االأعمال املتعاقد عليها.

العا�سمة الهندية 
ترفع حظر التجول

•• نيودلهي-رويرتز

دلهي حظر  الهندية  العا�سمة  رفعت 
االأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف  ال��ت��ج��ول 
و�سمحت باإعادة فتح املطاعم واالأ�سواق  
انخفا�ش كبري يف  بعد  اأم�ش اجلمعة 

االإ�سابات اجلديدة بكوفيد-19.
وق������ال مم���ث���ل احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة 
يف دل��ه��ي اأن��ي��ل ب��اي��ج��ال اإن���ه مبوجب 
املدينة  ���س��ت��ظ��ل  اجل����دي����دة  االأوام��������ر 
خا�سعة حلظر التجول ليال و�ستبقى 
للمطاعم  و�سي�سمح  مغلقة.  املدار�ش 
واحلانات ودور ال�سينما بالعمل ب�سعة 
عدد  و�سيقت�سر  باملئة   50 اإىل  ت�سل 
االأ���س��خ��ا���ش يف ح��ف��الت ال��زف��اف على 

200 �سخ�ش.
واأ�����س����اف “يف ����س���وء االن��خ��ف��ا���ش يف 
احلاالت االإيجابية فقد تقرر تخفيف 
االلتزام  �سمان  مع  تدريجيا  القيود 

بال�سلوكيات املالئمة«.
اأن عدد  ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ي��ة  واأظ���ه���رت 
االإ�سابات اجلديدة يف دلهي انخف�ش 
كانون  ي��ن��اي��ر   27 يف   4291 اإىل 
الثاين من ذروة بلغت 28867 حالة 

يف 13 يناير.
قالت وزارة ال�سحة الهندية اإن البالد 
جديدة  اإ�سابات   251209 �سجلت 
ال�ساعات  خ����الل  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ش 
االأرب����ع وال��ع�����س��ري��ن امل��ا���س��ي��ة لريتفع 
العدد االإجمايل اإىل 40.62 مليون. 
وفاة   627 بواقع  الوفيات  زادت  كما 

لي�سل املجموع اإىل 492327.

وا�سنطن »قلقة« من ا�ستئناف 
متمردي تيغراي للمعارك 

•• وا�شنطن,-اأ ف ب

يف  امل��ع��ارك  ا�ستئناف  تيغراي  متمردي  اإع���الن  اإن  املتحدة  ال��والي��ات  قالت 
بقرار  نف�سه  الوقت  يف  مرّحبًة  جدا”،  “مقلق  اأم��ر  املجاورة  عفار  منطقة 

حكومة اأدي�ش اأبابا اإنهاء حالة الطوارئ املرتبطة باحلرب.
وقال املتمردون يف تيغراي الثالثاء اإنهم “اأُجرِبوا” على ا�ستئناف املعارك 
يف عفار بعد اأ�سابيع قليلة على ان�سحابهم اإىل معقلهم يف تطور اأثار حينها 
االأمريكية  وزارة اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال  ال�سالم.  االآم��ال يف عودة 
يف  اال���س��ت��ب��اك��ات  ا�ستئناف  ح��ول  “التقارير  اإن  لل�سحافيني  ب��راي�����ش  نيد 
املنطقة مقلقة جدا، ونكرر دعواتنا اإىل جميع اجلهات من اأجل اأن يوِقفوا 
ا و�سول امل�ساعدات االإن�سانية وهو  كل العمليات الهجومية التي تعوق اأي�سً
اأمر بالغ االأهمية«. غري اأنه “رحب” بالقرار الذي اأعلنته االأربعاء حكومة 
اأُعِلنت يف  التي  الطوارئ  الإلغاء حالة  اأحمد  اأبيي  االإثيوبي  ال��وزراء  رئي�ش 
العا�سمة.  اإىل  بالزحف  امل��ت��م��ردون  ه��دد  عندما  الثاين/نوفمرب  ت�سرين 
وقال براي�ش اإنه “ياأمل” اأن يوافق الربملانيون “قريباً” على هذا القرار. 
واأ�ساف “ندعو احلكومة اإىل االإفراج عن جميع الذين اعُتِقلوا يف ظل حال 

الطوارئ هذه«.

»اأوميكرون« يجتاح ليبيا.. وحتذيرات من انهيار القطاع ال�سحي
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عربي ودويل

اأطلقت كوريا ال�سمالية �سواريخ عابرة بعيدة املدى و�سواريخ بال�ستية 
ع��دد قيا�سي من االختبارات منذ  اإط��ار  االأ�سبوع يف  ه��ذا  امل��دى  ق�سرية 

بداية العام، بح�سب ما اأفاد االإعالم الر�سمي اجلمعة.
اأجرت  يانغ  بيونغ  اإن  الر�سمية  ال�سمالية  الكورية  االأنباء  وكالة  وقالت 
واختبارا  امل��دى  بعيد  عابر  �ساروخ  لنظام  االأ�سبوع جتربة حتديث  هذا 
لتاأكيد قوة الراأ�ش احلربية التقليدية ل�ساروخ تكتيكي من طراز اأر�ش-
اأر�ش. واأ�سافت الوكالة اأن بيونغ يانغ اختربت الثالثاء �سواريخ عابرة 
بعيدة املدى حلقت فوق البحر الواقع �سرق �سبه اجلزيرة )بحر اليابان 
“اجلزيرة  اإىل  وو�سلت  ال��ك��وري��ة(  الت�سمية  ح�سب  ال�سرقي  البحر  اأو 
امل�ستهدفة الواقعة على بعد 1800 كلم«. واأو�سحت اأن كوريا ال�سمالية 
“جزيرة  اأ���س��اب��ت  امل��دى  ق�سرية  بال�ستية  ���س��واري��خ  اخلمي�ش  اخ��ت��ربت 
للراأ�ش  التفجريية  القوة  اأن  “ُيثبت  ذلك  اأن  اإىل  م�سرية  ُم�ستهَدفة”، 
يانغ  بيونغ  واأج��رت  الت�سميم«.  ملتطلبات  مطابقة  التقليدية  احلربية 
العام، مبا يف ذلك �سواريخ  اإط��الق جتريبية �ساد�سة منذ بداية  عملية 
جتارب  ت�ستاأنف  ق��د  اأن��ه��ا  اإىل  املا�سي  االأ���س��ب��وع  وملّ��ح��ت  �سوتية،  ف��رط 

االأ�سلحة النووية واالأ�سلحة بعيدة املدى التي توقفت منذ 2017. 

 
ت��دري��ب��ات ق��ب��ال��ة ال�سواحل  ال��رو���س��ي��ة الإج������راء  ال��ب��ح��ري��ة  ت�����س��ت��ع��ّد 
االيرلندية على الرغم من التوتر ال�سديد بني مو�سكو والدول الغربية 
االيرلندي   ال�سمك  �سيد  قطاع  اأع��ل��ن  ح�سبما  االأوك����راين،  امل��ل��ّف  ح��ول 
اأن  من  يخ�سون  االيرلنديون  ال�سيادون  وك��ان  اخلمي�ش.  االأول  اأم�ش 
من  اخل��ام�����ش  حتى  االأول  م��ن  ح�سولها  امل��رت��ق��ب  ال��ت��دري��ب��ات  متنعهم 
كيلومرًتا   200 نحو  بعد  على  االأطل�سي  املحيط  يف  �سباط-فرباير 
ال��واق��ع��ة يف  املنطقة  ج��ن��وب غ���رب اجل���زي���رة، م��ن م��زاول��ة ن�ساطهم يف 
اليرلندا.  اخلال�سة  االقت�سادية  املنطقة  �سمن  ولكن  الدولية  امل��ي��اه 
االيرلندية”  االأ�سماك  وجّمهزي  م�سّدري  “جمعية  من  بعثة  واأج��رت 
اأ�سو�سيي�سن( حمادثات مع  اك�سبورترز  اند  برو�سي�سورز  في�ش  )اأيري�ش 
عادل”  “اتفاق  اإىل  اأف�ست  فيالتوف  ي��وري  دبلن  يف  الرو�سي  ال�سفري 
العام  املدير  اآٍن، بح�سب  ال�سيد يف  التدريبات وعمليات  باإجراء  لل�سماح 
للجمعية بريندن بايرن. ومع ح�سد ع�سرات االآالف من القوات الرو�سية 
اأعلى  اإىل  والغرب  التوتر بني مو�سكو  و�سل  االأوك��ران��ي��ة،  احل��دود  على 
نزاع  ان��دالع  الباردة، وهناك خماوف فعلية من  م�ستوياته منذ احلرب 
وا�سع يف اأوروبا ال�سرقية ومن غزو رو�سيا الوكرانيا، االأمر الذي تنفيه 
مكتوبة،  اأمنية  �سمانات  على  احل�سول  على  الكرملني  وي�سّر  مو�سكو. 
مبا يف ذلك تعهد بعدم ان�سمام كييف اإىل حلف �سمال االأطل�سي الذي 
ال تنتمي اإليه ايرلندا اأ�ساًل. وقال وزير اخلارجية والدفاع االيرلندي 
�ساميون كوفيني اإن دبلن ال تتمتع ب�سلطة منع قيام التدريبات واإنه اأعلم 

ال�سفري باأن التدريبات الرو�سية “غري مرّحب بها«.

 
اأمر وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت م�سوؤويل البنتاغون باإجراء 
اإ�سالحات لتقليل عدد القتلى املدنيني من ال�سربات الع�سكرية بعد 

�سقوط عدد من هوؤالء ال�سحايا يف حوادث غري مربرة.
اأن  اخلمي�ش  ن�سرت  الع�سكرية  القيادة  اإىل  مذكرة  يف  اأو�سنت  واأك��د 
واأ�ساف “�سرناجع  حماية املدنيني “واجب ا�سرتاتيجي واأخالقي”. 
مبدنيني،  اأذى  اأحل��ق��ت  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  ل��ل��ح��وادث  تقييمنا  ط���رق 
الدرو�ش  ون�ستخدم  باملدنيني  حلقت  ال��ت��ي  ب��االأ���س��رار  و�سنعرتف 
وتنفيذها”.  امل�ستقبلية  للعمليات  التح�سري  يف  منها  امل�ستخل�سة 
واأمهل اأو�سنت البنتاغون ثالثة اأ�سهر ليقّدم اإليه خطة عمل لتجنب 
اأ�سهر  ث��الث��ة  ث��م  االإم��ك��ان،  ق��در  املدنيني  �سفوف  يف  خ�سائر  وق���وع 
طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  مل�سغلي  ج��دي��دة  تعليمات  لتطوير  اإ�سافية 

وت�سل�سل قيادتهم.
على  ق��ادرة  اأف�سل  اأدوات  لتطوير  امتياز”  “مركز  اإن�ساء  ق��رر  كما 
احلوادث  كل  وجمع  املدنيون،  لها  يتعر�ش  التي  املخاطر  من  احلد 
التي واجهتها خمتلف قيادات اجلي�ش االأمريكي يف العامل، يف قاعدة 

بيانات واحدة بهدف ا�ستخال�ش العرَب منها.
ومتت التو�سية بهذه االإجراءات يف تقرير �سادر عن مركز االأبحاث 

“راند” بتكليف من البنتاغون بناًء على طلب الكونغر�ش.

عوا�شم

�سيول

لندن

وا�سنطن

تقرير: »�سافر« ت�سكل خطرًا على ماليني اليمنيني
•• �شنعاء- اأ ف ب

�سافر  ناقلة  اأن  من  اخلمي�ش  االأول  اأم�ش  “غرينبي�ش”   منظمة  ح��ذرت 
“تهديدا خطريا”على حياة ماليني  اليمن ت�سكل  املهجورة قبالة �سواحل 
اليمنيني الذين قد يجدون اأنف�سهم دون مياه لل�سرب وم�ساعدات غذائية، 
عاماً   45 قبل  نعت  �سُ التي  و”�سافر”  النفط.  ت�سرب  منع  ع��دم  ح��ال  يف 
من  برميل  مليون   1،1 بنحو  حمّملة  عائمة،  تخزين  ة  كمن�سّ وُت�ستخدم 
40 مليون دوالر. ومل تخ�سع ال�سفينة  النفط اخلام يقّدر ثمنها بحوايل 
وقال  حالتها.  وت���رّدي  هيكلها  تاآكل  اىل  اأّدى  ما   2015 منذ  �سيانة  الأي 
ناقلة  “ت�سّكل  ال��دروب��ي  اأحمد  البيئية  “غرينبي�ش”  منظمة  يف  امل�سوؤول 
خطرًيا  تهديًدا  اخل��ام،  النفط  من  ال�سامة  حمولتها  مع  املرتوكة،  النفط 
واأ�ساف  وب��ي��ئ��ت��ه«.  االأح��م��ر  البحر  �سفاف  على  ال�ساكنة  املجتمعات  على 
“الو�سع ال يتحّمل الرتوي واالنتظار بعد االآن، بل يجب اتخاذ اخلطوات 
اأث��ره��ا«. وحذرت  من  للتخفيف  اأقّله  اأو  هائلة،  كارثة  ح��دوث  ملنع  الالزمة 
املنظمة من اأن حدوث اأي ت�سرب نفطي �سيفاقم االأزمة يف اليمن، مو�سحة 
اأن ذلك قد يوؤدي اإىل “ منع الو�سول اإىل املرفاأين يف احلديدة وال�سليف، 
ذلك  وي��وؤّث��ر  ال��ب��الد.  اإىل  املوّجهة  امل�ساعدات  من   68% يدخالن  اللذين 
على االإم��دادات بامل�ساعدات الغذائية الأكرث من 8،4 مليون �سخ�ش«. وقد 
يوؤثر الت�سرب اأي�سا على م�سانع حتلية مياه البحر يف احلديدة وال�سليف 
“قطع االإم���داد مبياه ال�سرب لع�سرة  ب�  )غ��رب( وع��دن )ج��ن��وب(، ما يهدد 

مليون �سخ�ش تقريبا«.
وقد ميتد النفط اأي�سا على طول �سواحل بلدان جماورة لليمن مثل جيبوتي 

واريرتيا وال�سعودية ما قد يوؤثر على م�سارات ال�سحن يف البحر االأحمر.
ونقل البيان عن بول هور�سمان، مدير امل�سروع يف فريق اال�ستجابة ال�سريعة 
الأزمة �سافر يف املنظمة قوله اإن “ التقنيات واخلربات الالزمة لنقل النفط 
اأ�سهر من  بعد  ن��راوح مكاننا  ن��زال  ولكننا ال  اأخ��رى متوفرة،  اإىل حامالت 

املفاو�سات«.

»معركة القطرون«  تك�سف جناح ا�سرتاتيجية اجلي�س الليبي يف اجلنوب

احلدود امللتهبة.. اأوكار اإرهاب توؤرق قوى االأمن العراقية
البالد. وعقب تلك التطورات، زار رئي�ش الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، 
املناطق احلدودية، وهو اأول رئي�ش حكومة ي�سل اإىل تلك املواقع اخلطرة، يف 

ظل االأو�ساع احلالية.
“تفقد القطعات الع�سكرية على  اإن االأخري  وقال املكتب االإعالمي للكاظمي، 
من  وع���ددا  �سنجار  ق�ساء  تفقد  كما  ال�����س��وري،  ال��ع��راق��ي  احل���دودي  ال�سريط 

املناطق، واطلع على االأو�ساع فيها، وما تتطلبه القوات االأمنية لتاأمينها«.
اأن احلكومة ال تفّرق  لنوؤكد  اليوم  “نحن هنا  الزيارة:  الكاظمي خالل  وقال 
بني منطقة واأخ��رى، واأن حقوق املواطن العراقي مقد�سة، واأمنه مقد�ش وال 

جدال فيه«.
نرف�سه،  اأمر  وهو  املن�سية،  املناطق  لالأ�سف من  “املناطق احلدودية  واأ�ساف: 
اإىل  الفتا  وحمايتهم”،  لهم  اخلدمات  تقدمي  ويجب  عراقيون  ي�سكنها  فمن 
اأن “الو�سع االأمني م�ستقر ومم�سوك بقوة، وما يقال هنا اأو هناك هو جمرد 

تهويل اإعالمي«. وت�ساعدت املخاوف يف الداخل العراقي، من و�سول عنا�سر 
متتد  حيث  نينوى،  حمافظة  اإىل  غ��وي��ران،  �سجن  م��ن  املنهزمني  “داع�ش” 
احلدود بني البلدين الأكرث من 600 كلم، وترتبط ب�سحراء عميقة متتد من 
احل�سكة �سرقا اإىل ريف حم�ش ال�سرقي، وتقابلها يف اجلانب العراقي املو�سل 
م�ساحة  ورب��ع  ���س��وري��ا،  م�ساحة  ثلث  املنطقة  ه��ذه  م�ساحة  وت�سمل  واالأن��ب��ار، 

العراق.
اخلطر  م��راك��ز  اأح��د  اإىل  املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  البلدين،  ح��دود  وحت��ول��ت 
االإقليمية، حيث تنت�سر على اجلانبني قوى غري من�سبطة، وملي�سيات م�سلحة، 
ف�سال عن وجود جيو�ش تتبع لقوى اأجنبية كربى، عاملية واإقليمية، دون وجود 

اآليات ت�سمن عدم اال�سطدام بني هذه القوى.
بدوره، قال برملاين يف جلنة االأمن والدفاع النيابية، خالل الدورة ال�سابقة، اإن 
“احلكومات املتعاقبة مل متنح تلك املنطقة اأهمية كبرية، وتراخت عن تزويد 

قوات حر�ش احلدود باملعدات التكنولوجية والع�سكرية املتطورة، حلماية اأمن 
دون  ال�سائكة،  االأ���س��الك  وو���س��ع  االأن��ف��اق،  بحفر  دائ��م  ب�سكل  واكتفت  ال��ب��الد، 
اعتماد اآليات حديثة«. واعترب النائب العراقي، الذي رف�ش الك�سف عن ا�سمه، 
اأن هذا “انعك�ش �سلبا على تلك املنطقة، التي كانت على طوال تلك الفرتات، 

ممرا اآمنا لتهريب الب�سر، ودخول عنا�سر داع�ش«.
اإىل  ي��ع��ود  ال���رتاخ���ي  ه���ذا  “�سبب  عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  واأ����س���اف 
بدفع  اأجندات،  وتنفيذ  البالد،  �سيادة  اح��رتام  وعدم  ال�سيا�سية  اال�سطفافات 
م�سريا اإىل اأن “االإجراءات  خارجي، دون االكرتاث باالأمن القومي العراقي”، 
التي اأعلنت عنها حكومة الكاظمي موؤخرا، كان يجب تنفيذها قبل عدة �سنوات، 
لكنها خطوة يف االجتاه ال�سحيح«. كما لفت اإىل “�سرورة اعتماد اآراء اخلرباء 
الفنيني، واإجراء تعاقدات مع الدول العظمى؛ لتعزيز اأمن تلك املنطقة، وعدم 

حتويلها اإىل بوؤرة تهديد دائم الأمن البالد«.

•• بغداد-وكاالت

ت�سكل احلدود العراقية ال�سورية بوؤرة توتر و�ساحة لل�سراع الدويل واالإقليمي، 
فيما كثفت حكومة بغداد، موؤخرا، اإجراءاتها االأمنية يف تلك املنطقة، خا�سة 

عقب هجوم غويران يف حمافظة احل�سكة.
وهرب الع�سرات من مقاتلي تنظيم “داع�ش” اإىل املنطقة املحيطة بال�سجن، يف 
هجوم هو االأعنف منذ اأ�سهر، �سمل تفجري �سيارة ملغومة قرب بواباته، بينما 

�سيطر �سجناء اآخرون على جزء من املجمع.
وت�سعى احلكومة العراقية، عرب �سل�سلة عمليات اأطلقتها خالل الفرتة املا�سية، 
يف عدة حمافظات حدودية، مثل  “داع�ش”،  اإىل ال�سيطرة على تنامي تنظيم 
القوات  تعلن  حيث  ال��داخ��ل،  اإىل  التهريب  عمليات  ا�ستمرار  ظ��ل  يف  نينوى، 
االأمنية بني احلني واالآخر، اعتقال عدد من االأ�سخا�ش، الذين ي�سعون لدخول 

•• طرابل�س-وكاالت

�ساحة  اإىل  ليبيا،  ج��ن��وب  ال��ق��ط��رون  منطقة  حت��ول��ت 
 24 ن��ح��و  م���دى  ع��ل��ى  رح��اه��ا  دارت  مل��ع��رك��ة حقيقية، 
�ساعة كاملة، جنح خاللها اجلي�ش الليبي يف الق�ساء 

على خلية �سديدة اخلطورة لتنظيم داع�ش االإرهابي.
للجي�ش  �سحراوية  دوري��ة  اكت�ساف  مع  كانت  البداية 
اآثار حركة اآليات جنوب القطرون م�ساء اأول اأول اأم�ش 
االأربعاء خالل مت�سيطها املكان، حيث اأدى تتبع االآثار 
جبل  يف  التنظيم  عنا�سر  اختباء  موقع  اكت�ساف  اإىل 

ع�سيدة، ح�سب بيان للجي�ش.
وا���س��ت��ب��ك��ت ال���ق���وة ال��ع�����س��ك��ري��ة م���ع االإره���اب���ي���ني، قبل 
دعم  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  اإىل  ت��ع��زي��زات  ت��ر���س��ل  اأن 
تلك  فلول  ومطاردة  املواجهات  توا�سلت  ج��وي، حيث 

املجموعة الهاربة حتى م�ساء اخلمي�ش.
تلك  عن�سرا يف   24 مقتل  ع��ن  امل��واج��ه��ات  واأ���س��ف��رت 
القب�ش  قبل  اأنف�سهم  ف��ج��روا  اأرب��ع��ة  بنيهم  اخل��ل��ي��ة، 

عليهم، يف حني توفى اأربعة من رجال اجلي�ش.
اأن تكون تلك اخللية حتت قيادة  ورجح بيان اجلي�ش 
اأجهزة  اأن ر���س��دت  ال��ذي �سبق  اأح��م��د  االإره��اب��ي معتز 
القوات امل�سلحة حتركاته، وكان اآخر ظهور له يف مرزق 

قبل اأيام.
اإن  الرتهوين  الليبي حممد  الع�سكري  وق��ال اخلبري 
هذه لي�ست العملية االأوىل للجي�ش يف اجلنوب، “ولن 
الليبية  امل�سلحة  القوات  اأن  مو�سحا  تكون االأخرية”، 
تتحرك يف نطاق وا�سع، ابتداء من مدينة �سبها، حيث 
بوؤر  على  الق�ساء  يف  م��وؤخ��را  هناك  جهودها  جنحت 
رئي�سا  “موردا”  تعد  ال��ت��ي  ال�سرعية،  غ��ري  الهجرة 

للمقاتلني يف التنظيم االإرهابي.
وتابع الرتهوين، يف حديثه اإىل “�سكاي نيوز عربية”، 
اأ�سفرت عن  كبرية جدا وحمكمة،  القطرون  “عملية 

معركة يف ت�صاري�س �صعبة
وقال اخلبري اال�سرتاتيجي العميد حممد الرجباين 
يف  التنظيم  ن�ساط  ب��دء  ف��رتة  منذ  ر�سد  اجلي�ش  اإن 
حيث  القطرون،  جنوب  كيلومرتا   80 تبعد  منطقة 
ال��ت�����س��اري�����ش ال�سعبة ه��ن��اك يف  ا���س��ت��غ��ل االإره���اب���ي���ون 
حماولة التمو�سع، وخلق مكان ارتكاز بجبل ع�سيدة، 

حيث دار اال�ستباكات العنيفة هناك.
املنطقة  من  القادمة  االأنباء  اأن  اإىل  الرجباين  ولفت 
ال��ق��ت��ل��ى يف �سفوف  ع����دد  ارت���ف���اع  اإىل  ت�����س��ري  ح��ال��ي��ا 
م�ستمرة  املواجهات  اأن  موؤكدا  اإىل ثالثة،  االإرهابيني 

يف املكان، حيث ي�سعى اجلي�ش اإىل تطهريها متاما.
اأن اخلطر كبري على اجلنوب،  الرجباين على  و�سدد 

ول��ن يقف  االإره��اب��ي��ني،  م��ن  ع��دد كبري  الق�ساء على 
االأم����ر ع��ل��ى ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ع��ادي��ة ف��ق��ط، ب��ل راأ�����ش تلك 

املجموعات االإرهابية هناك«.
واأكد اخلبري الع�سكري امتالك اجلي�ش الليبي خربات 
التنظيمات  ���س��د  خا�سها  ال��ت��ي  م��ع��ارك��ه  م��ن  وا���س��ع��ة 
االإرهابية باملنطقة ال�سرقية خالل ال�سنوات املا�سية، 
لكن ال يتلقى الدعم، اإذ عانى اأفراده ملدة اأربعة اأ�سهر 
م��ن ع��دم ���س��رف امل��رت��ب��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل حماوالت 
االإره������اب، ورغم  ع��ل��ى  احل���رب  ج��ه��وده يف  “عرقلة” 
واالإمكانات  والعت������اد  الق�����وة  من  لدي�������ه  فهو  ذل��ك 
املنظمة  واجلرائم  االإره��اب  مكافحة  التي متكنه من 

يف اجلنوب.

الذي يعاين من م�سكالت كثرية، معربا عن ثقته يف 
التحدي،  ه��ذا  م��واج��ه��ة  على  امل�سلحة  ال��ق��وات  ق���درة 

الذي حتتاج فيه اإىل دعم من الدول العربية.
اأط��ل��ق اجل��ي�����ش الوطني  ي��ن��اي��ر اجل�����اري،  ويف م��ط��ل��ع 
االأمن،  لفر�ش  البالد  جنوب  ع�سكرية  عملية  الليبي 
وال��ت�����س��دي ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ه��ري��ب وجت�����ارة امل���خ���درات، 
امل�سلحة  امليلي�سيات  وانت�سار  ال�سرعية،  غري  والهجرة 

واملرتزقة.
عمليات  فاإن  الدراجي،  �سامر  الع�سكري  املحلل  ووفق 
م�ستمرة  وهي  التامة،  ال�سرية  طابع  اكت�ست  اجلي�ش 
تغطيتها  اجلي�ش  ق��وات  وا�ستطاعت  �سهور،  عدة  منذ 
حماية  واأي�سا  املهربني،  مطاردة  منها  عمليات  بعدة 
جمموعة  اجلي�ش  ا�ستهدف  وق��د  اجلنوبية،  احل���دود 
املجموعات  اأك����رب  ت�سكل  الأن��ه��ا  ب���ال���ذات  “اأحمدي” 
االره��اب��ي��ة ال��ت��ي ال ت����زال ت��ع��م��ل ق���رب م���دن اجلنوب 

الغربي الليبي.
وب��ح�����س��ب اخل��ب��ري يف اجل��م��اع��ات االإره���اب���ي���ة �سلطان 
املجموعات  اآخر  ت�ستهدف  العملية  فاإن هذه  ال�سريف 
املنظمة االإرهابية يف اجلنوب الليبي، وتاأمني احلدود 
النيجر ومايل واجلزائر والتي تعترب  املتاخمة لدول 
ليبيا  ح��دود  اإىل  واالإره��اب��ني  للمهربني  عبور  نقطة 

اجلنوبية، وهي املنطقة الرخوة يف ليبيا حاليا.
القلق  من  حالة  اجلنوبية  املنطقة  �سكان  يعي�ش  كما 
املن�سرم،  دي�����س��م��رب  ب���داي���ة  ف��ف��ي  امل�����س��ت��م��ر،  االأم���ن���ي 
مقر  اقتحام  امليلي�سيا  تلك  حم��اول��ة  اجلي�ش  اأح��ب��ط 
اال�ستخبارات الع�سكرية واملواقع والتمركزات االأخرى 
التابعة للجي�ش، من اأجل طرده. ويعد اجلنوب الليبي 
مثلثا حدوديا مع الت�ساد وال�سودان، حتول يف ال�سنوات 
االأ�سلحة  لتهريب  “مهم”  ممر  اإىل  االأخ��رية  الع�سر 
اأه��م منافذ توريد  اأح��د  ب��ات  اأن��ه  الب�سر، كما  وجت���ارة 

الهجرة غري ال�سرعية اإىل اأوروبا.

جل�سة وهمية افرتا�سية للغنو�سي.. هل تكون رق�سة الديك املذبوح؟

•• تون�س-وكاالت

ع��ق��د زع���ي���م ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة يف 
ال��غ��ن��و���س��ي، جل�سة  ت��ون�����ش را���س��د 
املجمد،  ل���ل���ربمل���ان  اف���رتا����س���ي���ة 
حلفاء  ع���ل���ى  اق��ت�����س��ر  ب��ح�����س��ور 
التنظيم باملجل�ش، وهو ما اعتربه 
حم��ل��ل��ون ع���ج���زا واإف���ال����س���ا بعد 
الدعم الدويل وال�سعبي خلارطة 
البالد  رئي�ش  ب��داأ  التي  الطريق 

قي�ش �سعيد يف تنفيذها.
لال�ستقواء  ج��دي��دة  حم��اول��ة  ويف 
باخلارج، زعم الغنو�سي اأن تون�ش 
حماولة  يف  دول��ي��ا،  معزولة  باتت 
لدعم تنظيمهم الذي �سارف على 
االنهيار بعد لقاءات م�ستمرة مع 
اأط�����راف خ��ارج��ي��ة، ون�����س��ر دعاية 
�سلبية ومظاهرات اأمام ال�سفارات 

يف  امل�سار  عرقلة  بهدف  االأجنبية 
البالد.

وتعد جل�سة الغنو�سي “الوهمية” 
الرئي�ش  ج��ّم��د  اأن  م��ن��ذ  االأوىل 
�سعيد عمل الربملان يف 25 يوليو 
ا�ستمرارا  يعترب  ما  وهو  املا�سي، 
يف  االإخ���واين  التنظيم  ل�سيا�سات 
حتدي القرارات اال�ستثنائية التي 
الق���ت ق��ب��وال م��ن ال�����س��ارع ودعما 
الرئي�ش  اإع��الن  مع  خا�سة  دوليا 
خ����ارط����ة طريق  ع����ن  ال��ت��ون�����س��ي 

ت�سمل اإجراء انتخابات.
اجلل�سة مل يدُع لها الغنو�سي غري 
م�ساركة  ت�سهد  مل  حيث  حلفائه، 
التيار  بينها  �سيا�سية  ق��وى  لعدة 
ال�سعب  وح���رك���ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
واحلزب الد�ستوري احلر، اإ�سافة 
فيما  امل�ستقلني،  من  العديد  اإىل 
االفرتا�سي  االج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
“قلب  ح��ل��ف��اء االإخ�������وان ك���ن���واب 

تون�ش” و”ائتالف الكرامة«.
نّددت  اجلل�سة،  على  تعليقها  ويف 
احلر”  الد�ستوري  “احلزب  كتلة 
بالتجاوزات واخلروقات اخلطرية 
وا�سفة  الغنو�سي،  بها  يقوم  التي 
املف�سوح”  ب�”التالعب  االأم�����ر 
على  وال�������س���ط���و  ب���������االإج���������راءات 

املجل�ش،  ه���ي���اك���ل  ����س���الح���ي���ات 
وخم����ال����ف����ة ن����ظ����ام����ه ال����داخ����ل����ي 
باطلة  ع����ام����ة  ج��ل�����س��ة  ل���ت���ق���ري���ر 
عدم  اأعلنت  كما  مطلقا.  بطالنا 
التزامها باأي خمرجات تنتج عن 
هذه اجلل�سة، وقالت اإنها حتتفظ 
من  الغنو�سي  مقا�ساة  يف  بحقها 

اأجل ما اقرتفه من خمالفات.
وعّلق الناطق الر�سمي با�سم التيار 
ال�����س��ع��ب��ي حم�����س��ن ال��ن��اب��ت��ي على 
حترتم  “دولة  ق��ائ��ال:  اجل��ل�����س��ة، 
ن��ف�����س��ه��ا ال ت�����س��م��ح مب��ه��زل��ة مثل 
فيها  ينتحل  االآن حيث  احلا�سلة 
مواطن �سفة رئي�ش برملان منحل 
مطلوبني  وي�ستدعي  جممد،  اأو 
الفارين  من  وجمموعة  للعدالة 
افرتا�سية  ج��ل�����س��ة  يف  ل���ل���خ���ارج 

وي�سميها جل�سة برملانية«.
يوجد  “ال  ال���ن���اب���ت���ي:  واأ������س�����اف 
القومي  االأم���ن  على  داه��م  خطر 
وع��ل��ى وح����دة ال���دول���ة اأك����رث مما 
د�سن  ال��ي��وم، حيث  الغنو�سي  اأت��اه 
ازدواجية  اف��رتا���س��ي��ا  ول���و  فعليا 
امل���وؤ����س�������س���ات، وه�����ي ع��م��ل��ي��ة من 
اأن جتابه كعملية مترد  املفرو�ش 
اأما  افرتا�سية«.  كانت  ول��و  حتى 
ال�سحفي التون�سي ثامر الطاهر، 

“�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  يف  ف��ق��ال 
لن  “ال�سارع  اإن:  عربية”  ن��ي��وز 
ب���ع���ودة االإخ�������وان جمددا  ي�����س��م��ح 
لتكرار  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ه��د  اإىل 
طيلة  والف�ساد  اخل��راب  �سيناريو 
يحدث  وم��ا  ع��ج��اف،  �سنوات   10
اإفال�ش �سيا�سي بعد الدعم الكبري 
اأعلنها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  خل���ارط���ة 

الرئي�ش �سعيد«.
“النه�سة  اأن  ال���ط���اه���ر  وب������نّي 
وال����وج����وه امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا لن 
التحرك،  ه���ذا  م��ن  �سيئا  ي��ج��ن��وا 
تعدو  ي��ائ�����س��ة ال  وه����ي حم���اول���ة 
لديك  اأخ���������رية  رق�������س���ة  ك���ون���ه���ا 

مذبوح«.
�سيف�سل  ال��ت��ح��رك  ه���ذا  اأن  واأك����د 
كغريه من التحركات، الأن ال�سارع 
منظومة  ع��ودة  يرف�ش  التون�سي 
اأن  اإىل  ال��ف��ا���س��ل��ة، الف��ت��ا  احل��ك��م 
يوليو   25 ق��رارات  منذ  النه�سة 
حتاول اأن تخلق بلبلة عرب اإن�ساء 
ا�سطرابات اجتماعية وحالة من 
االحتقان االجتماعي عرب اأذرعها 
املوجودة يف النقابات واالإدارات، يف 
حماولة خللق حالة من الفو�سى 
م����ن خ���الل���ه���ا مترير  ت�����س��ت��ط��ي��ع 

اأجندتها امل�سمومة.

وب�������������دوره اع�����ت�����رب االأك�������ادمي�������ي 
الدولية  ب��ال�����س��وؤون  امل��ت��خ�����س�����ش 
فعله  م����ا  اأن  ال���ك���ا����س���ف،  ���س��م��ري 
الغنو�سي ال يعدو كونه “حماولة 
اخلا�سة  املحاكمات  من  للهروب 
االإرهاب، بعدما  بالف�ساد ومتويل 
اأيدي الدولة قيادات بارزة  طالت 
بالتنظيم على راأ�سهم وزير العدل 

االأ�سبق نور الدين البحريي«.
اجلل�سة  اأن  اإىل  ال��ك��ا���س��ف  ول��ف��ت 
كل  وت�سوبها  �سريحة  “خمالفة 
اإىل  م�سريا  البطالن”،  مقومات 
اإثبات الوجود يف  “ت�ستهدف  اأنها 
ال�سعبي واحلكومي  ظل االإق�ساء 
وامل��الح��ق��ات ال��ت��ي ط��ال��ت العديد 
حماولة  يف  التنظيم  ق��ي��ادات  من 
موؤقتة  ول��و  ح�سانة  ع��ن  للبحث 
الرئا�سية  ال������ق������رارات  ظ����ل  يف 

املتتالية«.
اأعلن  قد  التون�سي  الرئي�ش  وكان 
يف 25 يوليو املا�سي، عن تدابري 
ا�ستثنائية �سملت جتميد الربملان 
تعليق  تالها  باحلكومة،  واإق��ال��ة 
جراء  م��ن  الد�ستور  م��واد  معظم 
وج����ود خ��ط��ر داه����م ع��ل��ى الدولة 
والف�ساد،  ل��ل��ف��و���س��ى  وال��ت�����س��دي 
البالد  ك��ب��ري يف  ت��رح��ي��ب  و���س��ط 

بعد 10 �سنوات عجاف من حكم 
تنظيم االإخوان االإرهابي.

�سعيد  ك�سف  دي�����س��م��رب،   13 ويف 
للخروج  ط����ري����ق  خ���ري���ط���ة  ع����ن 
م���ن االأزم������ة ت��ن�����ش ع��ل��ى اإج�����راء 
دي�سمرب  يف  ت�سريعية  ان��ت��خ��اب��ات 
القانون  م��راج��ع��ة  ب��ع��د   2022
يوليو  وا���س��ت��ف��ت��اء يف  االن��ت��خ��اب��ي، 

2022 لتعديل الد�ستور.
وم�����ط�����ل�����ع ال���������س����ه����ر اجل�����������اري، 
املن�سة  ر���س��م��ي��ا،  ت��ون�����ش،  اأط��ل��ق��ت 
االإل��ك��رتون��ي��ة امل��خ�����س�����س��ة جلمع 
ب�ساأن  امل����واط����ن����ني  اق������رتاح������ات 
اإ�سالحات �سيا�سية تعر�ش الحقا 
خطوة  يف  �سعبي،  ا�ستفتاء  ع��ل��ى 
جرى النظر اإليها مبثابة “بداية 
م�سار �سيا�سي جديد يعزز �سلطة 

ال�سعب«.

•• وا�شنطن-وكاالت

24 يناير -ك��ان��ون ال��ث��اين مت  يف 
بالي�ستيني  �ساروخني  اع��رتا���ش 
جماعة  م�����ن  ه����ج����وم  اآخ��������ر  يف 
االأهلية  احلرب  لتو�سيع  احلوثي 

اليمنية الدائرة منذ �سنوات.
و�سكل الهجوم ت�سعيداً يف التوتر 
اأ�سبوع،  الثاين من نوعه يف  الأن��ه 
القد�ش  “منرب  ن���ا����س���ر  وك���ت���ب 
االإ�سرتاتيجي” اأحمد ت�ساراي يف 
“نا�سونال اإنرت�ست” االأمريكية، 
اآخر  كانت  اال�ستهدافات  هذه  اأن 
ا�ستفزازات  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  ح��ل��ق��ة 
وهجمات مميتة �سنها احلوثيون، 
و�سملت يف اخلريف املا�سي ق�سف 
االإن�سانية  للم�ساعدات  م�ستودع 
يف ميناء مدينة املخا، واال�ستيالء 
على �سفينة مواد طبية يف البحر 
متعددة  وه����ج����م����ات  االأح������م������ر، 
و�سواريخ  ط��ي��ار  دون  ب��ط��ائ��رات 
ع���ل���ى م�������س���ايف ن���ف���ط، واأه��������داف 

اأخرى .
املتمردين  اأن  ال���وا����س���ح،  وم����ن 
رف�ش  ي����وا�����س����ل����ون  احل����وث����ي����ني 
ح���ٍل  اإىل  ل���ل���ت���و����س���ل  امل�������س���اع���ي 

واأماكن اأخرى ال يعترب مفاجئاً، 
املت�سخمة  ال�����روؤي�����ة  ����س���ي���اق  يف 
العباً  ب��اع��ت��ب��اره  لنف�سه  للنظام 

دولياً قوياً.
وق�����ال ال��رئ��ي�����ش االأم���ري���ك���ي جو 
ب��اي��دن اإن اإدارت�����ه ت��در���ش اإع����ادة 
الئحة  ع��ل��ى  احل��وث��ي��ني  ت�سنيف 

دي��ب��ل��وم��ا���س��ي، وي��خ��ت��ارون عو�ش 
ال��ع��ن��ف، مب��ا يف ذلك  ذل��ك م�سار 
���س��������������������د امل���دن���ي���ني  واالأه�����������داف 

املدنية.
اإيران  ولفت الكاتب اإىل اأن جمع 
بني العمل الديبلوما�سي، والعنف 
الذي تدعمه يف العراق، واليمن، 

االإره����اب����ي����ة. ومن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
القانونية  امل���ع���اي���ري  اأن  امل����وؤك����د 
للت�سنيف تنطبق على احلوثيني. 
اأجنبية  منظمة  ع��ن  ع��ب��ارة  فهم 
منخرطة يف ن�ساط اإرهابي يهدد 
واأطلقوا  االأم���ري���ك���ي���ة،  امل�����س��ال��ح 
�سواريخ على مطارات مدنية يف 

منا�سبات عدة، كما ا�ستهدفوا بنى 
وهددوا  للطاقة،  مدنية  حتتية 

املالحة الدولية.
وف�����������س�����اًل ع������ن ذل���������ك، ف���اإن���ه���م 
 ،2021 اأواخ��������ر  يف  اق���ت���ح���م���وا 
جم��م��ع ال�����س��ف��ارة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
���س��ن��ع��اء واح���ت���ج���زوا ع������دداً من 
ويح�سل  امل��ح��ل��ي��ني.  امل���وظ���ف���ني 
احلوثيون على التدريب والدعم 
احلر�ش  م��ن  املالية  وامل�����س��اع��دات 
بدوره  امل�سنف  االإي��راين  الثوري 
على الئحة التنظيمات االإرهابية. 
الت�سنيف  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع������ادة  اإن 
�سلوك  يف  م��ل��م��و���ش  ت��غ��ي��ري  دون 
�سابقاً،  ح�����س��ل  ك��م��ا  احل��وث��ي��ني، 
ي��ق��و���ش  م�����س��داق��ي��ة ه���ذه االأداة 
اخلارجية.  ال�سيا�سة  يف  امل��ه��م��ة 
وعلى الواليات املتحدة ا�ستخدام 
كل و�سيلة ممكنة لزيادة ال�سغط 
على املت�سددين احلوثيني، الذين 
فعلوا كل ما يف و�سعهم لتقوي�ش 

عملية ال�سالم يف اليمن.
جهود  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  ول���ف���ت 
و�سائل  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث  وا���س��ن��ط��ن 
امل�ساعدات  الإي���������س����ال  ج����دي����دة 
االإن�سانية، حتى لو اأعيد ت�سنيف 

االإره���اب،  ل��وائ��ح  على  احلوثيني 
ب���ر����س���ال���ة وا����س���ح���ة اإىل  ت���ب���ع���ث 
اخلطوة  ه�����ذه  ول���ك���ن  ط����ه����ران، 
دع��م احل��زب��ني يف  تلقى  اأن  يجب 

الكونغر�ش.
 3.4 املتحدة  ال��والي��ات  واأن��ف��ق��ت 
امل�ساعدات  ع��ل��ى  دوالر  م��ل��ي��ارات 
بداية  م��ن��ذ  ل��ل��ي��م��ن  االإن�����س��ان��ي��ة 

النزاع يف 2015.
الكثري  امل�������س���اع���دات  ه����ذه  ت��ن��ق��ذ 
هي  احلقيقة  ل��ك��ن  االأرواح،  م��ن 
حياة  حت�سن  لن  م�ساعدة  اأي  اأن 
و����س���ع حد  ب��ع��د  اإال  ال��ي��م��ن��ي��ني، 
للنزاع. وميكن ملنع احل�سول على 
اأ�سلحة اأ�سا�سية والتكنولوجيا من 
اإيران اأن يحفز احلوثيني للذهاب 

اإىل طاولة املفاو�سات.
الدفاع  وزارة  على  الغاية،  ولهذه 
االأم��ري��ك��ي��ة ن�����س��ر م���ا ي��ك��ف��ي من 
القوات يف املنطقة، وتزويد القادة 
مبنع  تق�سي  وا�سحة  بتعليمات 

و�سول االأ�سلحة اإىل احلوثيني.
وخل�ش الكاتب اإىل اأنه لن ميكن 
اليمن،  يف  ال�سالم  حتقيق  بايدن 
اإذا وا�سلت اإيران اإر�سال االأ�سلحة 

اإىل احلوثيني.       

نا�سيونال اإنرت�ست: ال �سالم يف اليمن ما دامت اإيران ت�سلح احلوثيني
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عربي ودويل

ـــــاع  ـــــم االإج
ــي  ــا�ــس ــي ــ�ــس ال
ـــــــوم  ـــــــي ال
حـــــــــــــــول 
�ــســخــ�ــســيــتــه 
ـــة  ـــالق ع ال 
بالع�سر  لــه 
الـــديـــغـــويل

زمـــــــــــــــور 
مـــــعـــــجـــــب
كــــــــبــــــــري 
ــون،  ــي ــل ــاب ــن ب
ويـــــــاأتـــــــي 
لـــلـــجـــرال 
ـــــن خــــالل  م
تية بر نا لبو ا

يف هذه احلملة الرئا�صية, ُيطالب برتاث اجلرنال ديغول من الي�صار اإىل اأق�صى اليمني فالريي  ت�����رى  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن     
بيكري�ش بدورها اأنه من املنا�سب 
نيكوال  الليربايل  ام��ام  ت��ذّك��ر  اأن 
بوزو: “اأن��ا اأواًل ديغولية، ديغولية 

اجتماعية حتب احلرية”.
اإىل ح�سن  ع��ودت��ه��ا  قبل  وح��ت��ى   
اأغ�سط�ش  يف  اأكدت  اجلمهوريني، 
2020، خالل اجتماع حلركتها 
“ال�سطو  رف�سها  اأح����راًرا،  لنكن 
االنتهازي على االرث” بخ�سو�ش 

الديغولية.
املا�سي،  ن��وف��م��رب   9 وب��ي��ن��م��ا، يف   
اليمني  ����س���خ�������س���ي���ات  ت����ت����واف����د 
الي�سار على قرب  والو�سط وحتى 
دي���غ���ول، يف ك���ول���وم���ب���ي-يل-دو-

اإغ��ل��ي�����ش، ي��ح��ق ل��ل��ف��رن�����س��ي��ني اأن 
كل  اأ�سبح  اإذا  ما  اأنف�سهم  ي�ساألوا 
ديغوليني. ولكن هل  ال�سيا�سيني 
واإىل  ديغوليني  يكونوا  اأن  يجب 
اأ�سباب  ه��ن��اك  وه����ل  م����دى؟  اأي 

لعدم القيام بذلك؟
   بالتاأكيد، “فرن�سا اأمة �سيا�سية، 
يرى  ق��وي��ة،  تاريخية  ج���ذور  لها 
االأ�ستاذ  ب��ل��ي��د،  ب���ول  امل�����وؤرخ ج���ان 
ال�سوربون،  ج��ام��ع��ة  يف  امل���م���ّي���ز 
ملوؤ�س�سة  العلمي  املجل�ش  وع�سو 
“ديغول  ك��ت��اب  وم���دي���ر  دي���غ���ول، 
رجل القرن” )�سريف، 2020(؛ 
وي����ظ����ل اجل����������رنال ه�����و االأك�������رث 
ال�سخ�سيات  جميع  ب��ني  �سعبية 
اإن���ه يتقدم على  ب��ل  ت��اري��خ��ن��ا،  يف 

نابليون ولوي�ش الرابع ع�سر ».
كونيغ،  لغا�سبار  بالن�سبة  ام��ا      
الفيل�سوف، موؤ�س�ش حركة ب�سيط، 
هي قبل كل �سيء م�ساألة اأجيال: 
“يف فرن�سا، تتوافق رئا�سة ديغول 
مع بلوغ كثري من النا�ش �سّن 20 

عاًما”. 
رمز فرن�سا التي كانت قادرة على 
 1940 ع��ام  هزمية  من  التعايف 
وان��ت��ه��ت م��ن��ت�����س��رة ع���ام 1945 
ا�سم  يرتبط  �سحقها،  مت  بعدما 
مبا�سر  ب�سكل  دي��غ��ول  اجل����رنال 
ا بفرتة الثالثينات املجيدة.  اأي�سً
اللقب  ب��ه��ذا  النطق  ف���اإن  ل��ذل��ك، 
االنتماء،  ادع�����اء  ام��ك��ان��ي��ة  ي��ت��ي��ح 
الذهبي  للع�سر  زه��ي��دة،  بتكلفة 
ع�سر  اأي  امل���ع���ا����س���رة،  ل��ف��رن�����س��ا 
اجل���م���ه���وري���������������ة اخل����ام���������س����ة يف 

بدايتها. 
جمال  يف  اجل�������رنال  ع���م���ل  “اإن 
اال���س��ت��ق��الل ال��وط��ن��ي ل��ه �سدى 
فرن�سا  ب��ل��ي��د،  ي�����س��ي��ف  ���ا،  اأي�������سً
الديغولية هي اأمة ال تزال مهّمة 

يف العامل«.

ذاكرة ق�صرية
   لكن يبدو اأن ذاكرة الفرن�سيني 
ال�سيا�سي  “االإجماع  ق�����س��رية. 
عالقة  ال  �سخ�سيته  ح��ول  اليوم 
يو�سح  الديغويل”،  بالع�سر  له 
����س���ريج ب���رين�������س���ت���اي���ن، االأ����س���ت���اذ 
معهد  يف  املعا�سر  للتاريخ  املمّيز 
ال�سيا�سية،  ل��ل��درا���س��ات  ب��اري�����ش 
الديغويل  التاريخ  كتاب  وموؤلف 
 .)2001 ب���ريي���ن  )م���ن�������س���ورات 
وي�����ذك�����ر ه�������ذا امل���ت���خ�������س�������ش يف 
النموذج  اأن  الثالثة،  اجلمهورية 
يفر�ش  مل  ل��ل��ح��ك��م  ال���دي���غ���ويل 

نف�سه ب�سهولة.
كانت  و1969،   1958 “بني   

الفكرة  با�سم  ���س��دي��دة،  املعار�سة 
ذاتها التي لدينا عن اجلمهورية. 
النموذج  ف��اإن  في�سي،  وبا�ستثناء 
الثالثة  اأ�س�سته اجلمهورية  الذي 
عند االإطاحة بنظام ماك ماهون 
ه��و امل��رج��ع ل��ك��ام��ل اجل���زء االأول 

من القرن. 
ك���ان ال���ربمل���ان ه���و ال����ذي يحتكر 
�سخ�سية  وظ��ه��ور  ال�����س��الح��ي��ات، 
اأنه�����ا  يف  ُي�س����ّك  ال��ت��ي  قوي������ة 
ا�ستخدام  الإ�������س������اءة  م�������س���ت���ع���دة 
�����س����الح����ي����ات����ه����ا ع����ل����ى ح�������س���اب 
امل��واط��ن��ني، مل ي��ك��ن ن��ذي��ر خري، 
نظام  ع���ن  احل���دي���ث  درج�����ة  اىل 
ي�سيف  جمهوري”،  م���ل���ك���ي 

غا�سبارد كونيغ.
م���ذك���رات ديغول،  ق����راءة   وع��ن��د 
اأ�سبح وا�سًحا له اخلوف العميق 
ال���ذي ي��غ��ذي��ه ه���ذا االأخ����ري جتاه 
حتت  “�سعيف”،  تنفيذي  جهاز 
برملانية.  ملناه�سة  دائ���م  ت��ه��دي��د 
ا�ستعادة  ه���و  ه���دف���ه  اأن  “يبدو 
�سخ�ش  يج�سدها  ق��وي��ة،  �سلطة 

 وبهذا املعنى، يبدو و�سول مارين 
نوفمرب   9 يف  ب���اي���و  اإىل  ل���وب���ان 
لالأ�سوليني  بالن�سبة   2021
اأ�سيلة:  ات�سالية  عملية  جم��رد 
“ال�سري على  ت��ن��وي  ال��ت��ي  ل��وب��ان 
خطى” اجلرنال هو التوظيف يف 

اأرقي اأ�سكاله.
اإىل فرن�سا     عندما ع��اد دي��غ��ول 
نف�سه  وج��د  التحرير،  اأع��ق��اب  يف 
االأول  خطاب����ه  واأل��ق��ى  باي�����و  يف 

هناك. 
لالأ�سطورة  ال���رم���ز  امل���ك���ان  ه����ذا 
مكان  ����ا  اأي���������سً ه����و  ال���دي���غ���ول���ي���ة 
الذي  ال���ث���اين،  بايو”  “خطاب 
 ،1946 ع��ام  اإىل  تاريخه  يرجع 
ف��ي��ه ع���ن مبادئ  ك�����س��ف  وال������ذي 
احلاجة اإىل اإ�سالح الدولة، واأعلن 
د�ستور   .1958 �سبتمرب  د�ستور 
انتهى، حتى، بنيل ا�ستح�سان من، 
يزال  ال  الدائم”  “االنقالب  يف 
الديغويل  ال��ت��ظ��اه��ر  م��ن  ي�سخر 
رئي�ش  كوميديا  باإتقان  “اللعب 
تزويد  ال���وح���ي���د  ه���ّم���ه  جم��ل�����ش 

ات��خ��اذ قرارات  ق���ادر على  واح���د، 
عنيفة.«

   ولئن تعهدت اآن هيدالغو، عمدة 
لالنتخابات  وامل��ر���س��ح��ة  ب��اري�����ش 
الرئا�سية عن احلزب اال�سرتاكي، 
بذهابها  ل����ل����ج����رنال  ب������ال������والء 
اإغلي�ش  دو  ل��ي��ه  ك��ول��وم��ب��ي  اإىل 
ف���اإن  ل���وف���ات���ه،   51 ال����ذك����رى  يف 
فران�سوا ميرتان، موؤ�س�ش الي�سار 
الكلمات  م��ن  يجد  مل  احل��دي��ث، 
القا�سية ما يكفي ملعار�سة النظام 
الدائم”،  “االنقالب  الديغويل. 
الذي ُن�سر عام 1964، النموذج 
املناه�ش  ل���ل���خ���ط���اب  االأ�����س����ل����ي 
للديغولية، جاء للدفاع عن فكرة 

معينة عن فرن�سا.
   ان “اجلرنال ديغول يعاين من 
احلكم عنوة، يكتب ميرتان، على 
واإذا  ال�سارية”.  ال�سرعية  ح�ساب 
مل تكن حم��ّل ن��زاع، ف��اإن �سرعية 
املنقذ حمّل تنديد ميرتان عندما 
�سلطوي:  ان���ح���راف  اإىل  ت�����وؤدي 
قوية  دميومة  بالدنا  يف  “توجد 

للبونابرتية حيث تلتقي العظمة 
امللكية  وال���ت���ق���ال���ي���د  ال���وط���ن���ي���ة 
الوطنية،  ب���ال���وح���دة  وال�����س��غ��ف 

وتقليد اليعاقبة.
 مل جت��د دي��غ��ول��ي��ة ع���ام 1958 
العنا�سر  بني  اجلمع  يف  �سعوبة 
ب��ن��اء توليفة  اإع����ادة  امل��ت��ف��رق��ة، يف 
ال�سلطة  ه��������واة  اإل����ي����ه����ا  ����س���ع���ى 
ينزعج  يعد  مل  فكرة  الفردية”. 
منها املدافعون عن الدميقراطية 

الفرن�سية يف الوقت احلا�سر.

زمور, بيتان وديغول معا
األ��ي�����ش اىل ديغول     وم���ع ذل���ك، 
هذا يدعي اإريك زمور االنت�ساب؟ 
بنابليون،  ك��ب��ري  معجب  “زمور 
وي������اأت������ي ل����ل����ج����رنال م�����ن خ���الل 
ال���ب���ون���اب���رت���ي���ة، ي����رى ج����ان بول 
لكن عندما ت�سبح مدافًعا  بليد. 
ع��ن اجل����رنال ب��ي��ت��ان، ف��اأن��ت على 

النقي�ش”. 
كونيغ،  غا�سبار  اإىل  بالن�سبة  اما 
على العك�ش من ذلك، فاإن تقارب 

تعمل  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  ك����ان����ت 
ع��ل��ى اأ���س��ا���ش ب��رمل��اين ق��ب��ل ب�سط 
ال���ن���ظ���ام ال���رئ���ا����س���ي يف ال���ع���امل، 
ويف  اال�ستعمار”.  اإن����ه����اء  ب��ع��د 
املعار�سة  تعد  مل  امللك،  مواجهة 
اإال  الوجود  ق��ادرة على  يف فرن�سا 
ال�سحفية.  وامل��ن��اب��ر  ال�����س��وارع  يف 
وي�سيف: “ديغول، على امل�ستوى 
وعلى  التخطيط؛  االق��ت�����س��ادي، 
الرئا�سية؛  امل��وؤ���س�����س��ي،  امل�����س��ت��وى 
وعلى امل�ستوى املجتمعي، النزعة 
ت���وج���ه���ات  ان����ه����ا  املحافظة”. 

التجمع الوطني؟
ت�سّدق  اأن  لوبان  مارين     حتب 
خا�سة  �سيا�سية،  “املناورة  ذل��ك. 
للجبهة  ال����ن����ووي  احل��م�����ش  ان 
الوطني  ال��ت��ج��ّم��ع  ث���م  ال��وط��ن��ي��ة 
يوؤكد جان  مناه�ش للديغولية”، 
ازده��رت احلركة  بليد. لقد  ب��ول 
لوبان  م���اري  ج���ان  اأ�س�سها  ال��ت��ي 
الرجل  ���س��خ�����س��ي��ة  رف�������ش  ع��ل��ى 
ال��ع��ظ��ي��م ح����ول ال��ب��ي��ت��ي��ن��ي��ني ثم 

اأن�سار اجلزائر الفرن�سية.

“هناك  دي��غ��ول -ب��ي��ت��ان وا����س���ح: 
م��ق��ط��ع م���ن م����ذك����رات اجل����رنال 
االإ�سالحات  اأن  ي��و���س��ح  ح��ي��ث 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������س����ادي����ة 
لالهتمام.  مثرية  كانت  لفي�سي 
عام  اأن������ه  اىل  االإ������س�����ارة  وجت������در 
املوؤقتة  1945، عملت احلكومة 
للجمهورية الفرن�سية على اإطالة 
الفرن�سية  ال���دول���ة  ه��ي��اك��ل  اأم����د 
�سيما  ف��ي�����س��ي، وال  اأن�����س��اأت��ه��ا  ك��م��ا 

اجلماعات.
وبيتان  دي���غ���ول  ي�����س��رتك  ال      
الع�سكرية،  اخل���ي���ارات  ن��ف�����ش  يف 
الروؤية  نف�ش  لكنهما متحدان يف 
و�سلطوية.  اأب���وي���ة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع: 
اإج��م��اًع��ا يف  ال��ي��وم  “روؤية حت��ق��ق 
بالن�سبة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  ال��ط��ب��ق��ة 
ل��ل��ف��ي��ل�����س��وف ال���ل���ي���ربايل، ال���ذي 
يف  ال����ت���������س����ك����ي����ك  يف  ي�����������رتدد  ال 
اخلام�سة،  اجل��م��ه��وري��ة  من����وذج 
الثقة  ع���دم  اىل  ع��ن��دئ��ذ  م�����س��ريا 
التنفيذية  ال�����س��ل��ط��ة  يف  ال��ك��ب��ري 
الثالثة:  اجل��م��ه��وري��ة  ع�����س��ر  يف 

دميقراطية  مب��وؤ���س�����س��ات  ب����الده 
الأن فران�سوا ميرتان  حديثة”.  
ي�سبح  اأن  م����ن  ����ا  اأي���������سً مت���ك���ن 
ديغولًيا: مل ينكر يف اأي وقت هذا 
الد�ستور الذي كان يكرهه ب�سدة 
جان  يالحظ  وا�سحة،  “الأ�سباب 
ب���ول ب��ل��ي��د: ل��ق��د وج���د راح��ت��ه يف 
اخلام�سة!”  اجلمهورية  مالب�ش 
الطيبة  ب���ال���ك���ل���م���ة  ل���ي���ذك���رن���ا   ،
ال������ذي �ساغ  ف���ي���دري���ن  ل���ه���وب���ري 
“الديغولية-امليرتانية”،  مفهوم 
مواقف  تقارب  بهذا  م�ستح�سًرا 
دي���غ���ول وم���ي���رتان، وه���و مي�سك 
باأعلى �سلطة، بخ�سو�ش ال�سيا�سة 

العربية لفرن�سا.

ماكرون, الديغويل
 “يف نف�س الوقت«

   اإميانويل ماكرون مل يفلت من 
رغب  الذي  ا،  اأي�سً مالرو  تنبوؤات 
ديغولًيا  اجل��م��ي��ع  ي�����س��ب��ح  اأن  يف 
ال��ع��ت��اب الذي  ي��وًم��ا م��ا، حتى يف 
خل�سومه  بالن�سبة  اإل���ي���ه.  وّج���ه 
 ... اأنه ديغويّل  -وبع�سهم يدعي 
يعرف  �سلطوية،  �سخ�سية  -فهو 
�سلطته.  ا���س��ت��خ��دام  ي�����س��يء  ك��ي��ف 
لكن بالن�سبة اإىل جان بول بليد، 
��ا ديغويل  ف���اإن م��اك��رون ه��و اأي�����سً
الوقت”  نف�ش  “يف  ف�  االإيجابية، 
ت�������س���ت���ح�������س���ر ال����������روح امل�����وح�����دة 
املجل�ش  م����ع  ال�������ذي،  ل���ل���ج���رنال 
يرتدد  مل  ل��ل��م��ق��اوم��ة،  ال��وط��ن��ي 
ومع  والي�سار.  اليمني  توحيد  يف 
ي��ت��ح��دث ماكرون  ع��ن��دم��ا  ذل����ك، 
فاإنه  االأوروبية”،  “ال�سيادة  عن 

ينع�ش الديغوليني التاريخيني. 
بليد،  ي���ع���رت����ش  ذل�������ك،  “ومع 
عديدة  منا�سبات  يف  ديغول  ط��ّور 
 ،“ االأوروب���ي���ة  اأوروب����ا  مو�سوع” 
اأي امل�ستقلة عن الواليات املتحدة 
وهذا  ال�سوفياتي”.   واالحت����اد 
يكفي لرتك ال�سياديني من جميع 

املعتقدات يفكرون ويت�ساءلون.
   وت���ت���م���ث���ل م����ي����زة م�����اك�����رون يف 
ا  ا مناه�سً معرفة كيف يكون اأي�سً
ل��ل��دي��غ��ول��ي��ة ع��ن��د ال�������س���رورة: يف 
ر�سمًيا  ط��ل��ب   ،2021 �سبتمرب 
ال�����س��ف��ح م��ن احل��رك��ي��ني، الذين 
“م�سلحة  ب��ذري��ع��ة  عنهم  تخلى 
كان  وال�����ذي   ، دي���غ���ول  الدولة” 
اليه،  االن��ت�����س��اب  ي�سعب  حينها 
ك��م��ا ت��ذك��رن��ا ال�����س��ف��ح��ات االأكرث 
اإثارة للم�ساعر يف ال�سرية الذاتية 
اأوليفييه  ل���ف���ران���ز  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
حميم  تاريخ  “الوثبة،  جيزبرت، 
والذي  اخلام�سة”،  للجمهورية 
و���س��ع يف االع��ت��ب��ار ه���ذه احللقة 
ال����درام����ات����ي����ك����ي����ة م������ن احل������رب 

اجلزائرية بالتف�سيل.
متى  دي�����غ�����ول...  ب���ي���ت���ان،  “بعد   
ت�ساءل  الكابو�ش؟”،  �سينتهي 
وال��������دا ج����ي����زب����رت ب���ج���دي���ة ع���ام 
الوحيدين،  ي��ك��ون��ا  مل   .1958
ال��وط��ن��ي��ة التي  ال�����س��ردي��ة  ل��ك��ن 
تت�سرّت  االإع��الم  و�سائل  �ساغتها 

على ذلك االن.
* كاتبة وروائية و�صحفية 
ن�صرت يف االآونة االأخرية كتاب 
“باري�س �صو ال تري”-باري�س 
حتت االأر�س-”من�صورات دو 
رو�صيه«.

�صباق ق�صر االإليزيه:

ماكرون، لوبان، زمور، بيكري�س، هل حًقا كلهم ديغوليني...؟
•• الفجر -�شوالجن بيد �شاريتون 

ترجمة خرية ال�شيباين
اجلــرنال  يكون  اأن  واحـــدة  للحظة  يتخيل  »مــن     
من  اخلطابي  ال�صوؤال  هــذا  طــرح  مّتهما؟”,  ديغول 
2016 اأمام جمهور  قبل فران�صوا فيون يف اأغ�صط�س 

كان  �صارث.  �صور  �صابليه  يف  اجلمهورية  ن�صطاء  من 
يف  املــورط  �صاركوزي,  نيكوال  ي�صتهدف  حينها  فيون 
ق�صايا قانونية, دون توقع “بينيلوب غيت” وق�صية 
اأ�صهر  ب�صعة  بعد  عليائه  من  ا�صقطته  التي  البدالت 

واأنهت حملته لالنتخابات الرئا�صية.
    حجة تاريخية لها �صلطتها, ورمبا اأكرث من ذلك: 

ا�صتدعاء �صخ�صية �صارل ديغول, كان بالن�صبة لفيون 
واأعظم  االأعلى,  املر�صد  اتباع  من  اإنه  ليقول  حينها 

الفرن�صيني والقادة –ورمبا القدي�س.
ال�صيا�صية؟(  )االأخالقية؟  قيمتها  تبدو  �صخ�صية   
اجلميع  ي�صارع  ومرجع  ــدال,  ج حمــّل  لي�صت  اليوم 
الختطافها, من اإريك زمور الذي ذهب اإىل حّد تنظيم 

18 يونيو جديد للرت�صح لالنتخابات الرئا�صية, اإىل 
ابهار,  “جوبيتريي”,  واأ�صلوبه  ماكرون  اإميانويل 
اجلمهورية  موؤ�ص�صات  تريده  كما  الرئي�س  وتقدمي 
اجلــرنال  اأعــلــن  الحد”,  ــاًل  رج ل�صت   “ اخلام�صة. 
يف  االأنتيفون  عر�س  يتكرر  ذلــك,  ومــع  ع�صره.  يف 

مناف�صة.

يظل اجلرنال هو االأكرث �صعبية بني جميع ال�صخ�صيات يف التاريخ الفرن�صي, بل اإنه يتقدم على نابليون ولوي�س الرابع ع�صر

الرئي�ش اإميانويل ماكرون اأمام ن�سب اجلرنال ديغول التذكاري

مارين لوبان... الديغولية مناورة �سيا�سية

زمور  ديغول وبيتان معا بيكري�ش. ديغولية اجتماعية حتب احلرية

اال�سرتاكية هيدالغو زارت �سريح ديغول اي�سا
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عربي ودويل

 يـرى العديــد من الــرو�س اأن اأوكرانيــا حيـويـة 
لبلدهم ودولة عازلة حتميهم من التدخالت الغربية

املخاطر احلقيقية لالأزمة

اأوكرانيا: هل حقا اأ�سابع بوتني على الزناد...؟
•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�شيباين

اخلارجية  وزيــر  التقى  �صيحدث؟     مــاذا  واالآن     
�صريجي  الرو�صي  اخلارجية  ووزير  بلينكني  اأنطوين 
هو  كما  يناير,   20 اجلمعة  يوم  جنيف  يف  الفــروف 
خمطط, ملناق�صة اإمكانية اخلروج ال�صلمي من االأزمة 

االأوكرانية. مت االإعالن عن هذا االجتماع باعتباره 
تتويًجا لعدة جل�صات عقدت بني كبار الدبلوما�صيني 
من الواليات املتحدة ورو�صيا وحلف �صمال االأطل�صي 
املخاطر  اأوكرانيا.    كانت  اأوروبــا, مبا يف ذلك  وكل 
اآخرون  -ويخ�صى  الرو�س  امل�صوؤولون  وحذر  كبرية. 
واحللف  املتحدة  الــواليــات  متتثل  مل  اإذا  اأنــه  -مــن 

معقول,  )بع�صها  بالدهم  مطالب  جلميع  االأطل�صي 
موا�صلة  مــن  جــــدوى  فــال  ال(,  ــــر  االآخ والــبــعــ�ــس 
املفاو�صات. يف الواقع, و�صلت الدبلوما�صية بعد ذلك 
مما يعني اأن فالدميري بوتني,  اإىل “طريق م�صدود”, 
“تقنية  اإجراءات  يتخذ  اأن  الرو�صي, ميكن  الرئي�س 

ع�صكرية” الإبقاء اأوكرانيا يف فلك بالده.

الو�صع القائم ولي�س الطريق امل�صدود
   حتدث بلينكن والفروف طيلة ت�صعني دقيقة, ومل 
يتنازل اأي منهما قيد اأمنلة, لكنهما اتفقا على موا�صلة 
باأي  الدبلوما�صية  ت�صطدم  مل  النهاية,  يف  احلــوار. 
اأن بوتني لي�س م�صتعًدا متاًما  طريق م�صدود. ويبدو 

خلو�س غزو اأوكرانيا حتى االآن.

هذا  ي�ستمر  اأن  ميكن  متى  اإىل    
اجل���م���ود؟ ل��ق��د ق��ي��ل ع��ل��ى نطاق 
األ���ف   100 ل��رو���س��ي��ا  اأن  وا����س���ع 
ج��ن��دي ج��اه��زي��ن ل��ل��ت��ح��رك على 
ح��دوده��ا م��ع اأوك��ران��ي��ا، لكن هذا 

لي�ش دقيقا.
   وف���ًق���ا مل��اي��ك��ل ك���وف���م���ان، مدير 
مركز  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال���درا����س���ات 
بوالية  اأرل���ي���ن���غ���ت���ون  يف  اأب����ح����اث 
فريجينيا، يتمركز 55 الفا منهم 
لفرتة  احل���دود  على  دائ���م  ب�سكل 
الفا   45 ال�����  اأم�����ا  ط��وي��ل��ة ج�����ًدا. 
املمكن  الذين كان من  االآخ��ري��ن، 
م��ن��اط��ق خمتلفة  م���ن  ح�����س��ده��م 
فعال.  يتحركوا  فلم  رو�سيا،  من 
ف���اإن معداتهم  وب����داًل م��ن ذل���ك، 
املدرعة  وال���ع���رب���ات  -ال����دب����اب����ات 
التكتيكية  وال�سواريخ  واملدفعية 
-هي التي مت اإر�سالها اإىل مناطق 

قريبة من اأوكرانيا.
   وهذا لي�ش بال�سيء غري العادي. 
عند  االأح�������ي�������ان،  م�����ن  ك���ث���ري  يف 
“و�سع  يتم  للنزاع،  اال�ستعدادات 
م�سبًقا”  وامل���رك���ب���ات  االأ����س���ل���ح���ة 
منطقة  م���ن  ق��ري��ب��ة  اأم����اك����ن  يف 
اجلبهة؛ ال يتحرك اجلنود ولكن 
مي���ك���ن اإر����س���ال���ه���م ب�����س��رع��ة على 
باالأ�سلحة  لاللتحاق  امل��ك��ان  ع��ني 
تدريبهم  ���س��ب��ق  ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ات 
�سارت  ح��ال  يف  ا�ستخدامها  على 

احلرب و�سيكة.
تبقى  اأن  ميكن  متى  اإىل  اإذن،     
هذه اال�ستعدادات يف مكانها؟ امام 
عدم اإر�سال جنود اإ�سافيني ميكن 
اأن ي�سابوا باالإرهاق اأو التجّمد يف 
االحباط،  اأو  اجل���وع  اأو  اماكنهم 
لفرتة  الو�سع  ي�ستمر  اأن  فيمكن 

طويلة.
 بوتني، لي�ش يف عجلة من اأمره، 
ت�سعيد  يف  اال���س��ت��م��رار  ومي��ك��ن��ه 
اأوك���ران���ي���ا، و�سن  ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 
اإر�سال  اأو  اإل��ك��رتون��ي��ة،  ه��ج��م��ات 

لنزع  ط��رق  هناك  تكون  اأن  يجب 
عن  التخلي  دون  اخل���الف  فتيل 
الناتو  امل��ب��داأ. وميكن حللف  ه��ذا 
االأ�سباب  ي�سرح  ب��ي��اًن��ا  ي�سدر  اأن 
العديدة التي جتعل اأوكرانيا غري 

موؤهلة يف هذا الوقت.
اخل���رباء حول  ا�ست�سارة     ميكن 
تغيري  �سي�ستغرقها  ال��ت��ي  امل�����ّدة 
الوقت،  نف�ش  ويف  ال��و���س��ع.  ه���ذا 
بايدن  ي���ج���ري  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن 
وغريه من قادة الغرب حمادثات 
الرئي�ش  مع  الكوالي�ش  وراء  من 
االأوكراين فولودميري زيلين�سكي، 
وي��ق��دم��ون جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة من 
والهبات  االأم���ن���ي���ة  ال�������س���م���ان���ات 
طلب  �سحب  مقابل  االقت�سادية 
ع�سوية الناتو -ب�سرط اأن رو�سيا 
ت�سحب دباباتها اجلديدة واأ�سلحة 

اأخرى من احلدود االأوكرانية.
    ه���ل ���س��ي��ك��ون ه���ذا ���س��ه��ال؟ ال. 
خا�سة  ���س��ع��ب��ة،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
وت�سارب  اخلالفات  تكون  عندما 
امل�����س��ال��ح ع��م��ي��ق��ة وم���ع���ق���دة. هل 
النتيجة؟  ع��ن  اجلميع  �سري�سى 
االأوكرانيون  اأكرث من ال. يرغب 
يف التمتع بالرفاه واالأمن اللذين 
ت���وف���ره���م���ا ����س���م���ان���ات امل��������ادة 5 
ويرغب  ال��ن��ات��و،  بحلف  اخل��ا���س��ة 
يف  فقط(  بوتني  )ولي�ش  ال��رو���ش 
يف  نفوذهم”  “جمال  ا���س��ت��ع��ادة 
الغرب ب�سكل ال يقبل اجلدل. لن 

يح�سلوا على ذلك.
   االأ�سئلة املطروحة اأمامنا هي: 
هل يعتقد بوتني اأن االأمر ي�ستحق 
املجازفة بحرب ملحاولة احل�سول 
على ما يريد، وما يراه عودة اإىل 
العظمى لرو�سيا؟ هل  القوة  قدر 
اإيجاد  على  ق���ادًرا  ب��اي��دن  �سيكون 
حل و�سط كاٍف الإبعاد بوتني عن 
له  اال�ست�سالم  دون  احل��رب  فكرة 
القليلة  االأ�سهر  �ستخترب  كثرًيا؟ 

القادمة اأع�ساب اجلميع.

بوتني ال يعترب اوكرانيا دولة 

جنود امريكان يف اوكرانيا

هل يح�سم الناتو اجلدل يف بيان؟

الناتو يعزز وجوده يف اأوروبا ال�سرقية

بايدن يف اختبار دبلوما�سي �سعب 

مرتزقة اإىل املناطق التي ي�سيطر 
املقاطعات  يف  امل���ت���م���ردون  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�����س��رق��ي��ة ل��ل��ب��الد -ك���ل ذل���ك مع 
اخ��ت��ب��ار وح���دة ال��ن��ات��و م��ن خالل 
الطاقة  حنفيات  بقطع  التهديد 
عن اأملانيا وغريها من دول اأوروبا 

الغربية. 

الناتو, هذه العقدة الغوردية
   مي��ك��ن ل��ل��رئ��ي�����ش ب��اي��دن وق���ادة 
ا اإطالة اأمد  الغرب االآخرين اأي�سً
املزيد  توفري  الف�سحة من خالل 
للدبابات  امل�����س��ادة  االأ���س��ل��ح��ة  م��ن 
للطائرات  امل�����س��ادة  وال�����س��واري��خ 
اإىل اأوكرانيا، اأو عن طريق اإر�سال 
�سرق  دول  اإىل  اجلنود  املزيد من 
ودول  بولندا  يف  وخا�سة  الناتو، 
�سكانها  ي�����س��ع��ر  ال��ت��ي  ال��ب��ل��ط��ي��ق، 
لعودة  ج�����دا  م���ع���ّر����س���ون  ب���اأن���ه���م 

رو�سيا.
��ا ط���رح مقرتحات  اأي�����سً    مي��ك��ن 
االن�سمام اإىل ع�سوية الناتو على 
الغربية  ال��دول  وفنلندا،  ال�سويد 
على  طويلة  ف��رتة  منذ  امل��ح��اي��دة 
اجلانب ال�سمايل الغربي لرو�سيا، 
فكرة  ق����ادت����ه����ا  ي����داع����ب  وال����ت����ي 
الع�سوية كرد فعل على مبادرات 

بوتني االأخرية.
   وامل�����س��ال��ة ه��ي م��ع��رف��ة، م��ا هي 
ال�����س��غ��وط، م���ن ج��ان��ب اأو اآخ���ر، 
�سيا�سي  ت��اأث��ري  لها  �سيكون  ال��ت��ي 
قوي يف اأ�سرع وقت -بافرتا�ش اأن 

لها اأي تاأثري.
ال����ذي     يف غ�������س���ون ذل�������ك، م����ا 
عدة  رو�سيا  حددت  عنه؟  نتحدث 
“�سمانات  ت�����س��م��ي��ه  مل���ا  م��ط��ال��ب 
اأمنية”، ويبدو اأن اأكرثها اإحلاًحا 
اأبًدا  الأوك��ران��ي��ا  ال�سماح  ع��دم  ه��و 

ن�سف  على  بوتني  يعمل  ال�����س��رق، 
هذا املبداأ.

اأ�صهر حا�صمة
   عندما التقيا، وافق بلينكني على 
ب����ردود مكتوبة  ت��زوي��د الف����روف 
ع��ل��ى م��ط��ال��ب رو���س��ي��ا -وه���و اأمر 
االأمريكيون  امل�سوؤولون  يفعله  مل 
هذه  كتابة  و�ستتطلب  اأي���ام.  قبل 
الردود قدًرا هائاًل من امل�ساورات 
داخل اإدارة بايدن ومع دول الناتو 
اأوكرانيا.  م��ع  وك��ذل��ك  االأخ����رى، 
و�سيوؤدي ذلك اإىل اإطالة العملية 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وم��ن��ع ب��وت��ني من 

ال�سغط على الزناد الأ�سابيع.
�سيتعني  ن���ف�������س���ه،  ال����وق����ت  يف     
كل  ق��ال  اأوك��ران��ي��ا.  على  ال�سغط 
من بلينكني واألك�سندر جرو�سكو، 
الرو�سي،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ن��ائ��ب 
تنفيذ  اإن  منف�سلة،  منا�سبات  يف 
اأن  ات���ف���اق���ي���ات م��ي��ن�����س��ك مي���ك���ن 
التوترات.  لتقليل  الكثري  يفعل 
ال��ت��ي وقعتها  االت��ف��اق��ي��ات،  ه���ذه 
 ،2015 رو���س��ي��ا واأوك���ران���ي���ا ع���ام 
منذئذ،  اجلانبان  جتاهلها  ولكن 
تدعو اإىل وقف اإط��الق النار بني 
االنف�سالية  وامليلي�سيات  اأوكرانيا 
وتبادل  دون���ب���ا����ش،  م��ق��اط��ع��ة  يف 
امليلي�سيات،  �سالح  ونزع  االأ�سرى، 
انتخابات  اإج������راء  ���ا  اأي�������سً ول���ك���ن 
اأن  حرة يف دونبا�ش، والتي ميكن 
ال�سيا�سة  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  ي��ك��ون 

االأوكرانية.
ت�سوية  ي��ج��ب  م����ا،  م��رح��ل��ة     يف 
م�����س��األ��ة ت��و���س��ي��ع ال��ن��ات��و. اإن����ه ملن 
مبداأ  على  حرًبا  تبداأ  اأن  اجلنون 
يف  املحتملة  اأوك��ران��ي��ا  -ع�����س��وي��ة 
الناتو -ال توجد فر�سة لتطبيقه. 

اأوكرانيا  ك��ان��ت  ال�سابقة،  وار���س��و 
فعلى  خا�سة.  حالة  دائًما  ُتعترب 
عك�ش بولندا وجمهورية الت�سيك 
وامل��ج��ر، كانت ج��زًء ال يتجزاأ من 
االحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي. وك����ان من 
اأوكرانيا  ج��ذب  اأن  ا  اأي�سً املفهوم 
غربي  ع�������س���ك���ري  حت����ال����ف  اإىل 
�سديد  ا���س��ت��ف��زاز  مب��ث��اب��ة  �سيكون 

جتاه رو�سيا.
   تن�ش املادة 5 من معاهدة الناتو 
على اأن هجوًما على اأحد اأع�سائه 
اجلميع،  ع��ل��ى  ه��ج��وًم��ا  �سيعترب 
وقلة قليلة جًدا من اأع�ساء الناتو 
�سد  حرب  خلو�ش  ا�ستعداد  على 
رو�سيا حلماية ا�ستقالل اأوكرانيا 

ويرى  ال��ن��ات��و.  اإىل  ب��االن�����س��م��ام 
اأوكرانيا  اأن  ال��رو���ش  م��ن  العديد 
حيوية لبلدهم -تاريخًيا وثقافًيا 
واقت�سادًيا، ودولة عازلة حتميهم 
م��ن ال��ت��دخ��الت ال��غ��رب��ي��ة. وذهب 
بوتني اإىل حد القول اإن اأوكرانيا 
و�ستظل  وك��ان��ت  دولة”،  “لي�ست 

دائًما جزًء من رو�سيا.
   حقيقة اأن��ه من غري املرجح اأن 
حلف  يف  اأوك��ران��ي��ا  ا�ستقبال  يتم 
ال��ن��ات��و ق��ب��ل ف���رتة ط��وي��ل��ة، وقد 
ال ي��ح��دث اب�����دا. ح��ت��ى يف اأوائ����ل 
االحتاد  ان��ه��ي��ار  بعد  الت�سعينات، 
الطلبات  وه��ي��ج��ان  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
حلف  دول  م��ن  ال��ن��ات��و  لع�سوية 

اأوك���ران���ي���ا ت��ق��دًم��ا يف ج��م��ي��ع هذه 
بعيدة  ت��زال  اأنها ال  اإال  امل��ج��االت، 
عن الوفاء باملعايري املطلوبة من 

قبل الناتو.
ك��ل احل����االت، ي�سر بايدن     ويف 
اأنه  وزعماء الغرب االآخ��رون على 
ناهيك  دول����ة،  اي  ح���ّق  م��ن  لي�ش 
ان  عن دول��ة معادية مثل رو�سيا، 
ُي�سمح  ال  اأو  ل��ه  ُي�سمح  م��ن  تقرر 

باالن�سمام اإىل حتالفهم.
بعد  ال��ن��ات��و  “تو�سيع”  اأث���ن���اء     
احل���رب ال���ب���اردة، اأع��ل��ن ق��ادت��ه اأن 
ومن  مفتوحة.  �ستظل  الع�سوية 
االآن  م��ن  ال��ن��ات��و  مطالبة  خ���الل 
اإىل  ام��ت��داد  اأي  بحظر  ف�ساعدا 

وقادة  بايدن  يقول  اليوم،  )حتى 
اآخرون يف الناتو، اإنهم لن ير�سلوا 
ق����وات ل��ل��دف��اع ع��ن اأوك���ران���ي���ا اإذا 

هاجمتها رو�سيا(.
دول  ع���ك�������ش  ع����ل����ى  اأخ��������������رًيا،     
ج���زًء من  ك��ان��ت  )ال��ت��ي  البلطيق 
�ُسمح  ول��ك��ن  ال�سوفياتي  االحت���اد 
الناتو(،  اإىل  ب���االن�������س���م���ام  ل���ه���ا 
ال�سروط  اأوك���ران���ي���ا  ت�����س��ت��وف  مل 
عالية  -درج��ة  للع�سوية  الالزمة 
وم�ستويات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  م��ن 
منخف�سة من الف�ساد، وال�سيطرة 
والقدرة  اجل��ي�����ش،  ع��ل��ى  امل��دن��ي��ة 
ع��ل��ى االن���دم���اج م��ع ج��ي��و���ش دول 
ال��ن��ات��و االأخ������رى. ول��ئ��ن اأح����رزت 

من اجلنون اأن تبداأ حرًبا على مبداأ ال توجد فر�صة لتطبيقه

ميكن لبوتني، اال�ستمرار يف زيادة ال�سغط على اأوكرانيا، من خالل تنظيم هجمات اإلكرتونية اأو اإر�سال مرتزقة

ي�صر بايدن على اأنه لي�س من حّق اأي دولة, اأن 
هل �سيكون بايدن قادًرا على اإيجاد تقرر من ُي�صمح له اأو ال ُي�صمح باالن�صمام اإىل احللف

حل و�سط كاٍف الإبعاد بوتني عن فكرة 
احلرب دون اال�سـت�ســالم له كثيـرًا ؟

اأحرزت اأوكرانيا تقدًما يف جميع 
املجاالت، اإال اأنها ال تزال بعيدة عن 
تلبية املعايري املطلوبة من قبل الناتو
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املال والأعمال
االحتاد االأوروبي يعتزم انفاق مليار يورو على م�سروعات للطاقة  تويوتا تت�سدر مبيعات 

ال�سيارات عامليًا يف 2021
••طوكيو-وكاالت

اأعتلت �سركة تويوتا اليابانية ارتفاع مبيعاتها يف 2021، رغم ا�سطرابات 
�سال�سل التوريد وال�سحن.

وذكرت ال�سركة اليابانية، اجلمعة، اأن مبيعاتها، التي تت�سمن اأي�ساً فروعها 
دايهات�سو موتور وهينو موتورز، ارتفعت %10 اإىل 10.5 ماليني �سيارة 
خالل العام املا�سي. واأفادت وكالة بلومربغ باأن �سركة فولك�سفاغن االأملانية 
ال�سيارات  مبيعات  تويوتا  وتت�سدر  �سيارة.  ماليني   8.88 ثانية  ج��اءت 
العاملية يف 2021 للعام الثاين على التوايل، بعدما ت�سدرتها يف 2020 

للمرة االأوىل منذ 5 �سنوات.
 

علينا  يجب  ولذلك  العامة،  لل�سحة 
ال�سفر  ق���ط���اع  ب��ت��ع��ط��ل  ن�����س��م��ح  اأال 
بل  جديدة،  قيود  فر�ش  اأو  م�ستقباًل 
اعتبار ال�سفر اأمراً ب�سيطاً كزيارة اأحد 
املقاهي اأو ح�سور جتّمع عام اأو ركوب 

احلافلة”.
ت��ط��ب��ي��ق وث��ي��ق��ة ال�سفر  ي��وا���س��ل  ك��م��ا 
جناحاته  “اإياتا”  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
م���ع ت���زاي���د ����س���رك���ات ال����ط����ريان التي 
اليومية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  يف  ع��ل��ي��ه  ت��ع��ت��م��د 
بيانات  ���س��ح��ة  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  ل���دع���م 
وال�ش:  واخ��ت��ت��م  ال�����س��ح��ي��ة.  ال�����س��ف��ر 
والطريان  ال�سفر  ق��ط��اع  “�سيتمكن 
من  التطعيم  قواعد  جميع  اإدارة  من 
يعتمد  التي  الرقمية  احل��ل��ول  خ��الل 
ُيعد  حيث  با�ش،  ترافل  تطبيق  عليها 
اأكرث احللول تطوراً مع تزايد اعتماده 

يف ال�سبكات العاملية”.

املعززات  �سالحية  م�سكلة  ب��اأن  علماً 
الربع  اأن  ..ومب��ا  االآن  ُتعالج حتى  مل 
االأول من العام ُيعترب الوقت الر�سمي 
الكرة  ن�����س��ف  اإىل  ال�����س��ف��ر  حل���ج���وزات 
ال�سيف، تربز  ال�سمايل خالل مو�سم 
للم�سافرين  امل�سهد  تو�سيح  اأه��م��ي��ة 
وق�������ٍت ممكن  اأق��������رب  يف  امل��ح��ت��م��ل��ني 
احلكومات  اإع����الن  م��ن  ..وان���ط���الق���اً 
ال�سفر،  قطاع  تعايف  دعم  على  عزمها 
املتعلقة  ال��ق�����س��اي��ا  م��ع��اجل��ة  ُت��ع��ت��رب 
ب�سالحية اللقاحات من اأكرث االأمور 

اأهميًة يف هذا االإطار”.
ال��وزاري ملوؤمتر منظمة  دعا االإع��الن 
الطريان املدين الدويل رفيع امل�ستوى 
ب�ساأن كوفيد-19 يف �سهر اأكتوبر من 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ل��و���س��ع روؤي����ة موحدة 
ل���ت���ع���ايف ق����ط����اع ال�������س���ف���ر وال����ط����ريان 
اأ����س���در االحت���اد  ذل����ك،  اأع���ق���اب  ..ويف 

ال�����دويل ل��ل��ن��ق��ل اجل����وي خ��ط��ة “من 
يف  التعايف”  اإىل  االأن�سطة  ا�ستئناف 
ُت��ع��د خمططاً  وال��ت��ي  ن��وف��م��رب،  �سهر 
ال���س��ت��ئ��ن��اف االأن�����س��ط��ة وال�����س��ف��ر بني 
اعتماد تدابري  العامل من خالل  دول 

مب�سطة وعملية وقابلة للتوقع.
مبالغة  “اأثبتت  وال���������ش:  واأ�����س����اف 
ردود  يف  احل����ك����وم����ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
“اأوميكرون”  متحور  جت��اه  اأفعالها 
���س��ح��ة ال��ن��ق��ط��ة االأ���س��ا���س��ي��ة يف خطة 
احلاجة  اإىل  ت�سري  وال��ت��ي  “اإياتا”، 
وقابلة  وع��م��ل��ي��ة  م��ب�����س��ط��ة  ل���ت���داب���ري 
للتوقع ت�سّهل التعاي�ش مع الفريو�ش 
وال ت���وؤدي اإىل ف��ق��دان ال��ت��وا���س��ل بني 
العامل ..و�سهدنا جميعاً حجم  اأج��زاء 
ال�سرر االقت�سادي واالجتماعي الذي 
ال�سحيحة على  التدابري غري  ت�سببه 
فوائدها  قلة  اإىل  اإ�سافًة  امل�سافرين، 

•• جينيف-وام:

دع���ا االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ن��ق��ل اجلوي 
اإياتا يف بيان �سحفي اأم�ش، احلكومات 
تخفيف  وت���رية  ت�سريع  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 
القيود املفرو�سة على ال�سفر يف �سوء 
حتول كوفيد-19 اإىل مر�ش متوّطن، 
وذلك من خالل اإزالة جميع املعوقات 
احلجر  فيها  مب��ا  ال�سفر  حركة  اأم���ام 
للم�سافرين  واالخ���ت���ب���ارات  ال�����س��ح��ي 
احلا�سلني على اأحد اللقاحات املعتمدة 
واإتاحة  العاملية،  ال�سحة  منظمة  من 
للحجر  احل��اج��ة  دون  ال�سفر  ف��ر���ش 
احلا�سلني  غري  للم�سافرين  ال�سحي 
نتيجة  يحملون  وال��ذي��ن  اللقاح  على 
قبل  �سادرة  امل�ست�سد  الختبار  �سلبية 
املغادرة، و اإلغاء حظر ال�سفر، وت�سريع 
وترية تخفيف القيود املفرو�سة نظراً 
انت�سار  الثانوي للم�سافرين يف  للدور 

كوفيد-19.

- معار�صة فر�س القيود..
وقال ويلي وال�ش، املدير العام الحتاد 
النقل اجلوي الدويل: “تتزايد االآراء 
امل��ع��ار���س��ة لفر�ش  ال��ع��ل��م��ي��ة  واالأدل������ة 
امل�سافرين  على  ال�سفر  وحظر  القيود 
وذلك  كوفيد-19،  انت�سار  من  للحد 
“اأوميكرون”  م��ت��ح��ور  ظ���ه���ور  ب��ع��د 

املفرو�سة  القيود  فعالية  واإثبات عدم 
على ال�سفر ..كما اأن انت�سار املتحور يف 
جميع اأنحاء العامل يعني باأن ال�سفر، 
م��ا ع��دا بع�ش اال���س��ت��ث��ن��اءات، ال يعزز 
العموم،  على  ال�سحية  االأزم���ة  خطر 
مم��ا ي��وؤك��د ع��دم ف��ائ��دة امل��ل��ي��ارات التي 
مت اإنفاقها على اختبارات كوفيد-19 
االأجدى  من  كان  والتي  للم�سافرين، 
ت���وظ���ي���ف���ه���ا يف دع������م ج����ه����ود ت���وزي���ع 
اللقاحات اأو تعزيز منظومات الرعاية 

ال�سحية”.
واأ�سار البيان اإىل درا�سة اأجرتها �سركة 
اإيدج هيلث اال�ست�سارية،  اأند  اأوك�سريا 
اأك���دت حم��دودي��ة ت��اأث��ري ق��ي��ود ال�سفر 
على انت�سار اأوميكرون، حيث تو�سلت 
االإ�سافية  ال��ت��داب��ري  تطبيق  اأن  اإىل 
التي فر�ستها اململكة املتحدة ملواجهة 
�سهر  ب��داي��ة  منذ  اأوم��ي��ك��رون  متحور 
كان  املتحور/  اكت�ساف  /قبل  نوفمرب 
ليوؤخر ذروة موجة انت�سار املتحور ملدة 
اأيام وتخفي�ش عدد  ال تتعدى خم�سة 

االإ�سابات بن�سبة %3 فقط.
ه���ذه  “تقت�سر  وال�����������ش:  واأ�������س������اف 
ولكن  املتحدة،  اململكة  على  ال��درا���س��ة 
ي��ب��دو ج��ل��ي��اً م���دى ت���دين ت��اأث��ري قيود 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  امل��ف��رو���س��ة  ال�����س��ف��ر 
كوفيد- انت�سار  م�ستوى  على  العامل 

اأوميكرون  م��ت��ح��ور  ي�سمل  مب��ا   ،19

العامة  ال�سحة  خ���رباء  ن�سيحة  م��ع 
حماية  م��ن  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��رك��ي��ز  بنقل 
االأو�سع  امل��ج��ت��م��ع  ح��م��اي��ة  اإىل  ال��ف��رد 
تتخذ  اأن  ال�������س���روري  ف��م��ن  ن���ط���اق���اً، 
التدابري  ال�سفر  وق��ط��اع  احل��ك��وم��ات 
واإزالة  التوجه اجلديد  لهذا  الالزمة 

االإجراءات املفرو�سة ملنع ال�سفر.
قيود  ف��ر���ش  “ُيعترب  وال�������ش:  وق����ال 
فامل�سكلة  عبثياً،  اأم����راً  ح��ال��ي��اً  ال�سفر 
لكن  كوفيد-19،  وج�����ود  يف  ت��ك��م��ن 
الإدارة  املبتكرة  احللول  ع��دد  اأن  يبدو 
عمليات ال�سفر ومواجهة املر�ش اأكرث 
م��ن ع���دد ال����دول ال��ت��ي مي��ك��ن ال�سفر 
اإليها ..واأظهرت درا�سة بحثية اأجراها 
اأن  االأمريكي  الهجرة  �سيا�سات  معهد 
اإجراء  األ���ف   100 م��ن  اأك���رث  تطبيق 
لل�سفر ت�سّبب يف تعقيدات للم�سافرين 
و�سركات اخلطوط اجلوية واحلكومات 
مرور  ..وبعد  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
عامني على االأزمة ال�سحية، اأ�سبحنا 
الإيجاد  ال�����س��روري��ة  اخل����ربة  من��ت��ل��ك 
الرحالت  ال�ستئناف  مب�سطة  ح��ل��ول 
اجلوية مع اعتبار كوفيد-19 مر�ساً 
امل�سافرين،  اأن  متوطناً، بحيث تلحظ 
ال  القليلة،  احل���االت  بع�ش  با�ستثناء 
ي�ساهمون يف زيادة م�ستوى اخلطورة 
امل���وج���ودة يف جم��ت��م��ع��ات ال����دول التي 
�سرورة  وبالتايل؛ ال  اإليها،  ي�سافرون 

وفرن�سا  امل��ت��ح��دة  اململكة  ..و���س��ارع��ت 
و�سوي�سرا لدى اإدراكها هذا االأمر اإىل 
اإزالة قيود ال�سفر، وهو ما يتعني على 
باقي حكومات العامل اأن تفعله ..وُيعد 
ت�سريع وترية التخلي عن قيود ال�سفر 
مع  التعاي�ش  �سياق  يف  مهمة  خ��ط��وًة 

الفريو�ش”.
ال���ط���وارئ يف  “ن�سرت جل��ن��ة  وت���اب���ع: 
االأ�سبوع  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ال�سفر  بقيود  تتعلق  تو�سية  املا�سي، 
تخفيف  اأو  باإزالة  “نن�سح  فيها:  جاء 
قيود ال�سفر الدولية النعدام فائدتها 
ال�سغوط  ت���ع���زي���ز  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 
االجتماعية واالقت�سادية على الدول. 
املفرو�سة  ال�سفر  قيود  ف�سل  ويعك�ش 
اأوميكرون  متحور  انت�سار  من  للحد 
ع���امل���ي���اً، ب��ع��د ظ���ه���وره واالإع�������الن عن 
اكت�ساف اإ�سابات به، عدم جدوى هذه 

التدابري مبرور الوقت”.

- مر�س متوّطن..
ت�سري كل الدالئل اإىل اأن كوفيد-19 
لالإن�سان  ميكن  متوطناً  مر�ساً  ب��ات 
االأدوات  خ����الل  م���ن  م��ع��ه  ال��ت��ع��اي�����ش 
ال�سفر وممار�سة حياته  التي تتيح له 
الطبيعية، مبا فيها اللقاحات واالأدوية 
العالجية، باالإ�سافة اإىل زيادة املناعة 
التوجه  ه��ذا  ..وين�سجم  الب�سر  ل��دى 

لتطبيق قيود اإ�سافية عليهم”.

- اأولويات التطعيم..
اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى توحيد  ت����ربز 
ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ط��ع��ي��م مع 
كمر�ٍش  كوفيد-19  ت�سنيف  اقرتاب 
عوائق  بدون  ال�سفر  واإتاحة  متوّطن، 
اأخذ  على  ي�سجع  اأن  �ساأنه  م��ن  ال��ذي 
ال���ل���ق���اح، وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��خ��ل��ي عن 
عملية  ُتعقد  التي  التطعيم  �سيا�سات 

ال�سفر وتهدر موارد التطعيم.
�سمية  الدكتورة  اأن  اإىل  تقرير  واأ�سار 
�سواميناثان، كبرية العلماء يف منظمة 
ا�ستخدام  اإىل  دع��ت  العاملية،  ال�سحة 
الفئات  حل��م��اي��ة  امل����ع����ززة  اجل����رع����ات 
واالأ�سخا�ش  للمر�ش  عر�سًة  االأك��رث 
االإ�سابة  خم��اط��ر  ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن 
باأمرا�ش خطرية وامل��وت، ومن بينهم 
كبار ال�سن واالأ�سخا�ش الذين يعانون 
�سعف املناعة واأمرا�ش كامنة، اإ�سافًة 
الرعاية  ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اإىل 

ال�سحية.
من  ال��ع��دي��د  “حتتاج  وال�����ش:  واأردف 
باللقاحات  املتعلقة  اخلطرية  امل�ساكل 
تعمل  ف��ب��ي��ن��م��ا  ع���اج���ل���ة،  درا�����س����ة  اإىل 
اأوروبا على تقدمي جرعات لقاح اأولية 
اأ�سهر،  لت�سعة  متتد  �سالحية  بفرتة 
ال يحظى هذا التوجه باعتماد عاملي، 

طوارئ ال�صحة العاملية تو�صي باإزالة وتخفيف قيود ال�صفر

االحتاد الدويل للنقل اجلوي يدعو احلكومات اإىل تخفيف قيود ال�سفر
تطبيق وثيقة ال�صفر االإلكرتونية يوا�صل جناحاته مع تزايد االعتماد عليه

اكتمال  اإنه مبجرد  بيان  االأوروبية يف  املفو�سية  وقالت 
االجتاهني  يف  الكهرباء  بنقل  �سي�سمح  ف��اإن��ه  امل�����س��روع، 

وينهي عزلة قرب�ش يف جمال الطاقة.
اإ�سالح �سبكة  اآخ��رى، منها  كما ت�سم احلزمة مبادرات 
كهرباء البلطيق يف بولندا وليتوانيا والتفيا واإ�ستونيا، 
وم�ستودع  وفنلندا  ال�سويد  ب��ني  للربط  اإ���س��ايف  وخ��ط 

لتخزين الغاز الطبيعي يف بلغاريا.
الطاقة  وزي����رة  بيليد�ش  ن��ات��ا���س��ا  وج��ه��ت  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة، التي  اإىل  ال�����س��ك��ر  ال��ق��رب���س��ي��ة، 
اقرتحت حزمة امل�ساعدات وتتوقع اإقرارها ب�سكل نهائي 

خالل اأ�سابيع.

•• بروك�شيل-وكاالت

االأع�ساء  ال���دول  موافقة  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  اأعلنت 
باالحتاد االأوروب��ي على حزمة من الدعم املايل بقيمة 
من  جمموعة  لدعم  دوالر(   مليار   1.1( ي��ورو  مليار 

م�سروعات البنية التحتية يف جمال الطاقة.
وبح�سب املفو�سية، فاإن ن�سيب االأ�سد من هذه احلزمة 
يف  للم�ساعدة  �سيخ�س�ش  ي���ورو  مليون   657 بقيمة 
متويل خط ربط كهربائي بحري بطول 898 كيلومرتاً 
بني اليونان وقرب�ش، كجزء من خط اأطول ميتد اإىل 

اإ�سرائيل ويعرف با�سم “خط ربط يورو اآ�سيا”.

% مليار درهم جتارة اأبوظبي غري النفطية خالل 11 �سهرا بنمو 2.9   190.2
من  ذاتها  الفرتة  خ��الل  دره��م  مليار   16.83 مع  مقارنة 
العام 2020 فيما توزعت التجارة خالل ال�سهر نف�سه اإىل 
واردات بقيمة 8.37 مليار درهم لت�ستحوذ على 41.1% 
من اإجمايل التجارة واإىل �سادرات غري نفطية بقيمة 7.79 
مليار درهم لت�ستحوذ على ما ن�سبته %38.3 واإىل اإعادة 
ت�سدير بقيمة 4.18 مليار درهم لت�ستحوذ على 20.6% 

من اإجمايل حركة التجارة.
ال�سركاء  اأه��م  راأ���ش  ال�سعودية على  العربية  اململكة  وج��اءت 
التجاريني للتجارة اخلارجية ال�سلعية غري النفطية الإمارة 
مليار   4.87 بقيمة   2021 نوفمرب  �سهر  خالل  اأبوظبي 
درهم تلتها ال�سني بقيمة 1.15 مليار درهم تلتها الواليات 
عمان  تلتها  دره��م  مليار   1.46 بقيمة  االمريكية  املتحدة 

بقيمة 1.144 مليار درهم .
وتوزعت قيمة حركة التجارة ال�سلعية غري النفطية ح�سب 
املنافذ اجلمركية خالل نوفمرب 2021 اإىل 7.21 مليار 
درهم  مليار   5.98 نحو  واإىل  البحرية  املنافذ  عرب  دره��م 

املنفذ  ع��رب  دره���م  مليار   7.14 واإىل  اجل��وي��ة  املنفذ  ع��رب 
الربية.

وتوزعت قيمة التجارة ال�سلعية غري النفطية ح�سب الفئات 
االقت�سادية الوا�سعة خالل �سهر نوفمرب من العام 2021 
مليار   11.56 بقيمة  �سناعية  ل���وازم  ال��ت��ايل  النحو  على 
 2.71 بقيمة  النقل  اإنتاجية عدا معدات  �سلع  تلتها  درهم 
مليار درهم تلتها معدات النقل واأجزاوؤها وملحقاتها بقيمة 
2.49 مليار درهم تلتها االأغذية وامل�سروبات بقيمة 1.51 
مليار درهم تلتها �سلع ا�ستهالكية بقيمة 1.96 مليار درهم 
درهم  مليون   88.8 بقيمة  الت�سحيم  وزي���وت  وق��ود  تلتها 

تلتها �سلع اأخرى بقيمة 12.5 مليون درهم.
الإمارة  النفطية  غري  ال�سلعية  التجارة  اأن  بالذكر  اجلدير 
املنافذ  من  فقط  دخلت  التي  ال�سلع  على  تقت�سر  اأبوظبي 
الربية والبحرية واجلوية الإمارة ابوظبي اأو خرجت منها، 
وهو ما يعني اأنها ال متثل كل جتارة اأبوظبي غري النفطية 

مع العامل.

•• اأبوظبي-وام:

منافذ  ع��رب  النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة  قيمة  بلغت 
نحو   2021 العام  من  �سهرا  ع�سر  االأح��د  خ��الل  اأبوظبي 
190.20 مليار درهم بنمو %2.9 مقارنة بالفرتة ذاتها 
مليار   184.93 خاللها  حققت  والتي   2020 العام  من 
النفطية  غري  ال�سلعية  التجارة  حركة  لتقرير  وفقا  دره��م 

الإمارة اأبوظبي ال�سادر عن مركز االإح�ساء اأبوظبي.
بقيمة  واردات  اإىل  النفطية  غري  اأبوظبي  جت��ارة  وت��وزع��ت 
83.63 مليار درهم و�سادرات غري نفطية بقيمية اأكرث من 
71.17 مليار درهم بنمو %5.4 مقارنة مع الفرتة ذاتها 
والتي حققت خاللها 67.52 مليار درهم ونحو 35.39 
%10 مقارنة مع  اإعادة الت�سدير بنمو  مليار درهم قيمة 

32.16 خالل الفرتة نف�سها من العام 2020.
اأبوظبي  اإم��ارة  التجارة اخلارجية عرب منافذ  وبلغت قيمة 
خالل �سهر نوفمرب 2021 اأكرث من 20.35 مليار درهم 

اأبوظبي للجودة يعتمد 7 من�ساآت جديدة �سمن برنامج �سريك اجلودة
•• اأبوظبي-وام:

ملجل�ش  ال��ت��اب��ع  وامل�ستهلكني  االأ����س���واق  خ��دم��ات  ق��ط��اع  اعتمد 
من  ج��دي��دة  من�ساآت   7 ان�سمام  واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ش �سمن برنامج �سريك اجلودة وذلك 
تقديراً لدورهم وم�ساهماتهم يف اأ�سواق اإمارة اأبوظبي وتعزيز 

اأن�سطة مراقبة االأ�سواق وحتقيق العدالة التجارية.
وزار فريق عمل من القطاع برئا�سة �سيف علي احلو�سني مدير 
اإدارة مراقبة االأ�سواق بزيارة ال�سركاء اجلدد خالل �سهر يناير 
اجلاري 2022 ومنحهم �سهادات الع�سوية يف برنامج �سريك 
قائمة  ت�سمنت  وق��د  مقراتهم  يف  االأدرع  وت�سليمهم  اجل���ودة 
اأ�ش  اآر  “حمالت تويز  ك��ٍل م��ن  ال��ع��ام  االأع�����س��اء اجل��دد لهذا 
التابع ملجموعة الفطيم ومركز التعليم املبكر وم�سانع معتوق 

وجم���وه���رات اجل���زي���رة وجم���وه���رات ب��ن��ي ي��ا���ش وجموهرات 
لي�سبح بذلك العدد االإجمايل  العو�سي وجموهرات �سامر” 
69 �سريكاً. واأكد �سيف علي احلو�سني  لل�سركاء يف الربنامج 
اإطار  ياأتي يف  ال�سركاء  زي��ادة  اأن  اال�سواق  ادارة مراقبة  مدير 
جهود املجل�ش الرامية اإىل تفعيل عمل هذه املبادرة التي تقوم 
االقت�سادية  املن�ساآت  مع  وال�سراكة  والتعاون  الثقة  مبداأ  على 
االأطراف  بني  املتبادلة  امل�سوؤولية  اإىل  باالإ�سافة  والتجارية 
اأك��رث عدالة  اأ���س��واق  نحو  امل�سرتكة  االأه���داف  لتحقيق  املعنية 
واأمانة ت�ساهم يف ا�ستدامة منو اقت�ساد اإمارة اأبوظبي. واأ�ساف 
اإدارة مراقبة االأ�سواق الذراع امليدانية للمجل�ش  اأن  احلو�سني 
وامل�ستهلكني من  التجار  رئي�سياً يف حماية كل من  تلعب دوراً 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  اليومية  وال��رق��اب��ة  التفتي�ش  عمليات  خ��الل 
من  للتاأكد  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ك��اف��ة  االأ���س��واق  يف  املجل�ش  مفت�سو 

املعتمدة  واملعايري  الفنية  واللوائح  القوانني  بتطبيق  االلتزام 
يف اإمارة ابوظبي والدولة باالإ�سافة اإىل تطبيق اأحكام وقرارات 
جمل�ش الوزراء فيما يخ�ش عمليات التحقق املرتولوجي من 
واملنتجات  م�سبقا  املعباأة  والعبوات  القانونية  القيا�ش  اأدوات 
املقيدة واالتفاقيات املوقعة بني املجل�ش واجلهات املعنية. واأ�سار 
احلو�سني اإىل اأن برنامج �سريك اجلودة يهدف اإىل �سمان حق 
كٍل من التجار وامل�ستهلكني يف توافر اأ�سواق اأكرث عدالة تدعم 
املبذولة حلماية  تن�سيق اجلهود  وا�ستمرارية  االإم��ارة  اقت�ساد 
املنتجات اخلا�سعة  املحتملة مبا يخ�ش  املخاطر  املجتمع من 
م�سبقاً  املعباأة  والعبوات  القانونية  القيا�ش  واأدوات  للرقابة 
�سمن اإطار موؤ�س�سي كما يعمل الربنامج على حتقيق التعاون 
امل�����س��رتك ب���ني امل��ج��ل�����ش وال��ق��ط��اع اخل���ا����ش ل�����س��م��ان �سالمة 

امل�ستهلكني وتعزيز حماية االأ�سواق.

نيكي ي�سجل اأ�سواأ اأداء اأ�سبوعي يف �سهرين 
•• طوكيو-رويرتز

تعافى املوؤ�سر نيكي الياباين اجلمعة بعد تراجعه الأدنى 
م�ستوى يف 14 اأ�سبوعا، وعلى الرغم من اأنه تلقى دعما 
اأكرب  �سجل  فاإنه  اأب��ل،  �سركة  ل�سهم  قوية  مكا�سب  من 
باملكا�سب  نيكي  ومت�سك  �سهرين.  يف  اأ�سبوعي  ت��راج��ع 
بعد  ت��ذك��ر  ت��ق��ل��ب��ات  ي�سهد  ومل  ���س��ب��اح��ا  �سجلها  ال��ت��ي 
باملئة   2.09 مرتفعا  املعامالت  واأنهى  اليوم  منت�سف 
اأول  ت��ل��ك  وك��ان��ت  ن��ق��ط��ة.   26717.34 ع��ن��د  ليغلق 
جل�سة للمكا�سب يف اأربعة مع �سعود قرابة ع�سرة اأ�سهم 

مقابل تراجع واحد.
رابع  ب��امل��ئ��ة يف   2.93 نيكي  ت��راج��ع  االأ���س��ب��وع  وخ���الل 
اإىل  اليابانية  االأ���س��ه��م  ان�سمت  اإذ  اأ�سبوعي  انخفا�ش 

م��وج��ة ب��ي��ع ع��امل��ي��ة و���س��ط خم����اوف م��ن ت�����س��ارع وترية 
املوؤ�سر  وزاد  االأم��ري��ك��ي��ة.  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيا�سة  ت�سديد 
ل��ك��ن��ه ال يزال  ب��امل��ئ��ة   1.87 ن��ط��اق��ا  االأو����س���ع  ت��وب��ك�����ش 

منخف�سا 2.61 باملئة خالل االأ�سبوع.
حيث  من  العاملية  ال�سركات  اأك��رب  اأب��ل،  �سركة  وحققت 
الربع االأخري  ال�سوقية، مبيعات قيا�سية خالل  القيمة 

من العام متجاوزة توقعات املحللني.
وقفز �سهم �سوين جروب 3.95 باملئة متعافيا من اأقل 
م�ستوياته منذ مطلع اأكتوبر ت�سرين االأول. وزاد �سهم 
تويوتا موتور 3.42 باملئة متعافيا من اأقل اإغالق منذ 
 10.43 اإل��ك��رتي��ك  ف��وج��ي  ال��ع��ام. و�سعد �سهم  ب��داي��ة 
بعد  نيكي  امل��وؤ���س��ر  ع��ل��ى  االأك����رب  ال��راب��ح  لي�سبح  ب��امل��ئ��ة 

ت�سجيل اأرباح قوية اأم�ش اخلمي�ش.
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املال والأعمال

�سوق اأبوظبي العاملي يحتفي باليوم العاملي حلماية البيانات
•• اأبوظبي - وام:

يحتفي �سوق اأبوظبي العاملي باليوم العاملي حلماية البيانات الذي يوافق 
28 يناير م��ن ك��ل ع��ام، وي�����س��ادف ه��ذا ال��ع��ام ال��ذك��رى ال�سنوية ال��� 41 
الوحيدة  الدولية  املعاهدة  اأوروب��ا،  ملجل�ش   108 رقم  االتفاقية  لتوقيع 
اأن�سطة  يف  بن�ساط  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  وي�����س��ارك  ال��ب��ي��ان��ات.  حلماية 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  من  الوحيد  املراقب  باعتباره  اليوم  هذا 
الوطنية  البيانات  حماية  هيئات  وتنفذ   .108 اأوروب��ا  جمل�ش  التفاقية 
اأن�سطة  عام  كل  البيانات  ال��دويل حلماية  اليوم  يف  االأخ��رى  والقطاعات 
ال�سخ�سية واخل�سو�سية،  البيانات  لرفع م�ستوى الوعي بحقوق حماية 
وقد اأ�سدر �سوق اأبوظبي العاملي يف العام 2021 لوائح تنظيمية حلماية 
البيانات لعام 2021. وقد مت مقارنة هذه اللوائح التنظيمية باملعايري 

اإىل ما هو عليه اليوم”. من جانبه، قال �سامي حممد،  حماية البيانات 
فعاليات  يف  ن�����س��ارك  اأن  “ ي�سعدنا  ال�����س��وق  يف  ال��ب��ي��ان��ات  حماية  مفو�ش 
االحتفال باليوم العاملي حلماية البيانات. يوفر هذا اليوم فر�سة مهمة 
الإعادة التاأكيد على �سرورة وجود قوانني حلماية البيانات واخل�سو�سية، 
معلوماتهم  حماية  حق  على  االأف���راد  ح�سول  ل�سمان  �سنها  يتم  والتي 
وت�سهيل اال�ستخدام العادل واالأخالقي للبيانات من قبل ال�سركات. يتبنى 
�سوق اأبوظبي العاملي والواليات الق�سائية االأخرى ب�سكل وا�سح وب�سرعة 
التنمية االجتماعية  النطاق على  اآثار وا�سعة  اأدوات رقمية متقدمة ذات 
واالقت�سادية، وتكت�سب حماية اخل�سو�سية اأهمية اأكرب نتيجة لعي�سنا يف 
الع�سر الرقمي. يلعب مكتب حماية البيانات دوراً رئي�سياً يف ال�سوق وعلى 
امل�ستوى االإقليمي فيما يتعلق مبعاجلة البيانات ال�سخ�سية ودعم حقوق 

اخل�سو�سية لالأفراد”.

الدولية مبا يف ذلك االتفاقية رقم 108. وقال ظاهر بن ظاهر املهريي، 
الرئي�ش التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل يف �سوق اأبوظبي العاملي.. “ ال تعد 
فهي يف  اإ�سافية،  ميزة  ال�سخ�سية وحمايتها جمرد  البيانات  خ�سو�سية 
التنظيمية.  اللوائح  اأ�سا�سي لكل �سخ�ش تن�ش عليه معايري  الواقع حق 
دون  ممكن  غ��ري  اأم���راً  واالأف����راد  ال�سركات  ب��ني  الثقة  بناء  عملية  تعترب 
التقدم  حتقيق  دون  �سيحول  مم��ا  خ�سو�سيتهم،  حماية  على  التاأكيد 
االقت�سادي. نحن ملتزمون بزيادة الوعي حول هذه امل�سكلة ب�سكل يومي، 
وياأتي اليوم العاملي حلماية البيانات لي�سمح لنا بالتفكري يف التقدم الذي 
االلتزام  اليوم على  بهذا  االحتفال  يوؤكد  باإجنازاتنا.  واالحتفال  حققناه 
الكبري من قبل �سوق اأبوظبي العاملي بحماية امل�سالح الفردية وموا�سلة 
داخل  الفر�سة الأ�سكر كل فرد  اأغتنم هذه  اأن  اأود  ذل��ك.  لتحقيق  ال�سعي 
اإي�سال جمتمع  اأنحاء العامل ممن �ساعدوا يف  دولة االإم��ارات ويف جميع 

موؤمتر دبي للما�س يجمع خرباء �سناعة القطاع 21 فرباير

وكيل وزارة املالية يلتقي مع رئي�س جمل�س االأعمال االأ�سرتايل االإماراتي والوفد املرافق

فرن�سا �سجلت منوا ن�سبته 7 باملئة يف 2021 

عام 2021 تّوج اأداءه القيا�صي بت�صجيل اأعلى قيمة �صنوية للمبايعات يف تاريخ دبي

اأرا�سي دبي: 2021 حقق نتائج ا�ستثنائية اأ�سهمت يف متكني القطاع العقاري نحو الـ 50 عاما املقبلة

الناجت املحلي خالل االأرب��اع الثالثة االأوىل  اإجمايل 
من العام اأدت اإىل زيادة قدرها 0،1 نقطة.

باأكمله، ما زال   2021 العام  ومع ذلك وعلى مدى 
عن  باملئة   1،6 بن�سبة  “اأقل  املحلي  الناجت  اإج��م��ايل 
ح�سب املعهد الذي ي�سري بذلك  معدله يف 2019”، 
اإىل  االق��ت�����س��اد  ع���ودة  2021 ال مي��ث��ل  ع���ام  اأن  اإىل 
العام  من  االأول  اجل��زء  الأن  متاما  الطبيعي  الو�سع 
�سهد فر�ش قيود كبرية مرتبطة بوباء كوفيد-19.

بالزيادة  خ�سو�سا  مدفوعا  النمو  ك��ان   2021 ويف 
احلادة يف اإنتاج ال�سلع واخلدمات )+7،4 باملئة، بعد 
“اأقل  ال�سلع  اإنتاج  واإن كان   )2020 باملئة يف   8،5-

ب�سكل كبري” عن معدل م�ستوى 2019.
مل يعد ا�ستهالك العائالت الذي تاأثر اإىل حد كبري 
اإىل  ال��ع��ام،  م��ن  االأول  الن�سف  يف  ال�سحية  بالقيود 
امل�ستوى الذي كان عليه قبل االأزمة حتى نهاية العام، 
 7،2-(  2021 يف  باملئة   4،8 بن�سبة  زي��ادة  و�سجل 
 2021 2020(. لكنه بقي خالل جممل  باملئة يف 

اأقل من متو�سطه يف 2019.

•• باري�س-اأ ف ب

�سجل اإجمايل الناجت املحلي لفرن�سا منوا بلغت ن�سبته 
7 باملئة يف 2021، يف ارتفاع مل ت�سهده البالد منذ 
52 ع��ام��ا، لكنه ج���اء ب��ع��د االن��ك��م��ا���ش ال��ق��ي��ا���س��ي يف 
2020 الذي بلغ 8 باملئة، كما اأعلن املعهد الوطني 

الفرن�سي لالإح�ساء اجلمعة.
الذي  النمو  مع  ب��اأن  للمعهد  اأوىل  تقديرات  وتفيد 
 0،7 وب���ل���غ   2021 م���ن  ال����راب����ع  ال���رب���ع  ���ُس��ج��ل يف 
“يتجاوز  اأن  م��ن  الفرن�سي  االقت�ساد  متكن  باملئة، 
االأزمة  الذي كان عليه قبل  امل�ستوى  ب�سكل وا�سح” 

ال�سحية.
باأن  ي��ع��د  ال���ذي  الفرن�سي  االق��ت�����س��اد  اأداء  وت��خ��ّط��ى 
يكون اأح�����د اأق������وى االقت�سادات يف منطق��������ة اليورو، 
ت��وق��ع��ات امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��الإح�����س��اء وب��ن��ك فرن�سا 
للعام  باملئة   6،7 بن�سبة  من��ًوا  يتوقعان  كانا  اللذين 

املا�سي.
لنمو  مراجعة  خ�سو�سا  هو  ال�سبب  اأن  املعهد  وق��ال 

املقبلة  عاماً  اخلم�سني  نحو  رحلتنا  يف  االأول  العام  يعّد  ال��ذي   2022 العام  على 
والتي ت�سعى خاللها دبي واالإم��ارات اإىل بناء اأف�سل اقت�ساد على م�ستوى العامل. 
1.156 نقطة  و�سجل املوؤ�سر ال�سهري االإجمايل يف دي�سمرب الفائت اأرقاماً بلغت 
 1.182 اأن �سجل املوؤ�سر ال�سهري لل�سقق  ب�سعر 1.115.937 درهم وذلك بعد 
نقطة ب�سعر 1.000.253 درهم فيما �سجل املوؤ�سر ال�سهري للفلل / تاون هاو�ش 
1.167 نقطة ب�سعر 1.990.496 درهم. بدوره �سجل املوؤ�سر الربعي االإجمايل 
بعد  دره��م   1.118.218 ب�سعر  نقطة   1.181 املا�سي  العام  من  الرابع  للربع 
ت�سجيل املوؤ�سر الربعي لل�سقق 1.184 نقطة ب�سعر 1.000.054 درهم وت�سجيل 
2.060.863 درهم.  1.204 نقطة ب�سعر  الربعي للفلل / تاون هاو�ش  املوؤ�سر 
نقطة   1.193 االإجمايل  ال�سنوي  املوؤ�سر  �سجل  ككل   2021 العام  �سعيد  وعلى 
 1.201 لل�سقق  ال�سنوي  املوؤ�سر  ت�سجيل  اأعقاب  يف  دره��م   1.133.776 ب�سعر 
 1.198 نقطة ب�سعر 1.041.679 درهم وت�سجيل موؤ�سر الفلل / تاون هاو�ش 
من  اأك��رث  ت�سجيل  العقاري  دب��ي  �سوق  و�سهد  دره��م.   1.961.679 ب�سعر  نقطة 
القيمة االأعلى على  300 مليار درهم وهي  2021 بقيمة  84،196 ت�سرفاً يف 
االإطالق لقطاع العقارات يف تاريخ دبي وقد �سّجل بذلك منواً بن�سبة %66.3 من 

حيث عدد الت�سرفات و%72 من حيث قيمتها مقارنة بالعام 2020. كما حطم 
2021 بذلك رقماً قيا�سياً ملدة 12 عاماً من حيث قيمة مبيعات العقارات مع بيع 
بقيمة 151.07 مليار درهم فيما كان اإجمايل املبايعات العقارية خالل 2021 
ال�سوق  ا�ستحوذ  61،241 مبايعة. و  2013 بعد ت�سجيل  ا منذ  اأي�سً هي االأعلى 
املبايعات..  اإجمايل  من   59.6% على   2021 يف  اجلاهزة  ال��وح��دات   / الثانوي 
فقد  املعامالت  بحجم  يتعلق  وفيما   .40.4% اخل��ارط��ة  على  املبايعات  �سكلت  و 
تعاملت املبايعات على اخلارطة مع 24،761 عقاًرا بقيمة اإجمالية قدرها 45.5 
اإجمالية  بقيمة  الثانوي  ال�سوق  يف  عقاًرا   36،480 بيع  مت  حني  يف  دره��م  مليار 
عام  منذ  الثانوي  ال�سوق  ملبيعات  قيمة  اأعلى  ا  اأي�سً وه��ي  دره��م  مليار   105.56
2008. وحقق عام 2021 منواً بن�سبة %74.77 يف حجم املبيعات ومنواً بن�سبة 
ما  مهني  ب�سكل  النتائج  وملقارنة   .2020 بعام  مقارنة  قيمتها  يف   110.19%
قبل تف�سي “كوفيد-19 “جند اأن 2021 حقق منواً بن�سبة %55.47 يف حجم 
معامالت املبيعات و%90.1 يف القيمة مقارنة بالعام 2019.. فيما �سهد الربع 
الرابع من عام 2021 ما جمموعه 17،942 مبايعة بقيمة 46.75 مليار درهم 
وهي االأعلى على �سعيد عدد املبايعات وقيمتها منذ الربع الرابع من عام 2013.

•• دبي- وام: 

بالنتائج  مدعوماً  العقاري  دبي  ل�سوق  ا�ستثنائياً  اأداًء   2021 املا�سي  العام  اأظهر 
واالأرقام التي حققها �سهر دي�سمرب الفائت �سواًء على �سعيد املبايعات العقارية اأو 
اأرقام املوؤ�سر ال�سهري اإذ �سهد دي�سمرب املا�سي ت�سجيل مبايعات عقارية و�سلت اإىل 
5،601 مبايعة بقيمة 15.68 مليار درهم االأمر الذي �ساهم يف ارتفاع الت�سرفات 
العقارية خالل 2021 اإىل اأكرث من 84،196 ت�سرفاً بقيمة 300 مليار درهم 
دي�سمرب  �سهد  االإم��ارة. كما  تاريخ  االإط��الق يف  االأعلى على  ال�سنوية  القيمة  وهي 
املا�سي اأي�ساً ت�سجيل املوؤ�سر االإجمايل ل� 1.156 نقطة ب�سعر 1،115937 درهم 
واالأعلى من حيث  املوؤ�سر  اأرق��ام  2019 من حيث  االأعلى منذ فرباير  ما يجعله 
والع�سرين  الثانية  الن�سخة  بيانات  ح�سب  وذل��ك   .2018 اأغ�سط�ش  منذ  القيمة 
بالتعاون  دبي”  “اأرا�سي  اأطلقته  ال��ذي  دبي  يف  البيع  الأ�سعار  الر�سمي  املوؤ�سر  من 
 2012 العام  من  يتخذ  ال��ذي   - املوؤ�سر  بيانات  وت��وؤك��د  فايندر”.  “بروبرتي  مع 
2012 ربع  االأول  ال��رب��ع  االأ���س��ا���ش وم��ن  �سهر   2012 يناير  االأ���س��ا���ش وم��ن  �سنة 
االأ�سا�ش.. اأن عام 2021 اأنهى نتائجه باأرقام قيا�سية من �ساأنها اأن تنعك�ش ايجاباً 

برج  ي�ست�سيف  بينما  املقبل  ف��رباي��ر 
امل���ا����ش اج���ت���م���اع���ات روؤ�����س����اء االحت����اد 
ال��ع��امل��ي ل��ب��ور���س��ات امل���ا����ش واالحت����اد 
ال�����دويل مل�����س��ن��ع��ي امل���ا����ش ي��وم��ي 24 

و25 فرباير املقبل.

العاملي  وامل����ج����وه����رات  امل���ا����ش  ق���ط���اع 
للمجوهرات  دب��ي  معر�ش  و�سيعقد 
والتكنولوجيا  ال��ك��رمي��ة  واالأح���ج���ار 
مركز  يف  االف���ت���ت���اح���ي���ة  ن�����س��خ��ت��ه  يف 
 24-22 ب��ني  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي 

•• دبي - وام:

امل��ت��ع��ددة -  اأع��ل��ن م��رك��ز دب���ي لل�سلع 
م�ستوى  على  العاملة  احلرة  املنطقة 
العامل وال�سلطة التابعة حلكومة دبي 
وامل�ساريع..  ال�سلع  بتجارة  املخت�سة 
للمتحدثني  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ع���ن 
امل�ساركني يف موؤمتر دبي للما�ش الذي 
يوم  امل��ا���ش  �سناعة  ب��خ��رباء  �سريحب 
اأتالنت�ش  بفندق  املقبل  ف��رباي��ر   21
يف  الف�سل  وي��رج��ع  دب���ي.  يف  النخلة 
ال�ساملة  الوطنية  اجل��ه��ود  اإىل  ذل��ك 
الناجحة  التطعيم  حمالت  فيها  مبا 
التي  املتبعة  االحرتازية  واالإج���راءات 
ع���ززت مكانة االإم����ارات ك��واح��دة من 
اأكرث الوجهات الدولية االآمنة الإقامة 
الفعاليات وا�ستقبال الزّوار من جميع 
فعاليات  وت��ن��ط��ل��ق  ال����ع����امل.  اأن����ح����اء 
دبي  م��وؤمت��ر  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة 
“م�ستقبل املا�ش”  للما�ش حتت �سعار 

انطلقت  التي  امل��ا���ش  جت��ارة  يف  كبريا 
20 عاما فقط ور�سخت  يف دبي منذ 
م��ك��ان��ت��ه��ا ل��ت�����س��ب��ح خ�����الل اأق������ل من 
املا�ش  ل��ت��ج��ارة  مهما  م��رك��زاً  عقدين 
امل�ساركة  اإىل  ...متطلعا  العامل  حول 
يف نقا�سات ه��ادف��ة م��ع خ��رباء مراكز 
امل��ا���ش ال��ع��ام��ل��ة ح���ول ال��ع��امل يف دبي 
هذه  م�ستقبل  ل�سمان  معا  وال��ع��م��ل 
ال�سناعة و�سيكون موؤمتر دبي للما�ش 
بال �سك اأحد اأهم الفعاليات واأكرثها 
ت�����اأث�����ريا يف ����س���ن���اع���ة امل����ا�����ش خ���الل 

ال�سنوات االأخرية.
وتعقد �سل�سلة من اجلل�سات احلوارية 
بالقطاع  امل��ت��خ�����س�����س��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأ�سبوع كامل يف دبي وتبداأ  على مدار 
العاملي  املا�ش  جمل�ش  اجتماع  بانعقاد 
و�سيقام   .2022 ف���رباي���ر   20 يف 
حفل لتوزيع جوائز عامل املجوهرات 
بالتعاون مع �سركة اإنفورما ماركت�ش 
وتكرمي امل�ساهمات املتميزة يف تطوير 

حيث ي�����س��ارك ك��ل م��ن ب��رو���ش كليفر 
“دي بريز”  لدى  التنفيذي  الرئي�ش 
التنفيذي  الرئي�ش  اإفانوف  و�ِسرجي 
لدى “اآلرو�سا” بكلمة اأمام احل�سور 
ال�سنوي  احل����دث  وي��ن��اق�����ش  دب����ي.  يف 
وف��ق��ا الأج���ن���دة اأع���م���ال امل���وؤمت���ر التي 
الفر�ش  م���وؤخ���را  ع��ن��ه��ا  االإع�����الن  مت 
كما  القطاع  يف  ال��راه��ن��ة  والتحديات 
يف  امل��ا���ش  ���س��رك��ات  دور  اإىل  �سيتطرق 
القطاع  من��و  م�ستقبل  م��الم��ح  ر���س��م 
الن�سخة  ان���ط���الق  م���ع  وب���ال���ت���زام���ن 
احل�����س��وري��ة م���ن امل���وؤمت���ر ���س��ي��ت��م بّث 
كي  الرقمية  املن�سات  عرب  الفعاليات 
متابعة  ال��دويل من  يتمكن اجلمهور 

كافة االأحداث واجلل�سات.
الرئي�ش  ���س��ل��ي��م  ب����ن  اأح����م����د  وق�������ال 
التنفيذي  وامل��دي��ر  االأول  التنفيذي 
دبي  اإن  امل��ت��ع��ددة..  لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز 
االأ�سرع منوا  املا�ش  باتت حاليا مركز 
�سوطا  االإم�������ارة  وق��ط��ع��ت  ال���ع���امل  يف 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  4.9
•• دبي -وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي خالل االأ�سبوع 
 1311 4.9 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل  اأكرث من  احلايل 
بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   139 منها  دره��م  مليار   3.52 بقيمة  مبايعة 
 2.73 بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة  و1172  دره��م  مليون   784.14

مليار درهم.
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 64 مليون درهم يف منطقة جمريا 
الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها 
مبايعة بقيمة 43 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد.

اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وت�����س��درت 
احلبية  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   135 بقيمة  مبايعة   62 �سجلت 
الرابعة بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة يف اليفره 

2 بت�سجيلها 15 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.
 270 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما 
مليون درهم مبنطقة اخلليج التجاري كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
 33 واأخ��ريا مبايعة بقيمة  الثالثة  ام �سقيم  50 مليون دره��م يف منطقة 

مليون درهم يف منطقة معي�سم االأول.
وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
522 مليون درهم وتلتها منطقة  150 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  والفلل 
383 مليون درهم وثالثة يف  129 مبايعة بقيمة  مر�سى دبي بت�سجيلها 

برج خليفة بت�سجيلها 71 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم.
اأرا�ش  ره��ن   76 منها  دره��م  مليار   1.25 قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
 801.9 بقيمة  و�سقق  فلل  رهن  و282  دره��م  مليون   449.99 بقيمة 
درهم  135 مليون  بقيمة  برج خليفة  اأهمها مبنطقة  وكان  درهم  مليون 

واأخرى يف منطقة املطينة بقيمة 113 مليون درهم.

•• دبي-الفجر: 

ي���ون�������ش حاجي  ����س���ع���ادة  ال���ت���ق���ى 

اخلوري وكيل وزارة املالية، اليوم 
مع �سعادة كري�ستوفر باين رئي�ش 
جم��ل�����ش االأع�����م�����ال االأ�����س����رتايل 
االإم����ارات����ي وال���وف���د امل���راف���ق له، 
امل��ال��ي��ة يف  وزارة  م��ق��ر  وذل����ك يف 
تنمية  �سبل  اللقاء  وناق�ش  دب��ي. 
العالقات االقت�سادية والتجارية 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  ب����ني 
امل��ت��ح��دة واأ���س��رتال��ي��ا مب���ا يحقق 
ويعزز  امل���ت���ب���ادل���ة  م�����س��احل��ه��م��ا 
وال�سراكة  ال���ت���ع���اون  اآف������اق  م���ن 

امل�ستقبلية.
وزارة  ج��ان��ب  م��ن  اللقاء  وح�سر 
اأحمد  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��د  امل���ال���ي���ة 
العالقات  اإدارة  مدير  العبيديل 
وامل���ن���ظ���م���ات امل���ال���ي���ة ال���دول���ي���ة، 
وال�������س���ي���د م����اج����د ع���ل���ي ع���م���ران 
م�ست�سار بالوزارة، وال�سيد يو�سف 
حم���م���د ب����ن ح���ج���ر ن���ائ���ب مدير 
املالية  واملنظمات  العالقات  اإدارة 

الدولية، وعدد من امل�سوؤولني يف 
الوزارة. وخالل اللقاء، اأكد �سعادة 
اأهمية  اخل�����وري  ح��اج��ي  ي��ون�����ش 
العالقة الثنائية التي جتمع بني 
دولة االإم��ارات واأ�سرتاليا خا�سة 
م����ن تطور  ت�����س��ه��ده  م����ا  يف ظ����ل 
م���ل���ح���وظ يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
واال�ستثمارية  االق���ت�������س���ادي���ة 
�سرورة  اإىل  م�سرياً  والتجارية، 
ورجال  اخلا�ش  القطاع  ت�سجيع 
دور  للعب  ال��ب��ل��دي��ن  االأع���م���ال يف 
اأوا������س�����ر  ت����وط����ي����د  حم��������وري يف 

ال�سراكة بني البلدين.
دولة  “حتر�ش  ���س��ع��ادت��ه:  وق���ال 
احلوار  موا�سلة  على  االإم�����ارات 
اال����س���رتات���ي���ج���ي االإم�������ارات�������ي - 
العالقات  ل��ت��ع��زي��ز  االأ�����س����رتايل 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة، خ���ا����س���ة يف ظ����ل ما 
من  ال�سديقني  البلدين  ي��رب��ط 
روابط �سداقة متميزة وم�سالح 
ونتطلع  م�سرتكة.  ا�سرتاتيجية 
قدماً ال�ستكمال املحادثات وايجاد 
ال��ت��ي تعرقل  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول 

االإقت�سادية  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
واال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة ومبا 
ال�سياحة  ق�����ط�����اع�����ات  ي���غ���ط���ي 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا وال�����ع�����ق�����ارات 
والطاقة  واالت�ساالت  وال�سناعة 

املتجددة وغريها.

البلدين  بني  امل�ستقبلية  واالآف��اق 
ال�سديقني.”

وت����ف���������س����ي����اًل، اأك���������د اجل���ان���ب���ني 
بني  م�سرتكة  جل��ان  عقد  اأهمية 
ومتابعة  دوري،  ب�سكل  البلدين 
عنهما  ال���������س����ادرة  االت���ف���اق���ي���ات 

االزدواج  جتنب  اتفاقيات  توقيع 
وحماية  ال��دخ��ل  على  ال�سريبي 
والتي  اال����س���ت���ث���م���ار،  وت�����س��ج��ي��ع 
���س��ي��ك��ون ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف زي���ادة 
ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات واالرت���ق���اء 
االقت�سادية  العالقات  مب�ستوى 

وتفعيل  الثنائي  العمل  لتعزيز 
املوقعة.  االقت�سادية  االتفاقيات 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  وت�سجيع 
من  املزيد  عقد  على  البلدين  يف 
املتخ�س�سة  واللقاءات  احل��وارات 
ل��ف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون يف 
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تنازل/ بيع
ال�سيدة / فاتن حممود حممد - احمل بطاقة هوية رقم  بانني  ليكن معلوما للجميع 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ، اجلن�سية  االإمارات   784196686590983
ح�ستي البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة )موؤ�س�سة مان�س�سرت لتجارة املعدات الطبية( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة حتت رقم 719863  اىل ال�سيد/ فتحى ح�سني حممد 
باف�سل ، اليمن اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197573241623 - تنازل 
�ساحب الرخ�سة الخر.  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 
املذكورة التباع  العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�ش حيال  اي  لديه  فمن 

االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

MOJAU_2022- 0046585 رقم �ملعاملة
 تنازل/ بيع 

�إعــالن تنــــازل 
بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

االأطراف املذكورة. من الطرف االأول :  بالل ح�سني علي احمد ، اجلن�سية : بنغالدي�ش 
اإىل الطرف الثاين : باجلو خان منان خان ، اجلن�سية : بنغالدي�ش 

باال�سم التجاري )ق�سر الت�سميم للخياطة والتطريز(  ن�ساط الرخ�سة )تف�سيل 
وخياطة املالب�ش الن�سائية( واملرخ�ش من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - 

ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 741641 ال�سادرة بتاريخ 2016/2/9 يف دائرة التنمية 
االإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 70349
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سابني فيز�بيلى ر�سيد فيز�بيلى  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000253/ 

اإىل املحكوم عليه : �سابني فيزابيلى ر�سيد فيزابيلى 
العنوان : دبي ح�سب التحري - الهاتف 0507552548 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سيد هالل نا�سر ، اجلن�سية هندي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25221.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة  املحكمة  امام  باحل�سور 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء    �مر   SHCFICICPL2021 /0009082 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد افتاب خان حممد زاد خان ب�سفته مالك الرخ�سة 
التجارية امل�سماة الق�سر االزرق ل�سيانة املباين  

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / حممد امني رحمن اهلل خان ،  بالتايل :

مبلغا  بينهم  فيما  بالت�سامن  للمدعي  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
وقدره )24400( درهم )فقط اربعة وع�سرون الف واربعمائة درهم( والزمتهما 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

والزمتهما بامل�سروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
عري�سة  على  �مر   SHCFICIPTO2021 /0010395 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / طوي العطني خلياطة املالب�ش الن�سائية
العنوان : 9440444  

عليك  حكمت  قد   2021/12/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدين  هالل   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه 

عبداحلكيم ،  بالتايل : ن�ش احلكم 
جواز  املدعي  ت�سلم  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر   / املحكمة  قرار 

ال�سفر اخلا�ش به. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
يف  �لدعوى رقم 2021/8809 م�ستعجل - �ل�سارقة 

املدعي / حممد علي عبداهلل الدباين النعيمي 
بوكالة املحامي / الدكتور حمد علي النعيمي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

املعلن اإليها / املدعي عليهم /  1- �سركة العلم امل�سيئ للتجارة العامة 
الها�سمي   حممد  عبدالرحمن  عبداهلل   -2

يف الدعوى رقم )2021/8809( م�ستعجل - ال�سارقة  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء 

املوافق 2022/2/1 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم 
expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 

، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 
امل�ستندات والتعقيب عليها. 

�خلبري / �سعيد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449 

دعوة حل�سور 
�لجتماع �لأول للخربة    �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

�عالن مبوعد جل�سة   
يف  �ملنازعة رقم 3212/2021/465 نز�ع جتاري  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757   
مو�سوع املنازعة :دعوى مطالبة بالزام املتنازع �سدهما باأداء مبلغ 80،161.87 درهم فوؤائد قانونية 

املتنازع : �سركة االإمارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت االإمارات( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي 
- دبي - �سارع حممد بن را�سد بوليفارد ، برج بوليفارد بالزا 2 ، مكتب 1903 

املطلوب اإعالنه : نافربيب �سنيغ كربيال �سينغ - عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - اأبراج بحريات 
اأي -   1 2 - ت��ي  2207 ، ار����ش رق��م : ج��ي ال ت��ي - ب��ي ات�����ش  ج��م��ريا - ب��رج فورت�سن ايكزيكتيف ، وح���دة رق��م 

  customers@dolphinoffshore.mu  -  0528520961
 2022/1/31 املوافق  الودية للمنازعات يف يوم االإثنني  الت�سوية  مو�سوع االإعالن : يقت�سى ح�سوركم مبركز 
دبي  حماكم  م��وق��ع   خ��الل  م��ن  اإليها  الو�سول  ميكن  وال��ت��ي  بعد  ع��ن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة 
االإلكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�سات الق�سايا وذلك للتو�سل اىل ت�سوية ملو�سوع النزاع املذكورة اأعاله.  

ولكم احلق يف تقدمي ما لديكم من مذكرات  او م�ستندات. 
و�سيلة البليغ : التكيف باالإعالن 

حماكم دبي

�لت�سويات �لودية
�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
 يف �لإ�ستئناف رقم 2498/2021/305 ��ستئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف التجارية االوىل رقم 84   
مو�سوع الدعوى : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2719/2018 والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

م�ستاأنف  : ادفيت مببهاين   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �سارع الرازي - مبنى بناية مكاتب 
عود ميثاء - �سقة  110  وميثله : علي عبداهلل علي القوا�سي احلمادي  

املطلوب اإعالنهم : 1 - ادفيت مببهاين هاري�ش ان مببهاين )كفيل �سامن( - �سفته : اخل�سم املدخل 
املدخل  اخل�سم   : �سفته   - �سامن(  )كفيل  الطبي  احلياة  خط  مركز   -2

املدخل  اخل�سم   : �سفته   - �سامن(  )كفيل  بهامناين  ناريندا�ش  هاري�ش   -3
املدخل اخل�سم   : �سفته   - م  م  ذ  �ش  الين  اليف  م�ست�سفى   -  4

املدخل  اخل�سم   : �سفته   - �سامن(  )كفيل  )فرع(  الطبي  احلياة  خط  مركز   -5
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/2719  

وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2022/2/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 145/2022/100 �حو�ل نف�س م�سلمني
املنظورة يف : دائرة االأ�سرة اأحوال نف�ش الثانية رقم 72  

مو�سوع الدعوى : املوافق على زواج املدعية واملدعي عليه 
املدعى : اريني لطفي وهيب جربه  

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة : دبي - الق�سي�ش الثانية  
املطلوب اإعالنه : 1 - لطفي وهيب جربه مرجان - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املوافقة على زواج املدعية واملدعي عليه  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/2/1 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد يف مبنى االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود & BUILDING_DESC  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�عالن حكم بالن�سر 

 16/2021/4014 جتاري جزئي
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- كامربيدج ميدل اي�ست للديكور �ش ذ م م - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة الدرج لرتكيب الرخام 

املذكورة  ال��دع��وى  يف   2022/1/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : احل�����س��وري  مبثابة  ل�سالح/  اع���اله 
درهما  و�ستون  وت�سعة  وت�سعمائة  الفا  وخم�سون  وارب��ع��ة  مائتان   - دره��م   )254،969.92(
احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانوية  والفائدة   ، فل�سا  وت�سعون  واثنان 
يف 2021/10/24 وحتى ال�سداد التام والزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�عالن بالن�سر 

 10188/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جولدن اوي�سرت لالعمال الكهروميكانيكية �ش ذ م م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ الن�سر املتميز لالعمال الفنية - �ش ذ م م  

وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)226830.37( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )5021/2022(

املنذر :- عبدالرحمن حممد را�سد ال�سارد. 
املنذر اليها :- �سركة االمارات للمزادات )ذ.م .م( رقم الرخ�سة التجارية )560478( 

)جمهولة حمل االقامة(
ينبه املنذرعلى املنذر اإليها بالتايل : اأواًل :- ب�س�رورة �سداد مبل�غ )19861( دره�م م�س�تحقات ايجارية حتى تاري�خ 
ما ي�ستجد من القيمة االيجاري�ة وذلك حتى تاريخ االخ�الء الفعلى للعني املاجورة  اىل  باال�سافة   2022/1/8
و�سداد مبلغ 4408 دره�م ع�ن ر�س�وم حكومية طبقا للبن�د رقم 1 من مالحظات عقد االيج�ار و�س�داد مبلغ 993 
دره�م وذل�ك ع�ن �س�ربية القيمة امل�سافة وذلك طبقا للبن�د رقم 18 م�ن �س�روط عقد االيجار وما ي�ستجد م�ن 

ر�س�وم و�س�ربية حتى تاريخ االخالء الفعلى للعني املاجورة.
ثانيا : اخالء م�ستودع رق�م 7 حم�ل عقد االيجار والكائن مبنطقة را�ش اخلور ال�سناعية الثانية املقام على قطعة 

ار�ش رقم )1596-613( بدبى وت�سليمه للمنذر خاليا من العيوب وال�سواغل واال�سخا�ش. 
وذلك خالل ثالثون يوم�ا تب�داأ من تاريخ اإعالنك�م به�ذا االإنذار واإال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات 
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقه�ا ط�رفكم مبا يف ذلك املطالبة باالخالء وال�س�داد م�ع حتميلك�م ك�اف�ة الر�س�وم 

وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى جتاه املنذر اإليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )5014/2022(

املنذر:- عبدالرحمن حممد را�سد ال�سارد.
املنذر اليها :- ببال�ش للتعامل االلكرتوين )موؤ�س��س�ة فردية( رقم الرخ�سة التجارية )901149(

)جمهولة حمل االقامة(
ينبه املنذرعلى املنذر اإليها بالتايل :- 

اأوال:- ب�س�رورة �سداد مبلغ )29،167( ت�سعة وع�سرون الف ومائة ومائة و�سبعة و�ستون دره�م م�س�تحقات ايجارية حتى 
2021/11/4 باال�سافة اىل ما ي�ستجد من القيمة االيجارية وذلك حتى تاريخ االخ�الء الفعلى للعني املاجورة  تاريخ 
مالحظات عقد االيج�ار و�س�داد مبلغ 3500  من   2 رقم  للبند  طبقا  حكومية  ر�س�وم  ع�ن  دره�م  و�سداد مبلغ 14000 
ر�سوم  من  ي�ستجد  وما  االيجار  عقد  �س�روط  م�ن   22 رقم  للبند  طبقا  وذل��ك  امل�سافة  القيمة  �س�ربية  ع�ن  وذل�ك  دره�م 

و�سربية حتى تاريخ االخالء الفعلى للعني املاجورة.
ثانيا : اخالء م�ستودع رقم 4 حم�ل عقد االيجار والكائن مبنطقة اخلبي�سى املقام على قطعة ار�ش رقم )164- 128( 

بدبي وت�سليمة للمنذر خاليا من العيوب وال�سواغل واال�سخا�ش.
وذلك خالل ثالثون يوم�ا تب�داأ من تاريخ اإعالنك�م به�ذا االإنذار واإال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية 
الالزمة ال�سرتداد حقوقه�ا ط�رفكم مبا يف ذلك املطالبة باالخالء وال�س�داد م�ع حتميلكم كاف�ة الر�س�وم وامل�ساريف الق�سائية 

وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى جتاه املنذر اإليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�نذ�ر عديل بالن�سر/ تكليف بالوفاء 

رقم )2022/4375(
املنذر : يو�سف خليفة حممد الفقاعي - اإماراتي اجلن�سية - جواز رقم NK3L86437 - عن نف�سه وب�سفته 

اأحد ورثة املرحوم خليفة حممد الفقاعي
املنذر اإليها : �سركة قمة اجلبل للتخرين �ش ذ م م - رخ�سة رقم 666109

املو�سوع
فاإن ال�سركة املخطرة مبوجب هذا االإخطار القانوين العديل / تكليف بالوفاء ، تخطر املخطر اإليها باالأتي :

مبلغ  والبالغة  االإيجارية(  ال�ق�ني  ع�ن  املرجتع�ة  ال�سيكات  )قيمة  ذمتها  يف  املرت�س�دة  املديونية  �سداد  ب�سرعة 
وقدره )523،249( دره�م ف�ق�ط خم�سمائة وثالثة وع�سرون األ�ف�اً ومائتني وت�سعة واأربع�ون درهماً باالإ�سافة 
اإيل الفائدة ال�ق�ان�ون�ي�ة بواقع 5% حتي ال�سداد وذلك يف غ�سون خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإخطار عماًل 
الالئحة  �س�اأن  2018 يف  ل�سنة   57 رق�م  ال�وزراء  ق�رار جمل��ش  م�ن  اأرق�ام )62_63(  املادتني  باأحكام ن�ش 
ال�سركة  �ست�سطر  واإال  املدنية  االإج��راءات  قانون  ب�ساأن   1992 ل�سنة   11 رق�م  االإحت��ادي  للقانون  التنظيمية 
املخطرة اإيل اإتخاذ كافة االإجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل قيمة املديونية املرت�س�دة بذمتكم املالية وذلك 

مع حفظ كافة حقوق ال�سركة املخط�رة االأخ�ري واملن��س�و�ش عليها مبقت�سي القانون. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�نذ�ر عديل بالن�سر/ تكليف بالوفاء 

رقم )2022/4362(
املنذر : فالكون اإنتريير ديكوري�سن ذ م م

املنذر اإليها : �سيتادل للخدمات الفنية �ش ذ م م - رخ�سة 629750 دبي
املو�سوع

فاإن ال�سركة املخطرة مبوجب هذا االإخطار القانوين العديل/تكليف بالوفاء ، تخطر املخطر اإليها باالأتي:
اإثنان  ف�ق�ط  ف�ق�ط  دره�م  وق��دره )82،372.50(  والبالغة مبلغ  ذمتها  املرت�سدة يف  املديونية  �سداد  ب�سرعة 
بواقع  القانوني�ة  الفائدة  اإيل  باالإ�سافة  فل�ساً  وخم�سون  دره��م��اً  و�سبعون  واإث��ن��ني  وثالثمائة  األ��ف��اً  وثمانون 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإخطار عماًل باأحكام ن�ش املادتني اأرقام  ال�سداد وذلك يف غ�سون خم�سة  12% حتي 
�ساأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي  2018 يف  ل�سنة   57 الوزراء رقم  )62_63( من قرار جمل�ش 
رقم 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون االإجراءات املدنية واإال �ست�سطر ال�سركة املخطرة اإيل اإتخاذ كافة االإجراءات 
ال�سركة  حقوق  كافة  حفظ  م��ع   وذل��ك  املالية  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  قيمة  لتح�سيل  �سدكم  القانونية 

املخطرة االأخري واملن�سو�ش عليها مبقت�سي القانون. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�عالن بالن�سر      

يف  �ملنازعة رقم 3980/2021/460 نز�ع مدين  
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة 755   

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )29،698.16 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد. 

املتنازع : �سركة جمموعة االإمارات لالإت�سال )جمموعة ات�ساالت( �ش م ع 
اإم��ارة دبي - دي��رة - �سارع بني يا�ش - برج اإت�ساالت - دي��رة - مقابل �سرياتون اخل��ور - الطابق  عنوانه : 

الرابع - )رقم مكاين : 3024595127(  
املطلوب اإعالنه : 1 - حممد فيا�ش ف�سل احمد - �سفته : متنازع �سده  

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك���  ق��د   : االإع����الن  م��و���س��وع 
)29،698.16 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
ال�ساعة   2022/1/31 املوافق  االإثنني  يوم  لها جل�سة  ال�سداد.  وح��ددت  الدعوى وحتى متام  قيد هذه 
9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 9381/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 445/2017 امر على عري�سة جتاري، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )21410 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية )موؤ�س�سة فردية(  
عنوانه : مكتب / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ، الكائن باإمارة دبي - ديرة 

- �سارع بور�سعيد - بناية �سيتي اأفينيو - الطابق التا�سع - مكتب رقم 707 - هاتف 042950010 
املطلوب اإعالنه :1- �سركة نازو للدعاية واالعالن / وميثلها هيثم حممد احل�سن - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية  او خزينة  التنفيذ  21410 درهم اىل طالب 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

�عالن بالن�سر 
317/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-جوزيف مالك مي�سال -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاأجري ال�سيارات - �ش ذ م م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )50352( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة.  
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
جتاري تنفيذ   336  /  2022  /  207

اإىل املنفذ �سدهما / 1- بريفيا انرتنا�سيونال للتجاره العامة �ش ذ م م،
االإقامة حمل  جمهويل   - ماتور  �سانكري  راجني�ش   -  2

مبا اأن الطالب التنفيذ / م�سرف الهالل �ش م ع  
قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة   خزينة  التنفيذاأو  ط��ال��ب  اىل  دره���م    )904518.20( وق���دره  ب��ه 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  لر�سوم  �ساملة 
بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ) 15 (  يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�أد�ء     �أمر   AJCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000094/ 
اإىل املحكوم عليه : مود باك )ذ م م(  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ املا�ش لتجارة االواين البال�ستيكية - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 7890.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 
�ملو�سوع : �لتوثيقات و�ل�سهاد�ت / �إ�سافة ��سم �ل�سهرة 

مقدم �لطلب : جا�سم حممد �بر�هيم يو�سف 

اأطيب  ل�سعادتكم  تقدم  ان  االإبتدائية  االإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
حتياتها ووافر �سكرها ....،  للطلب املقدم من ال�سيد/ جا�سم حممد اإبراهيم 
يو�سف ، اإ�سافة م�سمى قبيلة )احلمادي( يف جواز �سفره وخال�سة قيده رقم 
وهم  بقيود منف�سلة.  وامل�ستقلني  امل�سافني  اأبنائه  )2350/304( وجلميع 
علي واحمد ورو�سه وحمد وي�سرى وحممد و�سيخه ومروان ، لي�سبح االإ�سم 
على  اعرتا�ش  لديه  فمن  احلمادي،  يو�سف  اإبراهيم  حممد  جا�سم   : الكامل 
ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية خالل خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ هذا االإعالن.
�لقا�سي / �سليمان ر��سد �سليمان �لكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

Date 29/ 1/ 2022  Issue No : 13455
Notification to Enforcee by publication

Payment Notice in Case No. AJCEXCICPL2022/0000094
Performance Order

To : Defendant M/S MOD PACK LLC
Whereas, the judgment attached a copy of it has been issued against you in favour 
of the executing plaintiff M/S AL MAAS PLASTIC APPLIANCE TR LLC in the 
above-mentioned case.
Since the aforementioned plaintiff has applied for the execution of the said 
judgment, and paid the fixed fee for that, and since the requested verdict, 
Its Execution is as follow : 
Grand total including fees and charges: 7890.0
Therefore, you are assigned to execute what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of notification to you about it. In 
the case of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you. 

Judge /Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court 

Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 170683
 باإ�سم : : �سركة حممد حمود ال�سايع

وعنوانه: �ش.ب. 181 ، ال�سفاة  ، الكويت.   
بتاريخ: 2013/06/12 وامل�سجلة حتت الرقم: 170683 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف: 2022/03/18 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2032/03/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت  29 يناير 2022 �لعدد 13455

EAT 61726

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت  29 يناير 2022 �لعدد 13455
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام

ال��ذي حققه منتخبنا  ال��ف��وز  اأع���اد 
نظريه  على  ال��ق��دم  لكرة  الوطني 
ال���������س����وري ب���ه���دف���ني ن��ظ��ي��ف��ني يف 
الت�سفيات  م��ن  ال�سابعة  اجل��ول��ة 
كاأ�ش  لنهائيات  املوؤهلة  االآ�سيوية 
قدرة  يف  االأم�����ل   ،2022 ال���ع���امل 
باملركز  التم�سك  على  "االأبي�ش" 
االآ�سيوي،  للملحق  املوؤهل  الثالث 
الفوز جاء يف ظل  خا�سة واأن هذا 
ظ����روف ���س��ع��ب��ة وغ��ي��اب��ات عديدة 
هذه  يف  املنتخب  ت�سكيلة  �سهدتها 

املباراة.
بت�سكيلته  الوطني  منتخبنا  وق��دم 
الهولندي  اأخ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  امل��ع��دل��ة 
"االأبي�ش"،  م��درب  مارفيك،  ف��ان 
اأر�ست  قتالية  اأداًء وم�ستوى وروح 
ط���م���وح���ات اجل���م���اه���ري، وج�����ددت 
حظوظه يف اإمكانية تعزيز موقعة 
باملركز الثالث يف املجموعة االأوىل، 
نقاط،   9 اإىل  ر�سيده  رف��ع  بعدما 
"الرابع"  ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا 
ب��ف��ارق اأرب���ع ن��ق��اط، وع��ل��ى العراق 
فيما  نقاط،  بخم�ش  "اخلام�ش" 
املركز  ال�����س��وري يف  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ق��ي 

االأخري بنقطتني.
وم��ن��ح ه���ذا ال���ف���وز امل��ن��ت��خ��ب دفعة 
م����ع����ن����وي����ة ك�����ب�����رية ق����ب����ل خ���و����ش 

الت�سفيات،  يف  املتبقية  م��ب��اري��ات��ه 
حيث �سيلتقي مع املنتخب االإيراين 
الثالثاء  ي��وم  الثامنة  اجل��ول��ة  يف 
املقبل،  ف��رباي��ر  م��ن  االأول  امل��واف��ق 
�سهر  امل���ب���اري���ات يف  ي�����س��ت��ك��م��ل  ث���م 
العراق  يواجه  حيث  املقبل  مار�ش 
24 مار�ش، ويختتم مبارياته  يوم 
اجلنوبي  ال��ك��وري  املنتخب  ب��ل��ق��اء 

يوم 29 من نف�ش ال�سهر.
واأجمع خرباء كرة القدم واملحللني 
ال��ف��وز االأخري  ال��ك��روي��ني ع��ل��ى ان 
نقلة  ملنتخبنا  ح��ق��ق  ���س��وري��ا  ع��ل��ى 
نوعية هامة، وعزز من طموحاته 
الثالث،  امل���رك���ز  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
ب�سرط ا�ستثمار هذه الدفعة ب�سكل 
للم�ستقبل  عليها  والبناء  اإيجابي 
م������ن اأج����������ل م����وا�����س����ل����ة م���������س����وار 

الت�سفيات بنجاح.

واأكد اإ�سماعيل را�سد، مدير منتخب 
االإمارات ال�سابق، اأن احلفاظ على 
واالأداء  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال����روح 
دقيقة  الت�سعني  ط���وال  ال��رج��ويل 
ال����ت����ي ظ���ه���ر ع��ل��ي��ه��ا امل���ن���ت���خ���ب يف 
اأن  �ساأنه  �سوريا، من  اأم��ام  مباراته 
املزيد  حتقيق  للمنتخب  ي�سمن 
املباريات  النتائج االإيجابية يف  من 
املقبلة بداية من مباراة اإيران يوم 

الثالثاء املقبل.
العبو  يحافظ  اأن  " نتمنى  وق���ال 
والروح  الكفاح  نف�ش  على  املنتخب 
العالية التي اأظهروها يف مباراتهم 
االأخرية، يف كل مبارياتهم املقبلة، 
قادرون  فاأننا  ذلك  يف  جنحوا  واإذا 
على حتقيق نتائج مر�سية خا�سة 

اأمام اإيران".
نالت  ال��ت��ي  العنا�سر   " واأ����س���اف: 

ثقة اجلهاز الفني حتتاج اإىل تهيئة 
االأجواء لهم من اجل احلفاظ على 
ا�ستمرارية العطاء وتقدمي اأف�سل 
اأن  م��ا لديهم وه��و االأم���ر امل��ت��وق��ع 
اأخ����رى، وكلنا  ي��ح��دث م��ب��اراة بعد 
حتقيق  ع���ل���ى  ق����درت����ه����م  يف  ث���ق���ة 
باملركز  وال��ت��م�����س��ك  ط��م��وح��ات��ن��ا 
الت�سفيات  مللحق  امل��وؤه��ل  ال��ث��ال��ث 

االآ�سيوية".
ب�سعوبة  را�سد  اإ�سماعيل  واأع��رتف 
املنتخب  اأم�����ام  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��واج��ه��ة 
االإيراين، الذي �سمن تاأهله ر�سميا 
اإىل املونديال من اجلولة ال�سابعة، 
املباراة  �سيخو�ش  ذلك  رغم  ولكنه 
اأك����رب يف احلفاظ  ب��رغ��ب��ة  امل��ق��ب��ل��ة 
املجموعة  ق���م���ة  ت���������س����دره  ع���ل���ى 
اأن  خا�سة  فيها،  التفريط  وع���دم 
الفارق بينه وبني املنتخب الكوري 

اجل��ن��وب��ي نقطتني ف��ق��ط، وه��و ما 
مواجهة  منتخبنا  على  �سيفر�ش 
اأك��رب، يف مرحلة حافلة  �سغوطات 
ان  يجب  ه��ذا  وم��ع  بال�سغوطات، 
الروح  مبنتهى  املوقف  مع  نتعامل 

العالية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب خ��ال��د عبيد 
املحلل الكروي مدير فريق الن�سر 
���س��اب��ق��ا، ب�����س��رورة ا���س��ت��ث��م��ار الفوز 
االأخ����ري ال���ذي حت��ق��ق ع��ل��ى �سوريا 
املبالغة،  عن  بعيداً  اإيجابي  ب�سكل 

م�سرية  يف  خطوة  جم��رد  باعتباره 
اخلطوات  م���ن  م��زي��د  اإىل  حت��ت��اج 
الهدف  اج��ل حتقيق  م��ن  وال��ع��م��ل 

الذي ن�سعى ورائه.
مكا�سبنا  اك���رب  اأن  اع��ت��ق��د  وقال" 
ال�����س��وري هي  م��ن م��ب��اراة املنتخب 
الوجوه اجلديدة التي مت الزج بها 
وقدمت  الغيابات،  ظ��روف  ب�سبب 
اأداء جيد وعربت عن نف�سها ب�سكل 
منا�سب، وكنت اأعتقد اأنها ت�ستحق 
فرتة  م��ن  الفر�سة  ه��ذه  ت��ن��ال  اأن 

ويف  الت�سفيات  ب��داي��ة  م��ن  اأط����ول 
ذلك  رغ��م  ولكنها  اأف�سل،  ظ��روف 

اأثبتت نف�سها وحققت املطلوب".
هذه  ن�ستثمر  اأن  " امل��ه��م  واأ���س��اف 
الدفعة  من  ون�ستفيد  االإيجابيات 
املعنوية التي نالها هوؤالء الالعبني 
يف  وحت��دي��داً  املقبلة،  املواجهات  يف 
الهامة،  العراقي  املنتخب  م��ب��اراة 
احلا�سمة  ه����ي  اأع���ت���ربه���ا  وال����ت����ي 
ونتيجتها  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م�����س��وار  يف 
ال�سغط  لت�سدير  حم��ل  ���س��ت��ك��ون 

اإىل املنتخب الكوري اجلنوبي قبل 
مواجهتنا االأخ��رية معه يف م�سوار 

الت�سفيات".
املنتخب  اأن  ع��ب��ي��د  خ���ال���د  واأك�������د 
م���ط���ال���ب ب����احل����ف����اظ اأي���������س����ا عل 
التنظيم الذي ظهر عليه يف املباراة 
التي مت  العنا�سر  االأخ��رية بف�سل 
ال��زج بها، والتي قد يكون للبع�ش 
حالة  يف  ح���ت���ى  االأول�����وي�����ة  م��ن��ه��م 

اإمكانية عودة بع�ش الغائبني.
املحلل  ال����ك����و�����ش  حم���م���د  وح�������دد 
ال�����ك�����روي، ه����دف����اً وا����س���ح���اً يجب 
يف  حتقيقه  منتخبنا  الع��ب��ي  ع��ل��ى 
مواجهتهم املقبلة، اال وهو الكفاح 
باأق�سى ما ميلكون من جهد �سعياً 
لتحقيق الفوز، واإذا مل يت�سنى لهم 
احل�سول  تقدير  اأق���ل  فعلى  ذل��ك 

على نقطة التعادل.
وقال" هدفنا الوا�سح هو احلفاظ 
الثالث،  امل��رك��ز  يف  ت��واج��دن��ا  ع��ل��ى 
وب����ال����ت����ايل احل����ف����اظ ع���ل���ى ف����ارق 
النقاط بيننا وبني باقي املنتخبات 
يف امل�����راك�����ز االأق���������ل، وه�����و م����ا لن 
اإال بالقتال على كل نقطة  يتحقق 
اأي مباراة دون  التفريط يف  وع��دم 
االأقل،  على  نقطة  على  احل�سول 
وهو اأمر لن يكون �سعباً بعد الثقة 
املنتخب من  ن��ال��ه��ا  ال��ن��ي  ال��ك��ب��رية 

فوزه االأخرية على �سوريا".

•• دبي - وام:

�ساهمت جائحة "كوفيد 19-" يف زيادة �سعبية ريا�سة الغولف يف جميع اأنحاء 
ال�سرق االأو�سط مما اأدى اإىل فر�ش �سغوط اإ�سافية على �سال�سل التوريد التي 
قطاعات  تاأثر  ا�ستمرار  ظل  يف  الطلب  ملواكبة  حالياً  التحديات  بع�ش  تواجه 

الريا�سة والتجزئة والرتفيه ب�سبب انخفا�ش م�ستويات االإنتاج.
ومن املتوقع اأن تتجاوز جتارة مالب�ش الغولف يف ال�سرق االأو�سط 45 مليون 
مدفوعا  االإن��ت��اج  م�ستويات  يف  االنخفا�ش  اأن  اإال   2026 ع��ام  بحلول  دوالر 
التي  ال�سركات  من   17% واردات  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  االإم���دادات  بنق�ش 
 Economist  - اإمباكت"  "اإيكونومي�ست  اأجرتها  التي  الدرا�سة  �سملتها 

ورلد". بي  "دي  من  بتكليف   -  Impact
لت الدرا�سة اإىل اأن ارتفاع تكاليف النقل يحد من الواردات اإىل ال�سرق  وتو�سَّ

االأو�سط بالن�سبة ل� %41 من ال�سركات.
 - ورلد  بي  ل�"دي  العام  واملدير  التنفيذي  الرئي�ش  بن دميثان  وقال عبد اهلل 

الغولف  اأن  الريا�سة  ب�سناعة  التزام  االإم��ارات وجافزا" يف حديثه عن  اإقليم 
ريا�سة عاملية تعتمد على التجارة الدولية التي متتد بداية من �سحن كعوب 
للمنخف�سات  الكوارتز  رم��ال  �سحن  وحتى  اجلرافيت  من  امل�سنوعة  امل�سارب 
ا�سطرابات  اأن  اإدراك��ه��م  اىل  ال��غ��ول��ف..الف��ت��اً  مالعب  يف  "البانكر"  الرملية 
املعدات  ا�سترياد  على  ت��وؤث��ر  ت��زال  ال  اجلائحة  ع��ن  الناجمة  التوريد  �سل�سلة 
الريا�سية والرتفيهية اإىل منطقة ال�سرق االأو�سط لذلك، تعمل "دي بي ورلد" 
على تو�سيع حلولها اللوج�ستية الذكية واال�ستثمار يف التكنولوجيا الرائدة من 

اأجل ربط اال�ستهالك االإقليمي بدورات االإنتاج العاملية.
ونظرا ملدى تاأثري حتديات �سل�سلة التوريد التي ت�سببها اجلائحة على توافر 
الرئي�سية مع  "دي بي ورلد" لال�ستفادة من �سراكتها  الغولف ت�سعى  معدات 
الغولف امل�ستعملة طوال مو�سم 2022،  كرات  ورلد" جلمع  بي  دي  "جولة 
الريا�سة  انت�سار  زي���ادة  يف  للم�ساهمة  ذل��ك  بعد  توزيعها  اإع���ادة  �سيتم  وال��ت��ي 

عاملًيا.
اأن  ا�ستخدامها  م��ع��اد  ب��ح��ري  �سحن  ح��اوي��ة  م��ن  امل�سنوعة  للحاوية  ومي��ك��ن 

ت�ستوعب ما ي�سل اإىل 200 األف كرة غولف.
و�ستكون حمطتها االأوىل منطقة امل�سجعني يف بطولة "دبي ديزرت كال�سيك" 
رولك�ش  بطوالت  ل�سل�سلة  االأيقونية  الفعاليات  اإح��دى   Slync.io برعاية 
للغولف يف  االإمارات  نادي  تقام يف  �سمن جولة "دي بي ورلد 2022" والتي 

الفرتة من 27 اإىل 30 يناير.
و�ستقوم "دي بي ورلد" بتزويد حاوية الغولف بتقنية تتبع احلاويات يف الوقت 
الفعلي مما ي�سمح لع�ساق الريا�سة مبتابعة رحلتها بني البطوالت �سواء كانت 

م�سافرة بال�سكك احلديدية اأو عرب الرب اأو البحر.
وقال جاي كينينجز نائب الرئي�ش التنفيذي للجولة االأوروبية " تزداد �سعبية 
 124 يف  �سنوًيا  لعبها  يتم  جولة   388،966 اإقامة  مع  املنطقة  يف  الغولف 
ملعبا وحتقق لعبة الغولف يف دبي مبيعات �سنوية تبلغ 975 مليون درهم . 
وُيعد دعم هذا الطلب ب�سل�سلة اإمداد �سل�سة اأمًرا �سرورًيا لتلبية النمو امل�ستمر 
"دي بي ورلد" لديها مثل هذه ال�سبكة والبنية  اأن  للعبة ونحن حمظوظون 

التحتية املتميزة لتخفيف هذا ال�سغط".

•• اأبوظبي-وام:

/ يف بطولة   3/7.5  / بنتيجة  اأن��ك��ورا  بولو على فريق  دري  بن  ف��از فريق 
كاأ�ش �سلطان بن زايد ال�سنوية للبولو التي تقام حاليا على مالعب غنتوت 
برعاية �سمو ال�سيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�ش نادي غنتوت ل�سباق اخليل 

والبولو.
على  دري  ب��ن  لفريق  حتققت  كونها  خا�سة  اأهمية  النتيجة  تلك  وتكت�سب 

ح�ساب اأنكورا حامل اللقب يف املو�سم املا�سي.
ويف املباراة الثانية بنف�ش البطولة التي انطلقت قوية اأم�ش االأول فاز فريق 
اأبوظبي على  6/، كما فاز فريق  غنتوت على فريق ران��ون بنتيجة /7.5 / 

فريق على فريق �ساري�سا بان�سايل بنتيجة / 7.5/ 6 / يف املواجهة الثالثة.
بيرت  من  املكون  ال��دويل  التحكيم  طاقم  االفتتاحية  اجلولة  مباريات  اأدار 

ودك�سني و�سانتياجو.
اليوم  التمهيدي  ال��دور  ت�سفيات  من  الثانية  اجلولة  مباريات  و�ست�ستاأنف 

مبلعب �سلطان بن زايد للبولو مبواجهات فريق ابوظبي بولو مع فريق /
را نون/ وفريق �ساري�سا بان�سايل مع انكورا بولو، وفريق بن دري مع فريق 

غنتوت.
وتقام البطولة تخليدا لذكرى الراحل املغفور له ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل 
اإرث��ا كبريا يف الريا�سات الرتاثية، من  "طيب اهلل ثراه" ال��ذي ترك  نهيان 
خالل دعمه ورعايته لها، وكان قد فاز بلقب الن�سخة االأوىل املو�سم املا�سي 

فريق اأنكورا الذي ي�سارك هذا العام يف الن�سخة الثانية.

•• دبي-الفجر:

اأك�����������د حم�����م�����د ع�������ب�������داهلل ه�������زام 
ال��ظ��اه��ري، االأم����ني ال��ع��ام الحتاد 
املتحدث  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  االإم������ارات 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ر���س��م��ي 
»االإم���ارات  لالأندية  ال��ع��امل  لكاأ�ش 
التح�سريات  اك��ت��م��ال   ،»2021
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
 12 اإىل   3 م��ن  اأب��وظ��ب��ي  �سيافة 
ف���رباي���ر امل��ق��ب��ل، مب�����س��ارك��ة نخبة 
تتناف�ش  التي  ال��ق��ارات  اأن��دي��ة  م��ن 
االأغلى« يف  »اللقب  على  للح�سول 

على  امل�ستديرة«  »ال�����س��اح��رة  ع��امل 
�سعيد االأندية.

وق�������ال: »االإم�����������ارات اأ����س���ب���ح���ت يف 
طليعة العامل، فيما يتعلق بتنظيم 
االأح��������داث ال���دول���ي���ة، ودائ����م����اً ما 
حيث  من  خمتلفة،  بطوالت  تقدم 
اال���س��ت�����س��اف��ة، وه��دف��ن��ا اخل����روج ب� 
كاأ�ش  م���ن  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة(  )ن�����س��خ��ة 
ال���ع���امل ل���الأن���دي���ة، ت��ت��م��ا���س��ى مع 
النجاحات ال�سابقة، وتعد البطولة 
الفعاليات  م���ن  ج������زءاً  امل��ن��ت��ظ��رة 
اأبوظبي  حتت�سنها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
ط���وال ال��ع��ام، وت��وؤك��د م��ن خاللها 

ريادتها باأن تكون عا�سمة الريا�سة 
اأن  لها  �سبق  بعدما  ال��ع��امل،  ح��ول 
النظري  منقطع  بنجاح  ا�ست�سافت 
4 مرات  االأن���دي���ة( يف  )م��ون��دي��ال 
و2010   2009 اأع�����وام  ���س��اب��ق��ة 

و2017 و2018.
اأن العا�سمة  اإىل  اب��ن ه��زام  واأ���س��ار 
اجل����اه����زي����ة  اأمت  يف  اأ�����س����ب����ح����ت 
امل�ساركة،  ال����ف����رق  ال����س���ت�������س���اف���ة 
االإم����ارات  ممثل  اجل��زي��رة  بجانب 
تباعاً  ت�����س��ل  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
اإىل اأبوظبي، ويت�سمن ذلك فنادق 
التدريبات،  وم���الع���ب  االإق����ام����ة 

واأي�������س���اً ا����س���ت���اد حم��م��د ب���ن زاي���د 
نهيان  اآل  وا�ستاد  اجل��زي��رة  ب��ن��ادي 
بنادي الوحدة اللذين ي�ست�سيفان 
التنقالت  ع���ن  ف�����س��اًل  امل���ب���اري���ات، 
وامل�����راف�����ق�����ني ل����ل����ف����رق و����س���ي���وف 
ال���ب���ط���ول���ة وم�����������س�����وؤويل االحت������اد 
الدويل لكرة القدم »الفيفا«، ويقوم 
1500 متطوع ميثلون  اأكرث من 
بتغطية  جن�سية   100 م��ن  اأك���رث 
يتعلق  فيما  كافة  البطولة  اأق�سام 
واالنتقاالت  واالإع����الم  باجلمهور 

والفنادق، وغريها.
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي للجنة  و���س��دد 

امل���ن���ظ���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ع���ل���ى االل����ت����زام 
ال�سالمة،  معايري  اأع��ل��ى  بتطبيق 
امل�ساركني  جميع  �سحة  ل�����س��م��ان 
البطولة  اأن  خا�سة  واجل��م��اه��ري، 
ت�سهد م�ساركة اأندية متلك قاعدة 
اجلزيرة،  مثل  كبرية،  جماهريية 
وال���ه���الل ال�����س��ع��ودي، ب��ط��ل دوري 
امل�سري،  واالأه���ل���ي  اآ���س��ي��ا،  اأب���ط���ال 
بطل دوري اأبطال اأفريقيا، واأي�ساً 
دوري  بطل  االإجن��ل��ي��زي  ت�سيل�سي 
وال������ذي يح�سر  اأوروب��������ا،  اأب����ط����ال 
وي��ه��م��ه موا�سلة  ب��ك��ام��ل جن��وم��ه، 
���س��ي��ط��رة »ال����ق����ارة ال���ع���ج���وز« على 

ب���امل���ريا����ش بطل  ال���ل���ق���ب، واأي�������س���اً 
كاأ�ش ليربتادوري�ش الأندية اأمريكا 
اجل��ن��وب��ي��ة. واأك����د حم��م��د عبداهلل 
هزام الظاهري، اأن اللجنة املنظمة 
مل  لالأندية،  العامل  لكاأ�ش  العليا 
واأنهت  »امل�سادفة«،  ل�  �سيئاً  ت��رتك 
امل���ط���ل���وب���ة قبل  ال���رتت���ي���ب���ات  ك����ل 
»�سربة بداية« البطولة ر�سمياً يوم 

املقبل. فرباير   3
وق����ال: »اإن احل��ك��ام امل�����س��ارك��ني يف 
خ�سعوا  البطولة  م��ب��اري��ات  اإدارة 
ل���دورات وور���ش عمل من 16 اإىل 
21 يناير اجلاري، بهدف االرتقاء 

الذين  املالعب(  )ق�ساة  مب�ستوى 
العامل  ك���اأ����ش  م���ب���اري���ات  ي���دي���رون 
ل���الأن���دي���ة، وت���زام���ن���ت اأي�������س���اً مع 
حلكام  ال��دويل  االحت��اد  )�سيمنار( 
عن   2022 العامل  كاأ�ش  نهائيات 
االحتاد  وي�سعى  االأوروب��ي��ة،  القارة 
تخرج  اأن  اإىل  )ال��ف��ي��ف��ا(  ال����دويل 

املباريات يف اأف�سل �سورة«.
�سدد  ت�������س���ري���ح���ات���ه،  خ����ت����ام  ويف 
املنظمة  للجنة  الر�سمي  املتحدث 
اجل���م���اه���ري  اأن  ع����ل����ى  ال����ع����ل����ي����ا، 
مباريات  تتابع  اأن  املتوقع  الكبرية 
كل  انتظارها  يف  �ستجد  البطولة، 

يتعلق  فيما  خا�سة  ال��راح��ة،  �سبل 
�سهولة  يف  املالعب  اإىل  بالو�سول 
وي�������س���ر، واجل���ل���و����ش يف امل���درج���ات 
نهاية  عقب  �سال�سة  يف  واخل����روج 
امل��ب��اري��ات، وق���ال: »ن��ح��ر���ش دائماً 
الت�سهيالت  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

ل�سيوف االإمارات«.

تزايد �سعبية الغولف يف ال�سرق االأو�سط ت�سكل �سغوطًا على �سال�سل التوريد العاملية

»بن دري بولو« يفوز على »اأنكورا« يف كاأ�س 
�سلطان بن زايد للبولو

املالعب جاهزة للتدريبات واملباريات

حممد بن هزام: اكتمال التح�سريات لتنظيم »ن�سخة ا�ستثنائية« ملونديال االأندية

•• دبي-الفجر:

رئ��ي�����ش احتاد  النعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  را���س��د  ال�����س��ي��خ  ه��ن��اأ 
االإمارات لكرة القدم جمهور الكرة االإماراتية مبنا�سبة 
فوز املنتخب الوطني على �سقيقه ال�سوري يف الت�سفيات 
واأ�ساد   ،2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ش  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  االآ���س��ي��وي��ة 
الوجه اجلميل  التي عك�ست  القتالية  الالعبني  ب��روح  
واالإداري  الفني  اجل��ه��ازي��ن  عمل  ثمن  كما  لالأبي�ش، 

للمنتخب، 
وق�����ال: " اإن االأم�����ل يف حت��ق��ي��ق ح��ل��م ال���ت���اأه���ل م����ازال 

روحه  على  يحافظ  اأن  االأبي�ش  على  لذلك  م��وج��وداً، 
اأخرى لكي  اإيجابية  اأروع ونتائج  باأداء  الفنية ويعززها 
ُيبقي هذا االأمل حياً، ويوا�سل م�سريته يف الت�سفيات 
الالعبني  اأن  اإىل  م�����س��رياً  املن�سود."،  ه��دف��ه  لتحقيق 
قدموا عر�ساً فنياً جمياًل اأمام �سوريا  ب�سبب االن�سجام 
ال�سابة  ف��امل��واه��ب   ، جمهورهم  اإ���س��ع��اد  على  واحل��ر���ش 
الكروي  امل�ستقبل  على  تطمئننا  ال��ي��وم  راأي��ن��اه��ا  ال��ت��ي 

لالأبي�ش.
مباراة  وك��ل  بالنجاحات،  ون��ت��ف��اءل  نتطلع   " واأ���س��اف 
وت�ستحق  ج����دا  م��ه��م��ة  ���س��ت��ك��ون  امل��ن��ت��خ��ب  ي��خ��و���س��ه��ا 

دعمه  ي��وا���س��ل  اأن  اجل��م��ي��ع  وع��ل��ى   ، امل��م��ي��ز  التح�سري 
لالأبي�ش يف كل الظروف".

وقال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي: "اإن احتاد الكرة 
الوطنية،  للمنتخبات  ال��ن��ج��اح  م�ستلزمات  ك��ل  ي��وف��ر 
ويحر�ش على اإعدادها بال�سكل الذي ينا�سب البطوالت 
ياأت من  الذي منتلكه مل  والتفاوؤل  والدولية،  القارية 
وبقدرات   �سبابنا،  مبواهب  اإمياننا  من  ياأتي  بل  ف��راغ، 

منظومة االأ�سرة الكروية االإماراتية".
الفني  التهنئة لالعبني واجلهاز  وجدد رئي�ش االحتاد 

واالإداري وكل عنا�سر االأبي�ش، وللجمهور الويف.

را�سد بن حميد النعيمي ُي�سيد باأداء الالعبني ويدعو اإىل التفاوؤل

خرباء الكرة ي�ستعر�سون اأف�سل ال�سيناريوهات ال�ستثمار الفوز على �سوريا يف موا�سلة م�سوار الت�سفيات بنجاح
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•• اأبوظبي-الفجر

تتوا�سل االأن�سطة والفعاليات امل�ساحبة لكاأ�ش العامل لالأندية 
"فيفا االإمارات 2021” بنجاح كبري، و�سط تفاعل رائع من 
خمتلف الفئات واالأعمار، حيث تواجدت الفعاليات يف العديد 
من مراكز الت�سوق، اإذ زارت معر�ش اإك�سبو دبي 2020 وبوابة 
ال�سرق وبطولة اأبوظبي اإت�ش اأي بي �سي للجولف ويا�ش مول 

وغريها من االأماكن.
فر�سة  ال��زي��ارة  م��واق��ع  يف  اجلمهور  الفعاليات  تلك  ومت��ن��ح 
كاأ�ش  "ظبي" وك���ذل���ك  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ت��ع��وي��ذة  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل 
الفعاليات،  تلك  من  املرجوة  االأه���داف  يحقق  مبا  البطولة، 
يف حتقيق التاأثري االإيجابي بني خمتلف فئات الدولة واإلهام 
حياه  منط  اتباع  على  الت�سجيع  مع  اأي�ساً،  للتفاعل  الن�شء 

ريا�سي �سحي، االأمر الذي يدعم احلياة يف اأبوظبي.
 ،2009 عام  االأوىل  للمرة  البطولة  "ظبي" تعويذة  وظهر 
اإمارة  ال��ذي يعد ج��زءاً من هوية  العربي  الغزال  حيث ميثل 

اأبوظبي، ويرمز للقوة واجلمال وال�سرعة.
باأبوظبي عام  ال�سابقة  الن�سخة  للتميمة يف  اآخر ظهور  وكان 

.2018
وال تخلو االأن�سطة والفعاليات امل�ساحبة من اإجراءات م�سددة 
االإمارات،  يف  ق�سوى  اأول��وي��ة  باعتبارها  وال�سالمة،  لل�سحة 
الفعاليات  القدم، حيث تقام كل  ولدى االحتاد الدويل لكرة 
واالأن�����س��ط��ة و���س��ط اإج�����راءات م�����س��ددة و���س��م��ن اأع��ل��ى املعايري 
على جميع  ي�ستوجب  اجلميع، حيث  ل�سمان �سحة  العاملية، 
االأخ�سر  امل��رور  حالة  اإثبات  عاماً   12 ال�  �سن  فون  احل�سور 
اإزاء فريو�ش  عرب تطبيق احل�سن، مع تقدمي م�سحة �سلبية 

فيما يجب على  االأق��ل،  �ساعة على   48 مل��دة  كورونا �ساحلة 
احل�سور من دون �سن ال�12 اإظهار �سهادة لقاح �سد فريو�ش 
احل�سن  تطبيق  عرب  االأخ�سر  امل��رور  حالة  وتقدمي  ك��ورون��ا 
باالإ�سافة لنتيجة م�سحة �سلبية �ساحلة ملدة 48 �ساعة على 

االأقل.
2021” يف العا�سمة  "اأبوظبي  وتقام كاأ�ش العامل لالأندية 
اأندية، هي اجلزيرة   7 االإماراتية للمرة اخلام�سة، مب�ساركة 
اأوروبا،  بطل  االإجنليزي  وت�سيل�سي  االإماراتي،  ال��دوري  بطل 
القارة  بطل  امل�سري  واالأهلي  اآ�سيا،  بطل  ال�سعودي  والهالل 
اأبطال  دوري  بلقب  الفائز  الربازيلي  وباملريا�ش  االأفريقية، 
الكونكاكاف،  بطل  املك�سيكي  ومونتريي  الالتينية،  اأم��ريك��ا 
وبرياي التاهيتي ممثل اأقيانو�سيا، وذلك بالفرتة من 3 اإىل 

فرباير املقبل.  12

•• ال�شارقة -وام:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم 
ال�����س��ارق��ة .. ���س��ه��د ال�����س��ي��خ ���س��امل بن 
عبد الرحمن القا�سمي، رئي�ش مكتب 
�سمو احلاكم، انطالق املرحلة االأوىل 
ال�سابع  ال������دويل  ال�����س��ارق��ة  ل���ط���واف 
املمزر  م��ن��ط��ق��ة  ل���ل���دارج���ات وذل����ك يف 
يف  عاماً   50" �سعار  حتت  بال�سارقة، 
اليوبيل  م��ع  ت��ف��اع��اًل  �سلطان"،  ح��ب 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  لتويل  الذهبي 
ال�����س��ارق��ة م��ق��ال��ي��د احل���ك���م يف اإم�����ارة 

ال�سارقة.
كلم   438.8 ال�سباق  م�سافة  وتبلغ 
اأرب��ع��ة م��راح��ل، وي�ستمر  م��وزع��ة على 
املقبل  ف�����رباي�����ر  م�����ن  االأول  ح���ت���ى 
 24 ميثلون  دراج����اً   144 مب�ساركة 
فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، وبلغت 
كلم   8،8 االأوىل  امل���رح���ل���ة  م�����س��اف��ة 
ال�سارقة  م�سرف  اأم��ام  من  وانطلقت 
االإ���س��الم��ي ب��امل��م��زر، وان��ت��ه��ت يف ذات 

نقطة البداية.
وي��ت�����س��م��ن ط����واف ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
لل�سباب  املحلي  ال��ط��واف  ل��ل��دراج��ات، 
للفردي  �سنة  و18  و17   16 حت��ت 
 238 االإجمالية  وم�سافته  وال��ف��رق، 
ك���ل���م م����وزع����ة ع���ل���ى اأرب����ع����ة م���راح���ل، 
خا�ساً  ���س��ب��اق��اً  ال���ط���واف  ت�سمن  ك��م��ا 
العباً   15 ف���ي���ه  �����س����ارك  ل��ل��م��ع��اق��ني 

وانطلق مل�سافة 8،8 كلم.
الدويل  ال�سارقة  ط��واف  يف  وي�����س��ارك 
للدراجات يف ن�سخته ال�سابعة، والذي 
يعاود االنطالق بعد توقف ا�سطراري 
من  عدد  كوفيد19-،  جائحة  ب�سبب 
ال���ف���رق وامل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة، وهي 
للدولة،  مم��ث��اًل  االإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
وفريق  ال��ن�����س��ر،  ف���ري���ق  ج���ان���ب  اىل 
اأب��و ظبي  ن��ادي  �سباب االأهلي، وفريق 
للدراجات، وفريق �سرطة دبي، وفريق 
 ،7 ام  تريك  وفريق  جمريا،  ال�سعفار 

وفريق تورك، وفريق يا�ش.
العربية  امل�������س���ارك���ة  م�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
املنتخب  الطواف  يف  ي�سارك  والعاملية 
الكويتي،  وامل���ن���ت���خ���ب  ال���������س����ع����ودي، 
امل�سري،  واملنتخب  ع��م��ان،  ومنتخب 
املغربي،  ال�سوري، واملنتخب  واملنتخب 

واملنتخب اجلزائري.
الفرق ي�سارك فريق االأكادميية  ومن 
البحرين،  مم��ل��ك��ة  م���ن  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ماليزيا،  م����ن  ت���ري���ن���ج���ان���و  وف����ري����ق 
اأوزبك�ستان،  م���ن  ط�����س��ق��ن��د  وف���ري���ق 
وفريق  منغوليا،  من  التنمية  وفريق 
�ساكاريا  وفريق  �سلوفاكيا،  دوكال من 
ب����رو م���ن ت���رك���ي���ا، وف���ري���ق م���اي���و �سي 
�سي م��ن ت��اي��وان، وف��ري��ق روج���اي من 
ومراحل  م�سارات  وتتوزع  اندوني�سيا. 
املتنوعة على  الدويل  ال�سارقة  طواف 
ال�سارقة خالل  اإم���ارة  اأم��اك��ن يف  ع��دة 
املرحلة  تنطلق  حيث  املقبلة،  االأي����ام 
يوم  اجلامعية"  "املدينة  ال��ث��ان��ي��ة 
 11:00 ال�ساعة  يناير   29 ال�سبت 
من  وت��ب��داأ  ك��ل��م،   96 مل�سافة  �سباحا 
اأمام املدينة اجلامعية وتنتهي يف نادي 

مليحة الثقايف الريا�سي.
"ا�سرتاحة  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة  اأم������ا 
 30 االأح������د  ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق  ال�سحب" 
يناير ال�ساعة 11:00 �سباحا مل�سافة 
108كلم، وتبداأ من نادي احتاد كلباء 
الثقايف الريا�سي وتنتهي يف ا�سرتاحة 

ال�سحب بخورفكان.
"واحة  ال���راب���ع���ة  امل���رح���ل���ة  وت��ن��ط��ل��ق 
يناير   31 االث���ن���ني  ي����وم  البداير" 
مل�سافة  ���س��ب��اح��ا   10:00 ال�����س��اع��ة 
واحة  منتجع  اأم���ام  م��ن  كلم،   123
البداير وتنتهي يف نادي �سيدات وادي 

احللو.
اخلام�سة  باملرحلة  ال��ط��واف  ويختتم 
يوم  تنطلق  ال��ت��ي  الرفي�سة"  "�سد 
 1:00 ال�ساعة  ف��رباي��ر   1 ال��ث��الث��اء 
وت��ب��داأ من  ك��ل��م،   103 مل�سافة  ظ��ه��را 

يف  وتنتهي  بخورفكان  الرفي�سة  �سد 
منتزه ال�سارقة الوطني.

لل�سباب  امل���ح���ل���ي  ال�����ط�����واف  وي����ق����ام 
اأربع  م��ن  ال���دويل  للطواف  امل�ساحب 
 243.8 اإجمالية  مب�سافة  م��راح��ل، 
36 دراجاً ميثلون  كلم، وي�سارك فيه 
هي:  ال����دول����ة  اأن����دي����ة  م���ن  ف����رق   6
الن�سر،  االأه����ل����ي،  ���س��ب��اب  ال�������س���ارق���ة، 
اأبوظبي للدراجات، خورفكان، وفريق 
وم�سارات  م����راح����ل  ويف  احل���م���ري���ة. 
تنطلق  ل��ل�����س��ب��اب،  امل��ح��ل��ي  ال����ط����واف 
اجلامعية"  "املدينة  الثانية  املرحلة 
ال�ساعة  ي���ن���اي���ر   29 ال�������س���ب���ت  ي������وم 
11:00 �سباحا مل�سافة 71 كلم وتبداأ 
من اأمام "�سمو�ش" العقارية - طريق 
نزوى وتنتهي يف نادي مليحة الثقايف 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  وتنطلق  ال��ري��ا���س��ي، 

 30 االأحد  ال�سحب" يوم  "ا�سرتاحة 
مل�سافة  �سباحا   9:00 ال�ساعة  يناير 
كلباء  نادي احتاد  وتبداأ من  كلم   73
الثقايف الريا�سي وتنتهي يف ا�سرتاحة 
ب��ي��ن��م��ا تنطلق  ب��خ��ورف��ك��ان،  ال�����س��ح��ب 
املرحلة الرابعة "حديقة �سي�ش" يوم 
 11:00 ال�ساعة  فرباير   1 الثالثاء 
���س��ب��اح��ا مل�����س��اف��ة 91 ك��ل��م م���ن اأم����ام 
يف  وتنتهي  بخورفكان  �سي�ش  حديقة 

منتزه ال�سارقة الوطني.
ترتيباتها  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت 
من  ع��دد  مب�ساركة  الفائزين  لتكرمي 
الرعاة، و�سيتم توزيع قم�سان التميز 
املختلفة،  ال�����س��ب��اق��ات  يف  ف���ائ���ز  ل��ك��ل 
االأول  باملركز  الفائز  �سيحظى  حيث 
املرحلة  باأف�سل زمن يف قطع م�سافة 
برعاية  "االأ�سفر"  ب���ال���ق���م���ي�������ش 

وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  االإمن�����اء  ه��ي��ئ��ة 
بال�سارقة، اأما �ساحب املركز االأول يف 
بالقمي�ش  ف�سيفوز  املرتفعات  �سعود 
جت���ارة  غ���رف���ة  ب���رع���اي���ة  "االأحمر" 
القمي�ش  بينما  ال�����س��ارق��ة،  و���س��ن��اع��ة 
ال�سارقة  مدينة  برعاية  "االأخ�سر" 
عليه  �سيح�سل  "�سم�ش"  ل���الإع���الم 
ال�سرعة،  ملعدل  نقاط  اأف�سل  �ساحب 
برعاية  "االأبي�ش"  ال��ق��م��ي�����ش  اأم�����ا 
ال�سارقة  حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب 
املركز  �ساحب  ن�سيب  م��ن  ف�سيكون 
�سنة،   23 حت�����ت  ل���ل�������س���ب���اب  االأول 
برعاية  االإمارات"  "علم  وق��م��ي�����ش 
للدراج  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ش 
اأف�سل  ���س��ي��ح��ق��ق  ال�����ذي  االإم�����ارات�����ي 
زم���ن يف ق��ط��ع م�����س��اف��ة امل��رح��ل��ة، ويف 
الطواف املحلي لل�سباب ف�ستوزع نف�ش 

و�سيمنح  املذكورة،  باألوانها  القم�سان 
اأف�سل  ل�ساحب  االأب��ي�����ش  القمي�ش 
زمن يف فئة 16 �سنة. ويحظى طواف 
ال�سارقة الدويل للدراجات وال�سباقات 
من  ورعاية  كبري  بدعم  له  امل�ساحبة 
ك��ل م���ن: امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حلكومة 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال�����س��ارق��ة، وال��ق��ي��ادة 
للدراجات،  االإمارات  ال�سارقة، واحتاد 
وهيئة  االإ�سالمي،  ال�سارقة  وم�سرف 
االإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة، 
ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  وغ���رف���ة 
"�سم�ش"،  لالإعالم  ال�سارقة  ومدينة 
ال�سارقة،  ب��ل��دي��ة  ال�����س��ع��ب،  وق���ري���ة 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة 
الريا�سية،  ال�سارقة  وقناة  "�سروق"، 
مطار  وهيئة  الريا�سية،  دب��ي  وق��ن��اة 
ال�سارقة  وم��ع��ه��د  ال�����دويل،  ال�����س��ارق��ة 
املوؤ�س�سات  م����ن  وغ����ريه����ا  ل����ل����رتاث 

واجلهات الداعمة.
ح�سر انطالق الطواف كل من اللواء 
���س��ي��ف ال�����زري ال�����س��ام�����س��ي ق���ائ���د عام 
�سرطة ال�سارقة، وعي�سى هالل رئي�ش 
واأ�سامة  الريا�سي،  ال�سارقة  جمل�ش 
ال�������س���ع���ف���ار رئ���ي�������ش احت������اد االم�������ارات 
ل���ل���دراج���ات، واأ���س��ام��ة ال���دوخ���ي نائب 
للدراجات  ال�����دويل  االحت�����اد  رئ��ي�����ش 
للدراجات،  االأ�سيوي  االحت��اد  ورئي�ش 
ووج���ي���ه ع����زام ن��ائ��ب رئ��ي�����ش االحت����اد 
رئي�ش  ون����ائ����ب  ل����ل����دراج����ات  ال�������دويل 
للدراجات، وعدد من  العربي  االحتاد 

امل�سوؤولني يف قطاع الريا�سة.

•• دبي –الفجر:

الريا�سات  ع�����س��اق  اأن���ظ���ار  ت��ت��ج��ه   
�ساطئ  اىل  ال�سبت  اليوم  البحرية 
ال�سروق يف جمريا والذي يحت�سن 
�سباحا  ال����ع����ا�����س����رة  م�����ن  ب�����داي�����ة 

م���ن���اف�������س���ات ����س���ب���اق دب�����ي ال�����دويل 
االأوىل  -اجلولة  املائية  للدراجات 
االم�������ارات -2022  ب��ط��ول��ة  م���ن 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  وال���ذي ينظمه 
للريا�سات البحرية �سمن روزنامة 
املو�سم الريا�سي البحري 2021-

.2022
ويعد �سباق دبي الدويل للدراجات 
النادي  فعاليات  اأول  اليوم  املائية 
�ستاء  اأج��م��ل  2022 وم��ع  ع��ام  يف 
�سواطئ  ح��ي��ث جت��ت��ذب  ال��ع��امل  يف 
املتعة  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني  االف  دب����ي 

يجئ  كما   ، ال�ساحرة  الرمال  ودف 
االحتاد  روزن��ام��ة  اأن�سطة  كفاحتة 
-يو  ال��ب��ح��ري��ة  لل�سباقات  ال����دويل 
ال�سنة  ه��ذه  ال��ذي يحتفل  اأم-   اآي 

باملئوية )2022-1922( 
ويجمع  ال�سباق  ما ي�سل اىل 80 

يتقدمهم  دول��ة   13 م��ن  مت�سابقا 
اىل  اإ�سافة  الدولة  ابطال  جنومنا 
والبحرين  الكويت  من  املت�سابقني 
وجنوب  واملغرب  وفل�سطني  وقطر 
اأف���ري���ق���ي���ا وب���ري���ط���ان���ي���ا ورو����س���ي���ا 
وال��دمن��ارك حيث  وامل��ج��ر  وفرن�سا 
نيل  اأج��ل  م��ن  امل�ساركني  �ستناف�ش 
فئة   12 يف  والتتويج  الفوز  �سرف 
خمتلفة االمر الذي يجعل احلدث 
االأق���وى واالأك���رث اإث���ارة ب��ني جميع 

الريا�سات البحرية احلديثة.
واأكمل نادي دبي الدويل للريا�سات 
ال����ب����ح����ري����ة ك�����اف�����ة ال���ت���ج���ه���ي���زات 
الإنطالقة  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
امل���ن���اف�������س���ات م����ن خ�����الل امل���راح���ل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ب�����داأت م���ع اعالن 
موعد ال�سباق وفتح باب الت�سجيل 
امل����ب����دئ����ي ث����م ان����ع����ق����اد االج���ت���م���اع 
اأم�ش  م����ن  اأول  ي�����وم  ال���ت���ن���وي���ري 
اخل��م��ي�����ش ث��م ا���س��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 
على  ال��ف��ن��ي  وال��ف��ح�����ش  الت�سجيل 
اأم�ش  ي����وم  امل�������س���ارك���ة  ال�����دراج�����ات 
ال���ن���ادي متهيدا  م��ق��ر  اجل��م��ع��ة يف 
املائي  امل�سطح  اإىل  ال��ي��وم  للتحول 
اجل��م��ي��ل يف ���س��اط��ئ ال�����س��روق من 

اأجل املناف�سة.
لل�سباق  املنظمة  اللجنة  وحر�ست 
اليوم على توجيه جميع امل�ساركني 
واجلمهور الكرمي ب�سرورة االلتزام 
ب���ك���اف���ة االإج�����������راءات االح����رتازي����ة 

والتقيد  ك��ورون��ا  جائحة  مل��واج��ه��ة 
بالتباعد اجل�سدي ولب�ش الكمامة 
كما  ال�سباق  وم�����س��ار  ك��ور���ش  خ���ارج 
ط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة خالل 
االجتماع التنويري من املت�سابقني 
ال�سباق  ال��ت��ام م��ع جل���ان  ال��ت��ع��اون 
والتعليمات  ب��ال�����س��روط  واالل���ت���زام 
اخلا�سة. وترتفع اأ�سوات املحركات 
مبكرا اليوم مع التجارب الر�سمية 
يف ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����س��ف ���س��ب��اح��ا ثم 
ع���ل���ى فرتتني  امل���ن���اف�������س���ات  ت����ب����داأ 
���س��ب��اح��ي��ة وم�����س��ائ��ي��ة ب��ف��ئ��ة واقف 
ج���ي ب���ي 1 ث���م ج��ال�����ش ج���ي ب���ي 3 
وواق�����ف ج���ي ب���ي 2 وج��ال�����ش جي 
2 وواق��ف خم�سرمني جي بي  بي 
 3.3 ب��ي  ج��ي  نا�سئني  وواق���ف   2
وواقف نا�سئني جي بي 3.2 وواقف 
3.1 وجال�ش جي  نا�سئني جي بي 

بي 4 وجال�ش جي بي 1.
وي���������س����ه����د �����س����ب����اق دب�������ي ال�������دويل 
مناف�سات  اإقامة  املائية  للدراجات 
ال��ط��ائ��رة ه��اي��درو- املائية  االأل����واح 

مب�ساركة  الظهرية  فرتة  يف  فالي 
اب����ط����ال ال����دول����ة ح���ي���ث مي���ن���ح كل 
يرتقب  بينما   ، دقيقتني  م�ساركة 
اال�ستعرا�سات  مناف�سات  اجلميع 
احلرة )فري �ستايل( والتي جتمع 
نخبة من االأبطال حيث �ستتاح لكل 
لتقدمي عرو�ش  دقيقتني  مت�سابق 
احلا�سر  اجل��م��ه��ور  ت�����س��د  م���ث���رية 

واملتابع.
امل�صنف االأول

ال�سباق  امل�ساركني يف  وت�سم قائمة 
فئة  يف  عامليا  االأول  امل�سنف  اليوم 
ج���ال�������ش ج����ي ب����ي 1 ال���دمن���ارك���ي 
ماركو�ش جورجن�سني والذي ميلك 
1499 نقطة وي�سعى لالبتعاد يف 
علو  اأثبت  بعدما  العاملية  ال�سدارة 
ك��ع��ب��ه يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل -ي����و اآي 
ام- واأي�سا كا�ش ملك تايالند التي 
ح�سل على بطولتها موؤخرا اأي�سا.

وي��ن��اف�����ش ج��ورج��ن�����س��ني ع��ل��ى لقب 
امل����ح����رتف����ني ج���ال�������ش ج�����ي ب�����ي 1 
الكويتي  ع��امل��ي��ا  ال��ت��ا���س��ع  امل�����س��ن��ف 
ب��ط��ل جائزة  ع���ب���دال���رزاق  ي��و���س��ف 
ب��ط��ول��ة العامل  ال��ك��وي��ت وو���س��ي��ف 
لبداية  ي��ت��ط��ل��ع  وال�����ذي   2021
قوية هذا العام من دبي فيما ي�سهد 
ال�سباق عودة البطل العاملي املجري 
كازا جورجي من جديد بعد طول 
موفقة  ع��ودة  اىل  متطلعا  انقطاع 

اىل من�سات التتويج.
اأبطالنا  ال��ي��وم  ال�����س��ب��اق  وي��خ��و���ش 
عامليا   48 امل�سنف  الطاير  را���س��د 
بر�سيد 190 نقطة وخليفة خالد 
بال�سالح بطل اجلولة اخلتامية يف 
يون�ش  و�سلمان   2021 اأب��وظ��ب��ي 
مناف�سات  يخو�ش  ال��ذي  العو�سي 

جال�ش املحرتفني اأي�سا واملخ�سرم 
حممد حم�سن علي و�سامل حم�سن. 
جي  واق��ف  مناف�سات  �سعيد  وعلى 
عامليا   18 امل�سنف  �سيكون   1 ب��ي 
بر�سيد 490 نقطة بطلنا �سلمان 
يون�ش العو�سي حا�سرا يف مواجهة   
احلمادي  عي�سى  �سلطان  اأبطالنا 
ب��ط��ل ال��ع��امل يف ال��ت��اج ال��ث��الث��ي يف 
"بلجيكا وامريكا  ام �سكي  فئة برو 
را�سد   ع��ب��داهلل  وع��م��ر  وتايالند" 
وعبداهلل احلويطات وخليفة خالد 
بال�سالح ومعهم الفرن�سي رافائيل 
الثالث  امل����رك����ز  ����س���اح���ب  م����وري����ن 
والياباين   ت��اي��الن��د  ملك  ك��اأ���ش  يف 
���س��ي��ن��ج��ي ك�����وازاك�����ي. وي�������س���ارك يف 
باقي املناف�سات ، اأبطالنا العائدون 
املا�سي  ال���ع���ام  ع��امل��ي��ة  ب�����اإجن�����ازات 
فئة  ال����ع����امل يف  ب���ط���ل  واأب������رزه������م 
را�سد  بطلنا  احل��رة  اال�ستعرا�سات 
املال واأبطال تاج الثالثي الرتتيب 
واأمريكا  "بلجيكا  ج��والت  يف  العام 
املازمي  خالد  الثنائي  وتايالند" 

وعامر حوير.

برنامج اليوم:
التجارب الر�سمية: 08:30

الفرتة االأوىل: 10:00
الفرتة الثانية : 14:00

مت�صابقا يتناف�صون على 12 فئة يف اأجمل �صتاء بالعامل  80

�سباق دبي الدويل للدراجات املائية يف �ساطئ ال�سروق اليوم
امل�صنف العاملي االأول الدمناركي جورجن�صني يتقدم امل�صاركني

و�صط م�صاركة كل الفئات واالأعمار

الفعاليات امل�ساحبة ملونديال االأندية تتوا�سل بنجاح كبري

�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي ي�سهد انطالق طواف ال�سارقة الدويل ال�سابع للدراجات

•• دبي -وام:

يونايتد  مان�س�سرت  العب  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  اأكد 
العاملي  احل��دث  ا�ست�سافة  دبي من  به مدينة  تقوم  ما  اأن  االإجنليزي 
رائع للغاية ومن اخليال، حيث ا�ستطاعت  دبي" اأمر  "اإك�سبو2020 
املدينة ال�ساحرة اأن جتمع هذا العدد من االأعراق والثقافات يف مكان 

واحد، الفتا اإىل اأنه تعود دائما على كل جديد من دبي.
 2020 "اإك�سبو  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  احل���واري���ة  اجلل�سة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
بح�سور  واللياقة"  "ال�سحة  اأ�سبوع  �سمن  الو�سل  �ساحة  يف  دبي" 
ارت��دوا قم�سان  وقد  رونالدو،  كري�ستيانو  وع�ساق  االآالف من حمبي 

الالعب االأ�سطورة مع فريقه ال�سابق ريال مدريد واحلايل مان�س�سرت 
يونايتد.

عطلته  لق�ساء  دب��ي  مدينة  يف  حاليا  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ويتواجد 
لت�سفيات  ن��ظ��را  االجن��ل��ي��زي  ال����دوري  ت��وق��ف  ف���رتة  خ���الل  ال�ستوية 
كاأ�ش العامل 2022، كما اأنه يحر�ش على هذه العادة �سنويا بوجود 

اأ�سرته.
رونالدو  كري�ستيانو  ظ��ه��ور  م��وع��د  قبل  امل��ت��واج��د  احل�����س��ور  وت��ف��اج��اأ 
يف  ال��الع��ب  بظهور  دب��ي   2020 باإك�سبو  الو�سل  �ساحة  يف  ب�ساعات 
م�سهد مبهر، حيث ظهر من داخل م�سرح الو�سل وهو يرتدي قمي�سا 
بها  ت��وج  التي  اجل��ائ��زة  ويحمل  العاملي،  املعر�ش  ب�سعار  مزينا  ابي�سا 

موؤخرا من "جلوب �سوكر" يف دبي وهي جائزة الهداف التاريخي لكرة 
القدم".

منده�سا مما  " ل�ست   2020 اإك�سبو  عن  رون��ال��دو  كري�ستيانو  وق��ال 
قامت به دبي، فقد تعودنا منها دائما على كل جديد، ويف هذا املكان 
يتواجد  العامل، هنا  دول  الثقافات من خمتلف  الذي يجمع  ال�ساحر 

جناحا يف املعر�ش العاملي".  192
قال  دبي   2020 اإك�سبو  زوار  اإىل  ر�سالة  رونالدو  كري�ستيانو  ووج��ه 
فيها.. " اهتموا بالنوم املبكر وتناول الوجبات ال�سحية، وا�ستمعوا اإىل 
ن�سائح اآبائكم، يجب على االأطفال واجليل القادم اأن يحلموا وي�سروا 

على حتقيق اأمنياتهم، وهذا ما اأعلمه الأبنائي دائما".

و�سغفي  ق��وت��ي  ك��ام��ل  يف  اأزال  وال  ال�37  ع��ام��ي  " ���س��اأك��م��ل  واأ����س���اف 
للمحافظة على �سحتهم  وادع��و اجلميع  ذلك،  و�ساأوا�سل على  للعب 
واج�سامهم واأن يكونوا قدوة لغريهم، موؤكدا انه دائما ما مينع ابنائه 
من ا�ستخدام الهواتف املتحركة لبع�ش الوقت من اأجل احلفاظ على 
�سحتهم، الفتا اإىل اأن ما ي�سعره بال�سعادة يف الوقت احلايل هو انتظار 
عن  رون��ال��دو  كري�ستيانو  النجم  وحت��دث  جديدين".  طفلني  ق��دوم 
احل�سور الكبري للجماهري يف �ساحة الو�سل من اأجل روؤيته حيث قال 
اأتوقع اأن يح�سر هذا العدد من اجلمهور اإىل �ساحة الو�سل من  " مل 
اأجل روؤيتي، اأنا �سعيد بهذا اجلمهور الذي يعطيني احلما�ش والدافع 

للمزيد من العمل "�سكرا لكم جميعا".

كري�ستيانو رونالدو: ما تقوم به دبي �سيء من اخليال واإك�سبو 2020 يجمع كافة االأعراق والثقافات

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لعدد 13455 بتاريخ 2022/1/29 �ل�سبت  29 يناير 2022 �لعدد 13455

�عالن بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 87/2021/22 مدين كلي  

املنظورة يف : الدائرة الكلية املدنية االوىل رقم 33  
2008/2/27 املربم ابتداءا فيما بني  اأر���ش كائنة يف نخله جبل علي، وامل��وؤرخ  مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد االتفاق علي �سراء 
املدعي عليه االأول وبني �سركة �سالني للخدمات املالية )املتنازلة حاليا للمدعية(، وذلك الإخالل املدعي عليهم يف تنفيذ التزاماتهم. وكاأثر 
للف�سخ - اإلزام املدعي عليهم برد املبلغ امل�سلمة اإليهم من املدعية )وال�سركات املتنازلة واملفو�سة لها( وقدرها 15،385،389 دوالر اأمريكي 
)خم�سة ع�سر مليون وثالثمائة وخم�سة وثمانون األف وثالثمائة وت�سعة وثمانون دوالر اأمريكي(، اأو ما يعادله بالدرهم االإماراتي وقيمته 
56،695،158 درهم اماراتي )�ستة وخم�سون مليونا و�ستمائة وخم�سة وت�سعون األفاً ومائة وثمانية وخم�سون درهم اإماراتي( بفائدة قانونية 
اأو ما يعادله  بالتعوي�ش مببلغ قدره خم�سة مليون دوالر،  اإلزامهم  ال�سداد - ف�سال عن  املبالغ حتى متام  ا�ستالم  تاريخ  12% من  قدرها 
اإماراتي( تعوي�سا  درهم  األفاً  واأربعمائة وخم�سة وع�سرون  اأماراتي )ثمانية ع�سر مليوناً  18،425،000 درهم  االإماراتي وقيمته  بالدرهم 

جابرا ملا حلق املدعية )وباقي ال�سركات( من اأ�سرار مادية ومعنوية.
رقم )058475(  التاأ�سي�ش  �سهادة  ليميتد( �ساحبة  )ا�ستقيل جروب  الرو�سية  باللغة  وتعريفها  ليمتد  ويل جروب  اإي�ست  �سركة   : املدعية 
را�سد،  ال�سيخ حممد بن  باإمارة دبي، بر دبي، بوليفارد  الكائن  ال�سهالوي وم�ساركوه  �سي�سل - عنوانه : مكتب  ال�سادرة عن دولة جمهورية 
 ،042277767 الفاك�ش  رقم   ،0422277717 الهاتف  رقم   ،1903 مكتب  رقم مكاين )2609288186( برج بوليفارد بالزا 2، 

�سندوق بريد 26011 - وميثله : يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي
املطلوب اإعالنهم :  1- فوكيد كاخاروف باتخنوفيت�ش �سفته : مدعى عليه ، 2- �سركة �سالني للخدمات املالية - �سفته : اخل�سم املدخل 
، 3- �سركة اإي�ست ويل اأنف�ست القاب�سة - �سفته : اخل�سم املدخل ، 4- �سركة جي اأي اأيه اأ�سطبل للتجارة العامة �سفته : اخل�سم املدخل ، 

املدخل اخل�سم   : �سفته   - العامة  للتجارة  الرمزي  �سركة   -5
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بف�سخ عقد االتفاق علي �سراء اأر�ش كائنة يف نخله جبل علي، واملوؤرخ 
املدعي عليه االأول وبني �سركة �سالني للخدمات املالية )املتنازلة حاليا للمدعية(، وذلك الإخالل  بني  فيما  ابتداءا  املربم   2008/2/27
املدعي عليهم يف تنفيذ التزاماتهم. وكاأثر للف�سخ - اإلزام املدعي عليهم برد املبلغ امل�سلمة اإليهم من املدعية )وال�سركات املتنازلة واملفو�سة لها( 
وقدرها 15،385،389 دوالر اأمريكي )خم�سة ع�سر مليون وثالثمائة وخم�سة وثمانون األف وثالثمائة وت�سعة وثمانون دوالر اأمريكي(، اأو 
ما يعادله بالدرهم االإماراتي وقيمته 56،695،158 درهم اماراتي )�ستة وخم�سون مليونا و�ستمائة وخم�سة وت�سعون األفاً ومائة وثمانية 
وخم�سون درهم اإماراتي( بفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ ا�ستالم املبالغ حتى متام ال�سداد - ف�سال عن اإلزامهم بالتعوي�ش مببلغ 
قدره خم�سة مليون دوالر، اأو ما يعادله بالدرهم االإماراتي وقيمته 18،425،000 درهم اأماراتي )ثمانية ع�سر مليوناً واأربعمائة وخم�سة 
اأ�سرار مادية ومعنوية. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  اإماراتي( تعوي�سا جابرا ملا حلق املدعية )وباقي ال�سركات( من  األفاً درهم  وع�سرون 
املوافق 2022/2/14 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
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الفجر الريا�ضي

اأحيت االأوروغ��واي اآمالها بفوزها الثمني على جارتها وم�سيفتها البارغواي -1�سفر، فيما اكتفت 
الربازيل، ال�سامنة لبطاقتها اإىل النهائيات للمرة الثانية والع�سرين من اأ�سل 22 ن�سخة، بنقطة 
من زيارتها امل�سحونة اىل كيتو بعد بالتعادل مع االإكوادور 1-1 يف ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة 

ملونديال قطر 2022، يف لقاء اأكمله الطرفان بع�سرة العبني منذ الدقائق االأوىل.
وتدين االأوروغواي بفوزها اإىل مهاجم اأتلتيكو مدريد االإ�سباين لوي�ش �سواريز الذي �سجل الهدف 

الوحيد يف الدقيقة 50.
اإقالة  اإىل  اأدت  متتالية  هزائم  اأرب��ع  بينها  انت�سار  دون  مباريات  خلم�ش  ح��دا  االأوروغ���واي  وو�سعت 

مدربها االأ�سطوري اأو�سكار تاباري�ش عقب اجلولة االأخرية يف ت�سرين الثاين-نوفمرب املا�سي.
وخا�ست االأوروغ��واي املباراة بقيادة مدربها اجلديد دييغو األون�سو الذي جنح يف قيادتها اإىل الفوز 
اخلام�ش يف الت�سفيات واأنع�ش اآمالها يف املناف�سة على البطاقتني املبا�سرتني املتبقيتني بعدما حجزت 

الربازيل وغرميتها االرجنتني البطاقتني االوليني.
الثالثاء  م�ساء  حظوظها  تعزيز  فر�سة  االوروغ�����واي  ومت��ل��ك 

عندما ت�ست�سيف فنزويال �ساحبة املركز االأخري.
 19 اإىل املركز الرابع موؤقتا بر�سيد  و�سعدت االأوروغ��واي 

نقطة بفارق نقطتني امام كولومبيا والبريو .
يف املقابل، ازدادت مهمة البارغواي �سعوبة بتلقيها اخل�سارة 
الرابعة يف املباريات ال�ست االخرية التي مل حتقق فيها اأي 
املركز  يف  نقطة   13 عند  ال��ب��ارغ��واي  ر�سيد  وجتمد  ف��وز. 

التا�سع قبل االأخري.
وك���ان���ت امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة ه��ام�����س��ي��ة مل��ن��ت��خ��ب امل����درب 

اإحدى  على  احل�����س��ول  �سمان  بعد  تيتي 
املوؤهلة مبا�سرة  االأربع  البطاقات 

كانت  فيما  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  اىل 
م�����س��ريي��ة ل�����الإك�����وادور 

ال�������ت�������ي ع���������ززت 

الرابعة  كولومبيا  كل من  نقاط عن   7 بفارق   24 اىل  ر�سيدها  بها  رفعت  بنقطة  الثالث  مركزها 
"�سيلي�ساو" منذ  والبريو اخلام�سة. وجاءت املواجهة حافلة منذ دقائقها االأوىل، لي�ش ب�سبب تقدم 
الدقيقة ال�ساد�سة عرب قائده كا�سيمريو وح�سب، بل الأن احلكم رفع البطاقة احلمراء حلار�ش اأ�سحاب 
ال�سيافة األك�سندر دومينغي�ش ومدافع ال�سيوف اإمير�سون بعد اأقل من 20 دقيقة على البداية، ثم 

عاد عن قرار احت�ساب ركلة جزاء الأ�سحاب االأر�ش يف الوقت بدل ال�سائع.
اأقله  على  ال��ربازي��ل  -2�سفر، جنحت  اأر�سها  على  ف��ازت  ال��ذه��اب حني  نتيجة  بتكرار  ف�سلها  ورغ��م 
يف  نقطة   36 اىل  ر�سيدها  رافعة  الت�سفيات،  ه��ذه  يف  الهزائم  من  اخل��ايل  �سجلها  على  االبقاء  يف 
ال�سدارة بفارق 7 نقاط عن غرميتها االأرجنتني الثانية ال�سامنة اأي�ساً تاأهلها والتي تلتقي الحقاً 
اأمام مدرجات ن�سف ممتلئة، وذلك بعدما كان  املباراة  مع م�سيفتها ت�سيلي. وخا�ش االكوادوريون 
"كوفيد19-" يف البالد، لكن االحتاد  اأن تقام  دون جمهور ب�سبب اج��راءات مكافحة  �سابقاً  مقرراً 
االكوادوري تقدم بطلب اىل ال�سلطات العليا من اجل ال�سماح بح�سور امل�سجعني يف ملعب "رودريغو 
وافتتح  باكراً  �سرب  اإذ  لالإ�سابة،  نيمار  جنمه  بغياب  تيتي  امل��درب  فريق  يتاأثر  ومل  ديلغادو".  با�ش 
الت�سجيل منذ الدقيقة ال�ساد�سة عرب قائده يف املباراة كا�سيمريو اإثر راأ�سية من ماتيو�ش كونيا �سدها 

احلار�ش و�سقطت اأمام العب و�سط ريال مدريد االإ�سباين الذي تابعها يف ال�سباك.
15 لطرد حار�سه  اللقاء بع�سرة العبني منذ الدقيقة  وتعقدت مهمة امل�سيف حني ا�سطر الإكمال 
األك�سندر دومنيغي�ش بعد ا�ست�سارة حكم الفيديو امل�ساعد "يف اأيه اآر" ب�سبب تدخله العنيف جداً على 

كونيا عند م�سارف منطقة اجلزاء.
لكن االأرقام تعادلت بعد 5 دقائق فقط من حيث عدد الالعبني، بعدما رفع احلكم البطاقة ال�سفراء 

الثانية يف وجه اإمير�سون الذي كان افتتح اللقاء بانذار بعد اأقل من دقيقة على بدايته.
وكادت اأن ت�سبح االأمور كارثية على الربازيل بعدما رفع احلكم البطاقة احلمراء يف وجه حار�سها 
األي�سون بيكر لتدخله ب�سكل خطري لقطع الكرة خارج منطقة اجلزاء فاأ�ساب بقدمه املرتفعة جداً 
راأ�ش اإيرن فالن�سيا، لكن بعد اعرتا�ش كبري من ال�سيوف، راجع احلكم "يف اأيه اآر" ثم عاد عن قراره 

وا�ستبدل البطاقة احلمراء بال�سفراء )31(.
وب�سبب طرد اإمير�سون، ا�سطر تيتي اىل الت�سحية بفيليبي كوتينيو ال�سراك الظهري املخ�سرم 

داين األفي�ش )33(.
ومن الركلة احلرة التي ت�سبب بها األي�سون، كانت االإكوادور قريبة من التعادل لكن حماولة 

بريفي�ش اإ�ستوبينيان علت العار�سة بقليل )33(.
وبا�ستثناء ت�سديدة من خارج املنطقة لكونيا مرت بجانب القائم االأمين للحار�ش البديل 
هرنان غاليندي�ش )45+7(، مل ت�سهد الدقائق املتبقية من ال�سوط االأول اأي �سيء يذكر 

با�ستثناء احت�ساب 10 دقائق كوقت بدل �سائع.
لغون�سالو  رائع  بعد جمهود  االأر���ش  ل�ساحب  اأبرزها  املنتخبني،  بني  للفر�ش  تبادل  وبعد 
اىل  ال��ك��رة  ت�سل  اأن  قبل  االآخ���ر  تلو  ال��واح��د  الربازيليني  باملدافعني  تالعب  ال��ذي  بالتا 
اإنها انتزعت ركلة  األي�سون )53(، اعتقدت االإك��وادور  ميكايل اإ�سرتادا الذي ا�سطدم بتاألق 
"يف  اإ�ستوبينيان بعد خطاأ من رافينيا لكن احلكم عاد عن قراره بعد ا�ست�سارة  جزاء عرب 

اأيه اآر" )58(.
اعتمد  فيما  التعادل،  عن هدف  بحثاً  االأخ��ري  ال�ساعة  ن�سف  االأر���ش يف  اأ�سحاب  واندفع 
دون اأن ينجح اأي من الطرفني يف ت�سكيل تهديد  من  املرتدة  الهجمات  "�سيلي�ساو" على 
فعلي حلار�سي املرمى، وذلك حتى الدقيقة 75 حني انربى بالتا لركلة ركنية من اجلهة 
اليمنى اأو�سل بها الكرة اىل فيليك�ش توري�ش الذي حولها بالراأ�ش على ي�سار األي�سون، مانحاً 

فريق املدرب االأرجنتيني غو�ستافو األفارو هدف التعادل.
وحاول الطرفان خطف الهدف الذي مينحهما النقاط الثالث، لكن جميع حماوالتهم باءت 
بالف�سل ليبقى التعادل �سّيد املوقف حتى الوقت بدل ال�سائع حني احت�سب احلكم ركلة جزاء 
مع بطاقة �سفراء على األي�سون ما يعني طرده بعد تدخله بكلتي اليدين لقطع الكرة من اأمام 
اأيرتون بري�سيادو. لكن بعد توقف طويل وا�ست�سارة "يف اأيه اآر"، عاد احلكم واألغى ركلة اجلزاء 

واالنذار الثاين الذي رفعه يف وجه األي�سون )90+8(.
وا�ستغلت االرجنتني يف غياب جنمها وقائدها ليونيل مي�سي الذي ف�سل املدرب ليونيل �سكالوين 
اإراجته، تعرث الربازيل واأ�سدت خدمة لالأوروغواي بفوزها الثمني على م�سيفتها ت�سيلي 2-1 يف 
اأنخل دي ماريا،  الفرن�سي  �سان جرمان  باري�ش  بالت�سجيل عرب جناح  االرجنتني  وبكرت  �سانتياغو. 
11 دقيقة )21(،  وردت ت�سيلي عرب مهاجم بالكبرين روف��رز االنكليزي بنجامني بريريتون بعد 
قبل اأن يرجح مهاجم اإنرت ميالن االإيطايل الوتارو مارتيني�ش كفة االرجنتني بت�سجيله هدف الفوز 
يف الدقيقة 34. وهو الفوز التا�سع لالرجنتني يف الت�سفيات فرفعت ر�سيدها اىل 32 نقطة مقل�سة 
الفارق بينها وبني الربازيل املت�سدرة اىل 4 نقاط، فيما ف�سلت ت�سيلي يف اللحاق ب�سريكتها ال�سابقة 
االأوروغواي بعدما منيت بخ�سارتها الثانية تواليا وال�سابعة يف الت�سفيات فتجمد ر�سيدها عند 16 

نقطة وبقيت يف املركز ال�سابع. وتختتم اجلولة اخلام�سة ع�سرة بلقاء فنزويال مع بوليفيا .

•• اأبوظبي – رم�شان عطا   

كونغر�ش  اأب���وظ���ب���ي  يف  اأم���������ش  ع���ق���د 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال������دويل  االحت������اد 
الرو�سة،  ميلينيوم  بفندق  املختلطة، 
ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة حم��م��د ب���ن دمل���وك 
احتاد  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  الظاهري 
جلنة  رئي�ش  للجوجيت�سو  االإم�����ارات 
ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة، ممثال 
ع���ن االإم��������ارات، وال���ربي���ط���اين كريث 
ب��روان رئي�ش االحت��اد ال��دويل للفنون 
احلو�سني  جا�سم  وحممد  املختلطة، 
اأمني جلنة الفنون القتالية املختلطة، 
الفنون  ع�����س��و جل��ن��ة  دروي�������ش  ف�����وؤاد 
املختلطة املدير التنفيذي ل�سركة باملز 

الريا�سية .  
وك��م��ا ح�����س��ر دون���ات���و م��ي��الن��و رئي�ش 
دنزين  العاملية،  الريا�سية  االحت��ادات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  ال��رئ��ي�����ش  واي����ت 
ال�����دويل  ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة املختلط 
،واأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة من 

االحتادات الوطنية..  
ووافق االحتاد الدويل للفنون القتالية 
املختلطة على منح االإمارات الع�سوية 

الكاملة يف االحتاد، بعد موافقة جميع 
العمومية،  اجلمعية  خ��الل  االأع�ساء 
وي�سكل ح�سول الدولة على الع�سوية 
الكاملة اإجناز الأن اإن�سار جلنة الفنون 
ميهد  كما  العام،  يتجاوز  مل  القتالية 
اللعبة  وت��ط��ور  ان��ت�����س��ار  اىل  ال��ط��ري��ق 

حمليا.  
وتوجه االأع�ساء بال�سكر اإىل العا�سمة 
النجاح  عنا�سر  ك��ل  لتوفري  اأبوظبي 

لبطولة  احلالية  الن�سخة  يف  واالإبهار 
ال��ع��امل ال��ت��ي ت��ق��ام خ��الل ال��ف��رتة من 
ب�سالة  احل��ايل  يناير   29 حتى   24
زايد  مدينة  يف  اأرينا"  "جوجيت�سو 

الريا�سية.  
الع�سوية  ال��ك��ون��غ��ر���ش  اع��ت��م��د  وك��م��ا 
الكاملة لعدد من الدول يف مقدمتها 
االإمارات والكويت، وقرارات االجتماع 

فرباير  يف  ان��ع��ق��د  ال���ذي  اال�ستثنائي 
التقارير املالية.   و   ،2021

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة حم��م��د بن 
كلمة يف  األقى  ال��ذي  الظاهري  دمل��وك 

خاللها  من  نقل  العمومية  اجلمعية 
الها�سمي  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ���س��ع��ادة  حت��ي��ات 
رئي�ش  احتاد االإمارات للجوجيت�سو و  
mma، ورحب فيها بالفوز امل�ساركة 

الكاملة  الع�سوية  االإم����ارات  منح  اأن 
ومن  للفخر،  يدعو  ال��دويل  لالحتاد 
والعا�سمة  الدولة  تعزيز مكانة  �ساأنه 
الفنون  ريا�سة  م�سرح  على  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ق��ت��ال��ي��ة، ك��م��ا ُي��ع��ت��رب ذل����ك خطوة 
مم��ي��زة ل��ل��غ��اي��ة ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى مكانة 
جديدة  كعا�سمة  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 
ن�سرها  يف  واال������س�����ت�����م�����رار  ل���ل���ع���ب���ة 

وتطويرها حمليا وعامليا".  

الرئي�ش  واي����ت  دن��زي��ن  ق���ال  وب�����دوره 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد ال����دويل :"  كل 
ال�سكر لدولة االإم��ارات واأبوظبي، كل 
ال�سكر لكافة االحتادات الوطنية التي 
على  العمومية  اجلمعية  يف  ���س��ارك��ت 
اللعبة يف  ج��ه��وده��ا يف دع���م وت��ط��وي��ر 
بلدانهم بان�سمام اأعداد من الالعبني 

اجلدد واملواهب ".  
اجلمعية  جن�����اح  اإىل  واي������ت  واأ������س�����ار 
اأجندتها  جميع  اإجن���از  يف  العمومية 
ع�سوية  على  امل�سادقة  مقدمتها  يف 
اأع�ساء جدد و على ق��رارات االجتماع 
ع��ق��د يف فرباير  ال����ذي  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
الهيكل اجلديد  اأق��ر  وال��ذي   2021
لالحتاد.   واأ�ساف: اعتمد الكونغر�ش 
املا�سيني  ل��ل��ع��ام��ني  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
املراجعني  2020، وتقارير   ،2019

وميزانية العام القادم.  
اأب��وظ��ب��ي م�����س��اء اأم�ش  وك��م��ا ���س��ه��دت 
العامل  ب��ط��ول��ة  ه��ام�����ش  ع��ل��ى  االأول 
للفنون املختلطة حفل جوائز االأف�سل 
ب���ح�������س���ور رئ���ي�������ش االحت��������اد ال�����دويل 
واأع�ساء اجلمعية العمومية واملقاتلني 

واملقاتالت الفائزين باجلوائز.    

اجلمعية العمومية ت�صكر اأبوظبي وت�صيد بدعمها للعبة

دويل الفنون القتالية املختلطة مينح االإمارات الع�سوية الكاملة

االأرجنتني تهزم ت�صيلي بثنائية 

االأوروغواي حتيي اآمالها والربازيل تكتفي بنقطة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ُينظم منتجع الُفر�سان يف مهرجان 
للرماية  م�����س��اب��ق��ة  زاي������د،   ال�����س��ي��خ 
الواقعة  ال����ف����رتة  خ�����الل  احل����ي����ة، 
فرباير  و17  ي��ن��اي��ر   27 ب���ني  م���ا 
مهارات  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف   ،2022
الفر�سة  واإتاحة  الفردية،  الرماية 
اأمام زوار املهرجان للم�ساركة �سمن 
وال���ف���وز بجوائز  اأج�����واء ح��م��ا���س��ي��ة، 
االآف   10 اإىل  ت�سل  قيمة  م��ال��ي��ة 

درهم. 
م�سابقة  يف  امل���������س����ارك  وي���ح�������س���ل 
للرماية  ط��ل��ق��ات   5 ع��ل��ى  ال��رم��اي��ة 
ال��ت��ح��دي وجمع  ل��ي��ب��داأ بها  احل��ي��ة، 
اأف�سل  �سمن  توؤهله  التي  النقاط 
جمموع  وب��ح�����س��ب  م�����س��ارك��اً،   50
ن�سف  املرحلة  اإىل  للتاأهل  النقاط 
تاريخ  م��ن  �ستقام  وال��ت��ي  النهائية، 
10 اإىل 16 فرباير،  الختيار 10 
فرباير   17 يف  للتناف�ش  م�ساركني 
حيث  االأوىل،  الثالثة  امل��راك��ز  على 
اأن قيمة اجلائزة للمركز االأول 10 
االآف درهم، اأما جائزة املركز الثاين 
5 االآف درهم، وجائزة املركز الثالث 
2،500 درهم، فيما يح�سل املركز 
ال��راب��ع وح��ت��ى امل��رك��ز ال��ع��ا���س��ر على 

جائزة بقيمة 500 درهم.
امل�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ني  على  يتعني 
التي تبلغ ر�سوم اال�سرتاك بها 50 
 9 5 طلقات م��ن ع��ي��ار  دره��م��اً لكل 
املنتجع  اأن يتواجدوا يف جناح  ملم، 
 6 ال�ساعة  م��ن  اب��ت��داًء  املهرجان  يف 
م�ساًء، و�سيتم خاللها، تعديل حجم 
الهدف يف كل مرحلة من الت�سفيات، 
التوقيع  املت�سابقني  على  ويتوجب 
اإعالن  قبيل  نتائجهم،  على  خطياً 
النتائج ب�سكل نهائي من قبل جلنة 

التحكيم بعد اإجراء تقييمها.

م�سابقة  ع���ن  امل��ن��ت��ج��ع  ي��ع��ل��ن  ك��م��ا 
تنطلق  ال��ت��ي  وال�سهم"  "القو�ش 
فرباير2022،   18 يف  فعالياتها  
احل�سول  للم�ساركني  تتيح  ح��ي��ث 
جمع  ويتم  للرماية،  اأ�سهم   5 على 
النقاط التي حققها ومن ثم اختيار 
اأعلى 50 م�ساركاً مبجموع النقاط 
النهائية،  ن�سف  للمرحلة  للتاأهل 
م�ساركني   10 اأف�������س���ل  الخ���ت���ي���ار 
املركز  ع��ل��ى  بينهم  فيما  للتناف�ش 
الثالثة االأوىل، ويبلغ ر�سم امل�سابقة 
و�سيتم  اأ�سهم،   5 لكل  درهماً   30
جوائزها  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع���ن  االإع������الن 

الحقاً. 
وتقام امل�سابقتان �سمن اأعلى معايري 
اجلودة وال�سالمة، حيث ينبغي على 
جميع امل�ساركني دون �سن 21 �سنة 
الوالدين،  موافقة  على  احل�سول 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من  ال��و���س��ي ع��ل��ي��ه��م  اأو 

امل�ساركة.
اإىل  ين�سم  امل��ن��ت��ج��ع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
مهرجان  يف  امل�������س���ارك���ة  اجل����ه����ات 
فعاليات،  مبجموعة  زاي���د  ال�سيخ 
وري���ا����س���ات م��ن��وع��ة جل��م��ي��ع اأف�����راد 

واأجهزة  الفاأ�ش،  رمي  مثل  االأ�سرة، 
حُم����اك����اة ال�������س���ي���ارات، وال����ط����ريان، 
والرتامبولني،  ال��ب��ن��ج��ي،  وق���ف���ز 
و�ساحة  بعد،  عن  التحكم  و�سيارات 
رك����وب اخل���ي���ل، وامل�����س��ار االن���زالق���ي
من  الكثري  وغريها   ،  Zipline

االأن�سطة الريا�سية.
الذي  زاي��د،  ال�سيخ  مهرجان  ي�سكل 
باأبوظبي  ال��وث��ب��ة  منطقة  يف  ي��ق��ام 
 ،2022 اأب���ري���ل  م���ن  االأول  ح��ت��ى 
واالأفراد  للعائالت  االأمثل  الوجهة 
والفئات  اجل��ن�����س��ي��ات،  خمتلف  م��ن 
بالفعاليات  ل��ال���س��ت��م��اع  ال��ع��م��ري��ة 
والثقافية  الرتفيهية  واالأن�����س��ط��ة 

املتنوعة.  
وي���ع���ت���رب م��ن��ت��ج��ع ال���ف���ر����س���ان من 
املهرجان،  يف  الرئي�سيني  امل�ساركني 
املتمثلة  روؤيته  حتقيق  اإىل  ويهدف 
االجتماعية  احل�����ي�����اة  اإث����������راء  يف 
واملواطنني  للمقيمني  والرتفيهية 
يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، وامل�����س��اع��دة يف 
املواهب  وتن�سئة  وتنمية  اكت�ساف 
دولة  لتمثيل  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

االإمارات اإقليمياً ودولياً.   

بن دملوك: تعزيز مكانة اأبوظبي كعا�صمة جديدة للعبة  • حممد 
جناح اجلمعية العمومية يف اإجناز جميع اأجندتها وايت:  • دنزين 

االأوىل للمراكز  قيمة  جوائز   10

منتجع الفر�سان ينظم م�سابقة لـ »الرماية احلية« 
يف مهرجان ال�سيخ زايد



حت�سل على ل�سان جديد 
من  م��اأخ��وذة  باأن�سجة  اأم��ري��ك��ي��ة  �سيدة  ل�سان  ب��ن��اء  االأط��ب��اء  اأع���اد 
فخذها بعدما خ�سرت نحو ن�سف ل�سانها على اإثر اإ�سابتها مبر�ش 
ال�سرطان. وكانت كامريون نيو�سوم )42 عاماً( قد الحظت وجود 
امل�ست�سفى  اإىل  اأ�سنانها  طبيب  واأحالها  ل�سانها،  على  بي�ساء  بقعة 
النتائج  وعندما جاءت  موؤملة،  البقعة  تكن  منها، ومل  الأخذ خزعة 
وزوجها  هي  لها  قيل  لل�سرطان،  عالمات  اأي  وج��ود  بعدم  �سلبية 
اأنتوين )42 عاًما( وابنهما هد�سون )14 عاماً( اأن ال داعي لل�سعور 
بالقلق. ولكن بعد مرور عام، ظهرت لدى كامريون، من كولورادو 
�سربينغز، كولورادو، بقعة اأخرى متطابقة ومت نقلها اإىل امل�ست�سفى 
اأعمق واأكرث توغاًل، ومل تظهر النتائج  مرة اأخرى الإجراء خزعة 
مرة اأخرى اأي عالمات لل�سرطان، لكن اخلرباء الطبيني مل يتمكنوا 
من حتديد �سبب البقع. وبعد اأ�سهر، اأ�سبح ل�سانها ح�سا�ًسا وموؤملًا، 
فات�سلت على الفور بطبيب اأ�سنانها، ومت اإعطاوؤها م�سادات حيوية 
ملكافحة اأي عدوى حمتملة، لكن حالتها ا�ستمرت يف التدهور، حيث 
من  االأي�سر  اجل��ان��ب  على  وردي  ورم  اإىل  االأ�سلية  البقع  حتولت 
ل�سانها. و مت اإر�سالها ملزيد من الفحو�سات واإج��راء خزعة ثالثة. 
وبعد اإحالتها اإىل اأخ�سائي االأنف واالأذن واحلنجرة، مت ت�سخي�ش 
اإ�سابة كامريون ب�سرطان اخلاليا احلر�سفية يف املرحلة الرابعة اأو 

ما يعرف ب�سرطان جلد الل�سان.

لدغة ح�سرة ت�سيبها مبجموعة اأمرا�س 
وكاأن  ت�سعر  حياتها  معظم  ق�ست  �سابة  بريطانية  ام��راأة  ح�سلت 
�سيًئا ما ياأكل من ج�سمها، على ت�سخي�ش ملجموعة من االأمرا�ش 

التي ينقلها القراد، مبا يف ذلك مر�ش المي.
ح�سرة  من  للدغة  تعر�سها  من  عاماً  ع�سرين  من  يقرب  ما  بعد 
من  مبجموعة  ع��ام��اً(   26( ه��ان��ت  ب��ري��وين  ت�سخي�ش  مت  ق����راد، 

االأمرا�ش التي ينقلها القراد.
وعلى الرغم من تعر�سها للدغ عندما كانت طفلة �سغرية وتعاين 
ملدة  ت�سخي�سها  يتم  بريوين مل  اأن  اإال  املر�ش،  ط��وال حياتها من 
ال�سحية  الرعاية  اأخ�سائيو  منها  �سخر  بل  ال��زم��ن،  من  عقدين 

الذين مل ياأخذوا �سكواها على حممل اجلد.
ال���ذي ال  ال��ع��الج  لتلقي  ب��ول��ن��دا  اإىل  لل�سفر  االآن  ب��ري��وين  حت��ت��اج 
تعاين  التي  االأم��را���ش  وت�سمل  املتحدة.  اململكة  يف  حالياً  يتوفر 
منها بريوين: مر�ش المي، وبارتونيال، وبابيزيا، والتهاب املفا�سل 
تكون  اأن  املحتمل  من  التي  الثانوية  احل��االت  جانب  اإىل  امل�سلي، 
مثل  طويلة،  لفرتة  االأ�سا�سي  ال�سبب  معاجلة  ع��دم  ع��ن  ناجمة 
اعتالل امليتوكوندريا الثانوي، ومتالزمة املبي�ش املتعدد الكي�سات 
واحتقان احلو�ش، وفرط منو البكترييا املعوية الدقيقة، والتهاب 

االأوعية اللمفاوية، وخلل يف املفا�سل.

ينجو من حادث حطم معظم عظامه
جنا رجل بريطاين من املوت باأعجوبة بعدما �سقط من �سطح منزل 
�سديقه، وتعر�ش لك�سور يف جميع اأنحاء ج�سده. كان اإيان لوك )52 
عاماً(، ي�ساعد �سديقه يف تركيب هوائي على �سطح منزله الذي يبلغ 
ارتفاعه قرابة 8 اأمتار، عندما انزلقت قدمه اإىل الوراء و�سقط على 
االأر�ش. وعندما ارتطم اإيان باالأر�ش تعر�ش لك�سور يف جميع اأنحاء 
 " اإي��ان متحدثاً عن جتربته:  وق��ال  ب�سلل موؤقت.  واأ�سيب  ج�سده، 
اأخربت �سديقي اأنني ال اأ�ستطيع ال�سعور ب�ساقي، واأنني ال اأ�ستطيع 
باأن م�سكلتي خطرية" ات�سل �سديق  اأب��داً. وعندها علمت  احلركة 
اإيان بخدمات الطوارئ للح�سول على �سيارة اإ�سعاف ، ولكن قيل له 

اأن االإ�سعاف لن ي�سل اإليهم قبل �ساعة و 40 دقيقة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�سا ت�ستعد لر�سد حفرة يف القمر 
من  ثانية  طبقة  ا�سطدام  عند  �ستتكّون  التي  احلفرة  ر�سد  تعتزم  "نا�سا" اأّنها  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأعلنت 
�ساروخ تابع ل�سركة "�سباي�ش اإك�ش" بالقمر يف اأوائل اآذار-مار�ش، وا�سفًة ما �سيح�سل باأّنه "فر�سة بحثية مثرية 

لالهتمام".
2015 وكانت مهّمته اأن ي�سع يف املدار مر�سداً تابعاً ل�"نا�سا"،  واأطلقت "�سباي�ش اإك�ش" �ساروخ "فالكون 9" يف العام 

يف حني بقيت الطبقة الثانية منه يف الف�ساء منذ ذلك الوقت.
وذكرت ناطقة با�سم "نا�سا" لوكالة فران�ش بر�ش اأّن احلدث املرتقب من املتوقع حدوثه يف 4 اآذار/مار�ش 2022، 
االأر���ش عند  من  يكون مر�سوداً  لن  اأطنان  اأربعة  ح��واىل  تزن  التي  ال�ساروخية  الطبقة  ا�سطدام  اأّن  اإىل  م�سريًة 
حدوثة حتى من م�سبار "م�ستك�سف القمر املداري" التابع للوكالة والذي يدور حالياً حول القمر "يف و�سعية متّكنه 

من روؤية تاأثري عملية اال�سطدام".
وميكن اأن ُي�ستعان بهذا امل�سبار يف وقت الحق اللتقاط �سور تقارن الو�سع قبل االرتطام وبعده. 

ولفتت الناطقة اإىل اأّن العثور على احلفرة التي �سيت�سّبب بها ال�ساروخ "�سيكون �سعباً وقد ت�ستغرق العملية اأ�سابيع 
اأّن "احلدث املميز ميثل فر�سة بحثية مثرية لالهتمام". وميكن اأن ت�ساهم درا�سة حفرة  ورمبا اأ�سهراً"، م�سيفة 
ت�سكلت بوا�سطة اندفاع ج�سم غري حمدد الوزن وال�سرعة يف تقدمي معلومات جديدة عن جيولوجيا القمر اأو يف 

الدرا�سات العلمية عن القمر.
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جرمية مروعة لقتل طفلة 
ك�سف املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان، تفا�سيل جرمية مروعة، وقعت يف 
حلب �سمال �سوريا، ذهبت �سحيتها طفلة، عرث على جثتها يف حاوية قمامة 
من  البالغة  الطفلة  ذوي  ب��اأن  م�سادر،  عن  املر�سد  ونقل  منبج.  مبدينة 
العمر 5 �سنوات، قاموا بقتلها باأداة حادة، بعد تعر�سها لالغت�ساب من قبل 
اأحد االأ�سخا�ش. ووفق املر�سد، فقد اأقدم ذوو الطفلة بعد قتلها على رميها 
م�ست�سفى  اإىل  جثتها  ونقلت  هناك،  عليها  عرث  حيث  للقمامة،  حاوية  يف 

الفرات مبدينة منبج بريف حلب ال�سرقي.
وجميع  عادلة،  حماكمة  الطفلة  قتلة  حماكمة  ب�سرورة  املر�سد  وطالب 

الذين ارتكبوا جرائم حتت بند "ال�سرف" يف خمتلف االأرا�سي ال�سورية.
"ال�سرف" باتت منت�سرة يف �سوريا،  باأن حاالت القتل بدافع  وذكر املر�سد 
ففي 18 نوفمرب املا�سي، اغت�سب �سخ�ش جمهول طفلة ال يتجاوز عمرها 
بريف حلب  ال�سهباء  احلقول يف منطقة  اإىل  اختطفها  اأن  بعد  �سنوات،   3
ال�سمايل. كما ك�سف املر�سد عن جرمية يف 6 يوليو الفائت، حيث قيام رجل 
بقتل ابنته البالغة من العمر 16 عاما خنقا يف مدينة احل�سكة، وذلك بعد 

تعر�سها لالغت�ساب من ِقبل ابن عمها.

باأمر من الزعيم كيم.. مرحا�س خا�س يف �سياراته
ك�سف تقرير ل�سحيفة مريور الربيطانية عن �سر جديد يتعلق بحياة زعيم 

كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون.
مرحا�سا  ي�ستخدم  بات  اأون  جونغ  كيم  اإن  الربيطانية،  ال�سحيفة  وقالت 

خا�سا ياأخذه معه اأثناء تنقالته التي يقوم بها.
وبح�سب "مريور"، فقد مت ت�سميم مرحا�ش خا�ش لزعيم كوريا ال�سمالية، 

ميّكنه من ق�ساء حاجته حتى وهو يتنقل بال�سيارة.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سادر كورية قولها، اإن فكرة كيم بدمج مراحي�ش 

يف �سياراته تاأتي ملخاوف اأمنية.
واأ�سافت امل�سادر باأن الزعيم الكوري ال�سمايل يخ�سى من وقوع اأي عينات 
من بوله وبرازه باأيدي اأطراف خارجية، االأمر الذي �سيمكنهم من معرفة 
اخلا�ش  كيم  قطار  اأخ�سع  فقد  امل�سادر  ووف��ق  به.  تتعلق  طبية  معلومات 
و�سياراته مبا فيها واحدة من نوع مر�سيد�ش م�سادة للر�سا�ش، لتعديالت 
�سملت اإ�سافة مرحا�ش. واأثريت موؤخرا �سكوك حول الو�سع ال�سحي لكيم، 

وخ�سو�سا بعد ظهوره يف اأحدث اإطالالته وقد فقد الكثري من وزنه.
ورجحت م�سادر اأن يكون كيم يعاين من مر�ش خطري، بينما نفت و�سائل 
يتبع نظاما غذائيا  الزعيم  اإن  الفر�سية قائلة  �سمالية هذه  اإعالم كورية 
�سحيا. وكانت �سورة قد التقطت لكيم خالل موؤمتر حزب العمال الثامن، 
قد  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر  يف  ال�سمالية،  الكورية  االأن��ب��اء  وكالة  ون�سرتها 

لقاح كورونا يحرم مري�سا 
من زراعة قلب عاجلة

ت��ل��ق��ي م��ري�����ش للقاح  ح����ال ع����دم 
امتناع  يف  لكوفيد19-،  امل�����س��اد 
االأمريكية،  ببو�سطن  م�ست�سفى 
ع���ن اإج�������راء ع��م��ل��ي��ة زراع������ة قلب 
 31 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ  لل�سخ�ش 

عاما.
م�ست�سفى  ب��ا���س��م  ن��اط��ق��ة  واأك�����دت 
هو�سبيتل"  ومينز  اأن��د  "بريغهام 
يف بيان، اأن اللقاح امل�ساد لفريو�ش 
توفره  ي��ن��ب��غ��ي  "�سرط"  ك���ورون���ا 
للخ�سوع  املر�سحني  جميع  ل��دى 

لعمليات زرع اأع�ساء.
وحت���دث دي��ف��ي��د ف��ريغ��و���س��ن والد 
املري�ش عرب "�سي اإن اإن" و"اأي بي 
اإىل �سفري  "و�سل  اإن��ه  �سي" قائال 
لعملية  اخل�سوع  بانتظار  املوت" 

زرع قلب.
الذي  الثالثيني  ال�ساب  ويرف�ش 
لعملية  اخل�������س���وع  ي��ن��ت��ظ��ر  ك�����ان 
اللقاح  تلقي  امل�ست�سفى،  يف  ق��ل��ب 
���س��د ف���ريو����ش ك���ورون���ا، ح��ي��ث اأنه 
التطعيمات"،  بفعالية  يوؤمن  "ال 
وف���ق م��ا ذك���ر وال����ده ال���ذي اأو�سح 
ويعتزم  "خيار" اب��ن��ه  ي��ح��رتم  اأن���ه 
اآخ������ر، غري  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ن��ق��ل��ه 
مع  �ساغط"  ال��وق��ت  "عن�سر  اأن 
املري�ش الذي يعاين و�سعا �سحيا 

�سعبا للغاية.
ل�سيا�سة  امل�ست�سفى  لتبني  ون��ظ��را 
ح�سول  ب�����س��رورة  تتعلق  ���س��ارم��ة 
لقاح  على  املر�سى  من  الفئة  ه��ذه 
ا���س��م ال�ساب  ك��وف��ي��د، ف��ق��د ح���ذف 
املوؤهلني  االأ���س��خ��ا���ش  ق��ائ��م��ة  م��ن 

للخ�سوع لعمليات زرع القلب.

حاكمة نيو مك�سيكو 
تعمل كمدّر�سة بديلة

مك�سيكو  نيو  والي���ة  حاكمة  ب���داأت 
االأم�����ريك�����ي�����ة ال���ع���م���ل ك���م���دّر����س���ة 
ب��دي��ل��ة، ل��ت��ح��ّل حم���ّل واح�����دة من 
اأنحاء  خمتلف  يف  امل��ع��ّل��م��ني  اآالف 
اأجربتهم  مّم��ن  املتحدة  ال��والي��ات 
التوقف  على   19 كوفيد-  جائحة 

عن العمل.
م��ي�����س��ي��ل لوجان  ا���س��ت��ب��دل��ت  وق����د 
املحاماة،  غري�سام، وهي جمازة يف 
التدري�ش  ب��ق��اع��ة  احل��اك��م��ي��ة  دارة 
املعلمني  "دعم  م���ب���ادرة  اإط�����ار  يف 
والعائالت" امل�سممة ل�سد الثغرات 
ورعاية  امل��دار���ش  يف  التوظيف  يف 

االأطفال يف اأنحاء الوالية.
وق��ال��ت غ��ري�����س��ام ب��ع��د ق���رع جر�ش 
"رمبا ك��ان ذلك  امل��در���س��ة االأخ���ري 
املهنية  اأي�����ام ح��ي��ات��ي  اأف�����س��ل  م���ن 

باأكملها".
االأم�����ر  "كان  م����ازح����ة  واأ�����س����اف����ت 
)حاكمية  املجل�ش  اإدارة  من  اأ�سهل 
ال���والي���ة(، ل��ك��ّن االأم����ر ك���ان اأكرث 

تعقيداً مما كنت اأتوقع".
اأ����س���درت  امل���ا����س���ي،  ويف االأ����س���ب���وع 
للموظفني  ن������������داًء  غ����ري���������س����ام 
الر�سميني وقوات احلر�ش الوطني 
كمدّر�سني  اأ���س��م��ائ��ه��م  ل��ت�����س��ج��ي��ل 
ب�������دالء م���رخ�������س���ني وع���ام���ل���ني يف 
رع��اي��ة االأط���ف���ال. وق��ال��ت حاكمة 
فيه  اأع����ل����ن����ت  ب����ي����ان  يف  ال�����والي�����ة 
م�سدر  "مدار�سنا  اإّن  ال��ربن��ام��ج 
ونحن  الأطفالنا،  لال�ستقرار  مهّم 
اأف�سل  ب�سكل  يتعلمون  اأنهم  نعلم 
يف قاعات التدري�ش ويتطورون من 

خالل كونهم بني اأقرانهم".

رحيل املو�سيقار ال�سوداين 
ب�سري عبا�س

نعى جمل�ش ال�سيادة ال�سوداين املو�سيقار ال�سوداين 
ب�سري عبا�ش الذي وافته املنية اأم�ش االأول اخلمي�ش 
ال�سودان  وكالة  وقالت  عاما.   82 ناهز  عمر  عن 
لالأنباء اإن املو�سيقار ب�سري عبا�ش تويف بعد م�سوار 
باأحلانه  الفنية  ال�ساحة  اأث��رى خالله  فني طويل 
العديد  بها  امل�ستمعني وتغنى  التي �سكلت وج��دان 
ال�سعب  وج��دان  الراحل  �سكل  لقد  املطربني.  من 
واأحلانه  املو�سيقية  موؤلفاته  ال�سوداين من خالل 

التي تغنى بها العديد من الفنانني واملطربني.
"يعد  اأن���ه  لعبا�ش  ال�سيادة  جمل�ش  نعي  يف  وج���اء 
واملو�سيقية  الفنية  ال�سخ�سيات  اأب���رز  م��ن  واح���دا 
وفقا  املو�سيقى"،  ال��ت��األ��ي��ف  جم���ال  يف  ال��ب��الد  يف 
لوكالة االأنباء ال�سودانية. وو�سف جمل�ش ال�سيادة 
ال�����س��وداين، يف ب��ي��ان، ال��ف��ن��ان ال��راح��ل ب��اأن��ه "رائد 
اأ�سيل،  ومثقف  ال�����س��ودان��ي��ة،  املو�سيقى  رواد  م��ن 
ال�سودانية  الثقافة  ن�سر  على  حياته  طيلة  عمل 

والتب�سري بها داخل وخارج ال�سودان".

يك�سف �سر تنازله ل�سديقه عن رحلة جمانية للف�ساء
تعو�ش  ال  ف��ر���س��ة  ع��ن  تخليه  �سبب  اأم��ريك��ي  ط��ي��ار  ك�سف 
تنازل  بعدما  االأر����ش،  ح��ول  وال���دوران  الف�ساء  اإىل  لل�سفر 
البالغ  هيبت�سني  كايل  وف��از  اأ���س��دق��ائ��ه.  الأح��د  مقعده  ع��ن 
برحلة  لل�سفر  م��ق��ع��د  ع��ل��ى  ب�سحب  ع��ام��ا   43 ال��ع��م��ر  م��ن 
"دراغون"،  ن���وع  م��ن  كب�سولة  م��نت  ع��ل��ى  للف�ساء  خ��ا���س��ة 
الفائت.   �سبتمرب  انطلقت يف  اإك�ش"،  "�سبي�ش  ل�سركة  تابعة 
ورغم فوزه بهذه الفر�سة، تخلى هيبت�سني ل�سديقه كري�ش 
االأق�سى  احل��د  جت���اوزه  ب�سبب  م��ق��ع��ده،  ع��ن  �سيمربو�سكي 
بخيبة  اأ�سعر  للغاية.  م��وؤمل  "هذا  هيبت�سني:  وق��ال  للوزن. 
اأمل جنونية. لكن هذا ما حدث"، ح�سبما نقلت "االأ�سو�سيتد 
بر�ش". واأو�سح هيبت�سني، اأنه بحلول اأوائل مار�ش املن�سرم، 
للح�سول على  ت�سعى  اإل��ك��رتوين  بريد  ر�سائل  تلقي  ب��داأ يف 
تفا�سيل عن نف�سه، م�سيفا اأنه اكت�سف بندا يف امل�سابقة التي 
اأن  الفائز  "على  باأن  يفيد  للف�ساء  لل�سفر  �سخ�سا  �ستختار 
اأق�سى".  113 كيلوغراما كحد  يكون طوله مرتين ووزنه 
االن�سحاب  يف  ب��رغ��ب��ت��ه  امل�����س��اب��ق��ة  منظمي  ال��ط��ي��ار  واأع���ل���م 
�سديقه  منح  مقرتحا  كيلوغراما،   150 وزن��ه  لكون  نظرا 
�سيمربو�سكي فر�سة ال�سفر للف�ساء، مرجعا ذلك على حد 
قوله "الأنه �سيقّدر الرحلة بقدر ما هو يقّدرها". وهكذا فاز 
�سيمربو�سكي بفر�سة امل�ساركة يف الرحلة اخلا�سة ا�سرتاها 

امللياردير جاريد اإيزاكمان له وثالثة �سيوف اآخرين.

ر�سد �سمكة االأرنب ال�سامة 
ح������ذرت م���دي���ري���ة ال�����س��ي��د ال���ب���ح���ري ب����والي����ة ال���ط���ارف 
ت��ن��اول �سمكة االأرن���ب ال�سامة،  اجل��زائ��ري��ة، م��ن خ��ط��ورة 
بيان  يف  املديرية  وقالت  الوالية.  ب�سواحل  ظهرت  والتي 
على  املحافظة  اإط��ار  "يف  "في�سبوك":  يف  �سفحتها  على 
االأرنب  �سمكة  ظ��ه��ور  وب��ع��د  االأ���س��م��اك  م�ستهلكي  �سحة 
ال�سامة ب�سواحل والية الطارف خالل عملية �سيد بحري، 
املائيات  وتربية  البحري  ال�سيد  مديرية  م�سالح  قامت 
باتخاذ االإجراءات الالزمة منها التعريف بخطورتها على 
�سحة امل�ستهلك بغر�ش تفاديها". واأ�ساف البيان: "جرى 
ت�سليم االأ�سماك للمركز القومي لبحوث وتطوير امل�سائد 
لهذه  العلمية  امل��وا���س��ف��ات  لتحديد  امل��ائ��ي،  واال���س��ت��زراع 
مهنة  ممار�سي  على  بالت�سديد  البيان  واختتم  ال�سمكة". 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ا�سطياد  عند  ل��الإب��الغ  البحري،  ال�سيد 
االأ�سماك. وبح�سب املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك، 
فاإنه يتوجب جتنب اأكل هذه ال�سمكة اأو حتى فتحها، الأنها 
بداخلها، وفق ما  املتواجدة  ال�سموم  الوفاة لكرثة  ت�سبب 
نقلت �سحيفة "النهار" اجلزائرية. كما دعت املنظمة اإىل 
رمي كل ال�سمك يف حال تواجد هذا النوع ال�سام بينه، وال 
يتم ا�ستهالكه يف حال مالم�سته من طرف هذه ال�سمكة.

لوحة نادرة لبوتيت�سيلي مقابل 45 مليون دوالر 
بيعت لوحة ملعلم الر�سم خالل ع�سر النه�سة االإيطايل 
�ساندرو بوتيت�سيلي يف مقابل اأكرث من 45 مليون دوالر 

اخلمي�ش خالل مزاد اأجرته دار �سوذبيز يف نيويورك.
وبعد مناف�سة ا�ستمرت �سبع دقائق بني اثنني من املزايدين 
عرب الهاتف كانا يزيدان يف كل مرة مئة األف دوالر على 
املزايدة، بيعت لوحة "رجل االآالم" يف مقابل 39،3 مليون 
دوالر، من دون احت�ساب امل�ساريف والعموالت التي ترفع 

قيمة ال�سفقة اإىل 45،41 مليون دوالر.

درا�سة تك�سف العالقة بني »فيتامني ال�سم�س« واأمرا�س املناعة
ك�سفت درا�سة حديثة اأجراها باحثون يف جامعة 
فوائد  االأمريكية،  ببو�سطن  بريغهام  م�ست�سفى 
املناعة  باأمرا�ش  تتعلق  "د"  لفيتامني  جديدة 

الذاتية.
جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  ووف��ق 
املكمالت  ت��ن��اول  ف����اإن  التغذية"،  "اأكادميية 
درء  يف  ي�����س��اع��د  "د"،  ف��ي��ت��ام��ني  حت���ت���وي  ال���ت���ي 
املفا�سل  وال��ت��ه��اب  بال�سدفية  االإ���س��اب��ة  خ��ط��ر 
الروماتويدي والذئبة، واأمرا�ش املناعة الذاتية 

االأخرى.
 2000 تناولوا  الذين  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���س��ار 
د"،  ال�سم�ش  "فيتامني  من  يوميا  دولية  وح��دة 
مل��دة ت��زي��د ع��ن خم�ش ���س��ن��وات، قللوا م��ن خطر 
22 يف  بن�سبة  الذاتية  املناعة  باأمرا�ش  االإ�سابة 
تناولوا  نظرائهم مم��ن  م��ع  امل��ق��ارن��ة  عند  امل��ئ��ة، 

حبوب الدواء الوهمي.
اأخ�سائية  قالت  ال��درا���س��ة،  نتائج  على  وتعليقا 

اأمرا�ش الروماتيزم يف م�ست�سفى بريجغام كارين 
"فيتامني د يرتبط مب�ستقبالت  كو�ستينبادير: 
يف خاليا اجلهاز املناعي، لت�سغيل جمموعة من 

اجلينات امل�ساركة يف وظيفة اجلهاز املناعي".
ا�سم جتربة  عليها  اأُطلق  التي  الدرا�سة  و�سملت 
3"، ما يقرب من 26000  واأوميغا  د  "فيتامني 
عاما،  �سخ�سا بالغا، يبلغ متو�سط اأعمارهم 67 
مل يكونوا يعانون من نق�ش "فيتامني ال�سم�ش"، 

ويتمتعون مبناعة جيدة.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الذين تناولوا فيتامني 
"د" لوحده اأو مع اأحما�ش "اأوميغا 3" الدهنية، 
املناعة  ب��اأم��را���ش  اإ�سابة  م��ع��دالت  لديهم  كانت 
اأقل من االأ�سخا�ش الذين تناولوا دواء  الذاتية 
بعد  لوحدها،   "3 "اأوميغا  اأحما�ش  اأو  وهميا 
اأن  علما  املتابعة،  م��ن  �سنوات  خم�ش  م��ن  اأك���رث 
عامني  بعد  بالظهور  ب��داأ  املكمالت  ه��ذه  ت��اأث��ري 

من انطالق التجربة.

مزارعون يحملون اأزهار القطيفة املن�صقة يف �صلة من حقل يف �صواحي بنغالور. ا ف ب

كر�س كورتني كاردا�سيان 
يعر�سها لل�سخرية 

على  ل��ه��ا  ���س��ورا  كاردا�سيان   ال��واق��ع  كورتني  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  ن�����س��رت 
�سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل االجتماعي وهي ت�ستعر�ش 

ج�سمها مبالب�ش من الالتك�ش باللون الربتقايل ال�سيقة.
وكاأنها  وب���دت  ب�سكل ج��ان��ب��ي  ك��ورت��ن��ي  وق��ف��ت  ال�����س��ور  اإح����دى  ويف 

من  للكثري  عر�سها  مما  ج�سمها  انحناءات  يف  زائ��دا  وزن��اً  اكت�سبت 
اإن كان هذا الوزن الزائد  التعليقات من املتابعني الذين ت�ساءلوا 

ب�سبب تناولها الطعام اأو الأنها حامل بطفلها االأول من خطيبها 
ترافي�ش باركر؟

وحازت ال�سور على اإعجاب عدد   كبري جدا و�سل اإىل حوايل 
740 األف يف غ�سون �ساعات قليلة.


