
100 األف جندي رو�سي يتمركزون قرب حدود اأوكرانيا

ح�شود رو�شية جديدة يف بيالرو�شيا.. والناتو منزعج ب�شدة

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

   

عبداهلل بن زايد يتلقى ات�شاال 
هاتفيا من وزير خارجية اإيران

•• اأبوظبي-وام: 

ت��ل��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان وزير 
معايل  من  هاتفياً  �ت�شااًل  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 

ح�شني �أمري عبد�للهيان وزير خارجية �إير�ن.
وجهات  وتبادل  �لت�شاور  �لهاتفي  �الت�شال  خالل  جرى 

�لنظر جتاه عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
جماعة  بهجمات  �لهاتفي  �الت�شال  خ��الل  �شموه  ون��دد 
�شرورة  على  ..م�شدد�  �ل��دول��ة  على  �الإرهابية  �حلوثي 
باحلل  و�الل���ت���ز�م  �ملنطقة  يف  �خل��ط��ري  �لت�شعيد  وق��ف 
�ل�شيا�شي يف �ليمن، و�لذي ي�شتند �إىل �ملبادرة �خلليجية 
وخمرجات �حلو�ر �لوطني �ليمني وقر�ر جمل�س �الأمن 

�لدويل رقم 2216 �ل�شادر يف هذ� �ل�شاأن.

 االإمارات ت�شارك العامل اليوم 
احتفاله بيوم االأخوة االإن�شانية 

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملي  باليوم  �حتفاله  �لعامل  �ليوم  �الإم���ار�ت  ت�شارك 
�لعامة  �جلمعية  �ع��ت��م��دت��ه  �ل���ذي  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة 
لالأمم �ملتحدة بعد مبادرة تقدمت بها كل من �الإمار�ت 
�لر�بع  ي��وم  جعل  بهدف  وم�شر  و�لبحرين  و�ل�شعودية 
�لت�شامن  على  للت�شجيع  �شنوية  منا�شبة  ف��ر�ي��ر  م��ن 

و�لوحدة بني �لب�شر ون�شر قيم �لت�شامح وتقبل �الآخر.
)�لتفا�شيل �س3(

الإرهابي فجر قنبلة قتلته مع اأفراد من اأ�سرته ومن بينهم ن�ساء واأطفال

بايدن يعلن م�شرع زعيم داع�ش بغارة اأمريكية يف �شوريا

مقاتالت  تعرت�ش  بريطانيا 
جمهولة.. اقرتبت من اأجوائها

•• لندن-وكاالت:
�ع���رت����ش���ت ب���ري���ط���ان���ي���ا، �أم�������س، 
ط����ائ����ر�ت ق��ت��ال��ي��ة �ق����رتب����ت من 
�عرت��س  من  ي��وم  بعد  �أجو�ئها، 
�ل���ق���و�ت �جل���وي���ة �مل��ل��ك��ي��ة الأرب����ع 
طائر�ت قاذفة رو�شية ومر�فقتها 
وق�������ال  مم�����اث�����ل�����ة.  ع����م����ل����ي����ة  يف 
ن��اط��ق ب��ا���ش��م ���ش��الح �جل���و �مللكي 
�لريطاين: مت �إطالق مقاتالت 
ت��اي��ف��ون م��ن ���ش��الح �جل���و �مللكي 
بدعم  لو�شيموث،  يف  �لريطاين 
م���ن ن��اق��ل��ة ف��وي��ي��ج��ر م���ن �شالح 
�ل���ري���ط���اين بريز  �مل��ل��ك��ي  �جل����و 
نورتون، �شد طائر�ت تقرتب من 

منطقة �هتمام �ململكة �ملتحدة.
كما �أ�شاف لن نقدم �أي تفا�شيل 
�إ�شافية عن هذه �لعملية �جلارية 
ح��ت��ى �ك��ت��م��ال��ه��ا، وف����ق م���ا نقلت 

وكالة رويرتز.
وك�����������ان �������ش������الح �جل���������و �مل���ل���ك���ي 
�أربع  �أم�س،  �لريطاين �عرت�س، 
طائر�ت ع�شكرية رو�شية �قرتبت 

من �الأجو�ء �لريطانية.

حماولة  بي�شاو:  غينيا  حكومة 
االنقالب كانت ت�شتهدف قتل الرئي�ش 

•• بي�ساو-رويرتز:
ق���ال���ت ح��ك��وم��ة غ��ي��ن��ي��ا ب��ي�����ش��او �إن 
مبحاولة  قامو�  �لذين  �ملهاجمني 
كانو�  �الأ�شبوع  هذ�  فا�شلة  �نقالب 
ي�شتهدفون �غتيال �لرئي�س وكانو� 
�لتمويل  م��وؤ�م��رة جيدة  ج��زء� من 

وخمطط لها باإحكام.
ومل ت��ذك��ر �حل��ك��وم��ة �جل��ه��ة �لتي 
�لتي  �مل��ح��اول��ة  ور�ء  �أن���ه���ا  ُي��ع��ت��ق��د 
�لرغم  على  �ل��ث��الث��اء،  ي��وم  حدثت 
�شي�شوكو  �أوم����ارو  �لرئي�س  �أن  م��ن 
�إمبالو �أ�شار يف وقت �شابق �إىل �أنها 
قد تكون مرتبطة بتجارة �ملخدر�ت 
بيان  يف  �حلكومة  وقالت  �لدولية. 
يف وق��ت م��ت��اأخ��ر �الأرب���ع���اء �إن���ه 11 
بينهم  �ل��ه��ج��وم،  يف  قتلو�  �شخ�شا 
�شبعة �أفر�د من قو�ت �الأمن �لذين 
�أن����ق����ذو� �إم���ب���ال���و ورئ��ي�����س وزر�ئ�����ه 
م��ن �مل�����وت.  وذك����رت �حل��ك��وم��ة �أن 
م�شلحني جمهولني، يرتدون �لزي 
�مل����دين، د�ه���م���و� �ج��ت��م��اع��ا ملجل�س 
�ل���������وزر�ء ي�����وم �ل���ث���الث���اء �آخ���ذي���ن 

�مل�شاركني على غرة.

رئي�س بيالرو�شيا �ألك�شندر لوكا�شينكو خالل �جتماعه مع وزير �لدفاع �لرو�شي ونظريه �لبيالرو�شي يف مين�شك. )� ف ب( 

وكرر حتذير�ت �لغرب من �أن �أي 
ع����دو�ن رو���ش��ي �آخ����ر ���ش��ي��ك��ون له 
عليه  و�شيرتتب  وخيمة  عو�قب 

ثمن باهظ.
لن�شر  نية  �أي  �لناتو  لدى  ولي�س 
ق���و�ت يف �أوك��ر�ن��ي��ا يف ح��ال��ة غزو 
تعزيز  ب���د�أ يف  لكنه  ل��ه��ا،  رو���ش��ي��ا 
دفاعات �لدول �الأع�شاء �ملجاورة، 
ال �شيما �إ�شتونيا والتفيا وليتو�نيا 

وبولند�.
�لع�شكري  �لتحالف  يخطط  كما 
لتعزيز  دول����ة   30 ي�����ش��م  �ل����ذي 
دفاعاته يف منطقة �لبحر �الأ�شود 

بالقرب من بلغاريا ورومانيا.
�لكرملني،  ح�����س  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 
على  �ملتحدة  �لواليات  �خلمي�س، 
رو�شيا  �الأزم��ة بني  ت�شعيد  وقف 
و�ل���غ���رب ح���ول �أوك���ر�ن���ي���ا، غد�ة 
ثالثة  باإر�شال  �الأمريكي  �لقر�ر 
�آالف ع�شكري دعما لقو�ت �حللف 

�الأطل�شي يف �أوروبا �ل�شرقية.
�لكرملني  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
ننا�شد  ب���ي�������ش���ك���وف:  دم�����ي�����رتي 
�الأمريكيني  �شركاءنا  با�شتمر�ر 
�أن  م�شيفا  �لتوتر،  تاأجيج  وق��ف 
ومّررة  و��شحة  رو�شيا  خم��اوف 

متاما.                 

•• عوا�سم-وكاالت:

�ل��ع��ام حللف �شمال  ع��ر �الأم���ني 
ع���ن قلقه،  �الأط��ل�����ش��ي )�ل���ن���ات���و( 
تو��شل  رو�شيا  �أن  �إز�ء  �خلمي�س، 
ح�شدها �لع�شكري حول �أوكر�نيا، 
من  �مل���زي���د  �الآن  ن�����ش��رت  و�أن����ه����ا 
�ل���ق���و�ت و�مل���ع���د�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�أي وقت  م���ن  �أك����ر  ب��ي��الرو���ش��ي��ا 
عاما  �ل���ث���الث���ني  خ�����الل  ����ش���اب���ق 

�ملا�شية.
لدى رو�شيا �الآن �أكر من 100 
بالقرب  يتمركزون  ج��ن��دي  �أل���ف 
�ل�شمالية و�ل�شرقية  من �حلدود 
الأوك��ر�ن��ي��ا، ما يثري خم��اوف من 
�أخرى  �حتمال غزو مو�شكو مرة 
كما  �ل�شابقة،  �ل�شوفيتية  للدولة 
وزعزعة   ،2014 �لعام  يف  فعلت 
����ش��ت��ق��ر�ر �الق��ت�����ش��اد �الأوك�����ر�ين، 
�أن  �لرو�س  �مل�شوؤولون  فيما ينفي 

يكون هناك غزو خمطط له.
�لرو�شي  �ل����دف����اع  وزي�����ر  و���ش��ه��د 
�����ش����ريج����ي ����ش���وي���ج���و ت����دري����ب����ات 
رو�شيا  غرب  يف  �حلية  بالذخرية 
�إطار  يف  �خلمي�س  �أم�س  �لبي�شاء 
�لع�شكري  �ل���ن�������ش���اط  ت�������ش���اع���د 

بالقرب من �أوكر�نيا.

يف  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت  ع��دد  يرتفع 
بدعم  �أل��ف��ا،   30 �إىل  بيالرو�شيا 
�لقو�ت �خلا�شة، و�لطائر�ت  من 
و�شو�ريخ  �مل���ت���ط���ورة،  �مل��ق��ات��ل��ة 
ق�شرية  �ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة  �إ����ش���ك���ن���در 
�مل����دى، و�أن��ظ��م��ة �ل���دف���اع �جلوي 

�ل�شاروخي �إ�س400-.

وقال ين�س �شتولتنرغ لل�شحفيني 
مبقر �لناتو يف بروك�شل: “خالل 
�الأي�����ام �مل��ا���ش��ي��ة، ���ش��ه��دن��ا حتركا 
كبري� للقو�ت �لع�شكرية �لرو�شية 
�أكر  ه���و  ه���ذ�  ب��ي��الرو���ش��ي��ا.  �إىل 
�حلرب  منذ  هناك  رو�شي  �نت�شار 
�أن  �أنه من �ملرجح  �لباردة. وتابع 

و�أ�����ش����اف ق���ائ���ال: ل���ذل���ك، نحن 
نتحدث عن جمموعة و��شعة من 
�لقدر�ت �لع�شكرية �حلديثة. كل 
�لقو�ت  �شيقرتن مع مناورة  هذ� 
�ل�شنوية،  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل���ن���ووي���ة 

و�ملتوقع �إجر�وؤها هذ� �ل�شهر.
ودعا رو�شيا �إىل خف�س �لت�شعيد، 

•• الفجر – خرية ال�سيباين

�لعمالقة  ����ش���ورت���ه  ل�������ش���ق  مت 
در�ب����زي����ن حديقة  ع��ل��ى  مب���ه���ارة 
�شاو بينتو، �ملتنزه �ملجاور لتجمع 

�جلمهورية يف ل�شبونة.
 لقد فاز �أندريه فينتور� برهانه، 
�ملتطرف،  �ليميني  حزبه  وحقق 
تاريخيا  �خ��رت�ق��ا  )ك��ف��ي(  �شيغا 
يوم  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  يف 

�الأحد 30 يناير.
�أمام  �مل���ارة  �شار  قليلة،  �أي���ام  قبل 
م���ل�������ش���ق���ات زم��������ور �ل���رت���غ���ايل 
�لناخبني  �أن  غ��ري  م���ب���االة.  ب��ال 
منحو� بن�شبة 7 فا�شل 2 باملائة 
�ل�شابق  �ل��ن��ج��م  ل��ه��ذ�  �أ���ش��و�ت��ه��م 
لل�شا�شة �ل�شغرية، و�لذي ��شتهر 
يف(  ت��ي  �م  )���ش��ي  لقناة  بالتعليق 
بنفيكا،  م��ب��اري��ات  على  �خل��ا���ش��ة 
ثم  بالعا�شمة،  �لقدم  ك��رة  ن��ادي 

وا عن اأعلى ثالثة خماوف: عبرّ
اخلوف من احلرب ينت�شر على االأملان!

•• الفجر - نينون رينو:

�الأملان.  �أعلى ثالث خماوف عّر عنها  �إىل  �ن�شمت جبهتان جديدتان 
�لعميق  باملائة منهم �خل��وف   70 �إىل  �الأ�شعار  �الرت��ف��اع �حل��اد يف  �أع��اد 
�لطبيعة  لكن  �هتماماتهم.  ر�أ���س  �الآن على  �أ�شبح  �لذي  �لت�شخم،  من 
منهم،  باملائة   62 تقلق  �لعامل  يف  للو�شع  متز�يد  ب�شكل  �ملتوقعة  غري 
�ىل درجة متابعة عو�قب �لوباء على �قت�شاد �لبالد، وهو �خلوف �لذي 

يتقا�شمه 66 باملائة من �الأملان.
هذ� �ل�شعور بعدم �ال�شتقر�ر �جليو�شيا�شي �ملتز�يد، �لذي ك�شف عنه يوم 
�لثالثاء �لتقرير �ل�شنوي عن �الأمن �ل�شادر عن مركز �ال�شرت�تيجية 
�لذي  وفًقا لال�شتطالع  ن��ز�ع م�شلح.  �خل��وف من  �إحياء  �أع��اد  و�الإد�رة، 
ا  �أجر�ه معهد �ألينباخ للموؤ�ش�شة يف �أو�ئل �شهر يناير بني 1090 �شخ�شً
مهددون  �أن��ه��م  �مل�شتطلعني  م��ن  باملائة   21 ي�شعر  �ل�شكان،  ميثلون 

عام. قبل  باملائة  �شخ�شًيا باحلرب �شد 10 
)�لتفا�شيل �س10(

�أثناء كتابته  �الإجر�مية،  �الأخبار 
ك���وري���و د� م��ان��ه��ا، لو  ع���م���ود� يف 

فيغارو �ملحلية.
زلز�ل �شيا�شي �شغري

باثني  �ل����ف����وز  يف  ف���ن���ت���ور�  جن����ح 
م���ق���اب���ل مقعد  م����ق����ع����ًد�،  ع�������ش���ر 

�ل���غ���رف���ة  ل�������ش���احل���ه يف  و�ح���������د 
�شغري  زل����ز�ل  والي��ت��ه��ا.  �ملنتهية 
ن�����ش��ف قرن  ب��ع��د  �ل���رت���غ���ال،  يف 
تقريًبا من ثورة �لقرنفل ونهاية 
�أوليفري�  �أنطونيو دي  دكتاتورية 

�شاالز�ر.    )�لتفا�شيل �س13(

مواقــيت ال�صالة
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�لرئي�س �الأمريكي ونائبته مع فريق �الأمن �لقومي يتابعون �لغارة من غرفة �لعمليات. )� ف ب(

�أندريه فينتور� يتظاهر خلف الفتة كتب عليها �شيغا �أو �ملوت

�الأملان يخافون �حلرب

زلزال �سيا�سي �سغري يف البتغال:

اأ�شباب اخرتاق اأندريه فينتورا، زمور الربتغايل !

برملان حو�ش املتو�شط يدين ب�شدة ا�شتهداف ميلي�شيا 
احلوثي االإرهابية ملن�شاآت ومناطق مدنية باالإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�أعرب برملان حو�س �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط عن ت�شامنه مع دولة �الإمار�ت و �إد�نته 
ب�شدة ��شتهد�ف جماعة �حلوثي �الإرهابية ملن�شاآت ومناطق مدنية بدولة �الإمار�ت.

وتلقي معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي ر�شالة بهذ� �ل�شدد من 
�لرملان �لذي يتكون من 33 دولة، وي�شم 13 �حتاد� ومنظمة دولية. 

وبرملانا �شد هذ�  و�شعبا  �الم���ار�ت حكومة  دول��ة  ت�شامنه مع  �ل��رمل��ان عن  و�أع���رب 
مثل  �أن  موؤكد�  �أ�شكاله  بجميع  �الره��اب  مكافحة  جلهود  وتاأييده  �جلبان  �لهجوم 
هذه �لهجمات �الإرهابية الت�شكل تهديد� لدولة �الإمار�ت فح�شب بل لكل دول حو�س 
و��شتنكاره  رف�شه  �ملتو�شط  �البي�س  حو�س  برملان  و�أك��د  �ملتو�شط.  �الأبي�س  �لبحر 
ب�شدة وب�شكل قاطع جلميع �أ�شكال �الرهاب ، و�أعرب عن ت�شامنه مع دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وتعازيه لذوي �ل�شحايا ومتنياته بال�شفاء �لعاجل للجرحي.
)�لتفا�شيل �س3(
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�ص 18

�شيف بن زايد ي�شهد انطالق مبادرة 
اأو�شن اخلريية الإن�شانية العاملية 

اأخبار الإمارات

عقوبات وتهديدات.. هل بداأ بايدن 
مراجعة �شيا�شاته جتاه احلوثي؟

عربي ودويل

خرباء حتكيم: تقنية “احلكم الآيل” يف مونديال الأندية 
تعزز ا�شتخدامات الذكاء ال�شطناعي يف كرة القدم

الفجر الريا�شي
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حممد بن را�شد يعلن اإطالق اأجمل مبنى 
على وجه االأر�ش يف 2022-02-22

•• دبي-الفجر: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  قال �شاحب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ح�شاب  على  تغريدة  يف 
���ش��م��وه �ل�����ش��خ�����ش��ي يف 

)تويرت(:
�الإخ�������وة و�الأخ���������و�ت.. 
على  م����ب����ن����ى  �أج������م������ل 
�شتطلقه  �الأر����س  وج��ه 
�الإم�����������ار�ت ل���ل���ع���امل يف 

 2022-02-22
�شيكون   2022 ع���ام 
��شتثنائياً  ع������ام������اً 
ل����دول����ة �الإم��������ار�ت 
�ملتحدة  �لعربية 

باإذن �هلل.

اأدنوك تعلن عن اكت�ساف موارد من الغاز الطبيعي يف منطقة بحرية يف اإمارة اأبوظبي

•• عوا�سم-وكاالت:

�أم�����س مقتل  ب��اي��دن،  �أع��ل��ن �لرئي�س �الأم��ريك��ي ج��و 
زعيم تنظيم د�ع�س �أبو �بر�هيم �لها�شمي �لقري�شي، 

�إثر غارة �أمريكية يف �شوريا.
�ملا�شية،  قبل  �لليلة  يف  �الأبي�س:  للبيت  بيان  وذك��ر 
وحتت �إ�شر�يف، جنحت �لقو�ت �لع�شكرية �الأمريكية 
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ملكافحة  ���ش��وري��ا يف  ���ش��م��ال غ���رب  يف 
�الإرهاب حلماية �ل�شعب �الأمريكي وحلفائنا، وجعل 

�لعامل مكانا �أكر �أمانا.
�مل�شلحة،  قو�تنا  و�شجاعة  مهارة  وبف�شل  و�أ���ش��اف: 
�إب���ر�ه���ي���م �لها�شمي  �أب����و  �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى  مت��ك��ن��ا م���ن 
�لقري�شي - زع��ي��م د�ع�����س. وت��اب��ع: وق��د ع��اد جميع 
�إىل  �الأمريكيني �شاملني من �لعملية. و�شاأوجه كلمة 

�ل�شعب �الأمريكي يف وقت الحق.
�ملتطرف،  د�ع�س  تنظيم  �أعلن   ،2019 �أكتوبر  ويف 
عر �لوكالة �لتابعة له �أعماق، تعيني خليفة �أبي بكر 

�لبغد�دي، �لذي قتل يف غارة جوية.
�أبي  تعيني  يعلن  د�ع�����س  �إن  حينها  �أع���م���اق  وق��ال��ت 

�إبر�هيم �لها�شمي �لقري�شي خليفة له.
�الأمريكية  ب�����االإد�رة  كبري  م�����ش��وؤول  ق��ال  �ل�شياق  يف 
�إبر�هيم  �أب��و  د�ع�س  تنظيم  زعيم  �إن  �م�س  لرويرتز 
من  �أف��ر�د  مع  قتلته  قنبلة  فجر  �لقر�شي  �لها�شمي 

�أ�شرته، من بينهم ن�شاء و�أطفال.
و��شتهدفت �لعملية �الأمريكية وفق مر��شلي فر�ن�س 

باأ�شجار  �أر���س حماطة  بر�س، مبنى من طبقتني يف 
�لزيتون. وت�شّرر �لطابق �لعلوي منه ب�شدة وغطى 
�لدخان �الأ�شود �شقفه �لذي �نهار جزء منه. وتبعرت 

حمتويات �ملنزل �لذي �نت�شرت بقع دماء يف �أنحائه.
هذ� ونّفذت �لقو�ت �خلا�شة �الأمريكية عملية �إنز�ل 
جوي نادرة يف �شمال غرب �شوريا بحثاً عن �إرهابيني 
مل تت�شح هوياتهم بعد، يف عملية و�شفها �لبنتاغون 
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  وف��ق  و�أ�شفرت  بالناجحة، 

�الن�شان، عن مقتل 13 �شخ�شاً بينهم 7 مدنيني.

و�أوردت وز�رة �لدفاع �الأمريكية )�لبنتاغون( يف بيان 
�أم�س نّفذت �لقو�ت �الأمريكية �خلا�شة باإمرة �لقيادة 
�ملركزية �الأمريكية مهمة ملكافحة �الإرهاب يف �شمال 
غ���رب ���ش��وري��ا، وق��ال��ت �إّن �مل��ه��م��ة ك��ان��ت ن��اج��ح��ة ومل 

ت�شجل خ�شائر يف �شفوفها.
�أربعة  13 قتياًل على �الأقل بينهم  و�أح�شى �ملر�شد 
بد�أت  �لتي  �لعملية  خ��الل  ق�شو�  ن�شاء  و3  �أط��ف��ال 
�الأرب��ع��اء �خلمي�س،  ليل  بعد منت�شف  ب��اإن��ز�ل ج��وي 

وتبعتها ��شتباكات ��شتمرت الأكر من �شاعتني.

•• عوا�سم-وكاالت:

لليوم �لر�بع على �لتو�يل، تتو��شل �ملعارك �لعنيفة بني 
جهة  من  �ل�شعبية  باملقاومة  م�شنود�ً  �لوطني  �جلي�س 
و�مللي�شيا �حلوثية من جهة �أخرى على �متد�د �جلبهة 

�ل�شمالية �لغربية ملاأرب.
�جلي�س  ق���و�ت  �أن  �خل��م��ي�����س،   ، ع�شكري  م�����ش��در  و�أك����د 
عنيف  هجوم  بعد  ما�س  حم��ز�م  تاأمني  �أم�س  ��شتكملت 
�شنته فجر�ً على �آخر �ملو�قع �مل�شتحدثة للحوثيني. كما 
تاأمني �جلبهة من ميمنة و�دي �جلفرة يف  متكنت من 
ب��اجت��اه طريق  �ملتقدمة يف جم��زر  �مل��و�ق��ع  مدغل حتى 

�جلوف.
بارتكاب  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ف��ي��ه  ت�شتمر  وق���ت  ويف 
�ن��ت��ه��اك��ات بحق �مل��دن��ي��ني، دع��ا ب��رمل��ان��ي��ون �أورب���ي���ون �إىل 
و�شع �مليلي�شيا على قو�ئم �الإرهاب �لعاملي، ال�شتخد�مها 
�الأ�شلحة يف  باالإ�شافة لتخزين  ب�شرية،  دروعاً  �ملدنيني 

�ملوؤ�ش�شات �ملدنية، و�شن هجمات عابرة للحدود.
�لرملانية  �لكتلة  نظمتها  ن���دوة  يف  �ل��رمل��ان��ي��ون،  و�أك���د 
حل��زب مي��ني �ل��و���ش��ط �مل��ع��ت��دل ب��ال��رمل��ان �الأوروب�����ي، �أن 
وتخزن  ب�شرية،  دروع���اً  �ملدنيني  ت�شتخدم  �مليلي�شيات 
�ل�شكنية  �لتجمعات  �الأ�شلحة يف موؤ�ش�شات مدنية، مثل 

و�ملد�ر�س و�مل�شت�شفيات، ومطار �شنعاء �لذي حولوه �إىل 
قاعدة ع�شكرية.

ب�شكل  و�ل�شغط  �لعمل  �شيتم  �أن���ه  �إىل  لفتو�  ك��ذل��ك، 
�مليلي�شيا على قو�ئم �الإره��اب، وفق ما  عاجل لت�شنيف 

نقلت �شحيفة �ل�شرق �الأو�شط، �أم�س �خلمي�س.
بالزونا،  ف��ال��ريو  �الأوروب������ي،  �ل���رمل���ان  م�شت�شار  وق���ال 
بح�شب ما نقلت م�شادر مينية ر�شمية، �إنه �شدد خالل 
�ملدنيني  �حلوثي  ��شتخد�م  بعنو�ن  ج��اءت  �لتي  �لندوة 
دروعاً ب�شرية على �شرورة �إثارة ق�شية هجوم �مليلي�شيات 

على �ملدنيني.
ب��ح��زب �هلل من  ���ش��رورة ك�شف �شلتهم  ع��ل��ى  �أك���د  ك��م��ا 
قائمة  على  وو�شعهم  و�ال�شرت�تيجية،  �لتدريب  حيث 

�ملنظمات �الإرهابية.
يف مو�ز�ة ذلك، نقلت �مل�شادر عن نائبة رئي�س �لرملان 
�الحتاد  دع��م  �شرورة  تاأكيدها  بي�شرنو،  بينا  �الأوروب���ي 
يف  �ليمني  و�ل�شعب  �مل��دين  �ملجتمع  ملنظمات  �الأوروب���ي 

حربهم �شد �الإرهاب.
كذلك، �أ�شارت �إىل ��شطهاد �حلوثيني للن�شاء و�لفتيات، 

وكذلك �الأطفال، وعملية �لتلقني �لعقائدي.
�إىل ذلك، قال �لرملاين فولفيو مارت�شيلو �إن �مليلي�شيات 

�حلوثية ت�شتخدم �ملدنيني دروعاً ب�شرية.

ال�شحة العاملية: هدنة من كورونا 
اجلائحة تنهي  قد  اأوروب���ا  يف 

•• كوبنهاغن-اأ ف ب:

�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  �أع��ل��ن��ت 
�خلمي�س �أنه بعد عامني من تف�شي 
�أوروب�������ا  ت���دخ���ل  ق����د  كوفيد19-، 
ب�شبب  قريًبا يف فرتة هدوء طويلة 
و�نت�شار  �ملرتفعة  �لتلقيح  م��ع��ّدالت 
خطورة  �الأق��ل  �أوم��ي��ك��رون  �ملتحّورة 

و�قرت�ب �نتهاء ف�شل �ل�شتاء.
وق����ال م��دي��ر �ل��ف��رع �الأوروب������ي من 
هان�س  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
�أن  “يجب  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  ك��ل��وغ��ه 
�الأعلى  �حل��م��اي��ة  ف���رتة  �إىل  ُي��ن��ظ��ر 
�أن��ه��ا هدنة ق��د جتلب لنا  ه��ذه على 

�شالًما د�ئًما.
و�أ������ش�����اف ه�����ذ� �ل�������ش���ي���اق �ل������ذي مل 
ن�������ش���ه���ده م������ن ق����ب����ل خ�������الل ه����ذه 
�أن  �إمكانية  �أم��ام  يجعلنا  �جلائحة، 
ت��ك��ون ه��ن��اك ف���رتة ه����دوء طويلة. 
لكننا  ت��ن��ت��ِه  مل  �جل��ائ��ح��ة  �أن  و�أك����د 
��شتعادة  فيه  ميكننا  فريد  و�شع  يف 
�أال  وعلينا  �ل�شيطرة  ع��ل��ى  �ل��ق��درة 
�أن  �إىل  و�أ�شار  �لفر�شة.  هذه  نفّوت 
ا يف و�شع �أف�شل  �أوروبا �شتكون �أي�شً
للمر�س  جديد  تف�شي  �أي  ملو�جهة 
�أك��ر �شر�وة من  حتى مع متحّورة 
�أوميكرون. وقال كلوغه: من �ملمكن 
�جلديدة  ل��ل��م��ت��ح��ّور�ت  �ال���ش��ت��ج��اب��ة 
فر�س  ب���دون  ح��ت��ًم��ا،  �شتظهر  �ل��ت��ي 

�لتد�بري �ملُعيقة.

)�لتفا�شيل �س27 (

اجلي�ش اليمني يتقدم �سمال غرب ماأرب بعد هجوم عنيف

برملانيون اأوروبيون يدعون لو�شع احلوثيني على قوائم االإرهاب

اأدنوك تعلن عن اكت�ساف موارد من الغاز الطبيعي يف منطقة بحرية يف اإمارة اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة حتول خدمات مركز �شعادة املتعاملني يف دبي اإىل ذك�ية 
•• دبي -وام: 

�ل���������ش����ن����اع����ة  وز�رة  �أع������ل������ن������ت 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة عن �إغالق 
�إمارة  يف  �ملتعاملني  �شعادة  مركز 
�إىل  �ملركز  خدمات  وحتويل  دب��ي، 
و�لتطبيق  �الإل�����ك�����رتوين  �مل���وق���ع 
�لذكي �ملتوفر على متاجر  "�أبل" و 
"�أندرويد" �أو عر مركز �الت�شال 
 600565554 �ل����رق����م  ع���ل���ى 
�إيجاباً على �الرتقاء  ومبا ينعك�س 
�أعلى  وحتقيق  �ملتعامل،  بتجربة 

�ملتعامل يف �حل�شول على �خلدمة 
يعزز مفاهيم  وي�شر، مبا  ب�شهولة 
�ل�شعادة، ومتا�شياً مع ��شرت�تيجية 
�حل��ك��وم��ة ل��ل��ت��ح��ول �الإل���ك���رتوين 
حتقيق  يف  ي�شهم  ومب���ا  و�ل���ذك���ي، 
�ملوؤ�شر�ت �لوطنية يف هذ� �الإطار، 
كما يوفر �لظروف �ملالئمة لدعم 
هدف �لو�شول �إىل �لرقم 1 عاملياً 

يف �خلدمات �لذكية.
�أن  �ل����وز�رة،  وكيل  �شعادة  و�أو���ش��ح 
�ملن�شات  �إىل  �خل���دم���ات  حت��وي��ل 
�الإل����ك����رتون����ي����ة و�ل�����ذك�����ي�����ة، ج���اء 

ورقمنه  �ل��ذك��ي  �ل��ت��ح��ول  ت�شريع 
وطنية  روؤي������ة  ���ش��م��ن  �خل����دم����ات 
لت�شجيع  م�����ش��ع��ى  ويف  و�����ش���ح���ة، 
و��شتخد�م  تبني  على  �ملتعاملني 
طرق  وتطوير  �لذكية  �خل��دم��ات 

�حل�شول عليها.
و�أكد �شعادة عمر �شوينع �ل�شويدي 
وكيل وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
تاأتي  �خل��ط��وة  ه���ذه  �أن  �مل��ت��ق��دم��ة 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  �ن�����ش��ج��ام��اً 
باأن تكون حكومة �الإمار�ت �شريعة 
�لتطور�ت  مل���و�ك���ب���ة  �ال���ش��ت��ج��اب��ة 

م�����ع�����دالت �الإجن�����������از و�ل���������ش����ع����ادة 
للمتعاملني.

وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار �شعي 
و�لتكنولوجيا  �ل�����ش��ن��اع��ة  وز�رة 
م�شتهدفات  لتحقيق  �مل��ت��ق��دم��ة، 
�لذكية"،  �الإم����������ار�ت  "حكومة 
ومتا�شياً مع �لتوجهات �حلكومية 
�أعلى  وحتقيق  �خل��دم��ات  لرقمنه 

م�شتويات �لكفاءة فيها.
وتعد وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
�جلهات  �أو�ئ��������ل  م����ن  �مل���ت���ق���دم���ة، 
تبنت  �ل��ت��ي  �الحت��ادي��ة  �حلكومية 

وحلول  �لكفاءة،  عالية  ب��اإج��ر�ء�ت 
�بتكارية توفر خدماتها على مد�ر 
كما  �ل�شنة،  �أي��ام  وط��و�ل  �ل�شاعة، 
مبادئ  م��ع  �ل��ت��ح��ول  ه��ذ�  ين�شجم 
حتقيق  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �خل��م�����ش��ني، 
�لرقمي و�لتقني و�لعلمي  �لتفوق 
لدولة �الإم��ار�ت، ب�شورة تر�شخها 
و�ل�شركات  ل���ل���م���و�ه���ب  م�����رك�����ز�ً 

و�ال�شتثمار�ت.
�إن حت���ول خدمات  ���ش��ع��ادت��ه  وق���ال 
م��رك��ز ���ش��ع��ادة �مل��ت��ع��ام��ل��ني يف دبي 
�إىل �لنهج �لرقمي، �شي�شهل رحلة 

�مل��ت��ع��ام��ل��ني ح����ول خ��دم��ات��ه��ا من 
خ������الل �مل���ن�������ش���ات �الإل���ك���رتون���ي���ة 
�الأولوية لفئات  �ملختلفة، و�شتظل 

كبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم.
ت�شتند  �ل����وز�رة  �إن  �شعادته  وق���ال 
لدى  �ل�شعادة  موؤ�شر�ت  نتائج  �إىل 
 ،2021 ع����ام  �مل��ت��ع��ام��ل��ني خ����الل 
�ل�شعادة  ن�شبة  جت����اوزت  و�ل��ذي��ن 
و�لر�شا لديهم ن�شبة %90، حيث 
�أ�شبوعياً  م��وؤ���ش��ر�َ  �ل����وز�رة  ط���ورت 
لديهم  �ل�شعادة  م�شتويات  لر�شد 
عند ح�شولهم على �خلدمات عر 

رئا�شة  م���ك���ت���ب  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
تن�شجم  ب�شورة  �ل����وزر�ء،  جمل�س 
م��ع م��ا ب��ذل��ت��ه �ل��دول��ة م��ن جهود 
و�لذكي  �ل��رق��م��ي  للتحول  ك��ب��رية 
وب�شورة  �خل����دم����ات،  ت���ق���دمي  يف 
ت�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق �أع����ل����ى درج�����ات 
�ملتعاملني،  لدى  و�ل�شعادة  �لر�شا 
ك���م���ا �أن������ه ي��ت��ي��ح ك���اف���ة �خل���دم���ات 
�أي  وم���ن  وم���رن���ة  �شل�شة  ب�����ش��ورة 
ولن  �الإن��رتن��ت.  �شبكة  عر  مكان 
�ل����وز�رة ج��ه��د�ً يف �الإجابة  ت��دخ��ر 
ع��ل��ى �ال���ش��ت��ف�����ش��ار�ت �ل������و�ردة من 

كفاءة  لتعزيز  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع 
تلك �خل��دم��ات و�ت��خ��اذ �إج����ر�ء�ت 
م�شتوياتها  ل��ت��ع��زي��ز  ت�شحيحية 

ب�شكل م�شتمر.

ال�شحة جتري 491،658 فح�شا ك�شفت عن 2،232 اإ�شابة جديدة بفريو�ش 
كورونا امل�شتجد و1،427 حالة �شفاء 

••   اأبوظبي - وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �مل�شابة  �حل���االت 
و�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 491،658 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة 

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

نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 2،232 
م��ن جن�شيات  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 
�ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة، 
 851،537 �مل�شجلة  �حل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة، 

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

حالة.  2،253
وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 

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

�شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   1،427 �شفاء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
�لتام  19" وت��ع��اف��ي��ه��ا   - "كوفيد  �مل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
�لالزمة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د  �مل��ر���س  �أع���ر�����س  م��ن 
�ل�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالة.   780،893

ال�شحة تعلن تقدمي 28،487 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي - وام:

ل��ق��اح كوفيد19-  م��ن  28،487 ج��رع��ة  ت��ق��دمي  ع��ن  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�م�س  حتى  تقدميها  مت  �ل��ت��ي  �جل��رع��ات  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل 
23،637،821 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 239 جرعة لكل 100 �شخ�س. وياأتي ذلك متا�شيا 
�إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن  �ل��وز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً  مع خطة 

�لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

�شيف بن زايد ي�شهد انطالق مبادرة اأو�شن اخلريية االإن�شانية العاملية ويزوراإيدك دبي 2022

�شخ�س  م���ل���ي���ار   3.5 وي�����ع�����اين 
ح���ول �ل��ع��امل م��ن �أم���ر�����س �لفم، 
مر�جع  م��ل��ي��ار   3.2 �ُشخ�س  ك��م��ا 
و�أكر  �الأ���ش��ن��ان،  بت�شو�س  م�شاب 
يو�جه  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   530 م���ن 
وتتز�يد  �الأ�شنان،  ت�شو�س  م�شكلة 
�لدول  يف  با�شتمر�ر  �الأرق����ام  ه��ذه 
�للثة  �أم��ر����س  تعد  كما  �ل��ن��ام��ي��ة، 
�شيوًعا، حيث  �الأمر��س  �أك��ر  من 
% من   50 �إىل  ي�شل  م��ا  ت�شيب 

�شكان �لعامل.
�ل�شيخ  �شمو  ز�ر  ذل���ك  غ�����ش��ون  يف 
���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 
�ل���دويل  �الإم������ار�ت  مل��وؤمت��ر  �ل�26 
ل���ط���ب �الأ�����ش����ن����ان وم���ع���ر����س طب 
�ل���ع���رب���ي »�إي��������دك دبي  �الأ�����ش����ن����ان 

فقط  ل��ي�����ش��ت  �آالم  م���ن  ي�شببه  مل���ا 
م���رت���ب���ط���ة ب����االأ�����ش����ن����ان ف���ق���ط بل 

باجل�شد ب�شفة عامة".
تفا�شيل  ع��ن  �إع��الن��ه��ا  ���ش��ي��اق  ويف 
�لرنامج، �أو�شحت �للجنة �ملنظمة 
للمبادرة عن �آلية �لعمل �لتي �شيتم 
تدريب  على  تن�س  و�لتي  �تباعها 
�لتخ�ش�شات  جميع  م��ن  �الأط��ب��اء 
باأهمية  �ملجتمع  لتوعية  �لطبية 
من  �ل��وق��اي��ة  يف  �لفموية  �ل�شحة 
�الأمر��س م�شتقباًل وتنفيذ �ملبادرة 
�لتخ�ش�شات  ج��م��ي��ع  خ����الل  م���ن 
و�ملد�ر�س  �لنفع  �لطبية وجمعيات 
ين�شمون  �ل�����ذي�����ن  و�الأع�����������ش�����اء 
للمبادرة ليكون جزًء� ال يتجز�أ من 
�لعمل �ليومي �شمن بروتوكوالت 

يف  للمر�جعني  و�ل��وق��اي��ة  �ل��ع��الج 
�لرعاية  يف  �لتخ�ش�شية  �لعياد�ت 
و�مل�شت�شفيات  �الأول���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�لعام،  �خلا�س  �لقطاع  يف  وذل��ك 
�لربحية  غري  �ملوؤ�ش�شات  و�إ���ش��ر�ك 
و�لكليات  و�جل��ام��ع��ات  و�مل���د�ر����س 
�ل�شحية و�لطبية جلعلهم �شركاء 
لتحقيق  �ملبادرة  يف  �إ�شرت�تيجيني 
و�ل��ف��ري��دة من  �ل�شامية  �الأه���د�ف 
�لعامل،  �إىل  �الإم�����ار�ت  م��ن  نوعها 
�ل�شركات  �ن�شمام  �إىل  باالإ�شافة 
�خلا�شة من منتجي �أدو�ت �ل�شحة 
�ل��ف��م��وي��ة �إىل �مل���ب���ادرة ك��ج��زء من 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية غري �لربحية 
�أهد�فها  وحت��ق��ي��ق  �مل���ب���ادرة  ل��دع��م 

�لنبيلة.

•• دبي-وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�الإعالن  �لد�خلية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�خلريية  "�أو�شن  مل��ب��ادرة  �لر�شمي 
جولته  خالل  �لعاملية"  �الإن�شانية 
يف موؤمتر �الإم��ار�ت �ل��دويل لطب 
�الأ�شنان  ط��ب  وم��ع��ر���س  �الأ���ش��ن��ان 

. "2022 دبي  "�إيدك 
�للو�ء  �جل���ول���ة  يف  ���ش��م��وه  ور�ف�����ق 
�لري�شي  ن��ا���ش��ر  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ز�رة  ع�����ام  م��ف��ت�����س 
�ل���دك���ت���ور ع���ب���د �ل�������ش���الم �مل�����دين، 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���الحت���اد 
�الأ�شنان  ل��ط��ب  �ل���ع���امل���ي  �ل��ع��ل��م��ي 
�إندك�س  ورئ��ي�����س  دبي"  و"�إيدك 
�إدو�ب  روب��رت  و�لدكتور  �لقاب�شة، 
نيويورك  مللتقى  �لتنفيذي  �ملدير 
باالإ�شافة  �الأ�شنان،  لطب  �لكرى 
�ل���دويل لطب  �الحت���اد  رئي�س  �إىل 
�الأ�����ش����ن����ان، ورئ���ي�������س �الأك���ادمي���ي���ة 
وروؤ�شاء  �الأ���ش��ن��ان،  لطب  �ل��دول��ي��ة 
و�لطبية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل������وؤمت������ر�ت 
�جلمعيات  وروؤ����ش���اء  و�لتعليمية، 
و�جلامعات و�لنقابات من خمتلف 
�أنحاء �لعامل، كما كرم �شموه على 
ه��ام�����س �ل���زي���ارة ف��ري��ق ع��م��ل قمة 

�أقدر �لعاملية.
�لنوعية  �مل���ب���ادرة  "�أو�شن"  وت��ع��د 
�الإن�شانية �الأوىل من نوعها و�لتي 
�أطلقتها موؤ�ش�شة �إندك�س �لقاب�شة 

�لعملية و�لعرو�س �لتو�شيحية.
 و�أعرب �لعديد من �لعار�شني عن 
يعزز  الأن���ه  دب��ي  الإي���دك  تقديرهم 
ق��ط��اع ط��ب �الأ���ش��ن��ان ككل ويوطد 
�لفر�س  ل��ن��م��و  �ل�������دويل  �ل����دع����م 

و�الأعمال.
�الأمني  مو�شيال  فين�شيزو  وق���ال 
�لنز�هة �الأكادميية  �لوطني ملكتب 
ثقافة  ك��ان��ت  "لطاملا  �الإي��ط��ال��ي��ة: 
ط���ب �الأ����ش���ن���ان ج�����زء�ً �أ���ش��ا���ش��ي��اً يف 
يعتر  ول�����ذل�����ك  م���ه���ن���ت���ن���ا.  ب����ن����اء 
�لنز�هة  م��ك��ت��ب  وم�����ش��روع  �إي�����دك 
لقطاع  متميز�ً  منر�ً  �الأكادميية 
.و�ل���ي���وم وبف�شل  �الأ����ش���ن���ان.  ط��ب 
طب  يف  �مل���ل���ح���وظ���ة  �ل�����ت�����ط�����ور�ت 
�أت��ي��ح��ت لنا م���و�د وطرق  �الأ���ش��ن��ان 
جديدة لتطبيق �لعالجات �الأمثل 
�أو عملية  تكون جمالية  و�لتي قد 
�لزمن."  م��ع  ث��اب��ت��ة  ح��ت��م��اً  لكنها 
ناجي،  جم����د  �ل���دك���ت���ور  و�أع��������رب 
�لتجميل يف  ق�شم  ورئي�س  موؤ�ش�س 
عن  �الأ�شنان  لطب  ليرتي  عيادة 
دبي  "�إيدك  يف  للم�شاركة  حما�شه 
ح�شور  ي�شعدين  2022" وقال: 
�لدورة �ل 26 ل� �إيدك دبي 2022 
وعودة �لعمل �إىل طبيعته كما كان 
قبل جائحة كورونا، �إنه من �ملثري 
�شركات  ك���اف���ة  روؤي������ة  ل���الإع���ج���اب 
يف  حا�شرة  �الأ�شنان  طب  وعياد�ت 
�إىل عدد كبري من  �إ�شافة  �ملوؤمتر 
مبزيد  ون��اأم��ل  و�لهيئات،  �الأط��ب��اء 
من �لنجاح ونقدر ��شت�شافة �إيدك 

متا�شياً مع م�شوؤولياتها �ملجتمعية، 
�لعلمية  وبالتعاون مع موؤمتر�تها 
و�الإن�شانية  و�لتعليمية  و�لطبية 
تهدف  حيث  �شركائها،  م��ن  ودع���ٍم 
�إىل حت�����ش��ني �شحة  �مل���ب���ادرة  ه���ذه 
�ل���ف���م و�الأ����ش���ن���ان و�ل��ق�����ش��اء على 

ت�شو�س �الأ�شنان يف �لعامل.
و�ط�����ل�����ع �����ش����م����وه ع����ل����ى �مل�����ر�ح�����ل 
ل��ل��م��ب��ادرة و�ل��ت��ي ت�شعى  �مل��ف�����ش��ل��ة 
ت�شو�س  ح����االت  ع����دد  ت��ق��ل��ي��ل  �إىل 
�ملنطقة  يف  �مل�����ش��خ�����ش��ة  �الأ����ش���ن���ان 
باملائة   50% ب��ن�����ش��ب��ة  و�ل����ع����امل 
�الأوىل،  �خلم�س  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل 
يف  �الأ�شنان  ت�شو�س  على  و�لق�شاء 
�ل�شنو�ت  خ��الل  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
بدء  �إىل  باالإ�شافة  �لتالية،  �لع�شر 
مع  بالتعاون  للمبادرة  عاملي  نهج 
يف  �ل�شلة،  ذ�ت  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات 
�الإمار�ت  دول��ة  تنطلق من  مبادرة 

�لعربية �ملتحدة �إىل �لعامل.
�ل�شالم  عبد  �لدكتور  �شعادة  وقال 
�ملدين : "نهدف من خالل مبادرة 
�لعاملية  �الإن�شانية  �خلريية  �أو�شن 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �إىل  �ل��رب��ح��ي��ة  غ��ري 
�جل��م��ي��ع م���ن خ����الل ت��ق��دمي عدة 
مبادر�ت، �شعياً لالرتقاء مب�شتوى 
عاملًيا  و�الأ������ش�����ن�����ان  �ل����ف����م  ����ش���ح���ة 
وحت��ق��ي��ًق��ا ل���روؤي���ة دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ملعرفة  ن�شر  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
ت�شو�س  وي��ع��د  �خل����ريي.  و�ل��ع��م��ل 
�لفم  ب�شحة  �لوعي  وقلة  �الأ�شنان 
�شعبية،  �الأك������ر  �الأم����ر������س  م���ن 

دبي  م��رك��ز  يف  �مل��ن��ع��ق��د   »2022
عدة  �ملوؤمتر  يف  ت�شارك  �لتجاري. 
ع��امل��ي��ة تعر�س  م��وؤ���ش�����ش��ات ط��ب��ي��ة 
م��ب��ت��ك��ر يف  م��ن��ت��ج   4800 ق���ر�ب���ة 
�ملتعلقة  �ل��ط��ب��ي��ة  �حل���ل���ول  جم���ال 

ب�شحة �لفم و�الأ�شنان.
ير�فقه  �ملعر�س  يف  �شموه  وجت��ول 
�ل���دك���ت���ور ع���ب���د �ل�������ش���الم �مل�����دين، 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���الحت���اد 
�الأ�شنان  ل��ط��ب  �ل���ع���امل���ي  �ل��ع��ل��م��ي 
�إندك�س  ورئ��ي�����س  دبي"  و"�إيدك 
ما  على  �شموه  مطلعاً  �لقاب�شة، 
تقدمه �الأجنحة �لعاملية و�لعربية 
�شحية  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  و�مل��ح��ل��ي��ة 
و�البتكار�ت  �مل�شتجد�ت  �آخر  تقدم 
و�حل��ل��ول �لذكية يف جم��االت طب 

�الأ�شنان وعلومه.
و�شهد �حلدث �ل�شنوي �إقبااًل كبري�ً 
من �أطباء و�أخ�شائيني و�أع�شاء يف 
�حتاد�ت طب �الأ�شنان حول �لعامل 
�إ�شافة �إىل عدد من �أع�شاء وروؤ�شاء 
طب  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل���ه���ي���ئ���ات 
�ال�شنان و�أ�شاتذة وطلبة من كليات 

طب �الأ�شنان �ملعروفة عامليا.
للعديد  من�شة  دب���ي  �إي����دك   ويعد 
�ل���دول���ي���ة لعر�س  �ل�����ش��رك��ات  م���ن 
�أح�����������دث �ل����ت����ق����ن����ي����ات �مل���ت���ق���دم���ة 
و�مل���ن���ت���ج���ات �مل���ب���ت���ك���رة و�حل����ل����ول 
�لذكية �ملقدمة لالآالف من �أطباء 
�أنحاء  �الأ�شنان وممار�شي �ملهنة يف 
من  �ل��ع��دي��د  وي�شت�شيف  �ل���ع���امل 
و�لتدريبات  �لعلمية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 

موؤمتر  لنا."   وي�شتمر  �شتارز  دب��ي 
تقدمي  يف   "2022 دب��ي  "�إيدك 
خر�ء  قبل  من  ب��ارزة  حما�شر�ت 
وبا�شتخد�م  ودول���ي���ني  �إق��ل��ي��م��ي��ني 
�أح��������دث ت���ق���ن���ي���ات ط����ب �الأ����ش���ن���ان 
�ملوؤمتر  ي��ن��ظ��م  ف���ائ���دة.  و�أك���ره���ا 
�إندك�س للمعار�س  �شنويا من قبل 
�إندك�س  يف  ع�����ش��و  و�مل������وؤمت������ر�ت 

�لقاب�شة.
كل  دبي" ب��دع��م  "�إيدك  وي��ح��ظ��ى 
من: هيئة �ل�شحة بدبي، و�الحتاد 
�الأ�شنان  ل��ط��ب  �ل���ع���امل���ي  �ل��ع��ل��م��ي 
�الأ�شنان،  لطب  �لعربي  و�الحت���اد 
وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي  و�مل��ك��ت��ب 
�لتعاون  جم��ل�����س  ل����دول  �ل�����ش��ح��ة 
�ل�شحة  وجم���ل�������س  �خل���ل���ي���ج���ي، 
و�للجنة  �ل��ت��ع��اون،  جمل�س  ل���دول 
و�الأ�شنان،  �لفم  ل�شحة  �خلليجية 
وه�����و ح�����دث ����ش���ري���ك يف �الحت�����اد 

�لعاملي لطب �الأ�شنان.
بن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ك���ّرم  وق���د 
�آل ن��ه��ي��ان ف��ري��ق ع��م��ل قمة  ز�ي����د 
جناحاً  حققت  �لتي  �لعاملية  �أق��در 
م��ت��م��ي��ز�ً يف دورت���ه���ا �ل��ث��ال��ث��ة �لتي 
دبي،   2020 ب��اإك�����ش��ب��و  �ن��ع��ق��دت 
و����ش���م���ل �ل����ت����ك����رمي �ل��������ذي ج���رى 
ملعر�س  �شموه  زي���ارة  هام�س  على 
"�أيدك دبي" مبركز دبي �لتجاري 
�ملتخ�ش�شة  و�للجان  �لعمل  ف��رق 
للقمة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  و�ل�����ش��ري��ك 
من  وع���دد�  �لقاب�شة"  "�إندك�س 

�لد�عمني للقمة.

الطاقة والبنية التحتية تخ�ش�ش 1292 م�شكنا 
ملواطني دبي وعجمان وراأ�ش اخليمة العام اجلاري

•• دبي -وام:

ك�شفت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية �أن برنامج �ل�شيخ ز�يد 
للم�شتفيدين  م�شكناً   1292 تخ�شي�س  ب�شدد  لالإ�شكان 
�خليمة  ور�أ������س  دب���ي  �إم������ار�ت  يف  �ل�شكنية  �الأح���ي���اء  ���ش��م��ن 
وعجمان خالل �لعام �جلاري ..فيما يتابع �لرنامج حالياً 
�إمار�ت  خمتلف  يف  منف�شلة  �شكنية  وح��دة   9558 تنفيذ 

�لدولة.
�مل��زروع��ي وزير  ف��ار���س  ب��ن حممد ف��رج  و�أك���د معايل �شهيل 
�لعام  خ��الل  �أع��ف��ى  �لرنامج  �أن  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�الأحياء  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  م���ن  م��و�ط��ن��ني   406 �مل��ا���ش��ي 
�ل�شكنية �لتي تنفذها وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية ممثلة 
يف برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان من �شد�د فرق �لقيمة بني 

�ملنحة �ل�شادرة من �لرنامج وقيمة �مل�شكن �شمن �ملجمعات 
بقيمة  �ل�شابقة  �الأع��و�م  خالل  �ل�شادرة  للقر�ر�ت  �ل�شكنية 

. درهم  مليون   75.6
 376 وتخفي�س  تاأجيل  على  �ملو�فقة  متت  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملعتمدة  �ل�����ش��و�ب��ط  ح�شب  �ل�شكنية  �مل�����ش��اع��دة  م��ن  ق�شطاً 
�أ���ش��ف��ر عن  م��ا  دره���م  م��ل��ي��ون   4.6 بلغت  �إج��م��ال��ي��ة  بتكلفة 

تخفيف �لعبء �ملايل على �ملو�طنني بدرجة كبرية.
�لتح���تية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �إن  �مل��زروع��ي  معايل  وق��ال 
و�ل��ط��م��وح��ة خالل  �ل��ن��وع��ي��ة  �الإجن�����از�ت  م�ش���رية  و����ش��ل��ت 
�ملحاور  م��ن  �الإ���ش��ك��ان  حم��ور  �أن  مو�شحاً   �ملا�شية  �الأع����و�م 
�لرئي�شة �لتي حتظى باهتمام قيادة �لدولة �لر�شيدة بو�شفه 
ب�شال�شة  للعبور  �ل��دول��ة  �إل��ي��ه��ا  ت�شتند  �ل��ت��ي  �مل��ح��اور  �أب���رز 
�الإم���ار�ت  مئوية  لتحقيق  و���ش��واًل  �ملقبلة  ع��ام��اً  للخم�شني 

�الإمار�تية   �الأ�شرة  وطموحات  �ملو�طنني  و�شعادة   2071
كونهم ركيزة عملية �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة.

�الإمار�ت  دول��ة  يف  لل�شكن  �ملو�طنني  متلك  ن�شبة  �أن  يذكر 
و�لذي  �ل��ن�����ش��ب �الأع���ل���ى ع��امل��ي��اً  %85.9 وه���ي م��ن  ف��اق��ت 
يتيح �ملو�طن �ملنتفع مب�شكنه حق متلكه و�لت�شرف فيه مع 

�اللتز�م بال�شو�بط و�ال�شرت�طات �ملن�شو�س عليها .
يف  �إن�شائه  منذ  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  �أ���ش��در  وق��د 
عام 1999 �أكر من 74 �ألفاً و 504 قر�ر�ت دعم �شكني 
بقيمة جتاوزت 41 مليار درهم �شملت من���اطق �ل����دولة كافة 
وتوزعت بني قرو�س ومنح تنوعت ما بني بناء م�شكن جديد 
و��شتكمال و�شيانة م�شكن و�إ�شافة على م�شكن و�شر�ء م�شكن 
ووفاء بق��ر�س.. كما ق���ام �ل����رنامج �أي�شاً بت�������شليم 37 �أل��ف 

م�شكن للم�ش���تفيدين.
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اأخبـار الإمـارات
برملان حو�ش املتو�شط يدين ب�شدة ا�شتهداف ميلي�شيا احلوثي االإرهابية ملن�شاآت ومناطق مدنية باالإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�أعرب برملان حو�س �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط عن ت�شامنه مع دولة �الإمار�ت 
و �إد�نته ب�شدة ��شتهد�ف جماعة �حلوثي �الإرهابية ملن�شاآت ومناطق مدنية 
�مل��ج��ل�����س �لوطني  ب��دول��ة �الإم���ار�ت.وت���ل���ق���ي م��ع��ايل �شقر غ��ب��ا���س رئ��ي�����س 
دولة،   33 م��ن  يتكون  �ل��ذي  �ل��رمل��ان  م��ن  �ل�شدد  بهذ�  ر�شالة  �الحت���ادي 
وي�شم 13 �حتاد� ومنظمة دولية. و�أعرب �لرملان عن ت�شامنه مع دولة 
�المار�ت حكومة و�شعبا وبرملانا �شد هذ� �لهجوم �جلبان وتاأييده جلهود 
�أن مثل هذه �لهجمات �الإرهابية  �أ�شكاله موؤكد�  مكافحة �الرهاب بجميع 
�لبحر  ح��و���س  دول  ل��ك��ل  ب��ل  فح�شب  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  ت��ه��دي��د�  الت�شكل 
�الأبي�س �ملتو�شط. و�أكد برملان حو�س �البي�س �ملتو�شط رف�شه و��شتنكاره 

ب�شدة وب�شكل قاطع جلميع �أ�شكال �الرهاب ، و�أعرب عن ت�شامنه مع دولة 
بال�شفاء  ومتنياته  �ل�شحايا  ل��ذوي  وت��ع��ازي��ه  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 

�لعاجل للجرحي.
تلتقي  �لتي  �لرملانية  �ملحافل  �أح��د  �ملتو�شط  �الأبي�س  �لبحر  برملان  يعد 
فيه �لرملانات الإ�شد�ر تو�شيات �شيا�شية و�جتماعية و�قت�شادية وثقافية 
�ملتو�شط.  �الأب��ي�����س  �لبحر  ح��و���س  على  �ملطلة  �ل���دول  ب��رمل��ان��ات  خا�شة 
�ملتحدة، مع و�شع  �لعامة لالأمم  دولية، مر�قب يف �جلمعية  وهومنظمة 
للدبلوما�شية  ك���اأد�ة  �أ�شا�شياً  دور�ً  �ل��رمل��ان  ويلعب  حم��دد.  دويل  ق��ان��وين 
�الأخرى  �لدولية  �لهيئات  عمل  وي��دع��م  �الأع�����ش��اء،  للرملانات  �لرملانية 
�الأورو- �ملنطقة  يف  و�ل�شالم  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  تعزيز  مب�شوؤولية  �ملكلفة 

متو�شطية.

بيع 787 مركبة يف املزادات التي نظمتها دائرة الق�شاء خالل 3 اأ�شهر
•• اأبوظبي- وام:

نظمت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، خم�شة مز�د�ت لل�شيار�ت يف �شاحة 
حجز �ملركبات مبنطقة �ملفرق، خالل �ل�شهور �لثالثة �ملا�شية، �إذ مت 
بيع 787 �شيارة من �أنو�ع وفئات متنوعة وباأ�شعار تناف�شية تر�وحت 
 18 �إجمالية بلغت  �أل��ف دره��م، وبح�شيلة   255 �ألفي دره��م و  بني 

مليونا و 577 �ألف درهم.
�مل�شاركة  �إقباال كبري� على  لل�شيار�ت،  �مل��ز�د�ت �خلم�شة  �شجلت  وقد 
�ألف  �إىل نحو م��ا يزيد على  �ل��ذي��ن و�شلهم ع��دده��م  �مل��ز�ي��دي��ن  م��ن 
ومائتي مز�يد، وذلك و�شط مناف�شة قوية يف �ملز�يدة على �ل�شيار�ت 
�لبنكية  �ل��ب��ط��اق��ات  ب��و����ش��ط��ة  قيمتها  ���ش��د�د  و�ل��ت��ي مت  �مل��ط��روح��ة، 

و�لتحويالت �مل�شرفية.
و�أتاحت د�ئرة �لق�شاء، �شهولة �إمتام �إجر�ء�ت ح�شول �ملز�يدين على 
�ملركبات بعد �نتهاء �ملز�يدة مبا�شرة، من خالل ت�شهيل عملية معاينة 
�ل�شيار�ت قبل موعد بدء �ملز�د، و��شتكمال �الإجر�ء�ت و�إمتام ت�شليم 
�ملركبات الأ�شحابها يف ذ�ت �ملكان ويف �ليوم نف�شه، مع �شمان حقوق 

جميع �الأطر�ف وفق �ل�شو�بط �لقانونية �ملحددة.
وجاء تنظيم �ملز�د�ت ب�شكل كامل بو��شطة �لكو�در �ملتخ�ش�شة بد�ئرة 
�لق�شاء، بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي، وذلك يف �إطار 
�جلهود �ملبذولة ل�شمان �أعلى درجات �ل�شفافية و�لو�شوح و�حليادية، 
مع توفري �شمانات كافية للحفاظ على �حلقوق �لكاملة لالأطر�ف 

�ملعنية.

احلاكم العام لأ�سرتاليا يزور جامعة  الإمارات ويبدى اإعجابه بتطورها 

زكي ن�شيبة: جهود مبتكرة للجامعة مع قطاع  التعليم العايل يف اأ�شرتاليا

وزير �لبيئة  و�ملياه يف حكومة جنوب 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا. وق���ال   �ل��دك��ت��ور مر�د: 
"ُترز هذه �لفعالية  �أبعاد �لتعاون 
جامعة  ب����ني  �مل���ث���م���ر  �الأك������ادمي������ي 
 �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وزمالئنا 
�حلالية  و�لتحديات   �الأ�شرت�ليني، 
�الإمار�ت  تو�جهها  و�مل�شرتكة  �لتي 
فيما  �ملتحدة  و�أ�شرت�ليا  �لعربية 
وحفظ  و�إد�رة  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت��ع��ل��ق 
�إىل  ونتطّلع  �لنادرة.  �ملائية   �ملو�رد 
تطوير  يف  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �أن  ُي�شهم 
لتحقيق  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  و�ملمار�شات 

��شتد�مة �ملياه ."  
ك��م��ا �أو���ش��ح �ل��دك��ت��ور م���ر�د للوفد 
�لبحثية  �أن  �ل�����ر�م�����ج  �ل�����ز�ئ�����ر 

" نحن ممتنون  و�أ���ش��اف  باأكمله.  
متكننا  زيارتكم  الأن  خا�س   ب�شكل 
�لدولية  ت���اأك���ي���د  �ل�����رو�ب�����ط  م����ن 
و�ل���ت���ط���ور  �لفكري،  ل���ل�������ش���د�ق���ة، 
�مل�شرتكة  �مل����ب����ت����ك����رة  و�جل������ه������ود 
�لعربية  �الإم���������ار�ت  ب���ني  جامعة 
يف  �لعايل  وقطاع  �لتعليم  �ملتحدة 
قائال"  معاليه  و�ك���د  �أ�شرت�ليا." 
�النفتاح  ت��ع��اون��ن��ا  �أهمية  ي��و���ش��ح 
توليد  وي��ع��م��ل  على  و�ل��ت�����ش��ام��ح 
جديدة  �شرورية  وممار�شات  �أفكار 
ملجتمعاتنا  �مل�شتقبلية  لال�شتد�مة 
ُيعّد  كما  نت�شاركه.  �ل��ذي   وللعامل 
�إد�رة  ح����ول  �مل����وؤمت����ر  �مل�شتقبلي 
�ملو�رد �ملائية،  و�لذي ي�شتفيد  من 

�حلالية ما  يلي : 
• كلية �لهند�شة بجامعة �الإمار�ت 
نيو  ج��ام��ع��ة  م���ل���ب���ورن،  -  جامعة 

�شاوث  ويلز
بجامعة  �ملعلومات  تقنية  كلية   •
كوينزالند  ج��ام��ع��ة   -  �الإم���������ار�ت 
 وجامعة وي�شرتن �شيدين وجامعة 

 نيو �شاوث ويلز
�ل�شحية  و�لعلوم  �لطب  كلية   •
جامعة   - �الإم�������������ار�ت   ب���ج���ام���ع���ة 

مونا�س
• كلية �الأغذية و�لزر�عة بجامعة 

 �الإمار�ت - جامعة كوينزالند
�الإمار�ت  بجامعة  �لعلوم  كلية   •
كريتن  وم��ع��ه��د  ك��ريت��ن  -  جامعة 

جولة  خالل  �لرتحيب  بالوفد  مّت 
يف �حلرم �جلامعي من  قبل فريق 
لعلوم  وتكنولوجيا  �لوطني  �ملركز 
م�����ش��روع  م�شرتك  وه��و   - �لف�شاء 
�لعربية  �الإم���������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ب���ني 
للف�شاء  �الإم���ار�ت  ووكالة   �ملتحدة 

وهيئة  تنظيم �الت�شاالت . 
�ل��رئ��ي�����س  �الأعلى  م��ع��ايل  ت���ق���ّدم  و 
�إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  للجامعة 
زيارتهم  ع��ل��ى  �ل��وف��د  �الأ����ش���رت�يل 
"�إنه  �جل���ام���ع���ي،  وق������ال:  ل��ل��ح��رم 
ل�شرف لنا �أن ن�شارككم يف  �الحتفال 
باليوم �لوطني الأ�شرت�ليا، وتقدير 
الأ����ش���رت�ل���ي���ا  �ل���ق���ي���م���ة   �مل�شاهمة 
�الإمار�تي  يف  �ملجتمع  ومو�طنيها 

�ل���ت���ع���اون���ي���ة جل���ام���ع���ة �الإم����������ار�ت 
من  �أك�����ر  م���ع  �مل���ت���ح���دة   �لعربية 
100 معهد  �أبحاث �أ�شرت�يل، �أّدت 
511  من�شور�ً م�شرتكاً  �إع��د�د  �إىل 
م����د�ر  �ل�شنو�ت  ع��ل��ى  �ل��ت��األ��ي��ف  يف 

�ل�شت �ملا�شية.  
م�شروًعا   12 ع��ن  ��ا  �أي�����شً وحت���دث 
جامعة  ب�����ني  ب���ح���ث���ًي���ا  م�������ش���ت���م���ًر� 
�الإمار�ت �لعربية  �ملتحدة و�لعديد 
�الأ�شرت�لية.  وقال  �جلامعات  من 
�الإم���ار�ت  جامعة  "تعتزم  للوفد: 
تعاوننا  تو�شيع  �مل��ت��ح��دة   �لعربية 
و�ملعاهد  م��ع  �جلامعات  �ل��ب��ح��ث��ي 

�لبحثية �الأ�شرت�لية  �ملرموقة ." 
�لبحثية  �ل�����ش��ر�ك��ات  �أم��ث��ل��ة  ت�شمل 

يقدمها  معر�س  �لتي  �لت�شهيالت 
ر�ئًعا  م��ث��ااًل   ،2020 �إك�شبو  دب��ي 
�ملُ�شرتك. " من  نتائج تعاوننا   على 
م��ر�د  خطة  �لدكتور  �أو�شح  جانبه 
يف  و�لطاقة  للمياه  �لوطني  �ملركز 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت   جامعة 
�الأ���ش��رت�يل يف  للتعاون  مع �جلناح 
�شهر  خ��الل  2020  دبي،  �إك�شبو 
ال�شت�شافة  موؤمتر  �ملقبل  م��ار���س 
�ملائية  �مل���و�رد  "�إد�رة  بعنو�ن  دويل 
للمناطق  ح���ل���ول   و�ال����ش���ت���د�م���ة: 
حتت  �مل��وؤمت��ر  �جلافة".  و�شُيعقد 
����ش���ه���ي���ل  حممد  م�����ع�����ايل  رع�����اي�����ة 
و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  �مل���زروع���ي، 
�شبريز،  دي��ف��ي��د  و�ل�����ش��ي��د   �لتحتية 

•• العني-الفجر: 

هرييل،  ديفيد  �ل�شيد  ���ش��ع��ادة  ز�ر 
و�لوفد  الأ�شرت�ليا  �ل��ع��ام    �حلاكم 
�مل���ر�ف���ق ل���ه، ���ش��ب��اح �أم�����س جامعة 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة حيث  
 تعّرف على  تاريخ جامعة �الإمار�ت 
و�أبدى  �ملتحدة  ور�شالتها،  �لعربية 
�لتحتية  بنيتها  ب��ت��ط��ور  �ع��ج��اب��ه 
ومعاهدها  �لتعليمية  و�لبحثية، 
وجم���م���وع���ة  �أن�شطة  �ل���ب���ح���ث���ي���ة، 
وقال  �حلالية.  و�لتطوير  �لبحث 
�أتاحت  �ل��زي��ارة  ه��ذه  " �أن  �شعادته 
ث��م��ي��ن��ة  ال�شتك�شاف  ف���ر����ش���ة  ل����ه 
بني  �لتي جتمع  �لعديدة  �لرو�بط 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت   جامعة 
�لبحثية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات   و�جلامعات 

�الأ�شرت�لية  �ملرموقة . "
�ل�شيد  ���ش��ع��ادة  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
هرييل   و �ل�شيدة هايدي فينامور، 
�لدولة،  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  ل���دى  ���ش��ف��رية 
ن�شيبة،  �مل�شت�شار  �ن��ور  زك��ي  معايل 
�ل�����ش��م��و رئي�س  ل�����ش��اح��ب  �ل��ث��ق��ايف 
�الأعلى جلامعة  �لرئي�س   -  �لدولة 
�الإم��������������ار�ت  �ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة، 
�جلامعة  باالإنابة  مدير  وبح�شور 
�ل�����دك�����ت�����ور غ�����ال�����ب �حل�������ش���رم���ي 
�جلامعة  م��دي��ر  ون��ائ��ب   �لريكي، 
ب��االإن��اب��ة   �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�شن 
�لقا�شمي،  و�لنائب �مل�شارك للبحث 
�أحمد م��ر�د.  كما  �لعلمي  �لدكتور 

ل���ل���ف���ل���ك  �ل�������ر�دي�������وي و�جل���ام���ع���ة 
�لوطنية  �الأ�شرت�لية

�أن �حلاكم  ب��ال��ذك��ر  وم��ن �جل��دي��ر 
�لعام  الأ�شرت�ليا هو ممثل �شاحبة 
�لعظمى  ملكة  بريطانيا  �جلاللة 
�ل�شمالية. ي�شغل  �حلاكم  و�أيرلند� 
�أ�شرت�ليا  دول�����ة  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب 
�لو�جبات  م��ن  جم��م��وع��ة   ويتوىل 
كما  �ل��د���ش��ت��وري��ة  و�الحتفالية. 
ي�شغل �حلاكم �أي�شاً  من�شب �لقائد 
�ل��دف��اع  �الأ�شرت�لية.  ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام 
وي����ح����دد وميثل  �حل����اك����م  ي�����ش��ج��ع 
�أ�شرت�ليا  ت���وح���د  �ل���ت���ي   �ل�������ش���وؤون 
كدولة، ويف  هذ� �ل�شدد يعمل د�خل 
ودولياً،  �الأ�شرت�يل  حملياً  �ملجتمع 
وي�شافر على نطاق و��شع  لت�شجيع 
�الأفر�د و�جلماعات �لذين يقدمون 
لذلك  للمجتمع.  كبرية   م�شاهمة 
زي����ارة  خ����الل  ح��ر���ش��ت  �جلامعة 
�لعني  يف  مدينة  مل��ق��ّره��ا  �حل���اك���م 
على �إي�شاح �لرو�بط �حلالية  �لتي 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  ت��رب��ط ج��ام��ع��ة 
هذه  وت�شمل  ب��اأ���ش��رت�ل��ي��ا.   �ملتحدة 
�لتدري�س  هيئة  �ل��رو�ب��ط  �أع�شاء 
�الإم���ار�ت  يف  جامعة  �الأ�شرت�ليني 
�لعربية �ملتحدة، وطالبها  يف بر�مج 
�لتبادل، ومذكر�ت تفاهم  خمتلفة، 
�لبحثية  �ل���ر�م���ج  م���ن  و�ل��ع��دي��د 
�مل�شرتكة  و�مل���ن�������ش���ور�ت   �جل����اري����ة، 
�ملتحدة  �لعربية  جلامعة  �الإمار�ت 

و�جلامعات  �الأ�شرت�لية . 

ة الإن�سانية جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي لالأخورّ

زكي ن�شيبة : يوم تاريخي خلري الب�شرية جمعاء
 •• العني-الفجر:  

�لعربية  �الإمار�ت  ُت�شارك جامعة 
�لدولة  �ح���ت���ف���االت  يف  �مل���ت���ح���دة 
�الإن�شانية  لالأخوة  �لعاملي  باليوم 
�مل��ت��ح��دة يف  �أق���ّرت���ه �الأمم  �ل����ذي 
�ل��ر�ب��ع م��ن ف��ر�ي��ر م��ن ك��ل عام، 
وثيقة  �إط�������الق  ل���ي���وم  ت���خ���ل���ي���د�ً 
�أبوظبي،  م��ن  �الإن�شانية  �الأخ���وة 

�أجمع  �ل����ع����امل  دول  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
حتت�شن �أكر من 200 جن�شية 
ت��ن��اغ��م ووف�����اق �شمن  ت��ع��ي�����س يف 
ي�����ش��وده �الأم���ن و�الأم���ان  جمتمع 

و�ال�شتقر�ر و�الزدهار ".
"نحر�س  م���ع���ال���ي���ه:  و�أ�������ش������اف 
�لعربية  �الإم���������ار�ت  ج��ام��ع��ة  يف 
�لعديد من  �إط��الق  �ملتحدة على 
و�لر�مج  و�الأن�شطة  �لفعاليات 

زكي  معايل  ق��ال  �ملنا�شبة  وبهذه 
�لثقايف  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ن�شيبة،  �أن����ور 
�لدولة-  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لرئي�س �الأعلى جلامعة �الإمار�ت 
�حتفالنا  "�إن  �مل��ت��ح��دة:  �لعربية 
�حتفال  جم��رد  لي�س  �ل��ي��وم  بهذ� 
ع����ادي، ف��ه��و ي���وم ت��اري��خ��ي خلري 

�لب�شرية جمعاء "
" نحن يف جمتمع  وم�شى يقول 

�شاحب  م�����ن  ك����رمي����ة  ب����رع����اي����ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان،  �آل 
للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة وبح�شور ف�شيلة �الإمام 
�أح��م��د �لطيب  �ل��دك��ت��ور  �الأك����ر 
وقد��شة  �ل�����ش��ري��ف  �الأزه����ر  �شيخ 
�لكني�شة  ب��اب��ا  فر�ن�شي�س  �ل��ب��اب��ا 

�لكاثوليكية.

ونتعاي�س  ونعمل  نحيا  �الإم���ار�ت 
�ملغفور  �لدولة  نهج موؤ�ش�س  وفق 
ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل 
و�شع  �ل���ذي  �هلل،  رح��م��ه   ، نهيان 
و�لثابتة  �ل���ر�����ش���خ���ة  �الأ�����ش���������س 
�لت�شامح  ثقافة  وتر�شيخ  لن�شر 
و�لتعاي�س يف ربوع دولة �الإمار�ت، 
�لقيادة  ع���ل���ي���ه  �����ش����ارت  و�ل��������ذي 
�أ�شبحت �الإمار�ت  �لر�شيدة حتى 

ُم�شرق،  م�شتقبل  �إىل  و�شاباتنا 
يحملون فيه ر�ية �ملحبة و�الأخوة 
بالقيم  وي��ت��ح��ّل��ون  �الإن�������ش���ان���ي���ة، 
�الإن�����ش��ان��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة و�خل�����رّية 
���ش��ل��وك��ه��م وم��ع��ام��الت��ه��م مع  يف 
�الآخرين.  وم��ع  �لبع�س  بع�شهم 
يحر�شون على �حرت�م �الآخرين 
مُب��خ��ت��ل��ف ع��ق��ائ��ده��م و�ح�����رت�م 
ليكونو�  بينهم،  فيما  �الخ��ت��الف 

ُتعّزز  �ل�شباب،  حما�س  ُتثري  �لتي 
ومفاهيم  وم���ب���ادئ  ق��ي��م  ل��دي��ه��م 
�الأخوة �الإن�شانية وحُتّفزهم على 
ليكونو�  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  �ّت��خ��اذه��ا 
�ل��ن��م��وذج و�ل��ق��دوة د�خ���ل �لوطن 
ونهج  �أعمالهم  كافة  يف  وخارجه 

حياتهم ".
ت�شريحه  م���ع���ال���ي���ه  و�خ����ت����ت����م 
�شبابنا  م���ع  "نتطّلع  ب���ال���ق���ول: 

و�لو�شيلة  �الأول  �ل���دف���اع  خ���ط 
نزعات  وحُم��ارب��ة  ملو�جهة  �ملُثلى 
ت�شود  �لتي  و�لكر�هية  �لتطّرف 

يف بع�س مناطق �لعامل".

االإمارات ت�شارك العامل اليوم احتفاله بيوم االأخوة االإن�شانية 
•• اأبوظبي-وام:

�الإن�شانية  لالأخوة  �لعاملي  باليوم  �حتفاله  �لعامل  �ليوم  �الإم��ار�ت  ت�شارك 
�لذي �عتمدته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بعد مبادرة تقدمت بها كل 
�لر�بع من  يوم  بهدف جعل  و�لبحرين وم�شر  و�ل�شعودية  �الإم��ار�ت  من 
فر�ير منا�شبة �شنوية للت�شجيع على �لت�شامن و�لوحدة بني �لب�شر ون�شر 

قيم �لت�شامح وتقبل �الآخر.
وت�شكل �ملنا�شبة �عرت�فا وتقدير� �أمميا لدولة �الإمار�ت وجهودها �لدوؤوبة 
�لب�شر  بني  و�لتاآخي  �لتعاي�س  ومفاهيم  قيم  ن�شر  يف  �شنو�ت  م��دى  على 
وتفعيل �حلو�ر بني خمتلف �الأدي��ان و�ل�شعوب للو�شول �إىل عامل ي�شوده 

روح �لت�شامح.
�الأخ��ري عناية كبرية  �لعقد  �الإم���ار�ت خ��الل  �أول��ت  �ملحلي  �مل�شتوى  فعلى 
و�لت�شامح  �الع��ت��د�ل  لن�شر  �ل��د�ع��م��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���ش��ت��ح��د�ث 
�أف��ر�د �ملجتمع  و�ح��رت�م �الآخ��ر وتعزيز قيم �ل�شالم و�لتعاي�س بني جميع 
�الإمار�تي من مو�طنني ومقيمني، وياأتي على ر�أ�س هذه �ملوؤ�ش�شات وز�رة 
�لت�شامح و�لتعاي�س �لتي تهدف �إىل ر�شم خريطة طريق نحو �آليات ترجمة 

�لت�شامح كقيمة وطنية تنطلق من �الإمار�ت �إىل �لعامل.
�لتاريخ  �الأه���م يف  �لوثيقة  ذك��رى مولد  ف��ر�ي��ر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  عامليا ميثل 
�أه���م �لرموز  �الإن�����ش��اين �حل��دي��ث و�ل��ت��ي مت توقيعها م��ن قبل �ث��ن��ني م��ن 
�لدينية يف �لعامل ف�شيلة الإمام �الأكر �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �الأزهر 
�أبوظبي  يف  �لكاثوليكية،  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  وقد��شة  �ل�شريف 

عا�شمة �الأخوة �الإن�شانية.
ودعت �لوثيقة �إىل �لعديد من �ملبادر�ت �لتي تكر�س روح �لت�شامح و�لتعاي�س 
يف  �الإبر�هيمية«،  �لعائلة  »بيت  م�شروع  �أب��رزه��ا  وم��ن  �الأدي���ان  جميع  بني 
عند  �شي�شم  و�ل���ذي  �أب��وظ��ب��ي،  �الإم��ار�ت��ي��ة  بالعا�شمة  �ل�شعديات  ج��زي��رة 
لي�شكل للمرة  وكني�شاً حتت �شقف �شرح و�حد،  �فتتاحه كني�شة وم�شجد�ً 
�الأوىل جمتمعاً م�شرتكاً، تتعزز فيه ممار�شات تبادل �حلو�ر و�الأفكار بني 

�أتباع �لديانات.
وبرزت جهود �الإمار�ت ودورها يف تعزيز قيم �لت�شامح على �مل�شتوى �لدويل 
من خالل جمموعة من �الأن�شطة و�ملبادر�ت مثل منتدى �جلهود �لدولية 
للت�شامح �ل�شنوي �لذي يناق�س �خلطوط �لعري�شة ال�شرت�تيجية دولية 
مفاهيم  وت��ع��زي��ز  �ل��وع��ي  ورف���ع  �ل��ع��امل��ي،  �ل�شعيد  على  �لت�شامح  لتعزيز 

�لعنف و�لتطرف و�لكر�هية  نبذ  �لدويل، مع  �ل�شلمي و�لتعاون  �لتعاي�س 
�شباب  ب��ني  �لت�شامح  ع��ن  �ل��وع��ي  لن�شر  ومبدعة  مبتكرة  ح��ل��ول  وت��وف��ري 

�لعامل.
يف  �ل�شلم  "تعزيز  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  �شنوي  ب�شكل  �الإم�����ار�ت  وت�شت�شيف 
�ملجتمعات �مل�شلمة"، �لذي يعد من �أهم �ملنتديات يف �لعامل �الإ�شالمي �لتي 
تناق�س �الإ�شكاليات و�لق�شايا �الإن�شانية �ملحدقة باالإن�شان يف عامل �ليوم، 

و�لتي جنمت عن �ل�شر�عات �لفكرية و�لطائفية يف �ملجتمعات �مل�شلمة.
و�أطلق �ملنتدى عدد� من �ملبادر�ت �لهادفة على تعزيز �ل�شلم وروح �الأخوة 
�الأديان"  بني  �لف�شول  "حلف  م��ب��ادرة  �أب��رزه��ا  لعل  �ل��ع��امل،  يف  �الإن�شانية 
�أ�شا�شية  باآليات  ل  �لتو�شُّ ب�شرورة  �لوعي  تاأ�شي�شه من  تنطلق خطة  �لذي 
�مل�شلمني و�مل�شيحيني  �لدين - من  �أكر عدد من رجال  �نخر�ط  ت�شمن 
و�ليهود - يف خطو�ت عملية لتعزيز �ل�شلم، وتبني مقاربة ت�شاحلية تتيح 
لهم تربية �أتباعهم وحملهم على جتاوز �لعد�و�ت وم�شاعر �لكر�هية بكل 

�أنو�عها و�أ�شنافها.
و��شت�شافت �الإمار�ت �ملوؤمتر �لعاملي لالأخوة �الإن�شانية بهدف تفعيل �حلو�ر 
حول �لتعاي�س و�لتاآخي بني �لب�شر و�شبل تعزيزه عاملياً، و�لت�شدي للتطرف 

�لفكري و�شلبياته وتعزيز �لعالقات �الإن�شانية و�إر�شاء قو�عد جديدة لها 
بني �أهل �الأديان و�لعقائد �ملتعددة، تقوم على �حرت�م �الختالف.

�لعاملي  �ل�شالم  �أجل  �الإن�شانية" من  "وثيقة �الأخوة  �ملوؤمتر  و�شدرت عن 
و�لعي�س �مل�شرتك �لتي وقع عليها �شيخ �الأزهر وبابا �لكني�شة �لكاثوليكية.

2019 كاإحدى  �أعلن عنها يف  �لتي  �الإن�شانية  وتعد جائزة ز�يد لالأخوة 
ثمار �لتوقيع على »وثيقة �الأخوة �الإن�شانية«، وتهدف �جلائزة �إىل �الحتفاء 
باالأ�شخا�س �أو �ملوؤ�ش�شات �لتي تعمل على تر�شيخ �ل�شالم و�لعي�س �مل�شرتك، 
ناجحة  و�الإن�شاين، وطرح مبادر�ت عملية  �لثقايف  �لتو��شل  وبناء ج�شور 

وموؤثرة للتقريب بني �ملجتمعات على �ملدى �لطويل.
وت�شعى �جلائزة �إىل مو��شلة �لبناء على �الإرث �الإن�شاين �لز�خر للمغفور 
�آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« و�لقيم �لتي كر�س  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  له 

حياته من �أجلها.
و�نطلقت �أم�س �الأول يف "�إك�شبو 2020 دبي" مهرجان �الأخوة �الإن�شانية 
يف ن�شخته �لثانية، �لذي تنظمه وز�رة �لت�شامح و�لتعاي�س بالتعاون �للجنة 
�الأزهر  ومب�شاركة  بارز  وعربي  دويل  وبح�شور  �الإن�شانية  لالأخوة  �لعليا 

�ل�شريف و�لفاتيكان وي�شتمر �أربعة �أيام.

ت�ساعف عدد املدر�سني 20 مرة خالل 5 عقود

التناف�شية واالإح�شاء: املراأة ت�شكل 75 % من املعلمني يف قطاع التعليم باالإمارات
�سنوات  10 يف  الطالب  عدد  يف  % زيادة   66 •

•• اأبو ظبي-وام:

بلغ �إجمايل �ملدر�شني يف �لتعليم �لعام بالدولة خالل �لعام �لدر��شي 2019-
من   74.5% ن�شبة  �ملر�أة  �شكلت  مدر�شاً،  و20  �آالف   108 نحو   2020
ح�شة   25.5% مقابل  معلمة،  و487  �أل��ف��ا   80 بعدد  �ملعلمني  �إج��م��ايل 
للتناف�شية  �ملركز �الحت��ادي  �ألفا و533 معلما، بح�شب   27 وبعدد  �لذكور 
زيادة  ن�شبة  �أن  �مل�شرية"  توثق  "�أرقام  تقرير  بيانات  و�أظ��ه��رت  و�الإح�شاء. 
2020 بلغت قر�بة  2010 وحتى  �ملدر�شني يف �لتعليم خالل �لفرتة من 
-2010 خالل  �لعام  �لتعليم  يف  �ملدر�شني  عدد  �إجمايل  بلغ  حيث   42%
2011 نحو 76 �ألفا و194 مدر�شاً، بينهم �إناث بن�شبة %70 من �إجمايل 
�ملعلمني بعدد 53 �ألفا و843 معلمة، مقابل %30 ح�شة �لذكور بعدد22 

�ألفا و351 معلما. و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �إجمايل عدد �ملعلمني يف �لتعليم 
�لعام خالل �لعام �لدر��شي 2000-2001 بلغ نحو 45 �ألفا و442 معلما 
 33% �ألفا و562 معلمة، مقابل   30 %67 بعدد  �الإن��اث ن�شبة  ، �شكلت 
�لدولة  يف  �ملدر�شني  عدد  وت�شاعف  معلما.  و880  �ألفا   14 بعدد  للذكور 
�ملعلمني خالل  بلغ عدد  �إذ  �ملا�شية،  �لعقود �خلم�س  20 مرة خالل  قر�بة 
�لعام �لدر��شي 1975-1976 قر�بة 5 �آالف و530 معلماً بينهم 2775 
توثق  "�أرقام  تقرير  ب��ي��ان��ات  و�أ����ش���ارت  �الإن����اث.  م��ن  و2755  �ل��ذك��ور،  م��ن 
�مل�شرية" �إىل �رتفاع قيا�شي يف عدد �لطالب يف �لتعليم �لعام خالل �لفرتة 
�ألفا و501 طالب خالل  �إىل مليون و353  1975-2020، لي�شل  من 
�لعام  �ألفا و194 طالبا يف   815 2019-2020، مقابل  �لدر��شي  �لعام 
�لدر��شي 2010-2011، بزيادة %66. وتوزع عدد �لذكور من �لطالب 

ي�شكلن  طالباً  و599  �لفا   681 نحو   2020-2019 �لدر��شي  �لعام  يف 
ي�شكلن  طالبة  و902  �ألفا   671 مقابل  �لطالب،  �إجمايل  من   50.4%
ن�شبة %49.6، فيما بلغ عدد �لذكور �لطالب يف �لعام �لدر��شي 2010-
�ألفا   398 ، مقابل   51% �ألف و707 طاالب بن�شبة   416 2011 نحو 
يف  �لطالب  �إجمايل  بلغ  �لتقرير  وبح�شب   .49% وبن�شبة  طالبة   487
�لتعليم �لعام خالل �لعام �لدر��شي 1975-1976 نحو 61 �لفا و803 
طالب توزعو� بني 34 �ألفا 782 طالبا بن�شبة %56.2 للذكور ، مقابل 
�لتقرير:  وق��ال  �الإن��اث.  ح�شة   %  53.8 بن�شبة  طالبة  و21  �ألفا   27
�الحتاد،  دول��ة  قيام  منذ  �لدولة بخطى حثيثة  �لتعليم يف  �نطلقت م�شرية 
و�شهدت تلك �لفرتة جهود�ً كبرية من �أجل تطوير �لتعليم كماً ونوعاً على 
كافة �الأ�شعدة، حيث �شرعت �لدولة يف بناء �ملد�ر�س �حلكومية و��شتقطاب 

�ملعلمني من خارج �لدولة �إىل جانب �إر�شال �لبعثات �لتعليمية للخارج ، ومت 
تاأ�شي�س �أول وز�رة للرتبية و�لتعليم ، تولت �الإ�شر�ف على �لتعليم يف مر�حله 
باأحدث  �ملجهزة  �حلكومية  �ملد�ر�س  �لفرتة  تلك  خالل  و�نت�شرت  �ملختلفة 
�الأجهزة و�لو�شائل . و�أ�شاف �لتقرير، تو�لت خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية �لنه�شة 
�لتعليمية يف خمتلف مناطق �لدولة لتحقق مر�تب متقدمة عاملياً و�شعتها 

�شمن �لدول �لع�شرين �لكبار عاملياً يف تناف�شية �لتعليم.
ونوه �لتقرير �إىل �أن �لتعليم يف �الإم��ار�ت حظي باهتمام �حلكومة على مر 
�ل�شنني، وجت�شد �هتمام �لدولة بقطاع �لتعليم يف �لرتكيز على جودة وكفاءة 
�ملدر�شني، وتوفري �الأعد�د �لكافية من �ملدر�شني بحيث تلبي �لنمو �ملتز�يد 
�لتعليمية  �لكفاء�ت  بخرية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  رفد  فتم  �لطالب  الأع��د�د 

و�لرتبوية.
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اأخبـار الإمـارات
وفد من الوطني االحتادي يزور اإ�شرائيل 

خالل الفرتة من 6 اإىل 8 فرباير
•• اأبوظبي-وام:

ر��شد  علي  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  برئا�شة  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  م��ن  وف��د  ي��ق��وم 
�لنعيمي رئي�س جلنة �شوؤون �لدفاع و�لد�خلية و�خلارجية يف �ملجل�س، بزيارة ر�شمية 
2022. وي�شم �لوفد يف  8 فر�ير  6 �إىل  �إ�شر�ئيل خالل �لفرتة من  �إىل دولة 
ع�شوية �شعادة كل من: �شارة حممد فلكناز، ومرو�ن عبيد �ملهريي، ومرية �شلطان 
�ل�شويدي، �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي. ويت�شمن برنامج �لزيارة لقاء عدد 
من �مل�شوؤولني يف �لكني�شت و�للجان �ملتخ�ش�شة، بهدف بحث �شبل تعزيز عالقات 
�لتعاون  �ملجاالت، وبحث  �إ�شر�ئيل يف خمتلف  �الإم��ار�ت ودول��ة  �لتعاون بني دولة 

�لرملاين مبا يج�شد دور �لرملانات يف دعم �لق�شايا �مل�شرتكة.

�شرطة اأبوظبي حتذر من خطورة االنحراف املفاجئ
•• اأبوظبي -وام:

ك�شفت �شرطة �أبوظبي يف فيديو بثته بالتعاون مع مركز �ملتابعة و�لتحكم و�شمن مبادرة لكم �لتعليق وحملة درب 
�ل�شالمة عن خطورة �النحر�ف �ملفاجئ وعدم �اللتز�م بخط �ل�شري �اللز�مي.

ودعت مديرية �ملرور و�لدوريات بقطاع �لعمليات �ملركزية �ل�شائقني �إىل �شرورة �اللتز�م بخط �ل�شري �الإلز�مي يف 
�حلاالت �لتي يجب على �ل�شائق �اللتز�م بخط �شري معني مو�شحة �أن خمالفة عدم �لتز�م �ملركبات بخط �ل�شري 
�الإلز�مي ت�شبب يف �حلو�دث و�الإ�شابات �لبالغة �لتي ت�شببها هذه �ملخالفة. و�أكدت حر�شها على منع �لتجاوز�ت 
�ملعدلة  �لتنفيذية  �لالئحة  تطبيق  خ��الل  من  و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�شو�رع  يف  �ل�شائقني  بع�س  بها  يقوم  �لتي 
لقانون �ل�شري و�ملرور »عدم �لتز�م �ملركبة �خلفيفة بخط �ل�شري �الإلز�مي وعقوبتها �لغر�مة �ملالية 400 درهم« 

و�ملادة 29 وتن�س على �النحر�ف �ملفاجئ للمركبة غر�مة 1000 درهم و 4 نقاط مرورية.

القمر اال�شطناعي االإماراتي البحريني �شوء1- ينطلق اإىل مداره بنجاح
•• اأبوظبي -وام:

مد�ره  �إىل  "�شوء1-"  �لبحريني  �الإم��ار�ت��ي  �ال�شطناعي  �لقمر  �نطلق 
��شتك�شاف  وك��ال��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��دول��ي��ة  �لف�شاء  حمطة  ع��ر  بنجاح 
�الإمار�ت  وكالة  بني  تعاونية  "�شوء1-" مبادرة  ويعد  �ليابانية.  �لف�شاء 
خليفة  وجامعة  �لبحرين  يف  �لف�شاء  لعلوم  �لوطنية  و�لهيئة  للف�شاء 
وكالة  ن�ّشقت  وق��د  �أب��وظ��ب��ي.  ن��ي��وي��ورك  وج��ام��ع��ة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
��شتك�شاف �لف�شاء �ليابانية عملية �إطالق �لقمر �ال�شطناعي "�شوء1-" 
من مركز ت�شوكوبا �لف�شائي يف �ليابان، حيث مت نقل وقائع �الإطالق يف 
�ال�شطناعي  �لقمر  �الجتماعي. وميثل  �لتو��شل  قنو�ت  بث مبا�شر عر 
غاما  �أ�شعة  ودر��شة  لر�شد  �ملنطقة  يف  �الأوىل  �لعلمية  "�شوء1-" �ملهمة 

�الأر�شية �ل�شادرة عن �لرق و�لعو��شف �لرعدية.
و�شتتم م�شاركة �لبيانات �لتي �شيجمعها "�شوء1-" بهدف �ال�شتفادة من 
علوم �لف�شاء لدعم �لتطور �القت�شادي �مل�شتد�م على م�شتوى عاملي لدعم 
�لتحليالت �لعلمية وت�شجيع �لتعاون مع �ملر�كز �لبحثية يف جميع �أنحاء 

�لعامل.
طالًبا   22 �شم  ف��ري��ق  "�شوء1-"  �ال�شطناعي  �لقمر  و�شمم  ط��ور  و 
و3  �إمار�تيني  و10  �لبحرين  من   9 منهم  خليفة،  جامعة  من  وطالبة 
دوليني حتت �إ�شر�ف �لدكتور فر��س جر�ر، مدير خمتر ياه �شات للف�شاء 

و�أ�شتاذ م�شاعد يف �لهند�شة �مليكانيكية يف جامعة خليفة.
و �أ�شرف على فريق طلبة جامعة نيويورك �أبوظبي �ملكون من 10 منهم 5 
طالب �إمار�تيني و5 دوليني كل من �لدكتور فر�ن�شي�شكو �أرنيودو، رئي�س 

�لفيزياء، وقد  �الأ�شتاذ يف  روبريت�س،  مالوري  و�لدكتور  �لفيزياء  برنامج 
ركز �لفريق على تطوير حمولة "�شوء1-" �لتي ُتعرف ب� /كا�شف �لغالف 

�جلوي �ل�شريع/.
وقال �لدكتور عارف �شلطان �حلمادي، نائب �لرئي�س �لتنفيذي يف جامعة 
عر  م���د�ره  �إىل  �شوء1-  �ال�شطناعي  �لقمر  �إط���الق  "يعك�س  خليفة: 
حمطة �لف�شاء �لدولية م�شتوى �لتعاون �لوثيق بني �ل�شركاء، كما يعك�س 
باإ�شر�ف �خلر�ء  �الإم��ار�ت  �لطلبة يف دولة  �أظهره  �لذي  �لتقني  �لتطور 

�لذين قدمو� لهم �لتوجيه �لالزم".
و�أ�شاف "متثل هذه �ملبادرة �لتعاونية منوذًجا متميًز� ملا ميكن �أن يحققه 
�شيقوم  حيث  م���د�ره،  �إىل  �شوء1-  بو�شول  �لعربي  �لعامل  يف  �لباحثون 
على  و�أثرها  �الأر�شية  غاما  �أ�شعة  در��شة  حول  �ملتمحورة  مهمته  بتنفيذ 
ي��دع��م بدوره  و�ل����ذي  �الأخ�����رى،  �ل��ط��ري�ن  �لف�شائية وو���ش��ائ��ل  �مل��رك��ب��ات 
�لتحليالت �لعلمية يف جمال �لف�شاء. ويف هذ� �ل�شدد ي�شعدنا �أن نتعاون 
مع �الأ�شقاء يف �لبحرين يف جمال �لتطوير �لعلمي �لذي �شيخدم دولتنا 
و�لعامل �أجمع، �إ�شافة للجهود �لكبرية �لتي قدمتها �جلامعات �ملحلية".  
نيويورك  جامعة  رئي�س  نائب  وي�شرتمان،  مارييت  توجهت  جانبها  من 
من  �ملكون  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  �لعمل  لفريق  بالتهنئة  �أبوظبي 
�الإجناز  ه��ذ�  يف  وم�شاهماتهم  جهودهم  جن��اح  على  و�الأ���ش��ات��ذة  �ل��ط��الب 
ت�شمنتها  �ل��ت��ي  �لعلمية  ب��االأج��ه��زة  يتعلق  فيما  وخ�شو�شاً  �ل��ت��اري��خ��ي، 

�ملهمة".
و�لتميز  �لثقايف  بالتنوع  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  "تفتخر  و�أ���ش��اف��ت 
�الأكادميي، ونرى يف �إطالق �لقمر �ل�شناعي �شوء 1 من حمطة �لف�شاء 

�ملوؤ�ش�شات  جهود  ت�شافرت  حيث  �مليزتني،  لهاتني  جت�شيد  خري  �لدولية 
و�لباحثني على �ختالف جن�شياتهم وتخ�ش�شاتهم لتحقيق هدف موّحد و 
ناأمل �أن ي�شّكل �لقمر �ل�شناعي �جلديد م�شدر�ً للمزيد من �ملعلومات حول 

وم�شات �أ�شعة غاما �الأر�شية و�أن ي�شاهم يف حياة �لب�شر حول �لعامل".
من جهته رفع �شعادة �لدكتور �ملهند�س حممد �إبر�هيم �لع�شريي، �لرئي�س 
�لتنفيذي للهيئة �لوطنية لعلوم �لف�شاء يف �لبحرين �أ�شمى �آيات �لتهاين 
وخال�س �لتريكات ل�شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك 
مملكة �لبحرين و �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة 
مبنا�شبة  �الإم����ار�ت  دول��ة  ق��ي��ادة  و�إىل  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل 
 "1 "�شوء  �مل�شرتك  �الإم��ار�ت��ي  �لبحريني  �ل�شناعي  �لقمر  �إط��الق  جناح 
�حلكيمة  �لقيادة  ودع��م  توجيهات  "�إن  و�أ���ش��اف:  �لف�شائي".  م��د�ره  �إىل 
كانت وما تز�ل هي �لد�فع �لرئي�س للهيئة �لوطنية لعلوم �لف�شاء طو�ل 
م�شريتها لتحقيق �الإجن��از�ت �ملتتالية وللدخول بثبات يف جمال �لف�شاء 

مبا ميهد لتنفيذ مزيد من �مل�شاريع مبا يحقق �لطموح �لوطني.
و�أ�شاد باملتابعة �حلثيثة الأعمال �لهيئة من �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل 
�لعام ملجل�س  �الأمني  �مللكي  قائد �حلر�س  �لوطني  �الأمن  خليفة م�شت�شار 
�لدفاع �الأعلى و�لتي �شاهمت يف حتفيز منت�شبي �لهيئة وبذلهم ق�شارى 
من  �الأوىل  �لنو�ة  لي�شكلو�  �حلديثة  و�مل��ه��ار�ت  �لعلوم  الكت�شاب  جهدهم 
تنفيذ  يف  وي�شاهمون  �لف�شاء،  قطاع  يف  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية  �لكفاء�ت 

م�شاريع �لهيئة �مل�شتقبلية خدمة ململكة �لبحرين.
و�أو�شح �أن هذ� �مل�شروع يعتر منوذجا يحتذى به للتعاون �لعلمي و�لتقني 
ما�شية  �لهيئة  و�ن  للف�شاء،  �ل�شلمي  �ال�شتغالل  عر  �لب�شرية  خلدمة 

من  �أن�شئت  �لتي  �الأه���د�ف  لتحقيق  �مل�شاريع  م��ن  �مل��زي��د  تنفيذ  يف  قدما 
�الختبار�ت  وح��دة  مركز  مدير  �أوغ����او�،  �شيهو  ق��ال  جانبه،  م��ن  �أجلها". 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ت��اب��ع مل��دي��ري��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���رح���الت �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة يف وكالة 
��شتك�شاف �لف�شاء �ليابانية: "�شاهمت وكالة ��شتك�شاف �لف�شاء �ليابانية 
 2016 ع��ام  للف�شاء  �الإم���ار�ت  وكالة  مع  �لتعاون  �تفاقية  �إبر�مها  منذ 
حيث  �شوء1-،  م�شروع  �شملت  �لتي  �مل�شاريع  م��ن  �لعديد  على  بالعمل 
متكن فريق �شوء1-ووكالة ��شتك�شاف �لف�شاء �ليابانية من �لتغلب على 
جميع �لتحديات �لتي و�جهوها خالل عملية �لتطوير و�لتنفيذ يف وحدة 

�الختبار�ت �ليابانية "كيبو".
�أن ندعم م�شروع �شوء1- الأن جناحه  �الإط��ار  ه��ذ�  "ي�شعدنا يف  و�أ���ش��اف 
ميثل فخًر� للدولتني، كما ناأمل بتو�شيع نطاق �لتعاونات يف جمال �لف�شاء 
بني كل من دولة �الإمار�ت و�ليابان. حان �لوقت لالنطالق للف�شاء لبدء 

�ملهمات وحتقيق �لنجاحات يف جميع �ملهمات �ملوكلة مل�شروع �شوء1-".
و�شتتم در��شة �أثر �لطاقة �لعالية النبعاثات �أ�شعة غاما يف �لغالف �جلوي 
و�ملركبات �لف�شائية و�شحة �الإن�شان وطو�قم �لرحالت ب�شكل خا�س من 
�جلوية،  �ملركبات  هياكل  �الأ�شعة  ه��ذه  تخرتق  فعندما  �شوء1-،  خ��الل 

�شت�شاهم بيانات �شوء1- يف حت�شني درجة فهم �لتعر�س لالإ�شعاع.
�أ�شعة غاما يف �شوء1- وجتميعه بقالب متميز  ومت ت�شميم نظام كا�شف 
عر �ال�شتعانة باأجهزة ك�شف حديثة ومتطورة، ويعد هذ� �لنظام مناف�ًشا 
�أ�شعة  حتليل  يف  فعال  �أد�ء  توفري  وميكنه  �لكبرية  �ال�شطناعية  لالأقمار 
غاما �الأر�شية، وبف�شل �لتكنولوجيا �ملبتكرة قد ي�شبح �شوء1- م�شتك�شف 

�ملهام �ل�شعبة و�لكبرية �لتي ت�شتهدف �أ�شعة غاما م�شتقباًل.

خالل اجلل�سة احلوارية التي نظمتها اجلائزة 

خليفة الرتبوية  االإمارات ريادة عاملية يف رعاية الطفولة املبكرة

وهي تطرح جمااًل الأول مرة على 
جائزة  جم����ال  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
�ملبكر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ب��ف��ئ��ت��ي��ه �ل���ب���ح���وث و�ل����در������ش����ات، 
و�ملنهجيات  و�مل��ن��اه��ج  و�ل���ر�م���ج 
�ل���ت���دري�������س، وب�����دء قبول  وط�����رق 
يف  �ملجال  لهذ�  �ملر�شحني  طلبات 

�لعا�شر من يناير �ملا�شي.
ومن جانبها قالت �لدكتورة منى 
�جلناحي : �ليوم جتاوزت �لنظرة 
�لطفولة  يف  للرتبية  �لتقليدية  

•• اأبوظبي : رم�سان عطا 

�ل��ع��ام��ة جلائزة  �الأم����ان����ة  �أك������دت 
دولة  �أن  ع��ل��ى  �ل��رتب��وي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
منوذجاً  ق��دم��ت  و�شعباً  وحكومة 
�ملبكرة  �لطفولة  رعاية  يف  فريد�ً 
ومتكينها وتوفري �لبيئة �ملحافظة 
و�الإبد�عات  �مل��و�ه��ب  �إط��الق  على 
و�البتكار�ت لهذه �لفئة من خالل 
�شن �لت�شريعات و�لقو�نني و�إن�شاء 
تتوىل  �لتي  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات 
م�شتقبلية  ��شرت�تيجيات  تنفيذ 
ل��رع��اي��ة �ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة، وفق 
�أف�شل �ملمار�شات �لعلمية و�لعملية 
�لتي تاأخذ بها �لدول �ملرموقة يف 

�لعامل . 
�لتي  �حلو�رية  �جلل�شة  ذلك  جاء 
بعنو�ن  بعد  عن  �جلائزة  نظمتها 
" �لطفولة �ملبكرة : ريادة عاملية يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة " ، 
وحتدث فيها كل من �لدكتورة منى 

طاقاتهم  �إط����الق  �إىل  �ل��و���ش��ول 
�ل��ك��ام��ن��ة م���وؤك���دي���ن ل��ه��م دوره����م 
�أن  مو�شحة  �ملجتمع،  يف  �لفعال 
هذه �لروؤى �لتي نعمل من خاللها 
بجامعة  �ل���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  يف  ه��ن��ا 
حيث  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
من  عالية  كفاء�ت  بتخريج  نلتزم 
�ملدر�شني �لذين يقومون بدورهم 

باإعد�د طالبهم للم�شتقبل . 
فاطمة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�������ن 
�أول  ه��ي  �لطفولة  �أن   : �مل��رزوق��ي 
ومتتد  �الإن�����ش��ان  بها  مي��ر  مرحلة 
منذ والدته حتى يبلغ �شن �لثامنة 
حياة  من  �ملرحلة  لهذه  ومل��ا  ع�شر 
�لدول  باتت  �أهمية  م��ن  �الإن�����ش��ان 
���ش��ي��ا���ش��ات خمتلفة  ب��و���ش��ع  ت��ه��ت��م 
خلدمة �الأطفال ورعايتهم بهدف 
�لتكوين  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ي��ت��م  �أن 
لالإن�شان  و�الج��ت��م��اع��ي  �لنف�شي 
حتى ين�شاأ ن�شاأة �شوية ويكون فرد 

فاعل يف �ملجتمع.
�لديانات  ح��ث��ت  ل��ق��د   : و�أ���ش��اف��ت 

ق�شم  يف  م�شاعد  �أ�شتاذ  �جلناحي 
�لرتبية  بكلية  و�لتدري�س  �ملناهج 
وفاطمة  �الم��������ار�ت،  ج��ام��ع��ة  يف  
�لرعاية  د�ر  مدير  �مل��رزوق��ي  علي 
بد�ئرة  ل���الأط���ف���ال  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
بال�شارقة،  �الجتماعية  �خلدمات 
و�أد�رتها �لدكتورة جميلة خاجني 
جلائزة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو 
خ��ل��ف��ة �ل���رتب���وي���ة، ب��ح�����ش��ور عدد 
و�أع�شاء  �لتعليمية  �لقياد�ت  من 
و�لتدري�شية  �الإد�ري�����ة  �لهيئتني 

على م�شتوى �لدولة . 
ويف بد�ية �جلل�شة �أ�شارت �لدكتورة 
جميلة خاجني �إىل �أهمية مو�شوع 
�جلل�شة �لذي ي�شلط �ل�شوء على 
لطفولة  �لر�شيدة  �لقيادة  رعاية 
�لرعاية  ه��ذه  �ل��دول��ة،  يف  �ملبكرة 
�لطفولة  حم��ور  م��ن  جعلت  �لتي 
�مل���ب���ك���رة و�آل�����ي�����ات �اله���ت���م���ام بها 
الأجندة  �الأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز  �أح���د 
�خل��م�����ش��ني �مل��ق��ب��ل��ة ، م�����ش��رية �إىل 
�أن جائزة خليفة �لرتبوية �شباقة 

�ملبكرة على �أنها مرحلة مقت�شرة 
للمدر�شة  �الأط���ف���ال  �إع�����د�د  ع��ل��ى 
�لنهائي  و�ل����ه����دف  �الب���ت���د�ئ���ي���ة 
�ملتمثل يف جعل �الأطفال يتعلمون 
�حل��روف و�الأرق��ام فاليوم ، ينظر 
�إل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا م��رح��ل��ة �إع����د�د 
و�إعد�دهم  للم�شتقبل  �الأط���ف���ال 
�لطفولة  يف  و�ل��رتب��ي��ة  ل��ل��ح��ي��اة، 
على  تركيزها  جل  و�شعت  �ملبكرة 
تنمية �لطفل ككل، وللقيام بذلك 
يف  �لرتبوية  �ملمار�شات  �أ�شبحت 
هذه �ملرحلة �ملهمة تعك�س مفاهيم 
تربوية ع�شرية كاالإبد�ع و�خليال 
�الجتماعي  و�ل����ذك����اء  و�مل����رون����ة 
و�لتي  �الأطفال  ولعب  و�لعاطفي 
ت�شميم  يف  �ل�شد�رة  موقع  حتتل 

مناهج وبر�مج �لرتبية �ملبكرة . 
يتم  ع���ن���دم���ا  �أن������ه  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
فعال  ب�شكل  �مل��ب��ادئ  ه���ذه  تنفيذ 
فاإنها  �ملبكرة،  �لطفولة  بيئات  يف 
�ال�شتمتاع  ع��ل��ى  �الأط���ف���ال  مت��ك��ن 
على  وت�����ش��ج��ع��ه��م  ب���ط���ف���ول���ت���ه���م، 

تنفيذ هذه �لت�شريعات و��شتقطبت 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل����ك����و�در 
باالهتمام  �أي���������ش����اً  ق����ام����ت  ك���م���ا 
و�لر�مج  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  ب������اإدر�ج 
تاأهيل  هدف  لتحقيق  �الأكادميية 
�لكو�در �لوطنية للعمل يف جمال 

حماية �لطفل . 
وق����دم����ت �مل�����رزوق�����ي ن���ب���ذة حول 
�ل�����ش��ارق��ة يف رعاية  �إم�����ارة  ج��ه��ود 
�مل���ب���ك���ر م�������ش���رية �إىل  �ل���ط���ف���ول���ة 
د�ئرة  �ل�شارقة  �إم���ارة  ��شتحد�ث 
�خلدمات �الجتماعية �لتي قامت 
بتقدمي �خلدمات  بالبدء  بدورها 
قامت  1986 حيث  منذ  للطفل 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات �الح��ت�����ش��ان يف 
�أ����ش���ر ب��دي��ل��ة ون��ظ��م��ت ذل����ك عن 
�ل�شادر  �مل��ح��ل��ي  �ل��ق��ان��ون  ط��ري��ق 
�ن���ه���ا قدمت  م����ن �الإم����������ارة ك���م���ا 
لالأطفال  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 

�الأطفال،  رع��اي��ة  على  �ل�شماوية 
كبري�ً  �هتماماً  �حلكومات  وت��ويل 
وباالأطفال  ع���ام  ب�شكل  ب��االأ���ش��رة 
ب���������ش����ك����ل خ�������ا��������س م��������ن خ������الل 
�لعامة  و�شيا�شاتها  موؤ�ش�شاتها 
ت���ق���وم �حل���ك���وم���ات ب�شن  ول���ذل���ك 
حلماية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  �ل���ق���و�ن���ني 

حقوق �الأطفال . 
و�أكدت �إن دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة حر�شت كل �حلر�س على 
�نطالق  م��ن��ذ  بالطفل  �اله��ت��م��ام 
بتوفري  و�هتمت  �الحت��اد  م�شرية 
و�هتمام  تعليم  من  حقوقه  كافة 
بال�شحة وبد�أت بذلك عن طريق 
�لطفل  ح���ق���وق  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
ومن  �ملتحدة  �الأمم  من  �ل�شادرة 
ثم قامت �لدولة ب�شن �لت�شريعات 
�ل���ت���ي ت���خ���دم �ل��ط��ف��ل وت���اأم���ن له 
حقوقه، وتولت �جلهات �لر�شمية 

�لبديلة،  �الأ����ش���ر  يف  �مل��ح��ت�����ش��ن��ني 
�فتتاح  على  �ل��د�ئ��رة  كما حر�شت 
دور لالإيو�ء لالأطفال �ملحرومني 
م���ن �ل���رع���اي���ة �الج��ت��م��اع��ي��ة منذ 
ح��ال��ي��ا عدد  وت��دي��ر   2006 ع���ام 
برعاية  م��ع��ن��ي��ة  �إي��������و�ء  دور   2
�لرعاية  من  �ملحرومني  �الأطفال 
و�أبناء  �الأ�شري  �لعنف  من حاالت 
جمهويل  و�الأط���ف���ال  �ل�شجينات 

�لو�لدين .
و�أ�����ش����ارت �إىل ج��ه��ود �ل���د�ئ���رة يف 
يف  �لطفل  جن��دة  خ��ط  ��شتحد�ث 
�لبالغات  ل��ت��ل��ق��ى   2007 ع����ام 
�جل�شدية  ب�����االإ������ش�����اءة  �مل���ع���ن���ي���ة 
و�الإهمال  و�جلن�شية  و�لعاطفية 
و�البتز�ز  �ل��ت��ج��اري  و�ال���ش��ت��غ��الل 
�الإل��������ك��������رتوين �����ش����د �الأط������ف������ال 
�لبالغات  ه�����ذه  م����ع  و�ل���ت���ع���ام���ل 

وتاأمني كافة حقوق �الأطفال. 

املبكر للتعليم  العامل  م�شتوى  على  مرة  الأول  جمااًل  طرحت  الرتبوية  خليفة   : خاجني  • جميلة 
اخلالقة واالبتكارات  باالإبداعات  مفعم  مل�شتقبل  املبكرة  الطفولة  اإعداد   : اجلناحي  • منى 

املبكرة�ش الطفولة  ومتكني  رعاية  على  االإمارات  دولة  من  كبري  :اهتمام  املرزوقي  • فاطمة 

االحتادية للموارد الب�شرية تطور من�شة فر�شة الذكية ملقابالت العمل عرب الفيديو باللغة العربيةالروح االإيجابية ب�شرطة دبي تكرم االإعالمي كفاح الكعبي
•• دبي-الفجر:

كرمت مبادرة �لروح �الإيجابية ب�شرطة دبي، �الإعالمي كفاح �لكعبي مذيع 
ل��الإع��الم، تقدير� جلهوده  دب��ي  دب��ي موؤ�ش�شة  ن��ور  �إذ�ع���ة  ب��ر�م��ج يف  ومعد 
�الإذ�عي  �إعالميا عر �لرنامج  �ملبادرة  �ملتو��شل الأهد�ف  �ملتميزة ودعمه 

ريا�شية". "روحك 
نقلت �ل�شيدة فاطمة بوحجري من�شقة �ملبادرة حتيات وتقدير  �لعقيد علي 
خلفان �ملن�شوري، مدير �الإد�رة �لعامة الإ�شعاد �ملجتمع باالإنابة يف �شرطة 
دبي، رئي�س جلنة مبادرة �لروح �الإيجابية باالإنابة، لالإعالمي كفاح �لكعبي 
�ملبادرة   �ه��د�ف  ه��ادف ين�شجم مع  ملا يقدمه من حمتوى ريا�شي توعوي 
�ملتمثلة يف ن�شر �لوعي و�الرتقاء بال�شلوك �الجتماعي، �إىل جانب تر�شيخ 
�الآخرين  و�ح��رت�م  �ملجتمع  �أف��ر�د  بني  و�لتعاي�س  �لت�شامح  منها  قيم  عدة 
وتقبلهم مع نبذ كافة �أ�شكال �لكر�هية، �إ�شافة �إىل ن�شر �لثقافة �لريا�شية 
�لفر�غ  �أوق��ات  ال�شتغالل  فعالة  �جتماعية  ك��اأد�ة  �لريا�شة  من  و�ال�شتفادة 
�أف��ر�د �ملجتمع مبختلف فئاتهم و�أعمارهم، وهو  مبا يعود بالنفع على كل 
�لتي  و�لفعاليات  �الأن�شطة  خ��الل  م��ن  لتحقيقه  دب��ي  �شرطة  حتر�س  م��ا 
تنظمها �شنويا. و�أكدت بوحجري �أن هذ� �لتكرمي ياأتي يف �إطار تفعيل دور 
�ل�شر�كة �ملجتمعية بني �شرطة دبي وو�شائل �الإعالم، وروح �لتعاون و�لعمل 
يد�ً بيد من �أجل ب�شط �الأمن و�الأمان، م�شريًة �إىل حر�س �ل�شرطة �لد�ئم 
على تكرمي �ملتعاونني �ملتميزين، حتفيز�ً ملزيد من �لبذل و�لعطاء لتطوير 
�الإعالمي  �أع��رب  للمجتم�ع. ومن جانبه  �خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  �لعمل 
و�الأم���ان،  �الأم���ن  تعزيز  يف  دب��ي  �شرطة  جلهود  تقديره  ع��ن  �لكعبي  كفاح 
�أن هذ� �لتكرمي مبثابة و�شام �شرف على �شدره وحافز له لتقدمي  موؤكد�ً 
�ملزيد من �جلهد و�لعطاء يف خدمة للمجتمع و�أن ما قام به يعد جزء�ً من 

و�جبه �ملجتمعي.

•• دبي-وام:

تفا�شيل  ع��ن  �أم�����س  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  ك�شفت 
"فر�شة" وهو عبارة عن من�شة ذكية خا�شة  �لتكنولوجي �جلديد  م�شروعها 
�الأوىل من  تعد هي  �ال�شطناعي  �لذكاء  بتقنيات  �ملعززة  �لتوظيف  مبقابالت 
�للغة  با�شتخد�م  �لفيديو  مقابالت  �إىل  وت�شتند  �ملنطقة  م�شتوى  على  نوعها 
�لعربية وحتديد� �للهجة �الإمار�تية. جاء �الإعالن عن تفا�شيل �مل�شروع �جلديد 
وخالل   2022 تبتكر  �الإمار�ت  ب�شهر  �لهيئة  فعاليات  هام�س  "فر�شة" على 
ور�شة عمل �فرت��شية ح�شرها �شعادة ليلى عبيد �ل�شويدي مدير عام �لهيئة 
�الحتادية  �حلكومة  موظفي  من  و�ملئات  �لهيئة  م�شوؤويل  من  وع��دد  باالإنابة 
وم�شوؤويل �ملو�رد �لب�شرية و�لتوظيف يف �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية. و�أكدت 
�ل�شيدة �شلوى عبد �هلل مدير �إد�رة �مل�شروعات و�لر�مج يف �لهيئة على �هتمام 
�أهمية  �إىل  م�شرية  وتبنيها  �لتقنيات  �أح��دث  على  �الط��الع  يف  �ل��د�ئ��م  �لهيئة 
باللغة  �ال�شطناع��ي  �لذك���اء  بتقنيات  �لوظيفية  �مل��ق��اب��الت  من�شة  م�شروع 
 SHLفر�شة" و�لذي يجري �لعمل على تطويرها بالتعاون �شركة" �لعربية 
كونها و�حدة من �أهم �ل�شركات �لعاملية �لتي توظف تقنيات �لذكاء �ال�شطناعي 
و�أدو�ت �لثورة �لتكنولوجية يف جمال �إد�رة وتنمية ر�أ�س �ملال �لب�شري. و�أكدت 
بات  �لذي  �لوظيفية  �ملقابالت  نقلة نوعية يف عامل  �شت�شكل  �أن من�شة فر�شة 
و�شتكون  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  وب��ر�م��ج  تقنيات  على  كلي  �شبه  �عتماد�  يعتمد 
�لتجربة �الأوىل من نوعها على م�شتوى �ملنطقة على �عتبارها �أول من�شة ذكية 
ملقابالت �لعمل عر �الإنرتنت معززة بتقنيات �لذكاء �ال�شطناعي حيث ت�شمح 
بتقييم ومو�ءمة �ملو�هب �الإمار�تية مع �لوظائف �الأن�شب لها باللغة �لعربية 
وباللهجة �الإمار�تية. ولفتت �إىل �أن �مل�شروع �لذي �شيتم تطويره خالل �لفرتة 
�ملقبلة مب�شاركة �أكر من 1000 موظف من �حلكومة �الحتادية و�ملئات من 
�ملوظفني و�خلر�ء �لعاملني يف �شركة SHL على م�شتوى �لعامل ي�شاف �إىل 
�شل�شلة �جلهود و�ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي تطلقها �لهيئة على م�شتوى �حلكومة 

�الحتادية لالرتقاء مبنظومة �لعمل �حلكومية وتطوير �أدو�تها ومو�كبة �آخر 
�مل�شتجد�ت و�لتطور�ت يف جمايل �لتكنولوجيا و�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية باال�شتفادة 
من تقنيات �لذكاء �ال�شطناعي. وذكرت �شلوى عبد�هلل �أن �ملن�شة �جلديدة �لتي 
�أطلقت عليها �لهيئة ��شم "فر�شة" �شت�شهم يف ت�شريع عملية �لتوظيف �لنوعي 
و�ملو�هب  �لكفاء�ت  �أ�شحاب  و��شتقطاب  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  جودته  ورف��ع 
�الحتادية  �حلكومة  يف  �ل�شاغرة  �لوظائف  و����ش��رت�ط��ات  ملتطلبات  �ملنا�شبني 
�لوقت و�جلهد على  �لتوظيف برمتها ويوفر  �شيعزز عملية  �لذي  �الأم��ر  وهو 
�لتكنولوجيا  �ل��وز�ر�ت و�جلهات �الحتادية بتوظيف  �لب�شرية يف  �ملو�رد  �إد�ر�ت 
و�لذكاء �ال�شطناعي للرتكيز على مهام وم�شوؤوليات �أخرى �أكر ��شرت�تيجية. 
و�أو�شحت �أن تطوير وبناء من�شة "فر�شة" باللغة �لعربية �شيزيد من م�شتوى 
�ملو�شوعية يف عمليات تقييم �ملو�هب ما ي�شهم يف تلبية �الحتياجات �لوظيفية 
ك��ل من  �ل��ور���ش��ة  خ��الل  �الحت��ادي��ة. وحت��دث  م�شتوى �حلكومة  على  بفعالية 
�ل�شيدة دياال جر�ر مدير تطوير �الأعمال لدى �شركة SHL �لعاملية يف منطقة 
�ل�شرق �الأو�شط و�ل�شيد د�فيد جون �إيدو�رد رئي�س حلول �ملو�هب لدى �ل�شركة 
�لتي تقوم بدورها بتطوير �ملن�شة مبوجب مذكرة تعاون مرمة مع "�لهيئة" 
�لعام �ملا�شي. و�أكدت �ل�شيدة دياال جر�ر �أهمية من�شة "فر�شة" �لتي �شت�شكل 
نقلة نوعية يف عامل �ملقابالت �لوظيفية ب�شكل عام و�ملو�رد �لب�شرية على وجه 
جودته  وترفع  وت�شرعها  �لنوعي  �لتوظيف  عمليات  �شتعزز  حيث  �خل�شو�س 
وكفاءته وت�شاعد يف ��شتقطاب �ملو�هب و�لكفاء�ت �الأن�شب للعمل يف �حلكومة 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  ب��ني  �ل�شر�كة  �أن  و�أو���ش��ح��ت  �الحت��ادي��ة. 
�لتي  �لرقمية  و�حللول  �لتقنيات  �أح��دث  لتوظيف  ت�شعى  و�ل�شركة  �حلكومية 
وتدعم  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  وتنمية  الإد�رة  ومتكاملة  موحدة  منظومة  توفر 
�لرقمية يف  �لعاملية و�حللول  �ملمار�شات  �أف�شل  �لهيئة �حلثيثة لتطبيق  جهود 
�ال�شطناعي  للذكاء  �حلكومة  جاهزية  وتعزيز  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  جم��ال 
بتبني �أفكار وم�شروعات مبتكرة معززة باأحدث �لتقنيات �ملطبقة عامليا مل�شاعدة 

�جلهات �الحتادية على ��شتثمار مو�ردها �لب�شرية بال�شكل �الأمثل.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - وام:

عر   2021 �لعام  يف  �إجناز�تها  �لعني  مدينة  بلدية  ع��ززت 
وتطوير  �شيانة  م�شروع  �شمنها  م��ن  م�شاريع  ع��دة  تنفيذ 
�الحياء �ل�شكنية مع �شبكة �لطرق �لد�خلية لهذه �الحياء يف 

منطقة �لعني.
وياأتي �مل�شروع �شمن �إطار ��شرت�تيجية د�ئرة �لبلديات و�لنقل 
يف �أبوظبي لدعم �لنمو و�لتطوير �لعمر�ين يف �الإمارة عر 
�الرتقاء بالعمل �لبلدي من خالل تطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
رفاهية  تعزز  وكفاءة  ج��ودة  ذ�ت  بنية حتتية  لتوفري  �لعاملية 

جمتمع �المارة.
كفاءة  رف��ع  م�شروع  مدير  �ل�شكري  �إمي��ان  �ملهند�شة  و�أك���دت 

�لطرق  كفاءة  رف��ع  �إىل  يهدف  �مل�شروع  �أن  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء 
و�لبنية �لتحتية لالأحياء �ل�شكنية �لقدمية يف مناطق مدينة 
�أف�شل �خلدمات ل�شمان رفاهية و�شعادة  �لعني عر تقدمي 
ي�شمن  مب��ا  �ل�شكنية،  �ملناطق  وتطوير  من��و  ودع��م  �ملجتمع 
توفري جميع �خلدمات �ملطلوبة باأعلى �ملعايري، حيث ي�شمل 
طرق  و�ن�شاء  �لقدمية  �لطرق  �شبكة  �شيانة  �أعمال  �مل�شروع 
جديدة باالإ�شافة الأعمال �ن�شاء و�شيانة ل�شبكات �شرف مياه 
�الأمطار، عالوة على �أعمال �نارة �لطرق بنظام LED، كما 
�مل��روري��ة من  �حل��رك��ة  ك��ف��اءة  ورف��ع  لتطوير  �مل�شروع  يهدف 
خالل �ن�شاء ممر�ت للم�شاة وم�شتخدمي �لدر�جات �لهو�ئية 

ومهدئات �ل�شرعة وفق �أعلى �ملعايري �ملعتمدة.
 34 �أعمال �شيانة وتطوير  �إجن��از  �نه مت  �ل�شكري  و�أ�شافت 

و�أم   1 غافة  �أم  من  كل  يف  �مل�شروع  نطاق  �شمن  �شكنيا  حيا 
غافة 2، ومزيد 1 ومزيد 2، باالإ�شافة �إىل �الأحياء �ل�شكنية 
ومنطقة  �جليمي  و  و�لقطارة  �لهيلي  و  �ملعرت�س  مبنطقة 
و�أبو �شمرة و�خلزنة  �ل�شاد  و�أي�شاً منطقة  �ملويجعي و ز�خر 
ورماح �خلورة. و�أ�شارت �ل�شكري، �أن �لبلدية تقوم با�شتكمال 
17 حيا �شكنيا يف خمتلف مناطق مدينة  �أعمال �مل�شروع يف 
�لعني تت�شمن �ملنيزفة، وعود بن �شقحان، و�شريعة �ملويجعي، 
و�لرويكة يف منطقة �ملويجعي، و�شعبية �ل�شدرة و�لزعفر�ن يف 
منطقة �خلبي�شي، باالإ�شافة �إىل �الحياء �ل�شكنية يف منطقة 
�جليمي و�ل�شاروج ومنطقة و�شط �ملدينة و�جلاهلي و�لهري 
وم��ن �مل��ت��وق��ع �أن يتم �الن��ت��ه��اء م��ن �أع��م��ال �مل�����ش��روع يف هذه 

�الأحياء خالل �لعام 2022.

بلدية مدينة العني تنجز تطوير ورفع كفاءة 34 حيا �شكنيا خالل العام 2021

•• الفجرية -وام: 

�أن�شطة  ي�شتعر�س  ق�شرًي�  فيلًما  �لفجرية  حلكومة  �الإع��الم��ي  �ملكتب  �أ���ش��در 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لفجرية على مد�ر �لعام 2021، وذلك �شمن �شل�شلة �الأفالم �لتوثيقية �لتي 

ي�شدرها �شنوًيا �ملكتب �الإعالمي عن ن�شاطات �شموه.
حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  "�شاحب  عنو�ن  يحمل  �ل��ذي  �لفيلم  ويعر�س 
وموقعه  �لر�شمية  ق��ن��و�ت��ه  ع��ر  �الإع���الم���ي  �مل��ك��ت��ب  2021" وي��ب��ث��ه  �ل�����ش��رق��ي 
�الإلكرتوين، �أهم �ملنا�شبات و�الأحد�ث بح�شور �شمّوه، �أهّمها �الحتفال �لر�شمي 
باليوبيل  �حتفااًل  حّتا  منطقة  يف  �أٌق��ي��م  �ل��ذي  للدولة  �خلم�شني  �الحت��اد  بعيد 
درهًما،   50 �لذهبي لدولة �الإم��ار�ت، و�إط��الق ورقة نقدية جديدة من فئة �ل� 

بح�شور �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ حكام �الإمار�ت.
�ل�شهيد  يوم  �لفجرية مر��شم  �ل�شمو حاكم  �لفيلم ح�شور �شاحب  كما يعر�س 

�لذي �أقيم يف و�حة �لكر�مة بالعا�شمة �أبوظبي، حيث و�شع �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لفجرية �الإكليل �أمام �لن�شب �لتذكاري ل�شهد�ء �الإمار�ت وكّرم عدًد� من ذوي 

�ل�شهد�ء و�أ�شرهم تقديًر� لت�شحياتهم وبطوالتهم يف ميادين �ل�شرف و�لعزة.
وي�شتعر�س �لفيديو زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد 
�ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية مبنا�شبة عيد �لفطر  بن حممد 
�ل�شرقي  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  زي��ارة �شاحب  �لفيديو  �ملبارك. ويوثق 
�شمو  ير�فقه  بالفجرية،  �شكمكم  ملنطقة  �لفجرية  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�شركة �الحتاد  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  ذي��اب بن حممد  �ل�شيخ 
�لتي متتد  �لت�شعة  �الأنفاق  �أعمال حفر  �إجن��از جميع  للقطار�ت، لالطالع على 
على م�شافة 6.9 كم، و�لتي يتم �إن�شاوؤها عر �إمار�تي �لفجرية ور�أ�س �خليمة 
�حلديدية  �ل�شكك  �شبكة  م�شروع  من  �لثانية  �ملرحلة  يف  "د"  �حلزمة  �شمن 

�لوطنية �الإمار�تية "قطار �الحتاد".

لعدد  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �مليد�نية  �جل���والت  �لفيلم  وي�شتعر�س 
لالطالع  �شموه  زي��ارة  �أبرزها  �الإم���ارة،  يف  و�لتنموية  �القت�شادية  �مل�شاريع  من 
�لفجرية  �لطاقة" يف منطقة  "�يكومار حللول  �لبرتولية  �مل�شفاة  �أن�شطة  على 
لل�شناعات �لبرتولية "فوز"، و�لتي تعزز ح�شور �إمارة �لفجرية يف قطاع تكرير 
�لنفط وتخزينه، وتدعم �جلانب �القت�شادي و�ال�شتثماري لالإمارة عاملًيا. كما 
يت�شمن �لفيديو �لزيارة �لتفقدية ل�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية ملبنى �شعادة 
�لطبيعية يف �حليل و�الط��الع على  للمو�رد  �لفجرية  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �ملتعاملني 
�أبرز �خلدمات �لتي يقدمها. كما يوثق �لفيلم �فتتاح �شموه م�شت�شفى "حممد 
بن ز�يد �لتخ�ش�شي" لدعم جهود �لدولة يف �حتو�ء تد�عيات جائحة كوفيد-

�ملعايري  �أرق��ى  وف��ق  �ملجتمع  الأف��ر�د  �ملتقدمة  �لطبية  �خلدمات  وتقدمي   ،19
�لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  تفقد  �لفيديو  يعر�س  كما  �لعاملية.  �ل�شحية 
�لتقنيات  �أحدث  �إ�شافة  ت�شمنت  �لتي  �لفجرية  م�شت�شفى  يف  �لتو�شعة  م�شاريع 
�لطبية و�لعالجية �ملعتمدة عاملًيا. ويوثق �لفيلم ��شتقبال �شاحب �ل�شمو حاكم 

�لفجرية، مبنا�شبة ح�شوله  �ملرور و�لرتخي�س يف  �لفجرية لفريق عمل مركز 
على ت�شنيف �شت جنوم يف ت�شنيف مر�كز �خلدمة �حلكومية، و��شتقبال �شموه 
لالعبي �لفريق �الأول لكرة �لقدم لنادي �لعروبة مبنا�شبة ح�شول �لفريق على 
للمحرتفني  �لعربي  �خلليج  دوري  �إىل  و�ل�شعود  �الأوىل  �لدرجة  دوري  بطولة 
لكرة �لقدم . ويعر�س �لفيديو ��شتقبال �شموه لعدد من موظفي بلدية �لفجرية 
/�آي��زو/، كما  �لدولية  �لبلدية على �شهادة �العتماد  وتهنئتهم مبنا�شبة ح�شول 
�شبل  وبحث  �ل��دول  وقنا�شل  �ل�شفر�ء  من  لعدد  �شموه  ��شتقبال  �لفيديو  يوثق 
�لتعاون و�لعالقات �لتي تربط �الإم��ار�ت ببلد�نهم، كما يعر�س ��شتقبال �شموه 
معايل  بينهم  م��ن  �ل��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شخ�شيات  م��ن  ل��ع��دد 
تيميري �شيلفا وزير �لنفط �لنيجريي، و�شعادة حممد باركيندو �الأمني �لعام 
�لعاملية  فيتول  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ه��اردي  ر��شل  و�ل�شيد  �أوب��ك،  ملنظمة 
�لعليا،  �ل�شهاد�ت  �لوطنية، وَحَملة  �لقياد�ت و�ل�شخ�شيات  للبرتول، وعدًد� من 

و�أ�شحاب �مل�شاريع �لنوعية من �أبناء �لفجرية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شر�كة  عن  �أبوظبي  جامعة  �أعلنت 
د�لهوزي،  بجامعة  جديدة جتمعها 
�إحدى �جلامعات �لكندية �ملرموقة 
�لبحثية  ب��ر�جم��ه��ا  ت��ع��رف  و�ل��ت��ي 

و�الأكادميية رفيعة �مل�شتوى. 
ي���اأت���ي ذل����ك ���ش��م��ن ج���ه���ود جامعة 
�أب��وظ��ب��ي يف م��و����ش��ل��ة �ل��ت��ع��اون مع 
�ملحلية  �الأك����ادمي����ي����ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لطلبة  لتزويد  �ل��ر�ئ��دة  و�لعاملية 
وتوفري  متميزة  تعليمية  بتجربة 
الأع�شاء  وبحثية  تدريبية  ف��ر���س 
ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س و�ل���ط���ل���ب���ة مبا 
�الأكادميية  �أه��د�ف��ه��م  م��ع  يتما�شى 

و�ملهنية. 
توما�س  �لرفي�شور  م��ن  ك��ل  ووق��ع 

م��دي��ر جامعة  ن��ائ��ب  ه��و���ش��ت��ي��ت��ل��ر، 
رئي�س  نائب  هيب،  وم��ات  �أبوظبي، 
�ل��ع��الق��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة يف 
م���ذك���رة تفاهم  د�ل����ه����وزي  ج��ام��ع��ة 
جمعت �لطرفني �فرت��شياً لتعزيز 
�مل�����ش��رتك. وح�شر  �ل��ت��ع��اون  ���ش��ب��ل 
ح��ف��ل �ل��ت��وق��ي��ع �أع�������ش���اء م���ن كلية 
�أبوظبي  بجامعة  �ل�شحية  �لعلوم 
وكلية �ل�شحة يف جامعة د�لهوزي. 

�ل�����ش��ر�ك��ة الأع�������ش���اء هيئة  وت���وف���ر 
�لتدري�س و�لطلبة فر�شاً للم�شاركة 
�لتدريبية  و�ل���ر�م���ج  �ل��ب��ح��وث  يف 
�جلامعتني  �ل�����ت�����ز�م  م����ن  ك����ج����زء 
ب��ت��ب��ادل �مل���ع���ارف و�خل�������ر�ت، كما 
�مل�����ش��ي يف  �إىل  �ل���ط���رف���ان  ي��ت��ط��ل��ع 
كليتي  ب���ر�م���ج  �ل��ت��م��ي��ز يف  حت��ق��ي��ق 
�لعلوم �ل�شحية يف جامعة �أبوظبي 

و�ل�������ش���ح���ة يف ج���ام���ع���ة د�ل����ه����وزي 
�لعلوم  جم��������االت  يف  و�ل�����ت�����ع�����اون 
و�لتطوير  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 

�ملهني. 
و�أع�شاء  للطالب  �ل�شر�كة  وتتيح 
�لو�شول  �إمكانية  �لتدري�س  هيئة 
�إىل �ملو�رد عاملية �مل�شتوى، و�ملر�فق 
�جلامعتني  يف  �ل��ت��م��وي��ل  وم�����ش��ادر 
�أبحاث  �إج����ر�ء  م��ن  متّكنهم  و�ل��ت��ي 
هامة للمجتمع �ملحلي وخارجه. ويف 
�إطار هذ� �لتعاون، �شيتمّكن �لطالب 
من �اللتحاق بالر�مج �الأكادميية 
�لتدريبية،  �ل��ر�م��ج  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
بني  و�لبحوث  �مل�شرتكة،  و�مل�شاريع 
ت�شجيع  �إىل  باالإ�شافة  �جلامعتني، 
�مل�شاركة  على  �لبكالوريو�س  طلبة 
�ل���د�خ���ل���ي  �ل����ت����دري����ب  ب�����ر�م�����ج  يف 

و�ل���ت���ب���ادل �ل���ط���الب���ي و�ل����زم����االت 
هذ�  ويف  �مل�����ش��ي��ف��ة.  �جل���ام���ع���ة  يف 
توما�س  �ل��رف��ي�����ش��ور  ق���ال  �الإط�����ار 
بالتعاون  "نعتز  ه��وك�����ش��ت��ي��ت��ل��ر: 
�أهم  �إح���دى  د�ل���ه���وزي،  م��ع جامعة 
و�لبحثية  �الأك��ادمي��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل��ك��ن��دي��ة، مل��و����ش��ل��ة ت��زوي��د طالبنا 
و�إتاحة  �شاملة  �أك��ادمي��ي��ة  بتجربة 
وخر�ت  باإمكانات  �الرتقاء  فر�شة 
�أع�شاء هيئة �لتدري�س. ت�شاهم هذه 
�ل�����ش��ر�ك��ة، �إىل ج��ان��ب غ��ريه��ا من 
جامعة  بها  تتميز  �لتي  �ل�شر�كات 
�أبوظبي، يف حّث طالبنا على خو�س 
جتارب جديدة و�كت�شاب فهم �أعمق 
�خت�شا�شهم،  من  �لعملي  للجانب 
خمتلف  ��شتك�شاف  ن��و����ش��ل  ح��ي��ث 
ترفع  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �ل�شبل 

وت�شقل  طالبنا  �أد�ء  م�شتوى  م��ن 
لدخول  تهيئتهم  بهدف  مهار�تهم 
�شّرح  ج��ه��ت��ه،  م��ن  �لعمل".  ���ش��وق 
�شبل  تعزيز  "يتما�شى  هيب:  م��ات 
�أب��وظ��ب��ي مع  �ل�����ش��ر�ك��ة م��ع جامعة 
�لثالث‘  �لقرن  يف  د�لهوزي  ’وعد 
ب���ت���و����ش���ي���ع �ل����ف����ر�����س �الأك����ادمي����ي����ة 
�شبكات  ورع��اي��ة  للطالب،  �لدولية 
وتعزيز  �جلديدة،  �لدولية  �لبحث 
�زده�����اره�����ا ك��ج��ام��ع��ة م��دن��ي��ة ذ�ت 

تاأثري عاملي. نحن �شعد�ء جد�ً بهذه 
�الأهد�ف �مل�شرتكة �لتي جتمع كلية 
�لعلوم �ل�شحية يف جامعة �أبوظبي 
وكلية �ل�شحة يف جامعة د�لهوزي، 
�إم��ك��ان��ات كبرية  �ل��ي��وم  ن�شهد  حيث 
للتعاون بني �جلامعتني، من حيث 
ت��ب��ادل �أع�����ش��اء هيئة �ل��ت��دري�����س، �أو 
م����ن ح���ي���ث �ل����ر�م����ج �الأك���ادمي���ي���ة 
�مل�شرتكة".  و�ل��ب��ح��وث  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
وت��اأ���ش�����ش��ت ج��ام��ع��ة د�ل����ه����وزي عام 

يف  عامة  �أبحاث  كجامعة   1818
نوفا �شكوتيا، كند�، وت�شم �أكر من 
دولة.   115 من  طالب   21000
 4000 �أك��ر من  د�لهوزي  وتقدم 
يف  جامعياً  ب��رن��اجم��اً  و180  دورة 
وُتعد  ومهنية.  جامعية  كلية   13
ر�ئدة  كلية  لل�شحة  د�لهوزي  كلية 
�ل�شعيد  على  �ل�شحية  �ملجاالت  يف 
�الإق����ل����ي����م����ي، و�مل���ح���ل���ي و�ل���ع���امل���ي. 
وت�����ش��م �ل��ك��ل��ي��ة �أك����ر م��ن 3000 

تدري�س  هيئة  ع�شو  و200  طالب 
مركز  ت�شّكل  وه���ي  م��وظ��ف��اً،  و80 
ذي  �شحية  وتعليمية  بحثية  ق��وة 
�ل��ن��ط��اق، كونها ثاين  ت��اأث��ري و����ش��ع 
د�ل��ه��وزي، وحتت�شن  كلية يف  �أك��ر 
ثماين مد�ر�س، وكلية و�حدة )كلية 
جامعة  و�حد.  وبرنامج  �ل�شيدلة( 
د�لهوزي هي ع�شو يف U15، وهي 
جمموعة من �جلامعات �لتي تعمل 

يف �لبحوث �ملكثفة يف كند�. 

•• القاهرة-الفجر:

بالتز�من  يقدمه  �ل��ذي  �لثقايف  برناجمه  �لوطنية  و�ملكتبة  �الأر�شيف  يو��شل 
�ل��دويل للكتاب، لليوم �لثاين على �لتو�يل، وقد ركز  �أي��ام معر�س �لقاهرة  مع 
يف �شوؤون �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية فتناولت �ملحا�شرة �الأوىل مهام �الأر�شيف 
و�ملكتبة �لوطنية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وما يقدمه من بر�مج وطنية 
�لوطنية  و�ملكتبة  �الأر���ش��ي��ف  ت��اري��خ  �إىل  �لثانية  �ملحا�شرة  وتطرقت  تعليمية، 
ون�شاأته، و�إىل دوره يف حفظ �لوثائق و�إتاحتها، وياأتي هذ� �الهتمام تاأكيد�ً على 
�جلديدة،  و�أهد�فه  �لوطنية  و�ملكتبة  �الأر�شيف  باخت�شا�شات  �لتعريف  �أهمية 
وهو يعي�س مرحلة جديدة بعد �أن �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
2021 و�لذي  13 لعام  – حفظه �هلل- �لقانون رقم  �آل نهيان رئي�س �لدولة 

ق�شى بتعديل ��شم �الأر�شيف �لوطني �إىل �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية.
�أ�ش�شو�  �لذين  للقادة  �لتاريخ  خلدها  م�شيئة  بكلمات  �الأوىل  �ملحا�شرة  ب��د�أت 
�الإم��ار�ت و�رتقو� باالإن�شان و�ملكان يف زمن قيا�شي، ثم عرفت �لدكتورة  نه�شة 
ن�شاأته  حيث  من  �لوطنية،  و�ملكتبة  باالأر�شيف  �لتعليم  م�شت�شار  �لعلي  ح�شنية 
وروؤيته، ور�شالته وقيمه، و�أهد�فه �ال�شرت�تيجية، كما عرفت مبهامه ولو�ئحه 
�لتنظيمية، و�شرحت بالتف�شيل دوره يف �أد�ء مهامه يف جمال �الأر�شفة و�لرتميم 
و�ملجتمعية  �حلكومية  �خل��دم��ات  وع��ددت  �ل�شفاهي،  و�لتاريخ  �الأن�شاب  وعلم 
�لقطاعات  خمتلف  م��ع  يرمها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ر�ك��ات  يقدمها،  �ل��ت��ي  و�لتعليمية 

�حليوية بالدولة. 
جمع  يف  دوره  �إىل  �لوطنية  و�ملكتبة  �الأر�شيف  لتاريخ  ��شتعر��شها  يف  و�أ���ش��ارت 
تاريخ دولة �الإمار�ت ومنطقة �خلليج، و�أر�شفة �لكنوز �لوثائقية �لتي تعتر ذ�ت 
قيمة تاريخية و�إتاحتها، وتوقفت مع �خلدمات �لتي يقدمها يف جمال �الأر�شفة 
�أنو�ع �لوثائق  وحفظ �لوثائق، وترميم �لوثائق �مل�شرفة على �لتلف؛ مو�شحة 
و�لهدف منه.  �لرتميم ومر�حله  و�أن��و�ع  �أجلها،  �أع��دت هذه �خلدمة من  �لتي 
�ملتبعة يف هذه �خلدمة، وطرق تدوين  �الأن�شاب و�لطرق  �إىل ر�شد  ثم حتولت 
�الأن�شاب، و�لهدف من در��شة علم �الأن�شاب. ومنها �نتقلت �إىل �لتاريخ �ل�شفاهي؛ 
فبينت �لفئة �مل�شتهدفة، و�لدور �لذي يوؤديه �ملخت�شون يف هذ� �ملجال، و�أهمية 

�لتاريخ �ل�شفاهي و�لهدف منه. 
و�أو�شحت م�شت�شارة �لتعليم �أن �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ي�شتهدف من خدماته 
�لتعليمية �لتوعية بالقيم �لوطنية �لتي تعزز مفاهيم �لوالء و�النتماء للوطن، 

و�إبر�ز �لقدو�ت �ملثالية لالأجيال، وغر�س �ل�شلوك و�لعاد�ت �الإيجابية يف نفو�س 
�ل�شباب، وتفعيل مبادر�ت �لقيادة �لر�شيدة وتوجيهاتها، ثم تطرقت �ملحا�شرة 

�إىل خدمات �الأر�شيف �لوطني �لتعليمية و�أدو�تها. 
و�خُتتمت �ملحا�شرة مبهام وخدمات �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية �ملجتمعية ُمعددة 

مر�فقه �ملتاحة لال�شتفادة منها.
حتدث �ل�شيد حمد �ملطريي مدير �إد�رة �الأر�شيفات، و�ل�شيد حامت يون�س خبري 
�الأر�شفة يف �ملحا�شرة �لثانية عن تاريخ ون�شاأة �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ودوره 
يف حفظ �لوثائق و�إتاحتها، فقدم �ملطريي نبذة تاريخية عن �أهم �ملر�حل و�أبرز 
�ملحطات يف م�شرية �الأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية �لتي نافت على 54 عاماً، وعن 
�لقانون �الحتادي رقم 7 لعام 2008 والئحته �لتنفيذية، ثم �شرح بالتف�شيل 
بتجميع  ب��دء�ً  �لوطنية  و�ملكتبة  �الأر�شيف  يف  �الأر�شيفية  �ل�شل�شلة  يف  حلقة  كل 

�لوثائق، مرور�ً مبعاجلتها، وحفظها، و�شواًل الإتاحتها وهي �لغاية �الأ�شمى.
�لكو�در  �إع��د�د  �لوطنية يف  و�ملكتبة  �الأر�شيف  يوؤديه  �ل��ذي  �ل��دور   وحت��دث عن 
وتاأهيلها وتطويرها يف جمال �إد�رة �لوثائق وعلوم �الأر�شيف؛ م�شري�ً �إىل �لتعاون 
�لتخ�ش�شية  و�الأكادميية  �لعلمية  �لر�مج  يف  �أبوظبي  �ل�شوربون  جامعة  مع 
�إد�رة  وبكالوريو�س  �الأر�شيف،  وعلوم  �لوثائق  �إد�رة  يف  �ملهنية  �ل�شهادة  �لتالية: 

�لوثائق وعلوم �الأر�شيف، وماج�شتري �إد�رة �ل�شجالت وعلوم �الأر�شيف. 
�لدويل  �ملجل�س  كوجنر�س  بتعريف  حديثة  �الأر���ش��ي��ف��ات  �إد�رة  م��دي��ر  و�ختتم 
يعد  �أنه  �إىل  م�شري�ً  �أكتوبر2023م،  يف  �أبوظبي  �شت�شت�شيفه  �لذي  لالأر�شيف 
�أبوظبي �لعديد  �أربع �شنو�ت، و�شيناق�س يف  �أر�شيفي، وهو يعقد كل  �أكر حدث 

من �ملو�شوعات و�لق�شايا �جلوهرية ذ�ت �ل�شلة مب�شتقبل �الأر�شيفات.
�خلا�شة  و�لوثائق  �ملعلومات  م�شادر  عن  �لبحث  ط��رق  �الأر�شفة  خبري  و�شرح 
�الإلكرتونية  �لبو�بة  �أهمية  �إىل  م�شري�ً  �لعربي؛  �خلليج  مبنطقة  �أو  بالدولة 
�لتاريخية  �ل��وث��ائ��ق  �آالف  حتتوي  و�ل��ت��ي  �لعربي  للخليج  �لرقمي  لالأر�شيف 
�شبكة  على  �لوطنية جماناً  و�ملكتبة  �الأر�شيف  يتيحها  �لتي  �ملتعددة  و�لو�شائط 
و�لتاريخي  �ملعريف  �لوعي  تنمية  يف  و�ملتاحف  �ملعار�س  �أهمية  و�إىل  �الإن��رتن��ت، 

لدولة �الإمار�ت.
وحفظه  �لتاريخي  �الأر�شيف  وجمع  �ل�شفاهي  و�لتاريخ  �لوثائق  عّرف  �أن  وبعد 
�إىل  �لوثائق  حتويل  يف  �لوطنية  و�ملكتبة  �الأر���ش��ي��ف  دور  ع��ن  حت��دث  و�إت��اح��ت��ه، 
دولة  وتر�ث  بتاريخ  و�ملهتمني  للباحثني  �إتاحتها  يتم  �الإلكرتوين حتى  �ل�شكل 

�الإمار�ت �لعربية ومنطقة �خلليج.  

-�لفجر •• �أبوظبي 
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ع���ق���دت 
و�لنقل  �لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
منطقة  ل�شكان  �فرت��شياً  ملتقى 
�خلالدية يف �أبوظبي بهدف تعزيز 
و�الط���الع  �ملجتمع  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
وتطوير  �ل�شكان،  متطلبات  على 

مناطقهم وفقاً لروؤية م�شرتكة.
�أك�����دت بلدية  ���ش��م��ن ه���ذ� �الإط�����ار 
خالل  كلمتها  يف  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
�ملجتمعية  �مل��ل��ت��ق��ي��ات  �أن  �مل��ل��ت��ق��ى 
�ل��ت��و����ش��ل مع  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف 
�ل�����ش��ك��ان و�الأه�����ايل، ل��ل��و���ش��ول �إىل 
روؤية م�شرتكة للحا�شر و�مل�شتقبل 
ول�����ش��ع��ادة �مل��ج��ت��م��ع و�����ش���ت���ق���ر�ره ، 
�أجل  من  �ملتو��شل  �شعيها  م��وؤك��دة 
�إ�شعاد  ���ش��اأن��ه  م���ن  م���ا  ك���ل  ت���وف���ري 
حياتهم  بجودة  و�الرت��ق��اء  �ل�شكان 

وحتقيق تطلعاتهم. 
منهجيتها  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أك�������دت 
�ملتمثلة  �ل��روؤي��ة  �أ���ش�����س  ت��ق��وم على 
متكامل  ونقل  عمر�ين  تطوير  يف 
ر�شالتها  وعلى  �حلياة،  جودة  يعزز 
و�إد�رة  وتطوير  تنظيم  خ��الل  من 
ب�شكل  و�ل��ن��ق��ل  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ن��م��و 
متكامل وم�شتد�م عر توفري بنية 
حت��ت��ي��ة وم���ر�ف���ق وخ���دم���ات ر�ئ���دة 
�ملجتمع،  و�شعادة  لرفاهية  وذك��ي��ة 
مبادئ  عن  �لبلدية  قيم  تعر  كما 
و�مل�شاركة،  و�ل�شفافية  �ل��ت��م��ك��ني، 
�الإن�����ت�����اج�����ي�����ة، و�ال�����ش����ت���������ش����ر�ف ، 
و�الب��ت��ك��ار و�الإي��ج��اب��ي��ة، وم���ن هذ� 
ب�شكل  ت�شعى  �لبلدية  ف��اإن  �ملنطلق 
هذه  �أج����ل جت�شيد  م��ن  م��ت��و����ش��ل 
�ملبادئ و�لتي ت�شتهدف يف �ملح�شلة 
�ل�شكان  جلميع  �ل�����ش��ع��ادة  حتقيق 
تتما�شى  ح��ي��ات��ي��ة  �أمن����اط  و�إي���ج���اد 
و�حل�شارية  �ل�شاملة  �لنه�شة  مع 
كافة  على  �أب��وظ��ب��ي  تعي�شها  �ل��ت��ي 

�ل�شعد.
�مللتقى  ت�شمن  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
عر�شاً تف�شيلياً للخدمات �ملقدمة 
�مل�شاريع  و��شتعر��س  �ملجتمع،  �إىل 
�مل�شتقبلية،  و�خل���ط���ط  �مل���ن���ج���زة 

�لبلدية  �لتي حققتها  و�الإجن���از�ت 
يف جمال خدمة �ملتعاملني، وتعزيز 
�لبنية �لتحتية و�ملر�فق �خلدمية. 
و����ش��ت��ع��ر���س �مل��ل��ت��ق��ى ج���ان���ب���اً من 
�ملنفذة  �ل���ت���ط���وي���ري���ة  �مل�������ش���اري���ع 
�لتنفيذ يف منطقة  قيد  و�الأخ��رى 
�خلالدية ، ومن هذه �مل�شاريع على 

�شبيل �ملثال ال �حل�شر: 
لتطوير  �ملتفرقة  �الأع��م��ال  �إجن���از 
�الأمطار  مياه  �شرف  خط  �شبكات 
�أبوظبي  بلدية مدينة  حيث قامت 
باإجناز  �مل�������ش���روع  م���ن خ����الل ه����ذ� 
م��ن��اط��ق خمتلفة  �أع���م���ال يف  ع����دة 
�خلالدية،  �أح��و����س منطقة  د�خ��ل 
كهربائية  م��دن��ي��ة،  �أع��م��ال  لتنفيذ 
خلدمات  ���ش��روري��ة  ميكانيكية  و 
و��شتكمال  �الأم�����ط�����ار،  ت�����ش��ري��ف 
����ش���ب���ك���ات ت�������ش���ري���ف �الأم������ط������ار يف 
�ل�شبكة  م����ع  ورب���ط���ه���ا  �مل���ن���اط���ق 
ت�شريف  �أنظمة  تعديل  �لقائمة، 
�الأمطار �لقائمة من �أجل حت�شني 
مل�شاريع  و�إي���ج���اد �حل��ل��ول  �ل��ك��ف��اءة 
�لت�شغيل و�ل�شيانة لنظام ت�شريف 

مياه �الأمطار. 
ومن �مل�شاريع قيد �لتنفيذ م�شروع 
�أع���م���ال م��ت��ف��رق��ة الأح���و�����س �شرق 
وي�شمل  �أب��وظ��ب��ي  ج���زي���رة  وغ����رب 
�إن�����ش��اء م��و�ق��ف ل��ل�����ش��ي��ار�ت، �أعمال 
�ملرورية  �لهند�شة  متفرقة،  ط��رق 

م��ث��ل ت��ن��ف��ي��ذ مم����ر�ت �آم���ن���ة لعبور 
�مل�شاة، حت�شني وتعديل

و�لتقاطعات،  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���ط���رق 
�أعمال �أر�شفة، �أعمال بالط، �إنارة 
���ش��و�رع ، �أع��م��ال م��د�خ��ل وخمارج، 
خدمات  وتو�شيل  حتويل  حماية، 
�لبنية �لتحتية، ويتوقع �إجنازه يف 

�لربع �الأول من �لعام �جلاري .
م�شروع  تنفيذ  �لبلدية  وت��و����ش��ل 
�ل��ع��ن��ون��ة يف مدينة  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
�أبوظبي من خالل تركيب لوحات 
و�أرق����ام  �ل�����ش��و�رع  ب��اأ���ش��م��اء  معلقة 
�إن�����ش��اء ق��اع��دة بيانات  �مل��ب��اين م��ع 
بيانات  قاعدة  وتطوير  للعناوين، 
جميع  يف  وذلك  �للوحات،  ل�شيانة 
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  يف  �الأح�����و�������س 
�خلالدية  وم��ن��ط��ق��ة  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
نطاق  �أن  ���ش��ي��م��ا  خ���ا����س،ال  ب�����ش��ك��ل 
�أبوظبي  يف  �ل��ك��ل��ي  �مل�����ش��روع  ع��م��ل 
��شم   7700 ت���رك���ي���ب  ي��ت�����ش��م��ن 
ترقيم  ل��وح��ة   80000  + ���ش��ارع 
عمود   20،000 وتركيب  م��ب��اٍن، 
�أم��ا على  �أ�شماء �ل�����ش��و�رع.    عنونة 
فقد  �ال�شتثمارية  �مل�شاريع  �شعيد 
�إن�شاء  م�����ش��روع  �مللتقى  ��شتعر�س 
�ملجتمعي  �خلالدية  حديقة  �شوق 
م�شروع  وت�شغيل  تطوير  وي�شمل 
����ش���وق جم��ت��م��ع��ي ب���ال�������ش���ر�ك���ة مع 
�مل�شتثمر)مكاين �لعقارية( �لتابعة 

لي�شم  �لتعاونية  �أبوظبي  جلمعية 
حمالت جتزئة ومر�فق جمتمعية 
وم���ر�ف���ق خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة على 
م����رت�ً   5642 �أر���������س  م�������ش���اح���ة 
مربعاً على �ملوقع �لقدمي جلمعية 
حديقة  د�خ���ل  �لتعاونية  �أب��وظ��ب��ي 
�خل���ال���دي���ة، وف���ق ف��ك��رة " 3 يف 1 
و�الأح���ي���اء  �مل��ج��ت��م��ع��ات  " خل��دم��ة 
�إجن��ازه يف �لربع  �ل�شكنية، ويتوقع 

�الأول من �لعام �جلاري.
�لتطويرية  �الأع���م���ال  جم���ال  ويف 
�خلالدية  مبنطقة  و�لتح�شينية 
�مل�شاريع  من  بع�شاً  �مللتقى  تناول 
ق�شر  ح��ول  �إن�شاء مم�شى   : ومنها 
�ملنهل، �إعادة تاأهيل مناطق �الألعاب 
باالأحياء �ل�شكنية، �إن�شاء حديقتني 
يف ك����ل م����ن �حل����و�����س غ�����رب 10 
12- منطقة �خلالدية - كورني�س 
�إر�شادية  لوحات  تركيب  �أبوظبي، 
�أعمال  �ل�شكنية،  �حلد�ئق  بجميع 
�لتجميل  �أ�����ش����ول  ت���اأه���ي���ل  �إع�������ادة 
�لطبيعي وزر�عة �ملناطق �لرت�بية.

فتح  �لتقدميي  �لعر�س  ختام  ويف 
�مللتقى �ملجال �أمام �حل�شور لطرح 
�آر�ئهم ومتطلباتهم، ومالحظاتهم، 
هذه  �لبلدية  ممثلو  ��شتقبل  حيث 
�القرت�حات لتوثيقها و�لعمل على 
�لالزمة  �خلطط  وو�شع  در��شتها 

لتنفيذها.  

املكتب االإعالمي حلكومة الفجرية يوثق يف فيديو �شامل اأن�شطة حمد ال�شرقي 2021

جامعة اأبوظبي تعلن عن �شراكتها مع 
جامعة دالهوزي الكندية

خدمات جليلة وم�سرية حافلة يف حفظ تاريخ الإمارات واإتاحته

االأر�شيف واملكتبة الوطنية يوا�شل برناجمه 
الثقايف بالتزامن مع القاهرة الدويل للكتاب 

بهدف تعزيز التوا�سل مع املجتمع واإ�سعاده

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ملتقى افرتا�شيًا 
ل�شكان منطقة اخلالدية يف اأبوظبي
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العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�شن�شري  �ل�ش�����ادة/فري�شت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1954157 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة عبيد �شعيد عبيد روي�شد �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمد �شيف عبد�هلل �شيف �ل�شام�شي

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
هوب  �ل�ش�����ادة/فري�شت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للنقليات رخ�شة رقم:2847711 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة علي طالل علي �حمد �لع�شريي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن �شيتي لنقل 

�لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2213165 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة عبد�لرحمن نا�شر حممد يو�شف د�د رحيم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شالح يا�شر �لهطاىل

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4328990 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة �شهاب �حمد مهنا �لنوبي �ملحرمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

لتجارة مو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1086742 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة حممود �شعيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �حمد عبد�هلل �لزرعوين �ملازمي

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
للعالج  اليف  �ل�ش�����ادة/بيور  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لبيطري رخ�شة رقم:3811037 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عالء ذوقان فرج %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خالد ح�شن �بر�هيم �شامل �حلو�شنى

تعديل نوع �لرخ�شة / من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ملميزه  �ل�ش�����ادة/�لر�فعة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN  رخ�شة رقم:1152839 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �مري فاروق بن حممد �شريف %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف نا�شر �شعيد نا�شر �شامل بن �شميدع

�لرية  و�لغاز  �لنفط  ومن�شاأت  حقول  خدمات  حذف   / ن�شاط  تعديل   
و�لبحرية  0910018

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�شي  دي  �شي  �ل�ش�����ادة/�ي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �الكرتومكنيكل ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2765483 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ي �شي دي �شي للمقاوالت �الكرتومكنيكل ذ.م.م
ACDC ELECTROMECHANICAL CONTRACTORS L.L.C

�إىل / �ي �شي دي �شي للمقاوالت ذ.م.م
ACDC CONTRACTORS L.L.C

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

لتجارة �ملالب�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2964212 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

�ل�شحر�ء لالأفر�ح
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2984723 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

كوكيز للوجبات �خلفيفة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2919297 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

كورنر للزهور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2859164 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3914372 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2556748 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

الد�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1706674 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:كرمي دوال كرمي للهد�يا ذ.م.م
�أبوظبي  �شوق  بناية   - �شخبوط  بن  خليفة   - �أبوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

�ملركزي
CN 1209905 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �لقانونية  للمحا�شبة  �ل�شادة/�لفهد  تعيني   -  2
بتاريخ:2021/12/29 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150030109
تاريخ �لتعديل:2022/2/3

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شتار اليف لل�شيانة �لعامة  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:4239278 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �شمري �حمد حممد توقري �حمد  %25
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حيدر على حممد ��شرف من 49 % �إىل %24

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ر��شد جنم عبد�هلل �شيار �حلو�شنى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد جنم عبد�هلل �شيار �حلو�شنى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1035326 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة ح�شه �حمد حممد �مل�شعود �ملحريبى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على �كر �حمد باقريان

تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد حممد �حمد حممد �لفهيم

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

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

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة �شوز�ن يوجن للتجميل 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1480826 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شوز�ن جني يوجن %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عو�س عيد حممد �لكندى �ملرر %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شوز�ن جني يوجن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عو�س عيد حممد �لكندى �ملرر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مازن منر عاهد �لطاهر

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ل�شنابل لبيع قطع غيار �ل�شيار�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN - ذ م م  رخ�شة رقم:1007483 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد �مني حممد �بوطاهر من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �مني حممد �بوطاهر من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد�ن على م�شعود ر��شد �لعي�شائى

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1.50*2.50 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �ل�شنابل لبيع قطع غيار �ل�شيار�ت - ذ م م
AL SANABEL AUTOPARTS - CO - L L C

�إىل/ �شركة �ل�شنابل لبيع قطع غيار �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL SANABEL AUTOPARTS CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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



اجلمعة   4  فبراير    2022  م   -    العـدد   13460  
Friday   4  February   2022   -  Issue No   13460

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�إك�شبو  يف  �شربيا  ج��ن��اح  ��شت�شاف 
�إكزيت،  م��ه��رج��ان  دب����ي،   2020
�ملو�شيقية  �مل��ه��رج��ان��ات  �أ���ش��ه��ر  �أح���د 
و��شطحب  �أوروب��������ا،  يف  �مل���ع���روف���ة 
�لعامل  ع��ر  �ل����دويل  �حل����دث  زو�ر 
����ش���اد، من  ن����ويف  �إىل  �الف���رت�����ش���ي 
خ��الل خو�س غمار جتربة جديدة 
خالل  �جل��ائ��ح��ة  ظ���روف  فر�شتها 

�لعامني �ملا�شيتني.
زو�ره من  �ل�����ش��رب��ي  �جل��ن��اح  م��ك��َن 
�لو�قع  بتقنية  ر�أ���س  �شماعة  �رت��د�ء 
قلب  �إىل  لت�شحبهم  �الف��رت����ش��ي 
م��ه��رج��ان �إك���زي���ت، �حل���ائ���ز مرتني 
على جائزة �أف�شل مهرجان �أوروبي 
رئ��ي�����ش��ي، وذل����ك ق��ب��ي��ل م��وع��د عقد 
قلعة  ق��ل��ب  يف   2022 �ل����  ن�شخته 
مدينة  يف  تقع  �لتي  بيرتوفار�دين 
ن���ويف ���ش��اد �ل�����ش��رب��ي��ة، وذل���ك خالل 
 10 �إىل   7 م����ن  �مل���م���ت���دة  �ل����ف����رتة 
�ملهرجان  وُي��ح��ي��ي  �مل��ق��ب��ل،  ي��ول��ي��و 
�لروك  فرقة  منهم  فنانني  كوكبة 

�أند ذ� باد �شيدز". كاف  "نيك 

بتقنية  �خلا�شة  �لتجربة  وت�شحب 
�لو�قع �الفرت��شي �لزو�ر من خالل 
ورت يف مهرجان  ثمانية م�شاهد، �شُ
�إك���زي���ت خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، عر 
�الفرت��شي،  �لو�قع  بتقنية  كامري� 
بز�وية  كيه،   8 بدقة  عد�شة  حتمل 
على  �أ���ش��ف��ت  ح��ي��ث  درج����ة،   360
�لتجربة �حلما�شة �لتي تلف �أجو�ء 
بالقرب  ُيقام  �لذي  �ملهرجان  موقع 

�ل��ذي يقع على  ف��ار�دي��ن  من ج�شر 
�شفاف نهر �لد�نوب، وذلك باإتاحة 
�مل�شرح  مل�������ش���اه���دة  ل���ه���م  �ل���ف���ر����ش���ة 
من  �ل��ع��دي��د  ع��ن  ف�شال  �لرئي�شي، 
�لزو�ر  تنقل  �لتي  �الأخ��رى  �مل�شاهد 
�لر�ئعة  �لقلعة  د�خ���ل  �أم��اك��ن  ع��ر 

�لتي تعود �إىل �لقرن �ل�شابع ع�شر.
جناح  م��دي��ر  باي�شتكا،  �إي��ف��ان  وق���ال 
�شربيا: "�لقلعة عبارة عن م�شاحة 

ف��ري��دة ت��ت��و�ءم م��ع ه���ذ� �ل��ن��وع من 
يف  وج��ودك  �أثناء  لذلك  �لفعاليات، 
�أثناء خو�س  �إكزيت، ترى  مهرجان 
جت��رب��ة �ل��و�ق��ع �الف��رت����ش��ي، باأنك 
�شتمر عر �أروقة �لقلعة، و�شتتطلع 
و�أنت  خمتلفة،  زمنية  مر�حل  على 
حماط باملعامل �لتاريخية. �شت�شعر 
�إما تقف على  وكاأنك هناك و�قعيا، 
�جل�شر �أو يف �لقلعة �أو على �مل�شرح، 

د�خل  ب��اأن��ك  �ل�شعور  ي����ر�ودك  ول��ن 
جناح �شربيا".

جذب  يف  ن���اأم���ل  "�إننا  و�أ����ش���اف���ت: 
�ل�����ن�����ا������س ع�������ر ت����ق����ن����ي����ة �ل������و�ق������ع 
�الف��رت����ش��ي ب��ط��ري��ق��ة جت��ع��ل هذه 
يرونها  �ل���ت���ي  �ل��و�ق��ع��ي��ة  �ل�������ش���ورة 
�ملزيد  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ن��ح��و  جت��ذب��ه��م 
تقدميه  ميكننا  وعما  �شربيا،  ع��ن 
كوجهة �شياحية، ودعوة لالأ�شخا�س 

�شربيا،  يف  �أع���م���ال���ه���م  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 
وبلغر�د، ونويف �شاد من �أكر نقاط 
نتوقع  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة، ح��ي��ث  �جل����ذب 
�شي�شهدها  �ل���ذي  �ل��ن��م��و  ح��رك��ة  �أن 
ُت���ع���زز من  �أن  �ل�����ش��ي��اح��ي  �ل���ق���ط���اع 
وقال  �الإجمايل".  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت 
م�شوؤول  ���ش��وك��وف��ي��ت�����س،  ف��الدمي��ري 
�ل����دع����م �خل����ا�����س ب��ت��ق��ن��ي��ة �ل���و�ق���ع 
"لدينا  �مل�������ش���روع:  يف  �الف���رت�����ش���ي 

ُتعنى  خمتلفة  معار�س  جناحنا  يف 
و�لتي  �الف��رت����ش��ي،  �ل��و�ق��ع  بتقنية 
�ملتاحف  �ل��زو�ر يف رحلة عر  تاأخذ 
�لتي  �ل��ف��ن��ّي��ة  و�مل���ع���ار����س  �ل��ف��ن��ّي��ة 
ت�شتهر بها مدينة بلغر�د يف �شربيا، 

وبالطبع لدينا �إكزيت".
�إىل  "باالإ�شافة  �شوكوفيت�س:  و�أك��د 
�مل��و���ش��ي��ق��ى الإلقاء  ل��ع�����ش��اق  �ل�����ش��م��اح 
�حلما�شية  �الأج��������و�ء  ع��ل��ى  ن���ظ���رة 

�آخر دون مغادرة  بلد  للمهرجان يف 
فاإن  دب����ي،   2020 �إك�����ش��ب��و  م��وق��ع 
للو�قع  �مل���ت���ع���ددة  �ال����ش���ت���خ���د�م���ات 
�الف��رت����ش��ي ت��ت��ط��ور ب��ا���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ل�شروري  وم����ن  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت 
رب�����ط �ل�����رم�����وز غ����ري �ل���ق���اب���ل���ة مع 
وناأمل  �الفرت��شي،  �لو�قع  �أنظمة 
مب�شاعدة جناح �شربيا، �أن تتاح لنا 
�لدويل  �حل���دث  �أر����س  يف  �لفر�شة 
�ل�شنو�ت  يف  كم�شروع  ل��ه  للرتويج 
جناح  وي��ت�����ش��م  �ملقبلة".  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
�لتنقل،  منطقة  يف  �لو�قع  �شربيا، 
زيارته  و�إمكانية  �لرقمية  ب�شبغته 
للزو�ر  وف��ر���ش��ة  �ف��رت����ش��ي،  ب�شكل 
ثقافة  على  �الط���الع  م��ن  لتمكنهم 
فينكا �لتي متتد على مد�ر 7 �آالف 
عظماء  �إىل  �ل���ت���ع���رف  وم����ن  ع�����ام، 
�ل�شخ�شيات �ل�شربية �أمثال نيكوال 
تي�شال، وميهاغلو بوبني، وميلوتني 
ماليني  و�شيتمكن  ميالنكوفيت�س، 
�أن���ح���اء �لعامل  �ل������زو�ر م���ن ج��م��ي��ع 
�ملتاحف  كنوز  �أعظم  ��شتك�شاف  من 
و�البتكار�ت  ���ش��رب��ي��ا  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 

�لتكنولوجية و�ملعامل �ل�شياحية.

•• دبي- وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
�ملالية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
على  �لعمل  تو��شل  دب��ي  حكومة  �أن 
�أرقى  وف��ق  �لتقنية  ق��در�ت��ه��ا  تطوير 
مع  وبال�شر�كة  و�مل��م��ار���ش��ات  �مل��ع��اي��ري 
�لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  كريات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��روؤي��ة  ع��م��اًل 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
ومتابعة  �هلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دب���ي، يف 
�لرقمي  �لعامل  دب��ي يف  ري��ادة  تر�شيخ 

موقعها  وتاأكيد  �مل�شتقبل  و�شناعات 
�لرقمية  للتكنولوجيا  رئي�س  كمركز 
�ملتميزة يف هذ�  و�ل��ك��ف��اء�ت  و�مل��و�ه��ب 

�ملجال. 
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه �أم�س 
كري�شتيان كالين، �لرئي�س �لتنفيذي 
 SAP "ل�شركة "�إ�س �إيه بي- �إ�س �إي
SE �لعاملية �لر�ئدة يف جمال �حللول 
�لرجمية �ملبتكرة حيث تناول �للقاء 
�ل��ذي ج��رى يف �أب���ر�ج �الإم����ار�ت �آفاق 
و�ل�شركة  دب��ي  حكومة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�ل����ر�ئ����دة يف جم����ال حلول  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لرقمية  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل���رجم���ي���ات 
�لكو�در  م���ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  �إع������د�د  يف 
باأعلى  للتعامل  �مل��وؤه��ل��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
متطلبات  م���ع  �ل���ك���ف���اءة  م�����ش��ت��وي��ات 

عر  �ل��رق��م��ي��ة،  �لبيئة  �إىل  �ل��ت��ح��ّول 
�إمد�دها بكافة مقومات �لتميز يف هذ� 
على  باالإيجاب  ينعك�س  ومب��ا  �مل��ج��ال، 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  جم��م��ل 
�لقيادة  ت��ط��ل��ع��ات  �إىل  ي���رق���ى  ومب����ا 
�أرق�����ى مر�تب  ب��ل��وغ  �ل��ر���ش��ي��دة ن��ح��و 
�لتميز يف تقدمي خدمات نوعية ت�شل 
بها دبي �إىل قمة موؤ�شر�ت �لتناف�شية 
�ل�شيخ مكتوم بن  �لعاملية. و�أكد �شمو 
�آل م��ك��ت��وم خالل  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
تدعيم  على  حري�شة  دب��ي  �أن  �للقاء 
�الإبد�ع  على  قائمة  عمل  بيئة  ركائز 
و�البتكار و��شتقطاب �أف�شل �لكفاء�ت 
�ل��ع��ال��ي��ة، و�إتاحة  �مل��ه��ار�ت  و�أ���ش��ح��اب 
�مل��ج��ال �أم����ام �ل��ك��ادر �ل��وط��ن��ي لريادة 
بد�أتها  �لتي  �لرقمي  �لتحول  عملية 

منذ �شنو�ت، مع �ال�شتمر�ر يف توثيق 
�ملوؤ�ش�شات  ك���ري���ات  م���ع  ���ش��ر�ك��ات��ن��ا 
�لر�شيد  �شاحبة  �لعاملية  و�ل�شركات 
�لتي نرى فيها  �لنجاحات  �ملميز من 
ما يدعم �لطموحات �لكبرية لقيادتنا 
�لر�شيدة مل�شتقبل �لتطوير �حلكومي 
�لتكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  خ���الل  وم���ن 
�لذي  ب��االأ���ش��ل��وب  �الب��ت��ك��ار  وت�شجيع 
و�شمان  �لتطوير  ت�شريع  يف  ي�شهم 
خروج �الإجناز�ت �ملتحققة على �أف�شل 

وجه ممكن.
�لتي  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  �ل���ل���ق���اء  وت����ن����اول 
متنحها دبي ودول��ة �الإم��ار�ت ملجتمع 
�الأع���م���ال ع��م��وم��اً، و�ل��ع��ن��اي��ة �لكبرية 
�لتي توليها �لقيادة �لر�شيدة بتوثيق 
�ل�شركات  من  �شركائنا  مع  �لعالقات 

�ملتخ�ش�شة يف جمال  �لعاملية ال�شيما 
نحو  و�لعمل  �لرقمية،  �لتكنولوجيا 
م�����ش��رتك��ة، تفتح  حت��ق��ي��ق جن���اح���ات 
�لطاقات  م���ن  �مل���زي���د  �أم������ام  �مل���ج���ال 
دف���ع م�شرية  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  �مل��وؤه��ل��ة 
مع  ت��و�زي��اً  ق��دم��اً،  �ل�شاملة  �لتنمية 
تعزيز قدر�تنا يف جمال �لتكنولوجيا 
بنية  دع����ائ����م  وت���ر����ش���ي���خ  �مل���ت���ق���دم���ة 
�لكفاءة  ع��ال��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  حت��ت��ي��ة 
و�الع��ت��م��ادي��ة، م��ع ����ش��ت��ح��د�ث �ملزيد 
م��ن ب��ر�م��ج �لتدريب م��ن �أج��ل �شقل 
لتاأكيد  �ملحلية  و�مل���ه���ار�ت  �ل��ك��ف��اء�ت 
�ملجال.  ه��ذ�  يف  �الإيجابية  م�شاركتها 
حممد  �شعيد  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  �ل���ط���اي���ر، 
دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي 

وم��ع��ايل ع��ب��د�هلل �ل��ب�����ش��ط��ي، �الأم���ني 
حلكومة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام 
دبي، و�شعادة عبد�هلل �لفال�شي �ملدير 
�لعام لد�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة 

دبي.
�أع��رب كري�شتيان كالين،  من جانبه، 
"�إ�س  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ع����ت����ز�زه  ع����ن  �إي"  �إ�������س  ب�����ي-  �إي������ه 
�ل�����ذي يجمع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة و�ل���ت���ع���اون 
���ش��رك��ت��ه ب��ح��ك��وم��ة دب����ي، وت��ق��دي��ره ملا 

ونظري�تها  لل�شركة  �الإم����ارة  متنحه 
�لعاملية  �لتكنولوجية  �ملوؤ�ش�شات  من 
م���ن ت���رح���اب وت�����ش��ج��ي��ع، وم����ا حتيط 
من  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  قطاع  ب��ه 
م�شتوى  يعك�س  مب��ا  و�ه��ت��م��ام،  عناية 
للم�شتقبل  �ال�شتعد�د  باأهمية  �لوعي 
و�متالك  �لتقنية  �ل���ق���در�ت  بتعزيز 
�الأدو�ت �لتي متكن دبي من مو��شلة 
م�شرية �لتميز و�لنمو كمركز رئي�شي 
�أن  ي��ذك��ر  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  للتكنولوجيا 

�أكر �شركة  �إيه بي" تعد  "�إ�س  �شركة 
عاملية متخ�ش�شة يف جمال برجميات 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات، وت��ت��خ��ذ م��ن م��دي��ن��ة دبي 
لالإنرتنت مقر�ً �إقليمياً الأن�شطتها يف 
عموم منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
�أفريقيا ..وقد �شجلت عائد�ت �ل�شركة 
يف �لعام 2021 نحو 27.84 مليار 
ي����ورو، وي�����ش��ل ع���دد م��وظ��ف��ي��ه��ا حول 
�أل���ف   100 م���ن  �أك�����ر  �إىل  �ل���ع���امل 

موظف.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

تخاطب  �أن  م��ار���ش��ال  ج���زر  ف�����ش��ل��ت 
�أك�شبو  �لعامل من خالل جناحها يف 
�الأدب و�ل�شعر لتو�شل  2020 بلغة 
ر�شائلها و��شتغاثتها، جاءت للم�شاركة 
يف ه����ذ� �حل�����دث �ل��ك��ب��ري م���ن �أج���ل 
�شرخة قوية تهز بها قلوب �ل�شعوب، 
ف��م��ن ���ش��ع��اره��ا �ل���ذي �خ��ت��ارت��ه تنبت 
" نحن  عبارة  �أخ��ت��ارت  حيث  �لفكرة 
جميعاً قطرة يف �ملحيط ، و�أنها دولة 
لها ق�شة تريد �أن ترويها للعامل لكي 
�ملناخي  �لتغري  كان  ي�شمعها" فكلما 
يف �إزدياد �شار �لتهديد بالفناء عايل 
�ملياه  من�شوب  فارتفاع  بزو�لها،  جد�ً 
يغمر معظم �ر��شيها ويحول �لباقي 
�إىل مياه ماحلة ال ت�شلح لل�شرب وال 

للزر�عة مما يهددها بالفناء.
�لعامل  م��ار���ش��ال  ج��ن��اح ج��زر  يطالب 
�إج������ر�ء�ت ف��ع��ال��ة للحد من  ب��ات��خ��اذ 
�لت�شميم  ف����ج����اء  �مل�����ن�����اخ،  �ل���ت���غ���ري 
م�شطح  عن  عبارة  للجناح  �خلارجي 
�لياب�شة، كما تدعو  مائي وقليل من 
زو�رها �لذي يقع يف منطقة �لفر�س 
على  �ل��د�ل��ة  باملقتنيات  لال�شتمتاع 
�لتاريخ و�لعاد�ت و�لتقاليد و�لثقافة 
�لق�شائد  ع����ن  ف�����ش��ال  و�ل����������رت�ث، 
و�أبيات �ل�شعر �لتى تغطي عدد كبري 
من �للوحات، ومن هذه �لق�شائد ما 
تبد�أ بت�شاوؤل، هل من �شامع ي�شتمع؟ 
ويرتفع، ويف  يعلو  �لبحر حني  نحن 
�إذ�  وي��ب��ت��ل��ع،  ي��ف��رت���س  ع���ني،  غم�شة 
ك���ان ���ش��وت��ن��ا ال ي��ك��ف��ي ل��ت��ق��ت��ن��ع، �أمل 
وتقتلع؟  ت�شحق  �أم�����و�ج  ع��ن  ت�شمع 

قد ي�شدها كا�شر �الأم��و�ج �إىل حني، 
ول��ك��ن ن��اق��و���س �خل��ط��ر ي���دق ب�شدة 
يغرق  لن  �لبحر  �رتفاع  �شنني.  منذ 
����ش���وت���ن���ا، ف��ال��ت��ن��ب��ي��ه و�ج���ب���ن���ا جتاه 
�إخوتنا، لن نقف متفرجني، بانتظار 

�أن ي�شيبهم ما �أ�شابنا، كل رجائنا هو 
ند�ءنا، ال جتعلنا جمرد  ي�شمعو�  �أن 
ما  ���ش��رع��ان  م��اأ���ش��اة  �أو  حتكى  حكاية 
ذ�ته يهدد م�شتقبلك  تن�شى، �خلطر 
�أن�������ت، ف��اج��ع��ل��ن��ا ع���ل���ى �الأق�������ل عرة 

ج��زر مار�شال  ودر���ش��اً، هكذ� خاطبت 
�ل��ع��امل ب��ك��ل��م��ات م���وؤث���رة ت��ن�����س على 
�أدبي  باأ�شلوب  �للهجة  �شديدة  ر�شالة 
�لتكاتف  م��ن  �لنجدة  وتطلب  ر�ق��ي 
�لطبيعة  ع����ن  ل���ل���دف���اع  و�ل����ت����ع����اون 
�ملناخي  �لتغري  وحم��اول��ة �حل��د م��ن 
�لذي يهددها تهديد�ً مبا�شر لبقائها 

على �خلريطة �لعاملية.
�جلمهور  م����ار�����ش����ال  ج����ن����اح  ي����دع����و 
�خلم�شة  �جل�����زر  ت���اري���خ  ب��اك��ت�����ش��اف 
�ل����ت����اب����ع����ني �إل����ي����ه����ا وط���م���وح���ات���ه���ا 
�ملتعلقة  و�ل�������������روؤى  وحت����دي����ات����ه����ا 
لال�شتثمار  ت��ق��دم��ه  �ل��ت��ي  ب��ال��ف��ر���س 
بقطاع  كبري  حت��د  فلها  و�ل�����ش��ي��اح��ة، 
تغمرها  �لتى  �ملياه  �أن  �لزر�عة حيث 
م��ع �رت��ف��اع درج���ات �حل���ر�رة وذوبان 
�لزر�عية  �لرقعة  م��ن  تقلل  �جلليد 

توفري  م����ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل  يف  وت��ت�����ش��ب��ب 
�ل�����ش��ل��ة �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
م�شادر �ملياه �لتى تتعر�س للملوحة 
ف�شال  �مل��ح��ل��ي��ة،  �لبيئية  و�الأن��ظ��م��ة 
كاالعا�شري  �لطبيعية  �لظو�هر  عن 
�لعديد  وم������وت  �جل����ف����اف  وح�������االت 
للروة  وف���ق���د�ن���ه���ا  �الأ����ش���م���اك  م���ن 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  ب�����ش��ب��ب  �ل�����ش��م��ك��ي��ة 
وه����روب �الأ���ش��م��اك الأم���اك���ن �خرى، 
�ل��ن��د�ئ��ات للعامل م��ن �أجل  ك��ل ه��ذه 
ف�شعب  �الأر������س،  �شطح  ع��ل��ى  �ل��ب��ق��اء 
ج���زر �مل��ر���ش��ال ل��ه��م ���ش��م��ات جتعلهم 
م�شتمرين  وجتعلهم  �حلياة  يحبون 
يف �لتفاوؤل وميار�شون حياتهم ب�شكل 
�لتي  فنونهم  ت��ع��ر���س  ك��م��ا  طبيعي، 
ت�شكل ثقافتهم ومن بينها �أدو�ت يتم 
و�الحتفاالت  للتزيني  ��شتخد�مها 

كالديكورية  �ملنا�شبات  م��ن  وغ��ريه��ا 
وت�شنع  ع��ن��ده��م،  �حل��و�ئ��ط  لتزيني 
�شجر  و�أور�ق  �لهند  جوز  �ألياف  من 

�ل�شنوبر.
ي�����ش��م ج��ن��اح ج���زر م��ر���ش��ال �لعديد 
م����ن �مل���ق���ت���ن���ي���ات �ل����ت����ى ت����رج����ع �إىل 
باجلناح  فيعر�س  وتر�ثهم،  عاد�تهم 
ومن����اذج  و�ل�����زر�ع�����ة  �ل�����ش��ي��د  �أدو�ت 
�حلرث  و�آالت  �ل�����ش��ي��د،  ق����و�رب  م��ن 
�أي�������ش���اً مدقة  و�ل�������ري، ك��م��ا ي���وج���د 
حتى  وت�����ش��ت��خ��دم  �ل�����ش��ن��وب��ر  ل�شحق 
�لع�شار�ت  ��شتخال�س  وي��ت��م  �الأن، 
�الأدو�ت  م���ن  ت��ع��ت��ر  ف���اأ����س  و  م��ن��ه��ا، 
حيث  �ل���ق���و�رب  ل�شناعة  �لرئي�شية 
�خلارجي  �لهيكل  ل�شقل  ت�شتخدم 
وحفر �لتجويف �لد�خلي من جذوع 
لالأ�شلحة  رك��ن  ب��االإ���ش��اف��ة  �خل�شب، 

و�ل������رم������اح و�ل�������ش���ي���وف و�خل���ن���اج���ر 
�جلناح  خ�����ش�����س  وق�����د  و�مل���ق���ال���ي���ع، 
من  �حلرفية  �مل�شغوالت  ي�شم  رك��ن 
�لقبعات �ملن�شوجة وجد�ر ي�شم �أكر 
�حلرفية  للمن�شوجات  من����وذج  م��ن 
�ليدوية، ولوحات تظهر  و�مل�شغوالت 
�حلياة  ومم���ار����ش���ة  �ل�����ش��ع��ب  وج�����وه 
�ل�شاحلية �لب�شيطة، مع عر�س �ملعامل 
�ل�شياحية و�لغو�س و�بر�ز �حليو�نات 
�لبحرية و�ل�شعاب �ملرجانية و�ل�شيد 
من خالل �ل�شا�شات �شا�شات �لعر�س، 
�لهد�ية  بركن  �هتم  �جل��ن��اح  �أن  كما 
�لتذكارية  �مل�شغوالت  يعر�س  �ل��ذي 
�ل��ز�ئ��ر مع  �قتنائها  ي��رغ��ب يف  �ل��ت��ى 
�ملتدلية  �خل�����ش��ر�ء  �خل�شون  بع�س 
وحماكاة  �ملكان  لتزيني  �ل�شقف  من 

�لطبيعة يف جزر �ملار�شال.

خالل ا�ستقبال الرئي�ش التنفيذي ل�سركة )اإ�ش اإيه بي( العاملية

مكتوم بن حممد: نعمل بروؤية حممد بن را�شد الإعداد وتاأهيل كوادر 
ت�شهم يف تر�شيخ ريادة دبي يف العامل الرقمي و�شناعات امل�شتقبل

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  تهدف  �ملباركة  موؤ�ش�شة  مع  تفاهم  �الأحمر مذكرة  �لهالل  هيئة  وقعت 
�لقطاع �الجتماعي وت�شافر جهود دعم  و�لتطوير يف  �لتنمية  دعم م�شرية 

فئة �ل�شباب �لتي ترمي �إىل تعزيز قدر�تهم و�إك�شابهم مهار�ت جديدة.
�لفالحي  عتيق  �ل��دك��ت��ور حممد  ���ش��ع��ادة  وقعها  �ل��ت��ي  �الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
ب��ن حممد  م��ب��ارك  ب��ن��ت  م���وزة  �ل��دك��ت��ورة  و�ل�شيخة  للهيئة،  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
عدة  يف  �لطرفان  يتعاون  �ملباركة  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة  نهيان،  �آل 
�ملهني  �لتطوير  بر�مج  يف  و�مل�شاهمة  �لتطوعي  �لعمل  تن�شيق  �أبرزها  �أوج��ه 
للطرفني ودعم �لفعاليات و�لر�مج �خلا�شة بكل منهم، �إ�شافة �إىل �إطالق 
�الأمني  �لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  و�أكد  مبادر�ت جمتمعية م�شرتكة. 
�لعام للهيئة �أن �التفاقية تهدف �ىل بناء �شر�كات فعالة حتدث نقلة نوعية 
يف م�شار جهود �لهيئة يف �لعمل �الإجتماعي و�الإن�شاين، و�لتن�شيق مع خمتلف 
�جلهات على �ل�شاحة �ملحلية تعزيز�ً لفعالية بر�مج �لهيئة وم�شاريعها �لتي 
تبذل  �ملباركة  موؤ�ش�شة  �إن  وق��ال  �لب�شري.  �لعن�شر  يف  �ال�شتثمار  ت�شتهدف 

و�أبنائه، وتقوم  �لوطن  �إطار م�شوؤوليتها �الجتماعية جتاه  دوؤوبة يف  جهود�ً 
بدور حيوي وفعال يف �إعد�د �أجيال موؤهلة معرفياً وجمتمعياً و�إن�شانياً وذلك 
من خالل دعمها �ملتو��شل لفئة �ل�شباب ومتكينها وتطوير قدر�تها باعتبار 
هذه �لفئة هي �لنو�ة �لتي يرتكز عليها �ملجتمع، و�ملر�آة �لتي ي�شت�شرف من 
�أطر  كذلك  ح��ددت  �التفاقية  �أن  �إىل  �لفالحي  و�أ���ش��ار  م�شتقبله.  خاللها 
�لروؤى و�الأهد�ف  �ملباركة، مبا يحقق  �لتن�شيق مع موؤ�ش�شة  و�آليات  �لتعاون 
�لتنموية و�الإن�شانية �مل�شرتكة، موؤكد�ً �أن هذ� �لتعاون يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة 
يف  وي�شاهم  �الجتماعي،  و�لعطاء  �ل��ب��ذل  ميادين  يف  �ملبذولة  �جل��ه��ود  م��ن 
تعزيز �للحمة �لوطنية بتكاتف �جلهود �الجتماعية �لتي تت�شق مع نهج دولة 
�لت�شامح و�لعطاء �الإن�شاين. و�أ�شاف  لن�شر قيم  �الإم��ار�ت �لذي بات عنو�ناً 
�الأمني �لعام للهيئة " من �ملوؤكد �أن هذ� �لتعاون �شيوؤتي ثماره يف �مل�شتقبل 
�لقريب و�شيتوج بكثري من �ملنجز�ت و�ملكت�شبات �لتي تخدم بر�مج ومبادر�ت 

�لطرفني �الجتماعية، وتعزز وعي �الأجيال �جلديدة و�ملتعاقبة، من خالل 
�أمام  �لتميز  �آف���اق  يفتح  مب��ا  و�ل��ع��ط��اء،  �الإب���د�ع  على  �ملحفزة  �لبيئة  توفري 
�لتطوعي  و�لعمل  �لعطاء  ثقافة  تكون  مل�شتقبلهم  خارطة  وير�شم  �ل�شباب 
حمور� �أ�شا�شيا فيها. من جانبها �أكدت �ل�شيخة �لدكتورة موزة بنت مبارك 
�أهمية هذه  �إد�رة موؤ�ش�شة �ملباركة، على  �آل نهيان رئي�شة جمل�س  بن حممد 
�التفاقية مع هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي و�لتي ت�شكل �نطالقة جديدة 
مبادئ  ب�شاأن  �لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  يج�شد  �جلانبني مبا  للتعاون بني 
�خلم�شني �ملقبلة وما ترتبط به من حتقيق �لتالحم �ملجتمعي ودفع �لعمل 
دولة  ري��ادة  وت��رز  �ملجتمع،  �آف��اق عاملية تخدم خمتلف فئات  �إىل  �لتطوعي 
�أ�ش�س  على  �ملبني  و�لتطوعي  �الإن�شاين  �لعمل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
علميٍة وتطبيقيٍة ر��شخة. و�أ�شارت �إىل �عتز�ز موؤ�ش�شة �ملباركة بهذه �ل�شر�كة 
�ال�شرت�تيجية و�لتعاون �لبناء مع هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي مبا متلكه 

�لهيئة من ر�شيد وطني بارز و�شمعٍة مرموقة على كافة �مل�شتويات �ملحلية 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�الم��ت��ن��ان  �ل�شكر  خال�س  ع��ن  معربًة  و�ل��دول��ي��ة  و�الإقليمية 
وتوجيهاته  �لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�لعمل  �مل�����ش��رتك م���ع خم��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ت��ع��اون  ت��ك��ث��ي��ف  ب�����ش��اأن  للهيئة 
موؤ�ش�شة  ر�شالة  �ن  وقالت  �ملباركة.  موؤ�ش�شة  بينها  ومن  �لوطنية  �لتطوعي 
�ملباركة ت�شتهدف تر�شيخ �لوعي �ملجتمعي لدى خمتلف �لفئات ب�شاأن �لعمل 
�لتطوعي و�الإن�شاين وحفز هذه �لفئات على �ملبادر�ت �الإيجابية و�مل�شاهمة يف 
كل �أن�شطة وم�شاريع �لعمل �لتطوعي وخا�شة �ل�شباب و�لفتيات ، وقد جنحت 
متخ�ش�شة  وطنية  بكو�در  �ملجتمع  رفد  يف  م�شريتها  �نطالق  منذ  �ملوؤ�ش�شة 
تلقو� تدريباً نوعياً من قبل خر�ء ومتخ�ش�شني يف موؤ�ش�شة �ملباركة بهدف 
�ملجتمع  وخ��دم��ة   ، �لتطوعي  للعمل  �ل��الزم��ة  �مل��ه��ار�ت  و�إك�شابهم  تاأهيلهم 
قدمتها  �لتي  �لعملية  و�ل��ر�م��ج  �لتطبيقية  �ل��ور���س  م��ن  �لكثري  وه��ن��اك   ،
موؤ�ش�شة �ملباركة لهوؤالء �ل�شباب و�لفتيات ، وخا�شة يف برنامج �ملغاوير �لذي 
يندرج حتت مظلة موؤ�ش�شة �ملباركة ، وقد كان لهوؤالء �خلريجني و�خلريجات 

�إ�شهامات و��شحة يف خدمة �لعمل �لتطوعي على �مل�شتوى �ملحلي.

اتفاقية تعاون بني الهالل االأحمر وموؤ�ش�شة املباركة

جناح �شربيا يف اإك�شبو 2020 دبي يتيح للزوار ح�شور مهرجان اإكزيت بتقنية الواقع االفرتا�شي

جناح جزر مار�شال يخاطب العامل بلغة االأدب وال�شعر ويعر�ش 
التحديات والروؤى على اجلدريات يف اأك�شبو 2020 
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فقدت �شهاد�ت �أ�شهم �شادرة عن �شركة �لو�حة كابيتال باال�شماء �لتالية: 
1 - ر��شد غيث بخيت غيث �لفالحي

 رقم �ل�شهادة OILC11958  بعدد 3511 �شهما.
2 - ح�شة غيث بخيت غيث �لفالحي

 رقم �ل�شهادة OILC11959  بعدد 3511 �شهما.
3 - ز�يد غيث بخيت غيث �لفالحي

 رقم �ل�شهادة OILC11960   بعدد 3511 �شهما.
3 - مطر غيث بخيت غيث �لفالحي 

 رقم �ل�شهادة OILC11957    بعدد 3511 �شهما.
�لرجاء ممن يجدهم   ت�شليمهم لل�شركة �ملذكورة �عاله �و �الت�شال على 

تلفون رقم : 0509517000  م�شكور�. 

فقدان �شهادات اأ�شهم

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

فقدت �شهاد�ت ��شهم �شادرة عن )م�شرف �بوظبي �ال�شالمي( باال�شماء �لتالية:

1 - ح�شة غيث بخيت غيث �لفالحي

 رقم �ل�شهادة ADIB1051044  بعدد 3440 �شهما.

2 - ز�يد غيث بخيت غيث �لفالحي

 رقم �ل�شهادة ADIB1051045  بعدد 3440 �شهما.

3 - مرمي �شعدون �شقر �لفالحي 

 رقم �ل�شهادة ADIB1051041  بعدد 3440 �شهما.

4 -  غيث بخيت غيث بخيت �لفالحي

 رقم �ل�شهادة ADIB1051040  بعدد 3440 �شهما.

 �لرجاء ممن يجدهم ت�شليمهم الأقرب فرع من فروع م�شرف �بوظبي �الإ�شالمي. �و 

�الت�شال على تلفون رقم 0509517000 م�شكور�

فقدان �شهادات اأ�شهم

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

فقدت �شهادتي ��شهم �شادرتان  عن �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن باإ�شم : 
1 - ح�شة غيث بخيت غيث �لفالحي

 رقم �ل�شهادة ADSB40561  بعدد 3707 �أ�شهم.
2 - مرمي �شعدون �شقر �لفالحي 

 رقم �ل�شهادة ADSB40556   بعدد 3707 �أ�شهم.
�و   . �ع���اله  �مل���ذك���ورة  لل�شركة  الأق����رب  ت�شليمهما  يجدهما  مم��ن  �ل��رج��اء 

�الت�شال على تلفون رقم 0509517000  م�شكور�.

فقدان �شهادة اأ�شهم

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�شيلي لتجميل  ريد  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN �ل�شيد�ت   رخ�شة رقم:1715944 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جري�لدينى فيلوتى جالريى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 جالل حممد �شيف حميد �خلالد من مالك �إىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 جالل حممد �شيف حميد �خلالد من 100 % �إىل %0

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة �شكيل لتنجيد وزينة  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN �ل�شيار�ت ذ م م   رخ�شة رقم:1110530 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد ��شماعيل حممد �ملرزوقى  %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شماعيل برويز روكنى  %24
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �يوب على و�حدى  %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ��شماعيل برويز روكنى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �يوب على و�حدى

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ترييز� لل�شيد�ت   

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1045341 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �الء مازن رباح �جلعرى %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �شالح حممد ثامر جمينني �ملن�شورى

تعديل وكيل خدمات / حذف جمعه حممد على �لفقاعى �ل على

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جميله �لعيا�س

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

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

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية �لعني ناهل ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1501540 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة زياد �مري �حمد �شالح %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زياد �مري �حمد �شالح
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �الء حممود �حمد حممد �ل�شلبى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 200000
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيدلية �لعني ناهل ذ.م.م

NAHEL AL AIN PHARMACY L.L.C
�إىل/ �شيدلية �لعني ناهل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/المري�ج للدر�جات �ملائية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:3995743 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / غامن جميل غامن على �لعلوى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / غامن جميل غامن على �لعلوى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني عبد�هلل حامد عبد�هلل

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ المري�ج للدر�جات �ملائية ذ.م.م
LA MIRAGE FOR JET SKI L.L.C

�إىل / المري�ج للدر�جات �ملائية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
LA MIRAGE FOR JET SKI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�مل�شاريع  ملقاوالت  �لهاجري  فرج  �ل�ش�����ادة/فهاد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملباين بانو�عها رخ�شة رقم:4131935 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / فهاد فرج فهاد فرج �لهاجرى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / فهاد فرج فهاد فرج �لهاجرى من 100 % �إىل %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نا�شر فرج فهاد فرج �لهاجرى %50

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ فهاد فرج �لهاجري ملقاوالت �مل�شاريع �ملباين بانو�عها

FAHHAD FARAJ ALHAJIRU GENERAL CONTRACTING

�إىل/ فهاد فرج �لهاجري ملقاوالت �مل�شاريع �ملباين بانو�عها ذ.م.م
FAHHAD FARAJ ALHAJIRU GENERAL CONTRACTING L.L.C.  

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1665226 
تعديل �إ�شم جتاري من/ عيادة مايفري

MAYFAIR CLINIC

�إىل/ مركز مايفري �لطبي
  MAYFAIR MEDICAL CENTRE 

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ومطبخ عامل 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملندي   رخ�شة رقم:2116832 
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم ومطبخ عامل �ملندي

ALAM ALMANDI RESTAURANT AND KITCHEN

�إىل/ مطعم عامل �ملندي
ALAM ALMANDI  RESTAURANT

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

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
�لغيار  لقطع  جاجي  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلديدة لل�شيار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2812428 

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل جاجي لقطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت
GAGI AUTO NEW SPARE PARTS SHOP

�إىل/ جاجى لقطع �لغيار �ل�شيار�ت
JAJI AUTO SPARE PARTS

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة قطع �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت  4530003
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيلجريى للنقليات �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:4334436 
تعديل �إ�شم جتاري من/ نيلجريى للنقليات �لعامة
NILGIRY GENERAL CONTRACTING

�إىل/ نيلجريى للنقليات و�ملقاوالت �لعامة
NILGIRY GENERAL TRANSPORT TRANSPORT 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاوالت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 فرباير 2022 العدد 13460

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 فرباير 2022 العدد 13460

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 فرباير 2022 العدد 13460

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 فرباير 2022 العدد 13460

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  4 فرباير 2022 العدد 13460

يرجى الت�سال علىالإعالناتكم  ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• دبي-الفجر:

ت�شارك وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
�لعاملي  باليوم  �حتفاءها  �لعامل  دول 
فر�ير،   4 لتاريخ  �ملو�فق  لل�شرطان 
�جلهود  ل��ت��ع��زي��ز  ع��امل��ي��ة  ك��م��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل���دول���ي���ة، م���ن �أج�����ل رفع 
�ل�����ش��ح��ي مبر�س  �ل���وع���ي  م�����ش��ت��وى 
ودور  منه  �ل��وق��اي��ة  و�شبل  �ل�شرطان 
�حلياة  �أمن���اط  و�ت��ب��اع  �ملبكر  �لك�شف 

�ل�شفاء  م���ع���دالت  رف����ع  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
م��ن �مل��ر���س. ويف ه���ذ� �الإط����ار قامت 
و�لتجارب  �ملعلومات  بتبادل  �ل���وز�رة 
حول �أف�شل بر�مج �لتوعية �ل�شحية 
ودعم  وت�شجيع  �ل�����ش��رط��ان،  ملكافحة 
�لدر��شات و�لبحوث لتحقيق �لتطوير 
�لوقاية  ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �مل�����ش��ت��م��ر 

و�لرعاية �لطبية و�لعالج.
وت��ع��ت��ر دول����ة �الإم�������ار�ت م���ن �ل���دول 
�ل�شحية  �لر�ئدة يف جمال �خلدمات 

�ملقدمة ملر�شى �ل�شرطان، ال�شيما و�أن 
�نت�شار مر�س �ل�شرطان يف �لدولة ال 
ي����ز�ل �أق����ل م��ن م��ع��دالت �ن��ت�����ش��اره يف 
�لعامل. وك�شفت وز�رة �ل�شحة ووقاية 
معدل  �أن  ع��ن  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �ملجتمع 
مبر�س  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  وع���ي  ن�شبة 
�ل�شرطان بلغت %58 ذلك بناء على 
�لوعي  لتقييم  �لوطني  �مل�شح  نتائج 
�لعام بال�شرطان يف �لدولة، �لذي مت 
�إجر�وؤه على هيئة ��شتبيان �لكرتوين 

باللغتني �لعربية و�الإنكليزية.

حمالت توعية
ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  و�أط���ل���ق���ت 
ت���وج���ه���ه���ا  �إط�������������ار  ويف  �مل�����ج�����ت�����م�����ع، 
�أمر��س  ن�شبة  �ال�شرت�تيجي خلف�س 
�ملوؤ�شر  وف����ق  �ل���دول���ة  يف  �ل�����ش��رط��ان 
�لوطني �ملدرج �شمن �أهد�ف �الأجندة 
�ل���وط���ن���ي���ة، �ل���ع���دي���د م����ن �ل����ر�م����ج 
و�حل���م���الت �ل�����ش��ح��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

م���ر����س �ل�������ش���رط���ان، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ر�م���ج  ت��ف��ع��ي��ل 
بني  م�شرتكة  كم�شوؤولية  �ل�شرطان 
�لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة. هذ� 
وق���د ق��ام��ت دول����ة �الم������ار�ت بتعزيز 
�خلطورة  بعو�مل  �ل�شحي  �لتثقيف 
ل���الإ����ش���اب���ة ب���ال�������ش���رط���ان وع���الم���ات 
با�شتخد�م  وذل���ك  �مل��ر���س  و�أع���ر�����س 
�لتو��شل  وب���ر�م���ج  �الإع�����الم  و���ش��ائ��ل 
�لذكية  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �الج���ت���م���اع���ي 

وتنفيذ  �ملجتمعية  �لتوعية  وب��ر�م��ج 
يف  �ل�شحي  �لتثقيف  بر�مج  وتطبيق 
�ملد�ر�س و�جلامعات وذلك لرفع ن�شبة 

�لوعي باأمر��س �ل�شرطان.

جهود متوا�سلة 
�ل��دك��ت��ور ح�شني عبد  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ار 
�لرحمن �لرند وكيل �لوز�رة �مل�شاعد 
لقطاع �ل�شحة �لعامة �إىل �أن �لوز�رة 
و��شلت �حلمالت �ل�شحية �لتوعوية 

ب��ال�����ش��رط��ان ل��ل��ف��ئ��ات �مل�����ش��ت��ه��دف��ة يف 
و�شائل  خ��الل  من  �ملا�شيني  �لعامني 
وت�شخري  و�مل�شموع  �مل��رئ��ي  �الت�����ش��ال 
للو�شول  �لتكنولوجية  �الإم��ك��ان��ي��ات 
�ملجتمع.  م��ن  ممكنة  �شريحة  الأك��ر 
كبرية  م�شوؤولية  �ل����وز�رة  �أب���دت  كما 
جت���اه م��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان م��ن خالل 
�لتد�بري  جميع  �تخاذ  على  حر�شها 
�لوقائية و�الحرت�زية، وذلك حفاظاً 
�لطبية  و�ل��ف��رق  �ملر�شى  �شحة  على 

ت�شجع  �آمنة  بيئة  ولتوفري  �ملخت�شة، 
�الأفر�د على مر�جعة �ملن�شاآت �ل�شحية 
الإجر�ء �لفحو�شات �لدورية و�لك�شف 

�ملبكر لرفع معدل �ل�شفاء.

•• اأبوظبي - الفجر

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ت��و����ش��ل 
�شبكة  �أك������ر  "�شحة"،  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شحية  للرعاية 
�ملتحدة، متيزها وجناحاتها  �لعربية 
عاملية  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يف 
�مل�����ش��ت��وى ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف 
دولة �الإمار�ت، ومن �أحدث �لنجاحات 
�لتي حققتها �لكو�در �لطبية �لعاملة 
يف �شركة "�شحة" متكن فريق طبي 
من�شاآت  �إح�����دى  ت����و�م  م�شت�شفى  يف 
ع��دد من  �إز�ل����ة  "�شحة" م��ن  �شركة 
�شيدة  ل��دى  �حل��م��ي��دة  �ل��دم��اغ  �أور�م 
عاماً،   52 �لعمر  م��ن  تبلغ  ع��ر�ق��ي��ة 
 22 ��شتغرقت  معقدة  ج��ر�ح��ة  بعد 
ي���وم���ني، ونّفذها  م����د�ر  ع��ل��ى  ���ش��اع��ة 
ف����ري����ق م���ت���م���ر����س م�����ن �جل����ر�ح����ني 
حممد  �لدكتور  بقيادة  �ملتخ�ش�شني 
�الأع�شاب  جر�حة  ��شت�شاري  �لع�شا، 
�لدماغ،  �أور�م  جر�حة  يف  �ملتخ�ش�س 
وج�����ر�ح�����ة ق�����اع�����دة �جل���م���ج���م���ة، يف 

م�شت�شفى تو�م.
زميل  �لع�شا،  حممد  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
و��شت�شاري  �مللكية  �جل��ر�ح��ني  كلية 
جر�حة �الأع�شاب يف م�شت�شفى تو�م �أن 
�ملري�شة كانت تعاين عند مر�جعتها 

�لبلع  ت��و�م، من �شعوبة يف  مل�شت�شفى 
�الأحبال  يف  و�شلل  �ل�شوت  يف  وبحة 
�ل�����ش��وت��ي��ة م���ن ج��ه��ة �ل��ي�����ش��ار، فتم 
�الأطباء  قبل فريق من  فح�شها من 
و�لر�أ�س  �حل��ن��ج��رة  يف  �الأخ�����ش��ائ��ي��ني 
�ل�شور وجود  و�أظ��ه��رت  و�الأع�����ش��اب، 
كبرية  �أح��ج��ام  وذ�ت  م��ت��ع��ددة،  �أور�م 
�لعنق  يف  ���ش��م،   6 �إىل   3 م���ن  ب��ل��غ��ت 
عالجها  وت��ع��ذر  �جلمجمة  وق��اع��دة 

بالطرق غري �لتد�خلية.
ر�ج���ع���ت عدة  �مل��ري�����ش��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
�لبلد�ن  �إح��������دى  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لعملية  �إج�����ر�ء  ي��ت��م  ومل  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�أبنائها  �أح�����د  ف���ق���ام  ل���ه���ا،  �ل����الزم����ة 
باإح�شارها  �الإم����ار�ت  يف  يقيم  �ل��ذي 
�أطباء  ل��الإم��ار�ت حيث ر�ج��ع��ت ع��دة 
م�شت�شفى  مب���ر�ج���ع���ة  ف��ن�����ش��ح��وه��ا 
تو�م، وذلك لتوفر �خلر�ت و�ملعد�ت 
الإجر�ء هذ� �لنوع �ملعقد من �الأور�م.

و�أو�شح �لدكتور حممد �لع�شا �أن هذ� 
�لنوع من �لعمليات �ملعقدة يف �لدماغ 
�الأطباء  م��ن  متكامل  لفريق  يحتاج 
متخ�ش�س  وط����اق����م  و�جل������ر�ح������ني 
للتقنيات  ب���االإ����ش���اف���ة  ب��ال��ت��خ��دي��ر 
�مل���ت���ط���ورة، و�ل���وق���ت �ل���ك���ايف الإج����ر�ء 
�لعملية، م�شري�ً �إىل �أن �ملري�شة بقيت 
على مدى يومني حتت �لتخدير ومت 

 22 �إىل  و�شل  بزمن  �لعملية  تنفيذ 
�ليوم  يف  ي��وم��ني  على  ق�شمت  �شاعة 
�الأع�شاب  ج��ر�ح��ة  ف��ري��ق  ق��ام  �الأول 
�الأور�م  با�شتئ�شال  �لعنق،  وج��ر�ح��ة 
مرتبطة  �أن��ه��ا  وتبني  �لعنق  يف  �لتي 
بعدد من �الأع�شاب �لدقيقية يف جذع 
�لدماغ و�لتي توؤثر على حركة �لكتف 
و�لبلع وحتريك �لل�شان، وبا�شتخد�م 
�لفريق  �ل��ت��ق��ن��ي��ات ومب���ه���ارة  �أح����دث 
�الأور�م  �إز�ل����ة  �هلل  بحمد  مت  �لطبي 
مع �ملحافظة على �الأع�شاب دون �أية 

�أ�شر�ر.
يف  �أن��ه  �لع�شا  حممد  �لدكتور  وت��اب��ع 
�ليوم �لثاين مت فتح قاعدة �جلمجمة 
و�إز�ل��ة �ل��ورم �لذي تبني �أنه مرتبط 

و�لتو�زين  �ل�شمعي  �لثامن  بالع�شب 
�لورم  �إز�ل�����ة  �ل��ت��ا���ش��ع ومت  و�ل��ع�����ش��ب 
و�لتو�زن،  �ل�شمع  على  �حل��ف��اظ  م��ع 
وح���رك���ة �ل���وج���ه، وه����ذ� جن����اح كبري 
غالبية  �أن  �إذ  ت��و�م،  مل�شت�شفى  ي�شجل 
مثل هذه �لعمليات توؤدي �إىل فقد�ن 
يح�شل  �الأح��ي��ان  بع�س  ويف  �ل�شمع، 
كامل،  �شلل  ورمب���ا  �ل��وج��ه  يف  �شعف 
و�حلمد هلل �ملري�شة متاثلت لل�شفاء 
وخرجت من غرفة �لعمليات و�شتعود 
قيا�شي  وق��ت  يف  �لطبيعية  حلياتها 
�لبلع  عملية  لتاأهيل  خ�شوعها  بعد 

�لتي كانت تعاين منها قبل �لعملية.
و�أك����د �أن جن���اح ه���ذه �جل���ر�ح���ة يعد 
"�شحة"  �ل��ت��ز�م  ي��وؤك��د  مهماً  �إجن����از�ً 

عن  معرباً  �لطبية،  �لرعاية  ب��ري��ادة 
فخر �شركة "�شحة" ومقدرتها على 
تر�شيخ مكانة دولة �الإمار�ت �لعربية 
للرعاية  م��رك��ز�ً  باعتبارها  �ملتحدة، 
�ل�شحية يطّبق �أرقى �ملعايري �لعاملية 

.
�مل�شرتكة  �جل��ه��ود  بف�شل  �إن���ه  وق���ال 
�لتخ�ش�شات  من  عدد  بني  و�لتعاون 
ت�����و�م متكن  �ل��ط��ب��ي��ة يف م�����ش�����ش��ت��ف��ى 
�ل��ف��ري��ق �ل��ط��ب��ي م��ن �إج�����ر�ء عملية 
جر�حية ناجحة للمري�شة �لتي تعد 
�أنها  عاملياً  وت�شنف  معقدة،  حالتها 
�شعوبتها  ب�شبب  للعالج  قابلة  غ��ري 

�ل�شديدة. 
�جلزيل  بال�شكر  �ملري�شة  وت��ق��دم��ت 
و�شعبها  و�شيوخها  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
على �لعناية �لفائقة �لتي حظيت بها، 
و�أعربت عن �متناننها للفريق �لطبي 
�إن  وقالت  بذلها،  �لتي  �جلهود  على 
ح��ال��ت��ه��ا و�حل���م���د هلل حت�����ش��ن��ت، وال 
نتيجة  م�����ش��اع��ف��ات  �أي  م���ن  ت���ع���اين 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة، وج��م��ي��ع ح��و����ش��ه��ا تعمل 

ب�شكل طبيعي.
عبد  �أم���ري  �ل�شيد  �ملري�شة  زوج  �أم���ا 
�خلطيب، فقال �إنها كانت تعاين من 
دو�ر م�شتمر، وورم خلف �ملخيخ وورم 
�لعنق، وبعد ذلك تطورت حالتها  يف 

و�أ����ش���ب���ح���ت ت���ع���اين م���ن ���ش��ع��وب��ة يف 
�لكالم، ور�جعت عدة �أطباء يف �ل�شابق 
مما  تخلي�شها  يف  ينجحو�  مل  ولكن 
�لفر�شة  لها  �هلل  هياأ  �أن  �إىل  تعاين، 
للقدوم �إىل دولة �الإمار�ت ومر�جعة 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت������و�م، �ل���ت���ي ���ش��خ��ر �هلل 
�لناجح  �ل���ع���الج  ل��ت��ق��دمي  �أط��ب��ائ��ه��ا 
و�إجر�ء �لعملية �ملعقدة �لتي خل�شت 
زوجته من جميع �مل�شاكل �لتي كانت 
تعاين منها، د�عياً �هلل �أن يدمي �الأمن 
و�الأم��ان على دولة �الإم��ار�ت و�شعبها 

ويحفظ قادتها.
م����ن ج���ان���ب���ه ت���ق���دم �أب������و ي���ا����ش���ر �بن 
ل�شركة  و�ل��ع��رف��ان  بال�شكر  �ملري�شة 
يف  �ملعالج  �لطبي  و�لفريق  "�شحة" 
�لطبية  �لرعاية  تو�م على  م�شت�شفى 
�لذي  وللنجاح  و�ل��دت��ه،  تلقتها  �لتي 
بف�شل  ث��م  وم��ن  �هلل،  بف�شل  حتقق 

جهودهم �ملخل�شة �لتي بذلوها.
ي�شتخدم  ت���و�م  م�شت�شفى  �أن  ي��ذك��ر 
�أح���������دث �ل���ت���ق���ن���ي���ات، ول�����دي�����ه �أه�����م 
�ملهار�ت  ذوي  �ل��ط��ب��ي��ني  �مل��م��ار���ش��ني 
�ل��ع��ال��ي��ة و�ل���ذي���ن ي��ع��ت��م��دون �أح���دث 
�لتقنيات �جلر�حية لتنفيذ جر�حات 
مل�شاعدة  ب��ن��ج��اح  �مل��ع��ق��دة  �الأع�����ش��اب 
�ملر�شى يف دولة �الإمار�ت و�لقادمني 

من خارجها لتلقي �لعالج.

ال�شحة تعلن توفري لقاح فايزر لالأطفال من الفئة العمرية 5 - 11 عاما
•• دبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بالتعاون مع �جلهات �ل�شحية عن 
�لبدء بتقدمي خدمة تطعيم لقاح "فايزر بايونتيك" لالأطفال من �لفئة 
�لعمرية 5 �إىل 11 عاما حيث يعطى �للقاح على جرعتني بفا�شل زمني 

و�لثانية. �الأوىل  �جلرعة  بني  يوماً   21
وياأتي هذ� �الإجر�ء ذلك يف �إطار خطة �لتعايف �لتي تنتهجها دولة �الإمار�ت 
�ال�شتباقي  نهجها  ع��ل��ى  "وتاأكيد� ً "كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  م��و�ج��ه��ة  يف 

باالهتمام ب�شحة و�شالمة �أفر�د �ملجتمع.
�ختياري  11 عاماً  �إىل   5 �لعمرية من  للفئة  �للقاح  �أن  �ل��وز�رة  و�أك��دت 

�لدر��شات  نتائج  على  بناء  ج��اء  �لقر�ر  ه��ذ�  �أن  مو�شحة  �إلز�ميا،  ولي�س 
�ل�شريرية و�لتقييم �ل�شارم �ملتبع عاملياً وحملياً �لذي يتو�فق مع �للو�ئح 
�لدولية �ملعتمدة حيث تعتر �لتطعيمات �آمنة وفعالة ومن �أمثل �الأدو�ت 
حلماية �ملجتمع وت�شاعد يف تعزيز �ملناعة وتوفري �لوقاية من م�شاعفات 
�ملر�س ودخول �مل�شت�شفيات و�لعناية �ملركزة خا�شة يف ظل ظهور �ملتحور�ت 

�جلديدة.
�مل�شاعد  �ل��وز�رة  وكيل  �لرند  �لرحمن  عبد  ح�شني  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
لقطاع �ل�شحة �لعامة رئي�س �للجنة �لوطنية لتطبيق �للو�ئح �ل�شحية 
ماأمونية  �أثبتت  �ل�شريرية  �لتجارب  �أن  �جلائحات  ومكافحة  �لدولية 
�عتماده  مت  وبالتايل  عاماً   11 �إىل   5 �شن  من  "فايزر" لالأطفال  لقاح 

�الأطفال يف  يتلقى  حيث  موؤخر�ً  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  قبل  من 
�لعامل منذ عدة عقود لقاحات �آمنة �شد �أمر��س وفريو�شات متعددة. وال 
تختلف لقاحات "كوفيد19-" مبا فيها فايزر يف طريقة عمله عن هذه 

�للقاحات.
خطوة  وميثل  ودقيقة  علمية  در��شة  بعد  ج��اء  �لقر�ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  ولفت 

متقدمة يف طريق �لتعايف من �جلائحة وحت�شني �أو�شع �شر�ئح �ملجتمع.
و�شجع �أولياء �الأمور على �لتوجه �إىل مر�كز تقدمي �للقاحات م�شطحبني 
�جلهات  مع  �لتو��شل  عر  �ملعلومات  من  �ملزيد  ومعرفة  �أبناءهم  معهم 
تطعيم  �أن  �ل��ت��ط��ع��ي��م.م��وؤك��د�  م��وع��د  الأخ���ذ  �لتطعيم  وم��ر�ك��ز  �ل�شحية 
�الأطفال �شيحميهم ويحافظ على �شحة من حولهم وخا�شة كبار �ل�شن 

من  للحد  �لالزمة  �جلماعية  �ملناعة  �إىل  �لو�شول  ت�شريع  يف  و�شي�شاهم 
تنتهجها  �لتي  �لتعايف  ذلك مع خطة  يتما�شى  �أنه  كما  �لفريو�س  �نت�شار 

دولة �الإمار�ت و�لتي تهدف �إىل تطعيم %100 من �لفئات �مل�شتهدفة.
يف  �لعاملية  �ملوؤ�شر�ت  ت�شدرت  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �لرند  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
كفاءة �ال�شتجابة للجائحة بتوجيهات ودعم �لقيادة مع مو��شلة �جلهات 
�ل�شحية جهودها �ال�شتثنائية يف �حلملة �لوطنية للتطعيم �شد "كوفيد- 
م�شاعفاتها  ملنع  �ل�شريع  و�لتدخل  �حل���االت  ع��ن  �ملبكر  19"و�لك�شف 
�أ�شرع حمالت �لتطعيم وهو �إجناز  منوها باأن �لدولة متتلك و�حدة من 
يح�شب لدولة �الإمار�ت �لتي توؤكد يوماً بعد يوم �أنها �إحدى �أهم �لنماذج 

�لعاملية �لناجحة.

•• اأبوظبي - وام:

�أع��ل��ن ���ش��ع��ادة م��ق�����ش��ود ك���روز رئي�س 
�لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان عن 
لعمل  �لتنظيمية  �ل��الئ��ح��ة  �ع��ت��م��اد 
باعتبارها  �الأم���ن���اء  جمل�س  �أع�����ش��اء 
�ل��وث��ي��ق��ة �مل��رج��ع��ي��ة يف ك��ل م��ا يتعلق 
للمجل�س  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ب���اجل���و�ن���ب 
�لرت�شيح  �آل��ي��ات  تفعيل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
الختيار  و�الن����ت����خ����اب  و�ل���ت�������ش���وي���ت 
�للجان"  و"روؤ�شاء  �لرئي�س"  "نائب 
من  عليه  �لتو�فق  مت  ما  مع  متا�شيا 
�الأول  �لتد�شيني  خمرجات �الجتماع 

ملجل�س �الأمناء.
جاء ذلك خالل �الإحاطة �الإعالمية 
�ل��وط��ن��ي��ة حلقوق  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�الإن�����ش��ان �ل��ت��ي ع��ق��دت �أم�����س مب�شرح 
وكالة �أنباء �الإمار�ت "و�م" يف مقرها 
ب��اأب��وظ��ب��ي وذل���ك ل��ع��ر���س خمرجات 
�الجتماع �لثاين ملجل�س �أمناء �لهيئة 
 "2026-2022" يف دورته �الأوىل 
لالأعمال  يوم"  "�ملئة  خ��ط��ة  ���ش��م��ن 
وت�شمية  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
�ل�����ش��ت و�ل���ت���ي ت��ع��د مبثابة  �ل��ل��ج��ان 
�لعام  خ��الل  للهيئة  �لعمل  م�����ش��ار�ت 

�جلاري 2022.
�لثانية  �الإع��الم��ي��ة  �الإح��اط��ة  ح�شر 
و�شائل  ومم���ث���ل���ي  �مل�������ش���وؤول���ني  ع�����دد 

�الإعالم �ملحلية و�لدولية.
وق��ال مق�شود ك��روز خ��الل �الإحاطة 
�شعادة  �ن��ت��خ��اب  �إن����ه مت  �الإع���الم���ي���ة 
�لهيئة  لرئي�س  نائبا  �لكعبي  فاطمة 
�الإن���������ش����ان فيما  �ل���وط���ن���ي���ة حل���ق���وق 
مت �ن���ت���خ���اب روؤ�����ش����اء �ل���ل���ج���ان �ل����� 6 
�شعادة  �ل��ت��ايل:  �لنحو  على  �لد�ئمة 
للجنة  رئ���ي�������ش���ا  �حل�����م�����ادي  حم���م���د 
و�شعادة  و�ل�شيا�شية  �ملدنية  �حلقوق 
للجنة  رئيا  �ل�شريدي  ر����ش��د  �أم���رية 
و�الجتماعية  �القت�شادية  �حل��ق��وق 

مرمي  �شعادة  و  و�لبيئية  و�لثقافية 
�لعالقات  للجنة  رئ��ي�����ش��ا  �الأح���م���دي 
�حلكومية  غ��ري  و�ملنظمات  �ل��دول��ي��ة 
رئي�شا  �ل����ب����دو�وي  ف��اط��م��ة  و���ش��ع��ادة 
و�لزيار�ت  و�لر�شد  �ل�شكاوي  للجنة 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�ملن�شوري رئي�شا للجنة تعزيز ثقافة 
حقوق �الإن�شان و�شعادة �لدكتور ز�يد 
�ل�شوؤون  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ا  �ل�����ش��ام�����ش��ي 

�لقانونية و�لت�شريعية.
�لوطنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  و�أ�����ش����اف 
�أن����ه مت���ت ت�شمية  �الإن�������ش���ان  حل��ق��وق 
�شتقوم  و�لتي  �ملوؤقتة  �للجان  روؤ�شاء 

�ملئة  "خطة  ف�����رتة  ط������و�ل  ب��ع��م��ل��ه��ا 
و�شعها  م��ر�ج��ع��ة  تتم  �أن  على  يوم" 
على  وذلك  �ملقررة  �ملدة  �نق�شاء  بعد 
�أحمد  �لدكتور  �شعادة  �لتايل:  �لنحو 
�ال�شت�شارية  للجنة  رئي�شا  �ملن�شوري 
رئي�شا  �حل����م����ادي  حم���م���د  و����ش���ع���ادة 

للجنة �الت�شال �الإ�شرت�تيجي.
�أنه  �أن  �إىل  ك�����روز  م��ق�����ش��ود  و�أ�����ش����ار 
باإعد�د  �ل��ل��ج��ان  روؤ����ش���اء  ت��ك��ل��ي��ف  مت 
�ملتعلقة  �لت�شور�ت  وو���ش��ع  �خلطط 
للعر�س  متهيد�  �للجان  ه��ذه  بعمل 
للمر�جعة  �الأم�����ن�����اء  جم��ل�����س  ع���ل���ى 
�لثالث  �الج����ت����م����اع  يف  و�الع����ت����م����اد 

مل��ج��ل�����س �الأم����ن����اء و�مل���زم���ع ع���ق���ده يف 
مع   ..2022 �جل��اري  فر�ير   23
ع��ل��ى تطوير  �ل��ع��م��ل  �ال���ش��ت��م��ر�ر يف 
للهيئة  �لر�شمي  �الل��ك��رتوين  �مل��وق��ع 
�لتو��شل  من�شات  ح�شابات  وجتهيز 
�الجتماعي �لر�شمية متهيد� الإطالق 
�لهيئة  رئي�س  وذكر  �لتد�شني.  حملة 
�لوطنية حلقوق �الإن�شان �أنه مت و�شع 
�لكثري  هناك  ز�ل  وم��ا  �الأوىل  �للبنة 
من �لعمل �لذي ينتظرنا ونحن على 
وعي تام باأهمية �أخذ �مل�شائل �ملتعلقة 
ور�شانة  ب��ج��دي��ة  �الإن�������ش���ان  ب��ح��ق��وق 
�لتطبيق  ل�شمان  وذل��ك  وم�شوؤولية 

�الأم���ث���ل ل��ل��م��م��ار���ش��ات �حل��ق��وق��ي��ة يف 
�لتطلعات.  يلبي  مب��ا  �مل��ج��االت  كافة 
ورد� على �أ�شئلة وكالة �أنباء �الإمار�ت 
�الإعالمية  �الإح���اط���ة  خ���الل  "و�م" 
تقرير  �إ�شد�ر  �إمكانية  حول  �لثانية 
�ملنظمات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ح���ق���وق���ي 
�لدولية يك�شف �النتهاكات �حلقوقية 
ملي�شيا  ت��رت��ك��ب��ه��ا  �ل���ت���ي  �جل�����ش��ي��م��ة 
�جلو�ر  دول  �شد  �الإره��اب��ي��ة  �حلوثي 
خا�شة �العتد�ء�ت �الآثمة على �أر��شي 
�الإمار�ت.. قال رئي�س �لهيئة �لوطنية 
نتقدم  �لبد�ية  "يف  �الإن�شان:  حلقوق 
�ل�شحايا  �أ�شر  �إىل  �لتعازي  بخال�س 

ومتنياتنا بال�شفاء �لعاجل للم�شابني 
م���ن �مل���دن���ي���ني وجن�����دد �إد�ن���ت���ن���ا الأي 
��شتهد�ف للمدنيني و�ملن�شاآت �ملدنية 
�ن��ت��ه��اك��ا ���ش��ارخ��ا الأب�شط  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
و�لعهود  و�مل��و�ث��ي��ق  �الإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
�لوطنية  �لهيئة  يف  ون��ح��ن  �ل��دول��ي��ة 
�مللف عن  نتابع هذ�  �الإن�شان  حلقوق 
كثب ونعمل ونن�شق مع كافة �جلهات 

�ملعنية يف هذ� �الإطار".
�مليد�ين  بالعمل  �لهيئة  ب��دء  وح���ول 
حقوق  ث���ق���اف���ة  وت���ع���زي���ز  �ل����رق����اب����ي 
�إن��ه مت  ك��روز  �الإن�شان.. قال مق�شود 
�ن��ت��خ��اب روؤ�شاء  �الإع����الن �ل��ي��وم ع��ن 

�ل�شكاوى  جل��ن��ة  ���ش��ي��م��ا  ال  �ل���ل���ج���ان 
و�لتي  �مليد�نية  و�ل��زي��ار�ت  و�لر�شد 
�الأجندة  و���ش��ع  يف  ب���دوره���ا  ���ش��ت��ق��وم 
هذه  لتفعيل  بها  �خلا�شة  و�ل��ر�م��ج 
�ملو�شوعات  وف��ق  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت 
�إىل  ت��رد  �ل��ت��ي  و�الأول���وي���ات  �ملختلفة 

�لهيئة �لوطنية حلقوق �الإن�شان.
ورد� ع��ل��ى �أ���ش��ئ��ل��ة و���ش��ائ��ل �الإع����الم.. 
حلقوق  �لوطنية  �لهيئة  رئي�س  ق��ال 
�جتهدت  �الإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �الإن�شان 
�حلقوق  من  جملة  وو�شعت  وعملت 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن خ�������الل �ل����ق����و�ن����ني 
كافة  يف  و�ل����ل����و�ئ����ح  و�ل���ت�������ش���ري���ع���ات 

�لوطنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل  �مل���ج���االت 
حلقوق �الإن�شان على تعزيز هذ� �مللف 
�حلقوقي وحت�شني �جلو�نب �ملختلفة 
و�لر�مج  و�الأف����ك����ار  �خل���ط  وو����ش���ع 
تعزيز  يف  ت�شاعدنا  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 

�الأد�ء يف جمال حقوق �الإن�شان.
وح����ول خ��ط��ط �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��ع��اون مع 
�لدولة..  يف  �ل��ق��ان��ون  �إن���ف���اذ  ج��ه��ات 
ق���ال م��ق�����ش��ود ك����روز �إن����ه م���ن �شمن 
ع���م���ل جل���ن���ة �ل�������ش���ك���اوى و�ل���ر����ش���د 
�الآليات  و���ش��ع  �مل��ي��د�ن��ي��ة  و�ل���زي���ار�ت 
و�لو�جب  و�الإج�������ر�ء�ت  و�خل���ط���و�ت 
�ل�شكاوى  بتلقي  يتعلق  فيما  �تباعها 
و�مل���ن���ا����ش���د�ت و�ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا وجمع 
م�شتقل  ب�شكل  ومر�جعتها  �حلقائق 
ومن  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  و�لتن�شيق 
�لتو�شيات  م���ن  ب���ع���دد  �خل������روج  ث���م 
وكذلك �خلطو�ت �لعملية �لتي تليها 
به  تقوم  �شوف  �لتي  �لعمل  ظ��ل  ويف 
بو�شع  مبا�شر  ب�شكل  ف�شيتم  �للجنة 
�مل��ع��اي��ري و�آل���ي���ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا منذ 
�إغالقها.  وحتى  �ل�شكوى  ت�شلنا  �أن 
�لوطنية  �لهيئة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
حل��ق��وق �الإن�����ش��ان مت �إن�����ش��اوؤه��ا هيئة 
�عتبارية وفق  م�شتقلة ذ�ت �شخ�شية 
مبادئ باري�س. وتقوم منهجية عملها 
و�حلقوقية  �لقانونية  �ملقاربات  على 
�آليات  وف����ق  وح���ي���ادي���ة  مب��و���ش��وع��ي��ة 
�ملعايري  �العتبار  بعني  ت�شع  مهنية 
وتر�عي  �الإن�����ش��ان  حقوق  يف  �لدولية 
�ملحلية  �خل�شو�شية  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف 
باال�شتقالل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��م��ت��ع  ..ك���م���ا 
مهامها  ممار�شة  يف  و�الإد�ري  �مل��ايل 
وتهدف  و�خت�شا�شاتها  و�أن�شطتها 
�الإن�شان  ح��ق��وق  وحماية  تعزيز  �إىل 
�لد�شتور  الأح����ك����ام  وف���ق���ا  وح���ري���ات���ه 
يف  �ل�شارية  و�لت�شريعات  و�ل��ق��و�ن��ني 
�لدولة و�ملو�ثيق و�لعهود و�التفاقيات 

�لدولية ذ�ت �ل�شلة.

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سرطان املوافق 4 فباير

وزارة ال�شحة تعزز الوعي باأهمية الك�شف املبكر واتباع اأمناط احلياة ال�شحية 

ذها فريق متمر�ش من اجلراحني املتخ�س�سني نفرّ
اأطباء م�شت�شفى توام يزيلون عدة اأورام من دماغ مري�شة خم�شينية يف جراحة 

معقدة ا�شتغرقت 22 �شاعة واأعادوها ملمار�شة حياتها الطبيعية

انتخاب روؤ�ساء اللجان الـ6 الدائمة للعمل على و�سع البامج واملبادرات

الوطنية حلقوق االإن�شان تعتمد الالئحة التنظيمية لعمل اأع�شاء جمل�ش االأمناء.. وانتخاب نائب للرئي�ش

اختتام فعاليات اأ�شبوع التعليم التقني 
واالبتكار 2022 يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

2022" �لذي عقد  "�أ�شبوع �لتعليم �لتقني و�البتكار  �ختتمت �أم�س فعاليات 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
الإمارة �أبوظبي وبتنظيم من مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني.

�ملجتمع يف  تنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي  وتفقد معايل 
�أبوظبي معر�س �مل�شروعات �لطالبية �لذي �أقيم �شمن فعاليات �الأ�شبوع وذلك 
للتعليم  �أبوظبي  معهد  �حلمادي مدير  عبد�لرحمن جا�شم  �لدكتور  بح�شور 
�الإم��ار�ت يف  رئي�س مهار�ت  �ملرزوقي  و�ملهند�س علي حممد  �ملهني،  و�لتدريب 

مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، ونخبة من �مل�شوؤولني.
و�أ�شاد معاليه بجهود مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف تنظيم 
�لقادة ومبادرة  �شملت منتدى  عدة  فعاليات  ت�شمن  �لذي  �البتكار"  "�أ�شبوع 
"جتارب �الكت�شافات" وجاءت يف �إطار جهوده لتاأهيل �الأجيال �لنا�شئة لوظائف 
�لر�شيدة  �لقيادة  �الإم��ار�ت بدعم ورعاية من  �أن دولة  و�أك��د معاليه  �مل�شتقبل. 
حري�شة على تعزيز مقومات �لرفاه �الجتماعي وحتقيق �الزدهار �القت�شادي 
�أبوظبي  مركز  ومنها  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  متكني  على  حتر�س  كما  �مل�شتد�م 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني من بناء �لقدر�ت و�ملهار�ت �ملتخ�ش�شة لدى 
�لتعليم  �أ�شبوع  �أن  و�أك��د  �لعاملية.  �ملعايري  �أعلى  وفق  �الإم��ار�ت  و�شباب  �لطلبة 
�لتقني و�البتكار2022 �شكل من�شة ر�ئدة الإعد�د �شباب �لوطن ل�شوق �لعمل 
م�شيد� باجلهود �لتي يقوم بها مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
يف تاأهيل �ل�شباب وثقل مهار�تهم وتنمية قدر�تهم مبا يوؤدي �ىل منو وتطور 
ملكات �الإب��د�ع و�البتكار لديهم. من جانبه قال �شعادة �لدكتور مبارك �شعيد 
�ل�شام�شي مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �إن قيادة 
�أجل  من  �لوطن  ل�شباب  و�لرعاية  �لدعم  �أ�شكال  كافة  توفر  �لر�شيدة  �لدولة 
روؤية  وفق  �لعمل  �لتميز و�البد�ع ونحن حري�شون يف "�أبوظبي �لتقني" على 
ذ�ت معايري عالية �جلودة تر�عي �حلا�شر و�مل�شتقبل بكافة �أبعاده ومتطلباته 
لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة. و�أكد �أن �شباب �لوطن هم �لركيزة ملو��شلة م�شرية 
�الإجناز�ت �لوطنية يف �ملجاالت كافة متقدما بال�شكر و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ 
على  �أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع 

رعايته �لكرمية لهذ� �حلدث.

امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان بجدية ور�سانة وم�سوؤولية ل�سمان التطبيق الأمثل يف كافة املجالت  • ناأخذ 
• جندد اإدانتنا لأي ا�ستهداف للمدنيني وللمن�ساآت باعتباره انتهاكا �سارخا حلقوق الإن�سان واملواثيق والعهود الدولية

روؤ�ساء اللجان باإعداد اخلطط وو�سع الت�سورات املتعلقة بعمل هذه اللجان • تكليف 
• العمل على تطوير املوقع اللكرتوين وجتهيز ح�سابات التوا�سل الجتماعي الر�سمية متهيدا لإطالق حملة التد�سني
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عربي ودويل
كورونا يف رو�شيا.. عدد االإ�شابات 

اليومية يتجاوز 155 األفا
•• مو�سكو-وام:

�شهدت رو�شيا �أم�س قفزة قيا�شية و�رتفاعا حاد� بعدد �الإ�شابات �ليومية بفريو�س كورونا 
خالل �ل�24 �شاعة �ملا�شية بت�شجيلها “ 155768” حالة يف �أعلى ح�شيلة �إ�شابات منذ 

بد�ية �جلائحة، فيما مت ر�شد 667 حالة وفاة.
و�أكد مركز �لعمليات �لرو�شي �خلا�س مبكافحة �لفريو�س - يف تقريره �ليومي – ونقال 
�ل��ع��دد �جل��دي��د م��ن �الإ�شابات  �أن��ه بت�شجيل ه��ذ�   ، لالأنباء  “ �ن��رت فاك�س”  ع��ن وك��ال��ة 
و�لوفيات ي�شبح �إجمايل عدد حاالت “كوفيد-19” 12 مليونا و 284 �ألفا و 564 
�إ�شابة ، منها333 �ألفا و 357حالة وفاة ومتاثل 53724�شخ�شا لل�شفاء ليبلغ عدد 

�ملتعافني ع�شرة ماليني و390 �ألفا و 732�شخ�شا.

ولكن يف حرب تقليدية حمتملة مع قوى مثل رو�شيا و�ل�شني، �شيكون 
»M109A7 Paladin« �أحد �أهم �أنظمة �الأ�شلحة يف �شاحة �ملعركة.

ملم   155 عيار  �ل�شخم  قذيفة مبدفعه  �إط��الق  ف��اإن  للموقع،  ووفقا 
مع  �ال���ش��ت��ب��اك   »Paladin»�ل مي��ك��ن  �الآذ�ن.  ت�شم  ���ش��و���ش��اء  ُي��ح��دث 
هدف على بعد 22 كم على �الأق��ل، �أما معدل �إط��الق �لنار فهو مثري 
�أن  �أق�����ش��ى. ومب��ج��رد  �لدقيقة كحد  8 ج��والت يف  ب�شرعة  ل��الإع��ج��اب، 
Paladin �إىل موقع جديد، ميكنه �إطالق �لنار مرة �أخرى يف  ينتقل 

غ�شون 60 ثانية.
 »GPS»�ل� ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ي��ع��ت��م��د   »Paladin  « م���دف���ع 

و�لكمبيوتر�ت �لد�خلية، �لتي ت�شاعده على حتديد �مل�شار.
�لرو�س يتفوقون يف  �لنقطة، الأن  �لرو�س هذه  �أن ي�شتغل  من �ملحتمل 
�حلرب �الإلكرتونية �الأر�شية، ومن �ملمكن �أن يعطلو� نظام باالدين يف 

•• وا�سنطن-وكاالت
بينما حت�شد رو�شيا جي�شها �لعري�س، على �حلدود �الأوكر�نية، تتز�يد 
�أمريكي،  رد  و�حتمالية  رو�شي،  ع�شكري  هجوم  من  �ملر�قبني  خم��اوف 
�ملخت�س   ”1945“ ملوقع  ووفقا  وفتاكة.  متطورة  �أ�شلحة  با�شتخد�م 
مل  فتاكا،  �شالحا  متتلك  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ف��اإن  �لع�شكرية،  بال�شوؤون 
ي�شتخدم كثري� من قبل، قد يلعب دور� مهما يف حال ن�شوب مو�جهة 

ع�شكرية مع �لقو�ت �لرو�شية.
�أ�شلحة �حلرب  �أق��وى  �أح��د   ،»M109A7 Paladin« �ل�شالح هو  هذ� 
الأنها  “دبابة”،  �مل��دن��ي��ني  بع�س  ي��ع��ت��ره  بينما  �الأم���ريك���ي.  للجي�س 
لكنه يف �حلقيقة مدفع ميد�ين متنقل  للدبابة،  م�شابهة  �آلية  مركبة 
�الإرهاب،  �أثناء �حلرب على  ��شتخد�مه كثري�  يتم  باأنبوب طويل. ومل 

معركة مع رو�شيا. ظهر �لرو�س بالفعل بر�عتهم يف �أوكر�نيا يف �حلرب 
�الإلكرتونية �لتي ميكن �أن جتعل �ملدفعية تنحرف عن م�شارها.

مل تكن �ملعارك �ملدرعة منت�شرة خالل �لقتال �شد �لتمرد �أثناء �حلرب 
على �الإره��اب. كانت �لطائر�ت بدون طيار، وقو�ت �لعمليات �خلا�شة، 
مد�ر  على  �ل�شائد  �حل��رب��ي  �الأ���ش��ل��وب  �جل���وي،  �لتفوق  �إىل  باالإ�شافة 
�لهاوتزر،  �لدبابات ومد�فع  �شتكون  �الآن  �ملا�شية. لكن  �لع�شرين عاما 

�لتي تعود �إىل حقبة �حلرب �لباردة، حمور �لرتكيز.
دخل مدفع » Paladin« �خلدمة �الأمريكية عام 1994. هناك 4 من 

�أفر�د �لطاقم د�خل �ملركبة - قائد، و�شائق، وحممل، ومدفعي.
��شرت�تيجية  م�شارين.  على  مبفرده  �لتحرك   »Paladin« ل�  ميكن 
بع�س  �أط��ل��ق  �أي   - ب�شرعة”  و�نطلق  �ل��ن��ار  “�أطلق  ه��ي  �ل�شالح  ه��ذ� 

�لطلقات ثم �نتقل �إىل موقع جديد - الإبقاء �لعدو يف حالة تخمني.

»املدفع الدبابة«.. �شالح اأمريكي �شري م�شمم للحرب مع رو�شيا

•• وا�سنطن-وكاالت

رحب �لكاتب �ل�شيا�شي يف �شحيفة 
ديفيد  بو�شت”  “و��شنطن 
�إغ��ن��ا���ش��ي��و���س ب��اال���ش��ت��ث��ن��اء �ل���ذي 
�الأوكر�نية  ب��اي��دن  �شيا�شة  �شكلته 
�لتي  �الأخ������ط������اء  م�����ع  ب����امل����ق����ارن����ة 
ر�شم  يف  �حلالية  �الإد�رة  �رتكبتها 
�لقومي  �الأم������ن  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
تاأطري  وت��ن��ف��ي��ذه��ا. مت  �الأم��ري��ك��ي 
و��شح  ب�شكل  �الأوكر�نية  �ل�شيا�شة 
�حللفاء  �إىل  �الأمريكيون  و�أبلغها 
و�خل�������ش���وم ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء، مما 
�أ�شعف قدرة رو�شيا على �لتالعب 

باالأحد�ث.
م���ن���ذ �ل���ت���ق���ط���ت �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
�أكتوبر-ت�شرين  يف  �الأم���ري���ك���ي���ة 
�الأول تخطيطاً رو�شياً جدياً ل�شن 
ب��اي��دن حملة  �إد�رة  ق��ادت  �ج��ت��ي��اح، 
�أحياناً  �ل���رو����س  ���ش��م��اه  م��ا  يف  ردع 

“ف�شاء �ملعلومات«.
�مل�شوؤولون  ن�شر  �حل��ل��ف��اء،  حل�شد 
��شتخبارية  معلومات  �الأمريكيون 
ح�شا�شة حيال �لتحركات �لرو�شية. 
رو�شية،  م��وؤ�م��ر�ت  �كت�شفو�  وحني 
�أف�شحو� عنها. �أدت هذه �لتكتيكات 
�إىل تقييد مز�يا رو�شيا  �لعدو�نية 
�لتخفي  يف  �ل��ك��ام��ن��ة  �الع��ت��ي��ادي��ة 

و�ملفاجاأة.

ل �سيء بال�سدفة
�ملو�جهة  هذه  �أن  �إغنا�شيو�س  ر�أى 
حركها  ل���ق���د  ع���ر����ش���ي���ة.  ت���ك���ن  مل 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 

ر�شم  ب��اإع��ادة  طموحه  و��شتعر�س 
�خلريطة �الأمنية يف �أوروبا – من 
�شتنتهي حملته  �أي��ن  يعلم  �أن  دون 
�أن��ه كان ياأمل  �جلريئة. ال بد من 
ملّا  ومنق�شماً.  �شعيفاً  غ��رب��ي��اً  رد�ً 
يحدث ذلك حتى �ليوم. ظل حلف 
�شمال �الأطل�شي �ملدعوم ب�شكل �شبه 
يومي من �لرئي�س بايدن وفريقه 

متمتعاً باحلزم يف غالب �الأوقات.
ك����ان����ت �ل���ع���ا����ش���ف���ة ت��ت��ج��م��ع ف���وق 
�أوك��ر�ن��ي��ا على م���ر�أى م��ن �جلميع 
نحو  رو�شيا  ح�شدت  ع���ام.  لقر�بة 
70 �أل���ف ج��ن��دي على �حل���دود يف 

بتخفي�س  �ع��ت��ي��ادي��ة  غ��ري  خ��ط��وة 
�حللفاء  �أمام  �لت�شنيف  م�شتويات 
ت�شارك  ب�����االإم�����ك�����ان  ي����ك����ون  ك�����ي 

�ملعلومات �حل�شا�شة.

قويت عزميته
�ج��ت��م��اع��ات نوفمر  ل��ق��د ح����ددت 
�إط����ار �ل���در�م���ا �ل��ت��ي ت�����ش��اع��دت يف 
�الأ���ش��ه��ر �ل��ت��ال��ي��ة. رد ب��وت��ني على 
حت��ذي��ر�ت �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة عر 
18 نوفمر،  ت�شعيد مطالبه. يف 
وز�رة  �إىل  ن�������ادرة  زي�������ارة  �أج�������رى 
باأن  وتفاخر  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة 
“بروز  �إىل  �أدت  �الأوكر�نية  �الأزمة 
من  و”باأنه  �لغرب  يف  �لتوتر�ت” 
�حلالة  ه����ذه  يف  ي��ب��ق��ى  �أن  �مل���ه���م 
�أ�شدر  ممكنة”.  ف����رتة  الأط������ول 
�خلارجية  لوزير  تعليماته  بوتني 
�شريغي الفروف كي يبد�أ ب�شياغة 
“�شمانات  ب�شاأن  رو�شية  مطالب 
عدم  حيال  �ملدى”  طويلة  جدية 

�ن�شمام وكر�نيا �إىل �لناتو.
ر�آه  �أن ي�شتغل ما  �أمل بوتني  رمبا 
بد�  لكن  بايدن،  يف  �شيا�شياً  �شعفاً 
�لتي و�جهها بوتني  �ل�شعوبات  �أن 

�لبوند�شفري.  م�شاركة  �ل�شابقة 
ويجد هذ� �الإحجام عن �مل�شاركة 
�حلذر  �ل��دع��م  يف  ا  �أي�شً ترجمته 

ثبت  ما  يف  �ملا�شي  -ني�شان  �أب��ري��ل 
�ن�شحبت  جت��ري��ب��ي��ة.  ح��م��ل��ة  �أن�����ه 
ل��ك��ن��ه��ا تركت  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل����ق����و�ت 
خ��ل��ف��ه��ا �إم��������د�د�ت. ج��ذب��ت خدعة 
�ل��والي��ات �ملتحدة  �ن��ت��ب��اه  �حل���دود 
وعقد بايدن قمة ناجحة مع بوتني 
�مل��ا���ش��ي. لكن  يف يونيو -ح��زي��ر�ن 
بوتني  ب��ال  ت�شغل  ظلت  �أوك��ر�ن��ي��ا 
كرمز ملا ير�ه عدو�نية غربية جتاه 

رو�شيا.

التحدي
ب��وت��ني رفع  �أن  �إغ��ن��ا���ش��ي��و���س  ك��ت��ب 

مقتنع  ب��وت��ني  �أن  حم��ل��ل��ون  ي���رى 
�مل��ت��ح��دة ال تاأخذ  �ل���والي���ات  ب��ك��ون 
رو�����ش����ي����ا ع���ل���ى حم���م���ل �جل������د �إال 
بتحركات  �لكرملني  يهدد  عندما 
�لرئي�س  ق���رر  ل���ذل���ك،  ع�����ش��ك��ري��ة. 

�لرو�شي رفع م�شتوى �لتهديد.
يف �شبتمر و�أكتوبر، عادت �لقو�ت 
�الأوكر�نية.  �حل��دود  �إىل  �لرو�شية 
دق��ت �أج��ر����س �الإن���ذ�ر يف و��شنطن 
ي��ب��د حترك  �أك���ت���وب���ر. مل  �أو�خ�������ر 
بد�  كما  تدريباً  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت 
�ال�شتخبار�ت  �أظ��ه��رت  �أب��ري��ل.  يف 
كانو�  �ل�����رو������س  �أن  �الأم����ري����ك����ي����ة 
يخططون الجتياح و��شع �نطالقاً 
من قو�ت هجومية عدة. كان �أحد 
نذ�ئر �ل�شوؤم �أنه يف �أغ�شط�س -�آب، 
قوة من  تعبئة  �إىل  رو�شيا  �شارعت 
“�الحتياطي �ملتاأهب” و�لتي كانت 
�أل��ف عن�شر بحلول   100 �شت�شم 
�لدليل  و�ق����رتح   .2021 ن��ه��اي��ة 
كقوة  ��شتخد�مها  �أمكن  رو�شيا  �أن 
�حتالل. ذكر �إغنا�شيو�س �أن مدير 
وكالة �ال�شتخبار�ت �ملركزية وليام 
حل�شور  مو�شكو  �إىل  �شافر  برينز 
�جتماع طارئ يف �لثاين من نوفمر 
-ت�شرين �لثاين مع كبار �مل�شوؤولني 
�لر�شالة:  كانت  �لرو�س.  �الأمنيني 
“نحن نر�قب. �إذ� غزومت �أوكر�نيا 
هائلة”.  تدعيات  هنالك  ف�شتكون 
بعدما حذر برينز �لرو�س، �شافرت 
�لوطنية  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  م���دي���رة 
الإبالغ  بروك�شل  �إىل  هينز  �أف��ري��ل 
�حللفاء �الأطل�شيني باال�شتخبار�ت 
بايدن  �إد�رة  و�تخذت  �الأوكر�نية. 

�ل��ت��ح��دي م��ن خ���الل م��ق��ال الفت 
ن�شره  -مت�����وز  ي��ول��ي��و  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
و�الإجنليزية  �ل��رو���ش��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ات 
مد�هن:  ب���ع���ن���و�ن  و�الأوك����ر�ن����ي����ة 
للرو�س  �لتاريخية  �ل��وح��دة  “عن 
مليئاً  �ملقال  كان  و�الأوكر�نيني”. 
�لغام�شة  �لتاريخية  بالتفا�شيل 
ل��ك��ن ر���ش��ال��ة ب��وت��ني ت�����ش��م��ن��ت �أن 
وموقفها  ل��ل��غ��رب  �أوك���ر�ن���ي���ا  م��ي��ل 
“يقارنان  رو�شيا  جت��اه  �ل��ع��دو�ين 
�أ�شلحة  با�شتخد�م  تد�عياتهما  يف 
وفقاً  �شدنا”  �ل�����ش��ام��ل  �ل���دم���ار 

لكالم بوتني.

ي��ع��ت��ق��د حم��ل��ل��ون �أم���ري���ك���ي���ون �أن 
بوتني كتب معظم �ملقال �شخ�شياً، 
و�شف  رو�شيا،  يف  �أن��ه  ويالحظون 
ب��ع�����س �مل��ع��ل��ق��ني ه���ذ� �ل��ب��ي��ان باأنه 
�ملجتمع  ق�����ر�أ  حرب”.  “�إعالن 
�الأم���ن���ي �الأم���ري���ك���ي م��ق��ال بوتني 
بوتني  غ�شب  �أظ��ه��ر  لقد  بعناية. 
و�شعوره  �أوك���ر�ن���ي���ا  م���ن  �ل��ع��م��ي��ق 
�لرئي�س  تهدئة  �عتر  بايدن  ب��اأن 
مفروغاً  �أم���ر�ً  ل�شيا�شته  �لرو�شي 

منه.

بني اأبريل ونوفمب

ب��امل��ائ��ة فقط يف غرب   39 ي��وؤي��د 
�لبالد، و20 باملائة يف مقاطعات 
�لدميقر�طية  �أمل��ان��ي��ا  جمهورية 

•• الفجر- نينون رينو
جديدتان  ج��ب��ه��ت��ان  �ن�����ش��م��ت     
عّر  ث����الث خم�����اوف  �أع���ل���ى  �إىل 
�أعاد �الرتفاع �حلاد  عنها �الأمل��ان. 
باملائة منهم   70 �إىل  �الأ�شعار  يف 
�لت�شخم،  م��ن  �ل��ع��م��ي��ق  �خل����وف 
ر�أ������س  ع���ل���ى  �الآن  �أ����ش���ب���ح  �ل������ذي 

�هتماماتهم. 
�ملتوقعة  غ����ري  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ل���ك���ن 
�لعامل  يف  للو�شع  متز�يد  ب�شكل 
م���ن���ه���م، �ىل  ب���امل���ائ���ة   62 ت��ق��ل��ق 
درجة متابعة عو�قب �لوباء على 
�ق��ت�����ش��اد �ل��ب��������الد، وه����و �خلوف 
من  ب��امل��ائ��ة   66 يتقا�شمه  �ل���ذي 

�الأملان.
�ال�شتقر�ر  ب��ع��دم  �ل�شعور  ه��ذ�     
�جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي �مل���ت���ز�ي���د، �ل���ذي 

�لتقرير  �لثالثاء  يوم  عنه  ك�شف 
عن  �ل�شادر  �الأم���ن  ع��ن  �ل�شنوي 
و�الإد�رة،  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��رك��ز 
�أع������اد �إح����ي����اء �خل�����وف م���ن ن���ز�ع 

م�شلح.
�أجر�ه  �ل��ذي  لال�شتطالع  وف��ًق��ا   
م��ع��ه��د �أل���ي���ن���ب���اخ ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يف 
 1090 ب��ني  ي��ن��اي��ر  �شهر  �أو�ئ����ل 
ي�شعر  �ل�شكان،  ميثلون  ا  �شخ�شً
�أنهم  �مل�شتطلعني  باملائة من   21
�شد  ب��احل��رب  �شخ�شًيا  م��ه��ددون 

10 باملائة قبل عام.

رو�سيا وال�سني
 تخيفان الأملان

�لقفزة بحقيقة  ه��ذه     وترتبط 
تورط  ي��خ�����ش��ون  ب��امل��ائ��ة   37 �أن 
�أملانيا يف �شر�ع م�شلح. و�لتوتر�ت 

ع��ل��ى �حل������دود �الأوك����ر�ن����ي����ة هي 
ذكرها  لذلك:  �ملبا�شرة  �لنتيجة 
�مل�������ش���ارك���ني،  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   66
34 نقطة يف ع��ام و�حد،  ب��زي��ادة 
تعتر رو�شيا �الآن �لدولة �الأكر 
تهديد�ً لل�شالم. للتذكري، �حتلت 
�ملكان عام  ه��ذ�  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
يف  ت��ر�م��ب  ك��ان  عندما   ،2019

�ل�شلطة.
حققت  �ل���ث���ان���ي���ة،  �مل���رت���ب���ة  يف     
�ل�����ش��ني، �ل��ت��ي �أ����ش���ار �ل��ي��ه��ا 60 
ب�  قفزة  �مل�شتطلعني،  م��ن  باملائة 

14 نقطة يف عام و�حد.
 وتف�شر هذه �ملخاوف ب�شاأن قوتني 
�ال�شتفتاء  ل���ل���غ���رب  م���ع���ادي���ت���ني 
�الأمل��������اين ل�����ش��ال��ح �ل���ن���ات���و: 72 
بالدهم  ع�شوية  ي��وؤي��دون  باملائة 
�الأطل�شي.  ع����ر  �ل���ت���ح���ال���ف  يف 

�جلي�س  ب��امل��ائ��ة   79 ي���وؤي���د  ك��م��ا 
�الأملاين، مقارنة ب� 73 باملائة عام 

.2020

نعم حللف الناتو 
ولكن بدون التزام ع�سكري

�إىل  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة     وت����ع����زى ه�����ذه 
�نخر�ط هذ� �الأخري يف مكافحة 

�لوباء يف �لبالد.
 من ناحية �أخرى، يرتدد غالبية 
�الأمل��ان يف �إر���ش��ال قو�تهم يف حال 
حدودهم.  خ����ارج  ����ش���ر�ع  ن�����ش��وب 
فقط 44 باملائة �شيقدمون دعما 
دولة  �ع���ت���د�ء  ح��ال��ة  يف  ع�شكريا 

ع�شو يف �لتحالف.
 موقف يردد �شدى �شبط �لنف�س 
�ملو�جهة  يف  �شولتز  �أوالف  ل��دى 

مع رو�شيا.

   يف �حل����ال����ة �الأك�������ر حت���دي���ًد� 
�لبلطيق  دول  قبل  م��ن  للهجوم 
ليتو�نيا(،  �أو  التفيا  �أو  )�إ�شتونيا 

�الن�شحاب  ب��ع��د  ع���زمي���ت���ه.  ق����وت 
و�لرت�جع  �أفغان�شتان  من  �لفا�شل 
�لكبري يف �شعبيته، مل يكن باإمكان 
على  �إل��ي��ه  ُينظر  �أن  حتمل  ب��اي��دن 
�أن��ه �لت�شووي �ل��ودود �ل��ذي توقعه 
ب��وت��ني ع��ل��ى �الأرج�����ح. ل��ق��د �ختار 
و�لتزم  �ل�شلبة  �ل�شيا�شات  بايدن 
بها. وجعل حلف �لناتو �لذي �زدر�ه 
ل�شيا�شته.  �ل���ز�وي���ة  ح��ج��ر  �شلفه 
يقول �مل�شوؤولون يف �لبيت �الأبي�س 
 200 �أك��ر من  �أج��رت  �الإد�رة  �إن 
�حللفاء  م��ع  ديبلوما�شي  ت��و����ش��ل 

منذ بد�أت �الأزمة.

املفاجاأة الكبرية
حاربت �لواليات �ملتحدة وحلفاوؤها 
بوتني يف لعبة �ملعلومات. يف يناير، 
خطة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ك�����ش��ف��ت 
�لرو�شية  ل��ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  ���ش��ري��ة 
�الأوك���ر�ن���ي���ني لزعزعة  ك��ي جت��ن��د 
بريطانيا  ك�شفت  �لبالد.  ��شتقر�ر 
رو�شية  م���وؤ�م���رة  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ه��ر 
يف  ملو�شكو  م���و�ل  زع��ي��م  لتن�شيب 
�خلارجية  وزي����ر  وح�����اول  ك��ي��ي��ف. 
�أنتوين بلينكن وم�شوؤولون �آخرون 
ع��رق��ل��ة خ��ط��ط رو���ش��ي��ة ع��ر �شرح 
ب�شاأن �خلد�ع  قو�عد لعبة مو�شكو 

وزعزعة �ال�شتقر�ر.
بوتني  �أن  �إىل  �إغ��ن��ا���ش��ي��و���س  �أ���ش��ار 
�شماه  م�����ا  وق������ف  ع���ل���ى  م�������ش���م���م 
لرو�شيا”،  �مل��ن��اه�����س  “�مل�شروع 
�لغرب  �أن  على  ب��ره��ان كبري  �أم���ام 
�ملفاجاأة  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف  ���ش��ي��رت�ج��ع 
�لكبرية لبوتني �أنه و�جه يف بايدن 
خ�شماً ال يتزعزع و�شيا�شياً خبري�ً 
ك��ان يف هذه  �ل��ك��الم،  وكثري  ودود�ً 

�ملو�جهة، حازماً ب�شكل مفاجئ.

مناطق  يف  �جل��ي�����س  ل���ت���دخ���الت 
�لنز�ع، بل �إن 51 باملائة يوؤيدون 

�ن�شحاب �لقو�ت من مايل.

وا�شنطن بو�شت: بايدن كان حازمًا مع رو�شيا... ب�شكل مفاجئ

وا عن اأعلى ثالث خماوف: عبرّ

اخلوف من احلرب ينت�شر على االأملان...!
رغم ارتباطهم بحلف �سمال الأطل�سي، يرتدد غالبية الأملان 
يف اإر�ســـال قواتهـم يف حـال ن�ســوب �سـراع خـارج حدودهــم

ذكرها 66 باملائة من امل�شاركني، بزيادة 34 نقطة يف عام
 واحد، تعترب رو�ش�يا االآن الدول�ة االأكرث تهديدًا لل�شالم

اأجواء الرعب تعود.. مواجهة رو�سية بريطانية يف ال�سماء

على غرار اأو�شيتيا اجلنوبية.. بوتن يخ�شى من »�شيناريو الغ�شب«
•• عوا�سم-وكاالت

�إن �الأزمة �الأوكر�نية من منظور مو�شكو،  قال خبري يف �ل�شوؤون �لرو�شية 
تتعلق يف جانب منهم باخل�شية من حترك �أوكر�ين حمتمل لل�شيطرة على 

منطقة دونبا�س �النف�شالية، �لتي تدعمها رو�شيا.
لالإذ�عة  حديث  يف  مو�شكو  كارينغي  مركز  مدير  ترينني  دميرتي  وذك��ر 
�ل�شيناريو  دونبا�س  يف  يتكرر  �أن  يخ�شون  �لرو�س  �أن  �الأمريكية  �لوطنية 
باإخ�شاع  �شاكا�شفيلي،  ميخائيل  �ل�شابق  �جل��ورج��ي  �لرئي�س  فعله  �ل��ذي 

�أو�شيتيا �جلنوبية ع�شكريا عام 2008.
وقال �إن حو�يل 70 �ألفا من �شكان منطقة دونبا�س ح�شلو� على �جلن�شية 
يف  هناك  مو�طنيها  حماية  �لتز�م  مو�شكو  على  يرتتيب  لذلك  �لرو�شية، 

حالة ن�شوب نز�ع ع�شكري.
بوتن بح�شد ع�شر�ت  �لرو�شي فالدميري  �لرئي�س  قيام  �أن  و�عتر ترينني 
�الآالف من جنوده على �حلدود مع �أوكر�نيا، جاء يف �شياق �شغط دبلوما�شي 
�أنه  �أمريكا للنظر يف �ملخاوف �الأمنية �لرو�شية، معربا عن �عتقاده  لدفع 

جنح يف �الأمر.
وقال �إنه يعتقد �أن بوتن مل يكن ي�شتعد للحرب �أو �لغزو �أ�شال.

وعن �شبل حل �الأزمة، قال �خلبري يف �ل�شوؤون �لرو�شية �إنه ميك للواليات 

�لريطاين  �جل����و  ����ش���الح  و�أ�����ش����اف 
من  �أق��ل��ع��ت  “تايفون”  ط��ائ��ر�ت  �أن 
�لقاعدة �جلوية يف لو�شيموث �شمايل 
�أج�شام  ُر����ش���دت  ب��ع��دم��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
جمهولة تقرتب من �ململكة �ملتحدة.

و�أكد �أن �لطائر�ت �حلربية �لرو�شية 
مل تدخل �ملجال �جلوي �لريطاين.

“ب�شكل روتيني”  ي��ع��رت���س وي��ر�ف��ق  �إن���ه  �ل��ري��ط��اين  ���ش��الح �جل���و  وق���ال 
تعني  ال  �لتي  �لريطانية،  �الهتمام  منطقة  �إىل  تدخل  رو�شية  ط��ائ��ر�ت 
�ملجال �جلوي للمملكة �ملتحدة فح�شب بل ي�شل �إىل �الأجو�ء �لدولية �لتي 

تتحمل بريطانيا جزء� من �مل�شوؤولية فيها مثل �ملر�قبة �جلوية.
�شركاء  م��ع  وثيق  ب�شكل  “يعمل  �إن��ه  �لريطاين  �مللكي  �جل��و  �شالح  وق��ال 

�لناتو ملر�قبة مثل هذه �لطائر�ت«.
وياأتي هذ� �لتطور يف وقت يرتفع من�شوب �لتوتر بني رو�شيا و�لغرب، على 

خلفية �حل�شود �لع�شكرية �لتي و�شعتها مو�شكو على حدود �أوكر�نيا.
وقبل يومني، و�شل رئي�س �لوزر�ء �لريطاين، بوري�س جون�شون، �إىل كييف 
لندن حيال  قوية من  ر�شالة  �أح��دث  ويف  �أوك��ر�ن��ي��ا،  مع  ت�شامن  ر�شالة  يف 

مو�شكو.

�ملتحدة تلبية بع�س �ملطالب �لرو�شية �خلا�شة باالأمن، مثل �المتناع عن 
ن�شر قو�ت �أو �شو�ريخ يف �أوكر�نيا.

و�أ�شاف �أن �لواليات لن تقبل بان�شمام �أوكر�نيا �إىل حلف �لناتو، الأن ذلك 
�شيثري �حتمال وقوع ت�شادم ع�شكري بني �لقوى �لعظمى.

ولفت �إىل ت�شريح �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن ب�شاأن عدم �إر�شال قو�ت �إىل 
�أوكر�نيا، معتر� �أن ذلك خطوة مهمة.

وقال �إن �أوكر�نيا لن ت�شبح ع�شو� يف �لناتو، طاملا �أن رو�شيا �شتتعامل مع 
تلك �لع�شوية �أو �مل�شار �إىل تلك �لع�شوية على �أنها غري مقبولة.

�أ�شلحة  �أ�شار �خلبري �لرو�شي �شرتتكب حماقة يف ن�شر  ومن ناحية ثانية، 
�أنظمة  ن�شر  على  �ل��ق��درة  �الآن  لديها  مو�شكو  الأن  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  هجومية 

مماثلة.
�إىل ذلك، �عرت�شت مقاتالت بريطانية طائر�ت حربية رو�شية �قرتبت من 

�ململكة �ملتحدة، ور�فقتها �إىل �أن �أبعدتها عن �ملجال �جلوي �لريطاين.
�شالح  �أم�س �خلمي�س نقال عن  �لريطانية  نيوز”  “�شكاي  �شبكة  وذك��رت 
�عرت�شت  “تايفون”  ط��ر�ز  م��ن  مقاتالت   4 �أن  �لريطاين  �مللكي  �جل��و 

ور�فقت
�الأجو�ء  عن  بعيد  مكان  �إىل  و�شلت  “بري”  ط��ر�ز  من  رو�شية  قاذفات   4

�لريطانية.

جلطة �شناتور دميوقراطي تزيد 
من �شعوبات اإقرار برامج بايدن 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

�أن يتعافى منها  �أمريكي دميوقر�طي بجلطة يتوقع  �إ�شابة �شناتور  تهدد 
�إقر�ر  �إىل  �ل�شاعني  �لدميوقر�طيني  �الرتباك يف �شفوف  كليا مبزيد من 

خطط �شخمة.
وخ�شع �شناتور نيومك�شيكو بن ر�ي لوجان “49 عاما” لعملية يف �لدماغ 
الإز�ل��ة ورم يف نهاية �الأ�شبوع �ملا�شي. وال يز�ل يف �مل�شت�شفى ح�شب مكتبه 
�أ�شابيع  �شتة  �إىل  �أربعة  �لعمل بعد  �إىل  �أن يعود  �ملتوقع  �إن��ه من  �ل��ذي قال 

�عتبار� من �ليوم “ما مل حتدث �أي م�شاعفات«.
�ل�شيوخ  جمل�س  على  �شيطرتهم  �لدميوقر�طيون  يخ�شر  غيابه  وخ��الل 
خم�شني  مع  و�جلمهوري  �لدميوقر�طي  �حلزبني  بني  بالت�شاوي  �ملنق�شم 
كاماال  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  نائبة  �شوت  يرجح  فيما  منهما،  لكل  مقعد� 

هاري�س كفة �لدميوقر�طيني يف حال ح�شول تعادل يف �لت�شويت.
�ل�شيوخ  �أع�شاء جمل�س  ينبغي على  �لنو�ب،  ملا يح�شل يف جمل�س  وخالفا 

�لت�شويت �شخ�شيا.
ويخ�شى �حلزب �لدميوقر�طي �الآن على م�شري م�شاريع �إ�شالحات كثرية 

يدفع باجتاهها �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن.
�نت�شار  �إىل  م�شتوى،  �أدن��ى  �إىل  �شعبيته  تر�جعت  �ل��ذي  �لرئي�س  ويحتاج 
من �أجل �إعادة رئا�شته �إىل �مل�شار �ل�شحيح قبل �نتخابات منت�شف �لوالية 

�ملقررة يف ت�شرين �لثاين-نوفمر.

�الملان يخافون �حلرب
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�لر  �أن  �خلمي�س  �أم�س  �ل�شني  يف  لل�شحة  �لوطنية  �للجنة  �أعلنت 
�لرئي�شي �شجل 39 �إ�شابة جديدة موؤكدة بكوفيد-19 يوم �الأربعاء، 

يف �نخفا�س عن 63 يف �ليوم �ل�شابق.
وذكرت �للجنة يف بيان �أن 21 من �الإ�شابات �ملوؤكدة �جلديدة �نتقلت 
�إليها �لعدوى حمليا بينما �ُشجلت �الإ�شابات �ملتبقية بني �لو�فدين 

من �خلارج.
ومل ت�شجل �أي وفيات جديدة ليظل �لعدد ثابتا عند 4636.

�الأربعاء  ي��وم  حتى  �شجل  ق��د  �لرئي�شي  �ل�شني  ب��ر   ي��ك��ون  وب��ذل��ك 
106241 �إ�شابة موؤكدة.

 

قال وزير �لد�خلية �لباك�شتاين �شيخ ر�شيد �أحمد �أم�س �خلمي�س �إن 
�جلي�س جنح يف �شد هجومني �لليلة �ملا�شية على قاعدتني يف جنوب 

غرب �لبالد �أ�شفر� عن مقتل �أربعة جنود و15 متمرد�.
و�أ�شاف يف بيان م�شور بالفيديو �أن عملية مت�شيط جارية يف �إقليم 

بلوخ�شتان.
�النف�شالية  �لعرقية  بلوخ�شتان”  حترير  “جي�س  جماعة  و�أعلنت 

�مل�شوؤولية عن �لهجومني.
وقالت �جلماعة يف بيان �أُر�شل �إىل مر��شل من رويرتز �إن مهاجمني 
وقتلو�  �لقاعدتني  مدخل  عند  ملغومة  عربات  فجرو�  �نتحاريني 

�أكر من 50 جنديا.
موقع  على  هجوم  يف  �ملا�شي  �الأ�شبوع  جنود  ع�شرة  �ملتمردون  وقتل 
ع�شكري قرب ميناء جو�در بجنوب غرب �لبالد، وكان �أعنف هجوم 

منذ �شنو�ت يف �لتمرد �النف�شايل.
الإقامة  �شعيا  عقود  منذ  باك�شتان  حكومة  �لبلوخ  �ملتمردون  ويقاتل 
و�ملعادن  �ل��غ��از  م���و�رد  ت�شتغل  �حلكومة  �إن  قائلني  منف�شلة،  دول��ة 

باإقليم بلوخ�شتان �لو�قع على حدود �أفغان�شتان و�إير�ن.
 
 

 قالت وز�رة �ل�شحة �الأوكر�نية  �أم�س �خلمي�س �إنها �شجلت 39620 
و�لع�شرين  �الأرب��ع  �ل�شاعات  خالل  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة 

�ملا�شية، يف زيادة يومية قيا�شية جديدة.
يناير-   29 يف  �شجل  قد  لالإ�شابات  �ل�شابق  �لقيا�شي  �لرقم  وك��ان 

كانون �لثاين وبلغ 37351 حالة.
وفيات جديدة مرتبطة   210 ت�شجيل  �ل��وز�رة  بيانات  �أظهرت  كما 

باالإ�شابة بكوفيد-19.
وبلغ عدد �الإ�شابات �الإجمالية بالفريو�س يف �أوكر�نيا 4.17 مليون، 

بينما و�شل عدد �لوفيات �إىل 100809.
 

�ندلعت ��شتباكات يف �شجن غو�ياكيل بجنوب غرب �الإك��و�دور �لذي 
�شهد �أعمال عنف متكررة �أ�شفر عن �شقوط 180 قتيال على �الأقل 

يف �الأ�شهر �خلم�شة �ملا�شية، ح�شبما ذكرت م�شادر ر�شمية.
على  ح�شابها  على  �الإك���و�دوري���ة  بال�شجون  �ملكلفة  �ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
بني  ��شتباكات  “�شجلت  �إن��ه  �الأرب��ع��اء  �الأول  �أم�س  ظهر  بعد  تويرت 

مناطق” �شجن “غو�يا�س-1«.
“دخول  �أنها ن�شقت مع �ل�شرطة و�لقو�ت �مل�شلحة  و�أ�شافت �لوكالة 

�لقو�ت �خلا�شة لتعزيز �الأمن” يف هذ� �جلزء من �ل�شجن.
يف  �ل��و���ش��ع  على  “�شيطرت  �أن��ه��ا  م�شاء  �ل�شجون  م�شلحة  و�أك����دت 
و�لقو�ت  �ل�شرطة  يف  �خلا�شة”  �لقو�ت  تدخل  بف�شل  غو�يا�س-1 

�مل�شلحة.
يف  �لنارية  �الأ�شلحة  �شبط  “تعزز  �أنها  �حلكومية  �الإد�رة  و�أ�شافت 
مو�شحة �أنه “يف �شوء �الأحد�ث �لتي وقعت متت �إقالة  �ل�شاالت”، 

مدير �ملركز من من�شبه �أم�س �الأول  �الأربعاء دون ذكر ��شمه.
وقبيل �مل�شاء �شمعت �أعرية نارية و�نفجار�ت حول �ل�شجن كما ذكر 
م�شور من وكالة فر�ن�س بر�س، م�شري� �إىل دخان منبعث من قنابل 
غاز م�شيلة للدموع. ون�شر �ملعهد �أي�شا �شور� للقو�ت �خلا�شة ت�شتعد 
للتدخل يف �ل�شجن. وكان �شجن غو�ياكيل �شهد �أعمال عنف وجمازر 

بني �ل�شجناء �أدت �إىل �شقوط حو�يل 320 قتيال يف 2021.

عوا�سم

بكني

اإ�شالم اباد

كييف

كيتو

 »اإف.بي.اآي« يخترب برنامج جت�ش�ش
 من اإنتاج »اإن.اإ�ش.اأو« االإ�شرائيلية 

•• وا�سنطن-رويرتز

برنامج جت�ش�س  باأنه حاز  “�إف.بي.�آي”  �لتحقيقات �الحت��ادي  �أقر مكتب 
�إنفاذ  وكالة  لكن  و�ختره،  �الإ�شر�ئيلية  “�إن.�إ�س.�أو”  �إنتاج جمموعة  من 

�لقانون �الأمريكية قالت �إنها مل ت�شتخدمه يف �أي حتقيق.
برنامج  �لتي ت�شنع  �مل��ر�ق��ب��ة و�ال���ش��ت��ط��الع،  �شركة  و�ح��ت��دم �جل��دل ح��ول 
بيجا�شو�س، بعد �لك�شف عن �إ�شاءة حكومات ووكاالت �أخرى ��شتخد�م �أدو�تها 
الخرت�ق �أجهزة �آيفون. قالت “�إن.�إ�س.�أو” �إن تقنيتها تهدف �إىل �مل�شاعدة 
يف �الإم�شاك باالإرهابيني و�ملعتدين على �الأطفال جن�شيا و�ملجرمني عتيدي 
�الإجر�م. تو�جه �ل�شركة حاليا دعوى ق�شائية �أقامتها �أبل النتهاكها �تفاق 
على  بعد  �ل�شركة  ت��رد  ومل  ب��ه��ا.  �خل��ا���ش��ة  و�خل��دم��ات  �مل�شتخدم  ���ش��روط 
طلب للتعليق. وقال متحدث با�شم “�إف.بي.�آي” يف بيان “��شرتى مكتب 
�ملنتج فقط، ومل  �لتحقيقات �الحتادي ترخي�شا حمدود� الختبار وتقييم 

م�شيفا �أن ترخي�شه مل يعد �شاريا. ي�شتخدمه لدعم �أي حتقيق”، 
قائمة عمالئها منذ فرتة  �شرية  �لتي حتافظ على  “�إن.�إ�س.�أو”،  وقالت 
“م�شروعني خ�شعو�  �إنها تبيع منتجاتها فقط لعمالء حكوميني  طويلة، 
برنامج  �أن  و�أكادمييون  �أمنيون  باحثون  و�كت�شف  و�لفح�س”.  للتدقيق 
و�شحفيني  �شيا�شيني  معار�شني  �شد  ����ش��ُت��خ��دم  “�إن.�إ�س.�أو”  جت�ش�س 
ون�شطاء. و�أ�شافت وز�رة �لتجارة �الأمريكية �شركة “�إن.�إ�س.�أو” �إىل قائمة 
�شود�ء �لعام �ملا�شي، مما مينع �ل�شركات �الأمريكية من �لتعامل معها ب�شبب 

خماوف تتعلق بحقوق �الإن�شان.
 

الربملان الليبي واحلكومة اجلديدة.. اأ�شبوع حا�شم ل� »موعد حائر«

غزو اأوكرانيا يلقي بظالله على ال�شني.. ويهدد »الكنز الع�شكري«

ماكرون يت�شاور مع بايدن ب�شاأن اأوكرانيا 
و�إيجاد �ل�شبل �ل�شيا�شية للخروج من �الزمة، وهذ� ي�شتدعي 

�لقدرة على �مل�شّي قدماً على �أ�شا�س �تفاقات مين�شك«.
رهناً  يبقى  لكييف  ورمب��ا  لرو�شيا  زيارته  �إمكان  �أّن  و�أو�شح 

ب”تقّدم حمادثاتنا يف �ل�شاعات �ملقبلة«.
وتابع ماكرون “ال ��شتبعد �شيئا الأنني �عتقد �أن دور فرن�شا، 
يق�شي  �الأوروبي”،  �الحتاد  “جمل�س  رئا�شة  مع  وخ�شو�شاً 
ت�شاور مر�ر�  �أّن��ه  علماً  �مل�شرتك”،  بناء هذ� �حلّل  مبحاولة 
�لرو�شي فالدميري بوتني  �لرئي�شني  �الأي��ام �الخ��رية مع  يف 

و�الأوكر�ين فولودميري زيلن�شكي.
بالن�شبة  و��شتقر�ر  �أم��ن  نظام  هناك  يكون  “لن  �أن��ه  وك���ّرر 
�إذ� مل يكن �الوروب��ي��ون قادرين على �لدفاع عن  �أوروب��ا  �ىل 

و”بناء حّل م�شرتك مع جميع جري�نهم وبينهم  �أنف�شهم” 
�لرو�س«.

وم�شاء �الأربعاء �أعلنت �لرئا�شة �لفرن�شية �أّن ماكرن �شيجري 
هاتفية  حم��ادث��ة  غ  ت   17:00 �ل�شاعة  يف  �خلمي�س  م�شاء 

جديدة مع نظريه �لرو�شي.
م�شاء  �شولت�س  �أوالف  �الأمل����اين  �مل�شت�شار  �أع��ل��ن  ب��رل��ني  ويف 
�الأربعاء �أّنه �شيزور مو�شكو “قريباً” لبحث �الأزمة �الأوكر�نية 

مع �لرئي�س �لرو�شي.
وك��ّث��ف��ت �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة حت��ذي��ر�ت��ه��ا ملو�شكو �ن��ط��الق��ا من 

خ�شيتها من �جتياح رو�شي حمتمل الأوكر�نيا.
�إر�شال  �الأرب��ع��اء  �ملّتحدة  �ل��والي��ات  �أعلنت  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 

�ل�شرقية يف  �أوروب��ا  �ىل  �إ�شايف  �مريكي  �آالف جندي  ثالثة 
قر�ر نددت به مو�شكو.

“مقتنع”  م���اك���رون  ف�����اإّن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة  وب��ح�����ش��ب 
ب�”�حلاجة �إىل حو�ر مبا�شر” مع نظريه �لرو�شي الأّن حو�ر� 

كهذ� “يتيح �إحر�ز تقّدم«.
و�شّدد �الإليزيه على �أّن ح�شول حو�ر بني ماكرون وبوتني هو 
“�أمر مهّم بالن�شبة الأوكر�نيا الأّن زيلين�شكي لي�س لديه هذ� 

�حلو�ر �ملبا�شر«.
�إىل مو�شكو،  �أّن زيارة ماكرون  �لفرن�شية  �لرئا�شة  و�عترت 
�لو�شع  و��شتطالع  �لتهديد  “تقييم  �إىل  ترمي  ح�شلت،  �إن 

كي ال ن�شل �ىل حيث ال نريد �لو�شول«.

•• توركوان-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون �أّنه �شيت�شاور “يف 
�ل�شاعات �ملقبلة” مع نظريه �الأمريكي جو بايدن يف �الأزمة 
�أّنه ال ي�شتبعد �لتوّجه �إىل مو�شكو يف  �إىل  �الأوكر�نية، الفتاً 

حماولة الإيجاد حّل دبلوما�شي.
وقال ماكرون يف توركو�ن ب�شمال فرن�شا على هام�س �جتماع 
لوزر�ء د�خلية �الحتاد �الوروبي “�أنا قلق ب�شّدة باإز�ء �لو�شع 

على �الر�س«.
و�أ�شاف لل�شحافيني “�الأولوية بالن�شبة �إيّل يف �شاأن �لق�شية 
�لت�شعيد  �ح��ت��و�ء  م��ع رو�شيا تكمن يف  �الوك��ر�ن��ي��ة و�حل���و�ر 

•• طرابل�س-وكاالت

كما ُيطلَق  “�الأ�شبوع �حلا�شم”  يرتقب �ل�شارع �لليبي 
�ملقبل  �ملقرر عقد جل�شة برملانية �الثنني  �إذ من  عليه، 
كما  �حلكومة،  رئي�س  ملن�شب  للمرت�شحني  لال�شتماع 
جل�شة  يف  �ل���وزر�ء  رئي�س  ��شم  و�إع���الن  �الختيار  �شيتم 
�إج��ر�ء�ت برملانية ُقوبلت بت�شريحات ِمن  �ليوم �لتايل 
حكومة  �أن  �أك��د  �ل��ذي  �ل����وزر�ء،  رئا�شة  با�شم  �ملتحّدث 
�لدبيبة،  �حل��م��ي��د  ع��ب��د  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���وح���دة 
منتخبة  حكومة  �إىل  �إال  �ل�شلطة  ت�شلم  ول��ن  م�شتمرة 
تقابلها خطوة مقابلة بني  �لليبي. خطوة  �ل�شعب  من 
�ملوؤ�ش�شات �لليبية، يف ظل حالة ِمن �الن�شد�د �ل�شيا�شي 
و�ملطالب �ل�شعبية ب�شرورة �إجر�ء �النتخابات �لرئا�شية 
بالكامل؛  �ال�شتحقاق  ب�شياع  ي��ن��ذر  مّم��ا  و�ل��رمل��ان��ي��ة، 

ح�شب �خلر�ء و�ملحللني.

احلكومة والبملان
�ل��رمل��ان ل��ن ي��رت�ج��ع ع��ن تغيري �حل��ك��وم��ة، حيث �أكد 
�لنائب �لرملاين علي �لتكبايل، �أن هناك �شغوطا متار�س 
لعدم تغيري �حلكومة لكن �لرملان لن يرت�جع عن تلك 
�خلطوة. و�أو�شح �لنائب �لرملاين علي �لتكبايل ملوقع 
“�حلكومة �حلالية من وجهة  نيوز عربية”:  “�شكاي 
نظر �لرملان �أنفقت �لكثري من �الأم��و�ل ومل تقدم �أي 

�شيٍء �شو�ء �نتخابات �أو خدمات للمو�طن«.
يف �ل�شياق ذ�ته، قال �الأكادميي �لليبي حممد �لدوري، 
�إن �ملعادلة �الآن تزد�د تعقيد�؛ فالرملان ي�شعى بجميع 
نو�به �إىل عدم ت�شليم �ل�شلطة وكذلك �حلكومة، بينما 

�ل�شارع يطالب باال�شتحقاق.
وتوقع �الأكادميي �لليبي يف حديثه ملوقع “�شكاي نيوز 
�النتخابي  �ل�شندوق  �إىل  �لو�شول  ��شتحالة  عربية”، 
يف ظل �لكيانات �حلالية وحالة �ل�شد و�جلذب الإطالة 
�أمد �ملرحلة �حلالية؛ وتابع: “�شيظّل �ل�شعب يف حلقة 

مفرغة دون حل لالأزمات �لتي يعاين منها �ملو�طن«.
�لوطنية  �لوحدة  حكومة  تغرّي  نحو  �لرملان  خطو�ت 
�ل�شرعية عقب ف�شل  جاءت م�شتندًة لفقد�ن �حلكومة 
وفقا  �ملا�شي،  دي�شمر  من   24 يف  �النتخابات  �إج���ر�ء 

خلريطة �لطريقة �لتي �أقرتها �الأمم �ملتحدة.

موقف حكومة الدبيبة
لكن على �جلانب �الآخر يف طر�بل�س، ترى �حلكومة �أن 

�شتيفاين  �ل��دول��ي��ة  �ملبعوثة  ط��ال��ت  �ل��ق��وى  جميع  م��ن 
لبعثة  متديد  م��دة  �أ�شغر  على  ح�شلت  �لتي  ويليامز 
دولية وهي حتى 30 �أبريل �ملقبل، بعد نز�ع �أمريكي-

رو�شي حول هذه �مل�شاألة ��شتمر �أياما عدة.
بالتاأكيد  �أع��م��ال��ه��ا  �ختتمت  �الأخ����رية  �ل��رمل��ان  جل�شة 
�إبالغ �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بوقف �لتدخل  على 
�خلارجية  وز�رة  ومطالبة  �لليبي،  �ل�شاأن  يف  �الأجنبي 
�تخاذ ما يلزم الحرت�م �شفر�ء �لدول �الأجنبية للقانون 
لتحركات  �إ���ش��ارة  يف  �لدبلوما�شية،  و�الأع����ر�ف  �لليبي 

�ملبعوثة �الأممية.
�ل�شيا�شي  ق��ال  �ل��ز�وي��ة،  تلك  ع��ن  حديثه  معر�س  ويف 
ي�شهد  �حل��ايل  “�مل�شهد  �إن  �لفيتوري  ر���ش��و�ن  �لليبي 
ف�شاًل تلو �لف�شل و�خلروج من د�ئرة للدخول �إىل د�ئرة 

�أكر بوؤ�شا«.
وتابع �ل�شيا�شي �لليبي خالل ت�شريحاته  ملوقع”�شكاي 
“�إن �لليبيني مل يح�شمو� �أمرهم بخدع  نيوز عربية”: 
وبريطانيا،  �ملتحدة  �الأمم  باالأخ�س  �لدولية  �الأروق���ة 
فمن يح�شم �الأمر مع �الأ�شف يف �لوقت �حلايل هو �أذرع 
�الإرهاب �لتي تنفذ �أجند�ت خارجية وتخطف �لعا�شمة 

طر�بل�س«.

�ل�شلطة يجب �أن ت�شّلم �إىل �شلطة منتخبة من �ل�شعب، 
وه��ن��ا �أك����د �الأك���ادمي���ي حم��م��د �ل�����دوري �أن ح��ت��ى هذه 
�للحظة مل يتم تد�رك �أجو�ء �النق�شام �لتي تخّيم على 

موؤ�ش�شات �لدولة و�حلياة �ل�شيا�شية ب�شكل كامل.
�ل��دوري من �لوقوع يف مربع وج��ود حكومتني،  وح��ذر 
الأن يف تلك �حلالة فاإن �الأمور مر�شحة للت�شعيد، �لذي 
�لتفاو�س  م��ن  ع��ام��ني  جم��ه��ود  �شياع  �إىل  يف�شي  ق��د 
�النق�شام  و�إنهاء  موحدة  �شلطة  وج��ود  حول  �ل�شيا�شي 

�ملنت�شر يف �لبالد منذ �أكر من ع�شر �شنو�ت.
�أن  �لتكبايل،  �ل��رمل��اين علي  �ل��ن��ائ��ب  �أك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�لوقت  يف  منتقد�  �ل�شلطة،  ي�شّلم  لن  �حلكومة  رئي�س 
نف�شه خطو�ت ت�شكيل حكومة جديدة ت�شتمر ملدة �أ�شهر 

بداًل من �لبحث عن موعد لالنتخابات.
�ل�شندوق  �إىل  �ل��و���ش��ول  �ل��رمل��اين  �ل��ن��ائ��ب  و��شتبعد 
�أكر  و�الأزم��ة  “�لو�شع حرج  وتابع قائال:  �النتخابي، 

من �أن حتل باالنتخابات �أي�شا«.

حتركات الأمم املتحدة
لالأمم  دور  من  �لليبية  يف  �ل�شيا�شية  �ملعادلة  تخُل  مل 
�ملتحدة ح�شب �خلر�ء، لكن يف تلك �ملرة �شهام �النتقاد 

م�شكلة  ف��ذل��ك  ���ش��رب��ات،  �إىل  �لع�شكرية  �ل�شناعية 
ل�شناعة �الأ�شلحة �ل�شينية.

وقال م�شوؤول يف حلف �شمال �الأطل�شي �أنه يف حال مل 

•• عوا�سم-وكاالت

خل�س تقرير �إخباري �إىل �أن �أي غزو رو�شي حممتل 
الأوكر�نيا، �شيمثل م�شكلة كبرية ل�شناعة �الأ�شلحة يف 

�ل�شني.
تبدو  �ل�شني  �إن   )eurasiantimes( موقع  وق��ال 
�إىل ج��ان��ب رو���ش��ي��ا يف �الأزم����ة �حل��ال��ي��ة �مل��ن��دل��ع��ة مع 
�أن عدم ��شتقر�ر �الأخ��رية، وهي �شريك  �إال  �أوكر�نيا، 
ميكن �أن ي�شر  بكني يف مبادرة “�حلز�م و�لطريق”، 

ب�شناعة �ل�شني لالأ�شلحة �مل�شتن�شخة.
وت��ع��ت��م��د ه���ذه �ل�����ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، �إىل ح��د كبري، 
�لعالية،  �لقيمة  ذ�ت  �الأوكر�نية  �لدفاع  �شركات  على 
خا�شة و�أنها ��شتحوذت على �لعديد منها يف �ل�شنو�ت 
�أوكر�نيا على ��شتقاللها عام  �ملا�شية. ومنذ ح�شول 
1991، �إثر �نهيار �الحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق، طغى 
�شوء �الإد�رة على �شناعة �الأ�شلحة لدى كييف، وبد� 
�الأمر منذر� بخطر �نت�شار �لتكنولوجيات �لع�شكرية، 
�لنووية، مع وجود جي�س من  �أو غري  �لنووية  �شو�ء 
�ل��ذي��ن يتفا�شون  �الأوك���ر�ن���ي���ني  �ل��ع��ل��م��اء و�خل����ر�ء 

رو�تب زهيدة.
ومنبع هذه �ملخاوف كان �أن �الحتاد �ل�شوفيتي ترك 
�لع�شكرية  �شناعته  من  باملئة   30 نحو  �أر�شها  على 

من  جعلها  م��ا  م�شنعا،   750 ذل���ك  يف  مب��ا  ه��ن��اك، 
�أحد  وك��ان  �ل��ع��امل.  يف  �ل��ب��ارزي��ن  �الأ�شلحة  م�شدري 

زبائن هذه �الأ�شلحة رو�شيا و�ل�شني.
منذ  كثري�  �شاءت  وكييف  مو�شكو  بني  �لعالقة  لكن 
2014، ويف �الأثناء دخلت �ل�شني  �ندالع حرب عام 

على �خلط.
�أع��ادو� هند�شة �لكثري  �إن �ل�شينيني  ويقول �لتقرير 
�شبيل  وعلى  و��شتن�شاخها،  �لرو�شية  �الأ�شلحة  م��ن 
طائرة  ��شتن�شاخ  م��ن  �شينية  ���ش��رك��ة  متكنت  �مل��ث��ال 

ب�شكل غري قانوين. “�شوخوي -27”، 
�شكلت  �أخ��رى  ع�شكرية  ��شتن�شاخ معد�ت  عملية  لكن 
م�شكلة لل�شركات �ل�شينية، وخا�شة �لر�د�ر�ت، لذلك 
هذه  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �ل������ر�د�رت  �ل��ع��دي��د  ت�شنيع  مت 

�لطائر�ت �ملن�شوخة ب�شكل غري قانوين يف �أوكر�نيا.
ويف هذ� �ل�شياق، متكنت �ل�شني من تزويد مقاتالت 
“جي- 11بي” بر�د�ر �أنتجه م�شنع “نوفاتور” يف 

�أوكر�نيا.
لكن �الأمر �الأكر قلقا كان هو ��شتحوذ� �ل�شني على 
م�شتفيدة  �لعمالقة،  �الأوكر�نية  �لدفاعية  �ل�شركات 
م��ن جت��اه��ل �ل��ع��امل ل��ق��در�ت كييف �الإن��ت��اج��ي��ة على 

مد�ر �شنو�ت.
وهذ� يعني �أنه يف حال حدوث نز�ع وتعر�س �ملن�شاآت 

كبرية  ��شتفهام  ع��الم��ات  “هناك  �لفيتوري:  و�أ���ش��اف 
�لعقل  �ل��ذي جت��اوز ح��دود  �ملبعوثة �الأممية  ح��ول دور 
مناورة  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  حتركاتها  جميع  و�أن  و�مل��ن��ط��ق، 
ج��دي��دة الإن��ق��اذ ثقة �ل�����ش��ارع �ل��ت��ي �ن��ه��ارت يف �ملنظمة 

�لدولية«.
يف �ل�شياق ذ�ته، و�شف �الأكادميي �لليبي حممد �لدوري، 
“لو هناك نية  �لتحركات �الأممية بالفو�شوية، وقال: 
لتم  لالنتخابات،  و�لتمهيد  �لفو�شى  الإنهاء  حقيقية 
لال�شتحقاق  �ملعرقلني  ل���ردع  �ل��ع��ق��وب��ات  ورق���ة  تفعيل 

�النتخابي«.
�الإعالمي  �ل�شو  هدفها  حتركاتها  جميع  �أن  و�أو���ش��ح 
حالة  يف  بامل�شاركة  �الأممية  �لبعثة  متهما  �أك��ر،  لي�س 
�الن�شد�د �ل�شيا�شي �لذي تعي�شه �لبالد، نتيجة �لرت�خي 
و�ل�شخ�شيات  و�ل���ت���ي���ار�ت  �ل��ك��ي��ان��ات  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�ال�شتحقاق  عرقلة  يف  ت�شببت  و�لتي  باال�شم،  �ملعروفة 

�النتخابي.

ال�سارع يراقب
�لليبي بغ�شب، وهنا قال  �ل�شارع  �ن�شد�د يقابلها  حالة 
�لنا�شط �ل�شيا�شي �لليبي علي �لعبا�شي، �إن هناك خلال 
و��شحا يف �لقوى �ل�شيا�شية �حلالية �ملت�شبثة بال�شلطة 

بعيد� عن م�شلحة �لوطن و�ملو�طن.
“�لبالد  و�أو�شح �لعبا�شي ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
�ملوؤ�ش�شي  �ل�شر�ع  ظل  يف  مالمح  بال  م�شتقبال  ت�شهد 
�ل�شارع  �ل��ن��ق��ط��ة،  لنف�س  �ل��ب��الد  ي��ع��ي��د  �ل����ذي  �ل��ق��ائ��م 
�شر�ع  �شريبة  �الآن  ن��دف��ع  جم���دد�،  ب��ذل��ك  ي�شمح  ل��ن 

�شنو�ت«.
يف �ل�شياق، قال �ل�شيا�شي �لليبي ر�شو�ن �لفيتوري، �إن 
�ل�شعب وقع يف فخ �للجان �لتي ت�شّكل يوميا و�لبيانات 
�النتخابات  تاأجيل  �أن  موؤكد�  �ل�شورية،  و�الجتماعات 
و�النحر�ف عن خريطة �لطريق �لدولية يعد�ن �نهيار� 

كامال للم�شار �ل�شيا�شي يف �لبالد.
مفرغة  حلقة  يف  �جلميع  �أن  �لليبي  �ل�شيا�شي  و�أو�شح 
وجود  وال  �لف�شل  ت��ل��و  ف�شال  ي�شهد  �حل���ايل  و�مل�����ش��ه��د 
�أو ح��ت��ى ع��ل��ى �ملدى  �ل��ع��اج��ل  �ل��ق��ري��ب  الن��ت��خ��اب��ات يف 

�لبعيد.
ب�����ش��رورة حتديد  �ل��غ��ا���ش��ب  �لليبي  �ل�����ش��ارع  وي��ط��ال��ب 
موعد قريب لالنتخابات �لرئا�شية و�لرملانية، يف ظل 
حتذير�ت دولية لالأج�شام �ل�شيا�شية من �أجل �لتو�فق 

و�لتو�شل ملوعد حمدد لالنتخابات.

�لع�شكرية  �ل�شناعة  مع  يتعامل  بديال  �لغرب  يجد 
هناك  �لتكنولوجية  �خل��ر�ت  ف�شتنتهي  �الأوكر�نية، 

يف �أيدي �ل�شينيني.

اجلدل يحيط بانعقاد املجل�ش املركزي الفل�شطيني  •• رام اهلل -اأ ف ب

�مل���رك���زي ملنظمة  �مل��ج��ل�����س  ي��ن��ع��ق��د   
�هلل  ر�م  يف  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر 
غٍد  بعد  �ملحتلة  �لغربية  بال�شفة 
�الأح�����د الخ��ت��ي��ار �أم����ني ���ش��ّر جديد 
عريقات  ل�����ش��ائ��ب  خ��ل��ف��ا  للمنظمة 
 ،2020 �ل�����ع�����ام  يف  ت������ويف  �ل��������ذي 
�أي�������ش���ا �إىل  يف �ج���ت���م���اع ق���د ي���وؤ����ش���ر 
للرئي�س  �مل��ح��ت��م��ل  �خل��ل��ي��ف��ة  ه��وي��ة 

�لفل�شطيني حممود عبا�س.
�الجتماع  خ��الل  يتم  �أن  ويفرت�س 
�للجنة  �شاغرة يف  ملء مقاعد عدة 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل���ن���ظ���م���ة �ل���ت���ح���ري���ر، 
ب��ي��ن��ه��ا م��ق��ع��د ع��ري��ق��ات �ل�����ذي كان 
�أب����رز �مل��ف��او���ش��ني م��ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل عن 
�إ�شابته  بعد  وت���ويف  �لفل�شطينيني 
ك����ورون����ا، وم��ق��ع��د حنان  ب��ف��ريو���س 
ع�������ش���ر�وي �ل���ت���ي ت��ع��ت��ر م���ن �أب����رز 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، وقد 
�الأول-دي�شمر  كانون  يف  ��شتقالت 
�لقيادة  جتديد  �إىل  د�عية   2020
�ملوؤ�ش�شات  وتتعر�س  �لفل�شطينية. 

�ل�شيا�شية �لفل�شطينية النتقاد�ت يف 
رئي�شا  عبا�س  �نتخب  وقد  �لد�خل. 
�أن  2005، وكان يفرت�س  يف �لعام 
�أي  لكن   ،2009 يف  والي��ت��ه  تنتهي 
�نتخابات مل جتر منذ ذلك �لتاريخ. 
وتر�جعت �شعبية �لرئي�س �لبالغ من 

�لعمر �ليوم 86 عاما، كثري�.
ني�شان-�أبريل  يف  ع��ب��ا���س  و�أل����غ����ى 
و�لرئا�شية  �لت�شريعية  �النتخابات 
�أيار-مايو،  يف  م��ق��ررة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
بحجة �أن �النتخابات غري م�شمونة 
حتتلها  �ل��ت��ي  �ل�شرقية  �ل��ق��د���س  يف 
�ل��ك��ات��ب و�ملحلل  وي���رى  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل. 
�أهمية  �أن  ح���رب  ج��ه��اد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
خليفة  “�ختيار  يف  تكمن  �الجتماع 
ل��ع��ري��ق��ات و�ل��ت��ب��اح��ث مب��ن �شيكون 
رئي�شا ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
خلفا للرئي�س عبا�س يف حال غيابه 
عبا�س  وي����ر�أ�����س  ك�����ان«.  ���ش��ب��ب  الأي 
�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 

الأي  غيابه  ح��ال  ويف  �لفل�شطينية. 
 18 �ملوؤلفة من  �للجنة  �شبب، على 
ع�����ش��و� �الج���ت���م���اع الخ���ت���ي���ار بديل 
ل��ه م��ن ح��رك��ة ف��ت��ح، �أب����رز مكونات 
ع�شوين  ت��ر���ش��ي��ح  ومّت  �مل���ن���ظ���م���ة. 
لع�شوية  فتح  حركة  م��ن  جديدين 
وهما  للمنظمة،  �لتنفيذية  �للجنة 
لكن  �ل�شيخ.  وح�شني  ف��ت��وح  روح���ي 

تر�شيحهما ال يلقى تو�فقا.
لرئا�شة  فتوح  فتح  حركة  ور�شحت 
�ل��������ذي ميثل  �ل����وط����ن����ي  �مل���ج���ل�������س 
و�خلارج،  �لد�خل  يف  �لفل�شطينيني 
�شليم  رئي�شه �حلايل  ��شتقالة  عقب 
�لزعنون، يف حني من �ملرجح �أن توكل 
رئا�شة  ي�شغل  �ل��ذي  �ل�شيخ  حل�شني 
�لفل�شطينية  �ملدنية  �ل�شوؤون  هيئة 
�ليومي  �لتن�شيق  يف  تخت�س  و�لتي 
�شر  �أمانة  �الإ�شر�ئيلي،  �جلانب  مع 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. وي��ن��ظ��ر على 
�ل�شيخ  ح�����ش��ني  �ىل  و�����ش���ع  ن���ط���اق 

لعريقات  �ملحتمل  �خلليفة  �أنه  على 
ك���امل���ف���او����س �مل���ح���ت���م���ل �مل���ق���ب���ل مع 
بني  �ملفاو�شات  وتوقفت  �إ�شر�ئيل. 
و�لفل�شطيني  �الإ�شر�ئيلي  �جلانبني 
�لرغم  وع��ل��ى   .2014 �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
ب�شعبية  ي��ت��م��ت��ع  ال  �ل�����ش��ي��خ  �أن  م���ن 
ك����ب����رية، ل���ك���ن ي����ط����رح �����ش���م���ه بني 

�خللفاء �ملحتملني لعبا�س.
�ل���ت���ي تطرح  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  وب�����ني 
رئي�س  ع��ب��ا���س  �أ����ش���م���اوؤه���ا خل���الف���ة 
و�لقيادي  �أ���ش��ت��ي��ه  حم��م��د  �ل������وزر�ء 
م����رو�ن �ل��رغ��وث��ي �مل�����ش��ج��ون لدى 
حممد  �ملعار�س  و�لقيادي  �إ�شر�ئيل 
�ملنفى،  يف  ي��ع��ي�����س  �ل������ذي  دح������الن 
حركة  يف  �لقياديني  �ىل  باالإ�شافة 

فتح جريل �لرجوب وجمد فرج.
ل�شرق  م��ع��ه��د  يف  �ل��ب��اح��ث  وي���ق���ول 
�الأو�شط يف و��شنطن خالد �جلندي 
لكن  ع��ب��ا���س،  م��ن  م��ق��ّرب  �ل�شيخ  �إن 
دبلوما�شيني  م��ع  ع��الق��ات  �أي�شا  ل��ه 

وي�شيف  �إ�شر�ئيليني.  وقادة  �أجانب 
�ل�شيخ  ي���ق���ّدرون  “�الإ�شر�ئيليون 
�أي�شا.  و�الأمريكيون  يبدو،  ما  على 
ميكن  �شخ�س  �أن���ه  �آخ����رون  ويعتر 
�أبو  �أن  �ىل  وي�شري  م��ع��ه«.  �لتعامل 
“قد يكون يف طور �لتح�شري  مازن 
خلالفته، لكنني ل�شت متاأكد� من �أن 

�الأمور قد جتري بح�شب رغبته«.
عقد  رف�شها  �شيا�شية  قوى  و�أعلنت 
وطرحت  �مل��رك��زي.  �ملجل�س  �جتماع 
بيانا يف هذ� �الإط��ار ج��اري �لتوقيع 
و�شائل  وع�����ر  �إل���ك���رتون���ي���ا  ع��ل��ي��ه 

�لتو��شل �الجتماعي.
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  و�أع��ل��ن��ت 
ف��ل�����ش��ط��ني �مل��ن�����ش��وي��ة ���ش��م��ن �إط����ار 
م����ن����ظ����م����ة �ل�����ت�����ح�����ري�����ر م���ق���اط���ع���ة 
ن�شر  ب���ي���ان  وق���ال���ت يف  �الج���ت���م���اع. 
“خطورة  �الإلكرتوين  موقعها  على 
�أنه ميثل  تو�فق  دون  هذ� �الجتماع 
جتاوز� للتو�فقات �لوطنية �ل�شابقة 

لرتتيب �لبيت �لفل�شطيني والإجر�ء 
�النتخابات �ل�شاملة«. ويقول �لع�شو 
�لفل�شطيني  �مل���رك���زي  �مل��ج��ل�����س  يف 
�مل���ع���روف مبو�قفه  خ��ري�����ش��ة  ح�����ش��ن 
�لفل�شطينية  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
�إن����ه غ���ري م��ق��ت��ن��ع ب��اإم��ك��ان��ي��ة خروج 
حقيقية«.  “نتائج  ب�����  �الج���ت���م���اع 
“�الجتماع  بر�س  لفر�ن�س  وي�شيف 
ياأتي لذر �لرماد يف �لعيون فقط”، 
�النتخابات  �إلغاء  على  و”للتغطية 
�إن  و�لقول  و�لرئا�شية،  �لت�شريعية 
هناك من يقرر �شكل �لنظام �لقائم«. 
وي�شّدد على �شرورة �إجر�ء �نتخابات 
�لفل�شطيني  �ل���وط���ن���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
و�ن��ت��خ��اب جم��ل�����س م���رك���زي جديد 

وجلنة تنفيذية جديدة.
وت��������ت��������وىل م����ن����ظ����م����ة �ل����ت����ح����ري����ر 
�لفل�شطينية �إد�رة �ل�شوؤون �ل�شيا�شية 
�لتي  وهي  �الإ�شر�ئيلي،  �جلانب  مع 
ت��ر���ش��م �خل��ط��وط �ل��ع��ري�����ش��ة لعمل 
يف  �الإد�ري  �لفل�شطينية  �حلكومة 
�لذي  غ��زة  وق��ط��اع  �لغربية  �ل�شفة 

ت�شيطر عليه حركة حما�س.
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العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  761/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 7577/2021 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )128784926( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : عمر�ن عابد كرمي
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديره - �شارع بني يا�س - برج �مل�شرف - �لطابق 14 - مكتب رقم 

1407 - بجو�ر بلديه دبي - متحرك رقم:0557909785 - مكاين رقم:3005495192 
منفذ  �شفتهما:   - لينكولن   جيمز  ب��ر�ديل   -2 هانكني  روج��ر  جيفري   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�شدهما
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )128784926( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  785/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 7436/2021 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )405613( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : عمر دياب حممد
عنو�نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - ند�ل�شبا �لثالثة - دبي - �شارع �لنخيل - مبنى فيال - �شقة 

فيال 177 
�ملطلوب �إعالنه : 1- فر��س مي�شر �حمد  - �شفته: منفذ �شده

�ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �الإع��الن  مو�شوع 
�ملحكمة  �ملحكمة، وعليه فان  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )405613( درهم �ىل طالب  به  �ملنفذ 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم 213/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لعا�شرة رقم 413

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثانية و�لثالث بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغا وقدره 
)467.266.50( درهم �ربعمائة و�شبعة و�شتون �لف ومائتان و�شتة و�شتون درهما �مار�تيا وخم�شون فل�شا ، و�لفائدة �لتاخريية 

بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية ولتمام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �التعاب . 
�ملدعي:�أيه جي ئي �شتيل

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �خليل �الول - �ملنطقة �حلرة جلبل علي - �ملنطقة �جلنوبية - بالقرب من �شركة ميور للتجارة - 
مكاين:0816062913 - هاتف رقم:044232111 - فاك�س رقم:044420468 - �س.ب:5762 دبي

�لريد �اللكرتوين:danish@ - وميثله:جو�شلني �شبلي خري �هلل
�ملطلوب �إعالنه :  1- ر�جي�س كومار كري�شنا  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثانية و�لثالث بالت�شامن فيما بينهم 
بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغا وقدره )467.266.50( درهم �ربعمائة و�شبعة و�شتون �لف ومائتان و�شتة و�شتون درهما �مار�تيا 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  ولتمام  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من  بو�قع %5  �لتاخريية  و�لفائدة   ، فل�شا  وخم�شون 
ومقابل �التعاب - وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2022/2/10  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� 

فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70459

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
MOJAU_2022- 0046692 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يف  �أرغب  �جلن�شية  �شورية   - �ملو�شى  عدنان  ريام  �ل�شيدة/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
�حمد  �بر�هيم  �حمد  ندى  �ل�شيدة/  �ىل   )%100( �لبالغة  ح�شتي  كامل  عن  �لتنازل 
)مطعم  با�شم  �لرخ�شة  يف   )%100( ن�شبتها  لت�شبح  �جلن�شية  �إمار�تية   - �حلمادي 
ملتنا( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب �لرخ�شة رقم )779086( - تغيري �ل�شكل 
�لقانوين من وكيل خدمات �ىل فردية ، تنازل �شاحب �لرخ�شة �ل�شابق ل�شاحبها �حلايل.  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009775  اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : مني ناير دهري�ج - هندي �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي كونات قمر �لدين هندي �جلن�شية -  قد �أقام �لدعوى 
يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر   / �ملحكمة  قر�ر    : �أعاله  �ملذكورة 
�لقانونية  بالفائدة  و�لزمته  درهم   )50000( وقدره  مبلغا  للمدعي 
�ل�شد�د  5% �شنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام  بو�قع 

و�لزمته بامل�شروفات.  
حرر بتاريخ : 2022/1/21  

مركز �شعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication

In Case No. : 11/2022/198, Civil Partial
Considering in: Thirteen Case Management Circuit No. 414
Subject of Case: To claim the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 1,299,445.95 (one 
million two hundred ninety-nine thousand four hundred forty-five Dirhams and ninety-five Fils), plus 
(5%) legal interest from the due date until full payment, and keep the Defendant under obligation to pay 
the Plaintiff the expenses, charges and attorney's fees.
The Plaintiff : NELLYA ABACHARAEVA
Address : United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Business Bay, Dubai, Bur Khalifa Street, Prime 
Tower, Apartment in 10th Floor.
The Notified Party : ZAKIR ABACHARAEV, the Defendant
The Subject of the Notification:
The Plaintiff filed the above mentioned Case to claim the Defendant to pay it an amount of AED 
1,299,445.95 (one million two hundred ninety-nine thousand four hundred forty-five Dirhams and 
ninety five Fils), plus (5%) legal interest from the due date until full payment, and keep the Defendant 
under obligation to pay the Plaintiff the expenses, charges and attorney's fees.
You are required to appear before the Case Management Office on Wednesday, 09/02/2022, from 09:00 
am to 12:00 pm, at the remote litigation hall, which can be accessed through the Dubai Courts website, 
General Services, Case Meeting Schedules, to consider the above mentioned Case.
Prepared by : HAMAD JASSIM AL SARRAH

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1135 - partial real estate
Considered at :7th Partial Real Estate Department No. 248
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (352.990), fees, expenses, 
attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment. :Aqaar Corporation
Plaintiff Address : Emirate of Dubai -  Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building 
–Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 - IBAN: 
AE090500000000020106942
Notifiees : 1-Hussein Muridi Awes, his capacity: Defendant
 2- Muna Kassim Addo, in his capacity as Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session held 
on 04 10-2021 in the said case by obliging the first Defendant (Hussein Muridi Awes) to pay to the 
Plaintiff an amount of AED 137.994 for the real estate unit No. 309 and legal interest of 5% from the 
date of claim till full Second: To oblige the Defendants to pay to the Plaintiff an amount of AED 114.996 
for the real estate unit No. payment. 2404 and interest of 5% annually from the date of claim till full 
payment in addition to the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other 
requests. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed 
Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Omar Ahmed Al Yasi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/63-real estate execution

Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 78/2020-partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 149.297), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - 
Makkani : 3244594826
Notifiee : 1- Badr Nohair Ragab, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to AED 149297 to the execution 
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you 
failed to be abided by the said judgment within days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/Fazaa M Yahya M al-Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460

Notification to Defendant via Publication
with regard to the case no. 0009775/SHCFICICPL2021-Payment Order

To : Defendant / Meenu Nair Dheeraj, Indian/nationality
Please be informed that the plaintiff / Kunnathu Kamarudheen, Indian 
nationality filed the above-mentioned case : The Court's Decision: 
We order to obligate the defendant to pay to the plaintiff an amount to 
AED.50000, plus 5% legal interest on annual basis from the date of the 
case registration until the date of full payment. The defendant is obligated 
also to pay the expenses.
Date of issue: 21.01.2022
Customer Happiness Center
Judge / Hisham Ahmad Awadain
Sharjah Federal Court
The Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/21-real estate execution

Considered at :4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 2021/1100_partial 
real estate, amended by the Appeal No. 2021/1365 real estate appeal- by paying the 
amount executed amounted to (AED 108.207), including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area-  Business Point Building 
– Mezzanine -  Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1 @omalc.ae -  
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiees : 1- Salman Suufi, his capacity: Defendant
 2- Mohammed Suufi, his capacity as Defendant
Subject of Notification :has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 108207) to the execution 
applicant or court's treasury. 
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/Fazaa M Yahya M al-Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No : 18/2021/1134-partial real estate

Considered at: 6th Partial Real Estate Department No. 248
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (786.662), fees, expenses, 
attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address: Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area -  Business 
Point Building -  Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email : info3@omalc.ae -  Makkani : 
3244594826 - IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee :1-Abdul Tawab Benish, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session held on 
29 09-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation 1/to oblige the Defendant to pay to the Plaintiff 
an amount of AED 786.662 and legal interest of 5% from the date of judicial claim till full payment.
2/To oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 50.000 f and legal interest of 5% 
from the date of issuing the final judgment till full payment.
3/ To oblige the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee. Such 
judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day of publication 
of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, 
Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Yousif Ali Al Hamoodi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 4/ 2/ 2022  Issue No : 13460
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of payment
In lawsuit No. 8039/2021/60-payment order

Payment orders and enforcement of commercial contracts No.203
Case Subject : Demanding the issuance of the order obligating the defendant Pozahat 
Laila Ama Ravindaranat Mor Jasiri, to pay 200,000.00 dirhams, and fees and 
expenses
The Plaintiff : Rashmi Dougal Hargas Dougal - Address : UAE - Sharjah- Al Majaz 
-Sharjah- Jamal Abdulnasser St - Alyusufi Blg- flat 704- Al Majaz park.
The Defendant : 1- Pozahat Laila Ama Ravindaranat Mor Jasiri
Notification Subject : Dubai first instance court ruled in 06-01-2022 Court ordered 
in Commercial Article of obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 
200000 two hundred thousand dirhams and the legal interest at the rate of 5% from 
21/12/2021 until full payment and fees and expenses.
You have the right to appeal within 15 days from the date following this notification
Prepared by Latifa Majid Juma Al-Mai Al-Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  6532/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1686 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )8،710،253.55 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ: بنك برود�  
عنو�نه : �إمارة دبي -بردبي - �ل�شوق �لكبري ، بناية بنك برود� ، مقابل للعرة بالقرب من �لديو�ن ، مكتب 

رقم 201 )مكاين : 2809195296(  
�ملطلوب �إعالنه : �شابريا �شامالل تيكمد��س - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة �ل�شبخة ملك ماجد حممد �أمني - 
مكاتب رقم 308 -309 - 310 ، �لقطعة رقم 141 -115 مكاين رقم )2889895983( - هاتف : 

 vishalsc@brookstrading.ae  -  0504290084  -  0504290084
مو�شوع �الإعالن : �ملنفذ �شدهم : �شركة بروك�س للتجارة �لعامة - ذ م م  - في�شال �شامالل �شابريا 

�أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/2/9 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال 
للمز�د�ت  �الإم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى 
�يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم 
�ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :  نوع �لعقار : �أر�س ف�شاء - �ملنطقة : مدينة �ملطار - رقم 

�الر�س 194 - �مل�شاحة : 2330.02 مرت مربع - �لتقييم : 4263617 درهم ويباع العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  380/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 259/2019 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )700088 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ:�شبحي عبد�لكرمي كل�س - عنو�نه : �إمارة دبي - �لثنية �خلام�شة 393  - �ملجموعة �أ - برج 
ليك �شايد - �شقة رقم 1005  - بالقرب من �شيتي �شنرت معي�شم - رقم مكاين : 1214673550   

وميثله : حممد عبد�هلل �لعبيديل  
�ملطلوب �إعالنه : �شركة �ت�س �يه بي للتطوير �لعقاري - �س ذ م م  

�فينيو - مكتب رقم  بزن�س  بناية   -  29A رق��م  �شارع   -  129  - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  �إم���ارة   : عنو�نه 
مكاين   - و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم��ار�ت  هيئة  من  بالقرب   - لل�شيار�ت  ني�شان  معر�س  خلف   -  815

saad@habn.ae  -   0501173002  -  3248594620
�لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2022/2/9 �ملو�فق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �الإع��الن  مو�شوع 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية 
 )http://www.emiratesauction.ae �الإلكرتوين  للمز�د�ت وعلى موقعها  �الإمار�ت  )�شركة 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 
�اليام  �لثمن خالل  على  يزيد  �أن  �ملز�يدة  �شخ�س غري ممنوع من  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�شة  �أي��ام  ع�شرة 
�لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :  �شقة �شكنية وحدة عقارية )حتت 
 THE WIND TOWER - II : الن�شاء( �ملنطقة : �لثنية �خلام�شة - رقم  �الر�س 9  - ��شم �ملبنى�

- رقم �لعقار 101 - �مل�شاحة : 40.72 مرت مربع - �لتقييم : 551،892/06 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363
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عربي ودويل

حتليل اخباري

زلزال �سيا�سي �سغري يف البتغال:

اأ�شباب اخرتاق اأندريه فينتورا، زمور الربتغايل...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

      مت ل�سق �سورته العمالقة مبهارة على درابزين 
حديقة �ساو بينتو، املتنزه املجاور لتجمع اجلمهورية 
اأندريه فينتورا برهانه، وحقق  يف ل�سبونة. لقد فاز 
اخرتاقا  “كفي”  �سيغا   املتطرف،  اليميني  حزبه 

 30 الأحد  يوم  الت�سريعية  النتخابات  يف  تاريخيا 
مل�سقات  اأمــام  املــارة  �سار  قليلة،  اأيــام  يناير.    قبل 
الناخبني  اأن  غري  مــبــالة.  بال  البتغايل”  “زمور 
منحوا بن�سبة 7 فا�سل 2 باملائة اأ�سواتهم لهذا النجم 
بالتعليق  ا�ستهر  والــذي  ال�سغرية،  لل�سا�سة  ال�سابق 
لقناة “�سي ام تي يف” اخلا�سة على مباريات بنفيكا، 

نادي كرة القدم بالعا�سمة، ثم الأخبار الإجرامية، 
فيغارو  لو  مانها،  دا  كوريو  يف  عمودا  كتابته  اأثناء 

املحلية.
زلزال �سيا�سي �سغري

   جنح فنتورا يف الفوز باثني ع�سر مقعًدا، مقابل مقعد 
زلزال  وليتها.  املنتهية  الغرفة  يف  ل�ساحله  واحد 

�سغري يف البتغال، بعد ن�سف قرن تقريًبا من ثورة 
اأوليفريا  دي  اأنطونيو  دكتاتورية  ونهاية  القرنفل 
لهذه  الأخرى  الكبرية  املفاجاأة  هي  هذه  �سالزار.    
الي�سار  رف�ش  عن  جنمت  والتي  املبكرة،  النتخابات 
املتطرف، يف اأكتوبر، الت�سويت مليزانية 2022 التي 

و�سعتها حكومة ال�سرتاكي اأنطونيو كو�ستا. 

وخ����الف����ا ال����ش���ت���ط���الع���ات �ل������ر�أي 
�ل�شر�شة  م��ن��اف�����ش��ت��ه  �أك�����دت  �ل��ت��ي 
�لرئي�شي  �لو�شط  مع حزب ميني 
�حلزب �لدميقر�طي �الجتماعي، 
ف��از �حل���زب �ال���ش��رت�ك��ي، ورئي�س 
باالأغلبية  �ملنتهية واليته  �ل��وزر�ء 
�ملطلقة “117 نائبا” بن�شبة 41 
�الأ�شو�ت.  م��ن  ب��امل��ائ��ة   7 ف��ا���ش��ل 
�لدميقر�طي  �حل���زب  ي�شل  ومل 
�الجتماعي �إىل 30 باملائة و�نهار 

�لي�شار �ملتطرف.

لي�ست مفاجاأة
   »مفاجاأة نتيجة هذه �النتخابات 
متثلت يف �لطبيعة �ملثرية للتحول 
من �لي�شار �لر�ديكايل �إىل �حلزب 
مل  �شيغا  ظهور  لكن  �ال�شرت�كي. 
يوؤكد �أ�شتاذ  يكن مفاجًئا للغاية”، 
كو�شتا  �أنطونيو  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
ل�شبونة.  بجامعة  �الأ�شتاذ  بينتو، 
�أندريه  �أن  �الأخ�����ري  ه���ذ�  وي���ذّك���ر 
ف��ي��ن��ت��ور� ح�����ش��ل ع��ل��ى م���ا يقرب 
12 باملائة م��ن �الأ���ش��و�ت يف  م��ن 
يناير  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف  �الن��ت��خ��اب��ات 
و�ح����دة  ن��ق��ط��ة  ب���ف���ارق   ،2021
�ال�شرت�كي  �حل��زب  مر�شحة  ع��ن 
�لتي جاءت يف �ملركز �لثاين خلف 
رئي�س �لدولة مار�شيلو ريبيلو دي 

�شوز�.
   ورغ��م حتقيق �شيغا لنتائج �أقل 
يف �النتخابات �لبلدية يف �شبتمر 
هنا  �أظ����ه����ر،  �أن�����ه  “�إال  �مل���ا����ش���ي، 
�ملتطرف  �ل��ي��م��ني  ق���درة  جم����دد�، 

�لرتغاليون  ح��ّي��ا  �ل���و�ق���ع،  يف     
�نتهجها  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شة  بجدية 
عودتهم  م���ن���ذ  �ال�����ش����رت�ك����ي����ون 
لقد   .2015 ع���ام  �ل�شلطة  �إىل 
�لتق�شف  �شيا�شة  مع  �أواًل  قطعو� 
حد�ً  وو�شعو�  �ل�شابقة،  للحكومة 
ورفعو�  �مل��ي��ز�ن��ي��ة،  ل��ت��خ��ف��ي�����ش��ات 
و�حلد  �لعامة  �خلدمات  م�شتوى 
-�رت��ف��ع �حلد  �الجتماعي  �الأدن���ى 
�الأدن�������ى ل����الأج����ور ت��دري��ج��ي��اً من 
�إىل   2015 ع�����ام  ي������ورو   590
“لقد   .2021 ع��ام  ي���ورو   775
�أن��ط��ون��ي��و ك��و���ش��ت��ا يف تنفيذ  جن��ح 
�الجتماعية  �ل���ع���د�ل���ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
دون �خل���روج ع��ن ���ش��ر�م��ة مالية 

يو�شح �إيف ليونارد. معينة”، 

املعجزة البتغالية
   ونتيجة لذلك، قدمت �لرتغال 
 ،2019 ع��ام  �مليز�نية  يف  ا  فائ�شً
�لقرنفل  ث����ورة  م��ن��ذ  �الأول  وه���و 
عام 1974 ونهاية �لديكتاتورية 
 ، نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �ل�����ش��الز�ري��ة. 
و�نخف�شت  �لنمو،  �شنو�ت  تتالت 
�لبطالة �إىل �لن�شف “12 فا�شل 
4 باملائة 2015 �إىل 7 فا�شل 2 
تتجاوز  نتائج   .”2020 باملائة 
توقعات �شركائها �الأوروبيني، �ىل 
“معجزة  �أن��ن��ا نتحدث ع��ن  درج��ة 
باإد�رته  �الإ�شادة  متت  برتغالية”. 
��شتفاد  كوفيد-19،  الأزم��������ة 
�شعف  من  ا  �أي�شً كو�شتا  �أنطونيو 
�ملحافظني، �لذين قو�شهم �شعود 
�ملتطرف،  �ل��ي��م��ي��ن��ي  ���ش��ي��غ��ا  ح���زب 
�ل������ذي �ح���ت���ل �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث يف 

�القرت�ع ودخل �لرملان. 

�لفرن�شي �ريك زمور يف ن�شخة برتغالية �ن هيد�لغو �ندثار �ال�شرت�كي �لفرن�شي
ع��ل��ى �ل��ت��ع��ب��ئ��ة ب��ق��وة ب���ني ناخبي 
�الجتماعي  �لدميقر�طي  �حلزب 
�مل�شيحي،  �لدميقر�طي  و�حل��زب 
�مل�شهد  من  عملًيا  �ختفى  “�لذي 

يحلل �ل�شيد بينتو. �ل�شيا�شي”، 
و�لثالثني،  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  ���ش��ن  يف     
�ل�شيا�شة  ف��ي��ن��ت��ور�  �أن���دري���ه  دخ���ل 
�حل���زب  �أل�������و�ن  م����رة حت���ت  الأول 
�لدميقر�طي �الجتماعي، ملحاربة 
يف  لوري�س،  بلدية  يف  �ل�شيوعيني 

�شو�حي ل�شبونة. 
 ،2019 ع����ام  ���ش��ي��غ��ا  �أ����ش�������س  ث���م 
�أيديولوجية  على  �الع��ت��م��اد  دون 
وع�شية  ل����ل����غ����اي����ة.  م���ت���م���ا����ش���ك���ة 
�أ�شارت  �لت�شريعية،  �الن��ت��خ��اب��ات 
�الأ�شبوعية،  “في�شاو”  �شحيفة 
�إىل �أن برناجمه “يتكون من ت�شع 

�شفحات” �إجماال.

مناه�سة النظام
بينتو،  �أنطونيو كو�شتا    وبح�شب 
فاإن “فينتور� هو �لنموذج �ملبدئي 
�لر�ديكايل”.  �ل��ي��م��ني  ل��زع��ي��م 
يح�شد رئي�س �شيغا حول مو��شيع 
�لف�شاد،  حم���ارب���ة  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة: 
ومناه�شة  �ال�شرت�كية،  مناه�شة 

“�لنظام”. 
وم���ث���ل �ل��ف��رن�����ش��ي �إري������ك زم����ور، 
يتغذى  �خل����ب����ري،  ه�����ذ�  ي���الح���ظ 
و�لنظام  �لقانون  مو��شيع  “على 
�ل�������ش���رط���ة �شد  ع�����ن  و�ل������دف������اع 
ا  �جلر�ئم �ل�شغرية، و�خللط �أي�شً

�لي�شار.  و�ح��د عن  تقدمي مر�ّشح 
يف نف�س �لوقت، فاز رئي�س �لوزر�ء 
�ل����رت����غ����ايل �مل���ن���ت���ه���ي���ة والي����ت����ه، 
�ل����ذي تعرفه  ك��و���ش��ت��ا،  �أن��ط��ون��ي��و 
مطلقة  باأغلبية  ج��ي��ًد�،  هيد�لغو 
م��ن �مل��ق��اع��د يف �ل���رمل���ان “117 
لذلك   .”230 �أ���ش��ل  م��ن  ن��ائ��ًب��ا 
�شيكون قادًر� على �حلكم دون دعم 
على  �ل��ر�دي��ك��ايل،  �لي�شار  �أح���ز�ب 

عك�س �ل�شنو�ت �ل�شابقة.
�ال�����ش����رت�ك����ي  ل�������دى �حل���������زب     
عليه  ي���ح�������ش���ده  م����ا  �ل����رت����غ����ايل 
نظريه �لفرن�شي، �لذي يف طريقه 
ح�شل  �ن  �شبق  “لقد  ل��الن��دث��ار. 
 ،2005 ع��ام  �الأغلبية  ه��ذه  على 
�لتناوب.  حينها  يج�شد  كان  لكنه 
�ل�شلطة، مما  �مل���رة، ه��و يف  وه��ذه 
و�أقوى”،  �أك����ر  �الإجن������از  ي��ج��ع��ل 
ي��ق��ول �إي���ف ل��ي��ون��ارد، �الأ���ش��ت��اذ يف 
وموؤلف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  معهد 
�ملعا�شر”  �لرتغال  “تاريخ  كتاب 

“من�شور�ت �شانديني”.
 وم��ع ذل��ك، ك��ان �لرهان حمفوًفا 
الأنطونيو  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب��امل��خ��اط��ر 
ملطالب  ي���ن�������ش���ع  مل  ك����و�����ش����ت����ا: 
�حلركتني �للتني تدعمانه، �لكتلة 
�ل�شيوعي  و�ل��ت��ح��ال��ف  �ل��ي�����ش��اري��ة 
يف  ه����وؤالء،  رف�����س  بعد  –�خل�شر 
�لتي   ،2022 ميز�نية  �أك��ت��وب��ر، 
�جتماعًيا،  منقو�شة  �ع��ت��روه��ا 
�نتخابات  ب�����اإج�����ر�ء  ع���ّج���ل  مم����ا 

جديدة.

حتى يف �شفوف �ليمني، بالتخلف 
و�لفقر.

�أخ����رًي�، مثل زم���ور، يجب على     
ف��ي��ن��ت��ور� �ل���وق���وف ب��ان��ت��ظ��ام �مام 
مهاجمة  ع�����ادة  ل���دي���ه  �ل���ع���د�ل���ة. 
�لذين  بعنف،  و�ملهاجرين  �لغجر 
�ن  �لطرق”.  “قطاع  ب���  ي�شفهم 
“�لقو��شم �مل�شرتكة بني �لرجلني، 
هي �أن يكونا �أكر حد�ثة ور�هنّية 
يكونا  و�أن  ل����وب����ان،  م���اري���ن  م���ن 
�ل�شخط  ح�������ش���د  ع���ل���ى  ق�����ادري�����ن 

بني �ملجّمعات �ل�شكنية و�لعنف«.
   وم���ث���ل م��وؤ���ش�����س ري��ك��ون��ك��ت يف 
وفكرة  �لتاريخ  “ي�شتغل  فرن�شا، 
�لي�شار  متهًما  �لوطنية”،  �لهوية 
�لرتغال  م��ا���ش��ي  يف  بالت�شكيك 
�ملجيد، و�ال�شتعمار، و�الكت�شافات 
�لفرن�شي  يعود  وبينما  �لعظيمة. 
يتحدث  ف����ي���������ش����ي،  ن�����ظ�����ام  �إىل 
�شاالز�ر،  �إىل  بحنني  �ل��رت��غ��ايل 
ك��ث��رًي�، حيث  �الإ����ش���ر�ر  دون  لكن 
مرتبطة،  �ل��دي��ك��ت��ات��وري��ة  ت��ظ��ل 

مدعوًما ب�شجله �جليد.
�الأح������ز�ب  ب����دت  �أن  ي�����ش��ب��ق     مل 
�ال�شرت�كية �لفرن�شية و�لرتغالية 
بع�شها  ع����ن  �ل���ب���ع���د  ك����ل  ب���ع���ي���دة 
�ل��ب��ع�����س ك��م��ا ح���دث ي���وم �الأح����د، 
�مل�شتويات يف  �أدن��ى  يناير. يف   30
مر�شحة  �حتلت  �ال���ش��ت��ط��الع��ات، 
هيد�لغو،  �آن  �ال�شرت�كي،  �حل��زب 
“�النتخابات  يف  �خلام�س  �مل��رك��ز 
وهي  �ل�شعبية”،  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 
�إىل  تهدف  للمو�طنني  ��شت�شارة 

على  �ل�شيا�شية  بالطبقة  و�لكفر 
باتري�شيا  تلخ�س  �شعبوي”،  خط 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذة  ل��ي��ز�، 
�لرتغالية يف معهد رويال �إلكانو 

يف مدريد.

لهذا جنح ال�سرتاكيون
   يف �ملقابل، متكن رئي�س �لوزر�ء 
�أن��ط��ون��ي��و ك��و���ش��ت��ا، �ل����ذي يتوىل 
من   ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  �ل�شلطة 
�لفوز باأغلبية مطلقة يف �لرملان، 

اأنطونيو  جنح 
ك���و����ش���ت���ا يف 
�شيا�شة  تنفيذ 
ال����ع����دال����ة 
عية  جتما ال ا
اخل��روج  دون 
�شرامة  ع��ن 
معينة  مالية 

زعيم �حلزب �ليميني �ملتطرف �أندريه فينتور�، و�شط �ل�شورة، يتظاهر خلف الفتة كتب عليها �شيغا �أو �ملوت

�ال�شرت�كيون ��شتفادو� من �شجل جيد

�نطونيو كو�شتا  �نت�شار �ال�شرت�كي �لرتغايل

جناح فينتورا يف الت�سريعية، لي�ش مفاجاأة، ونقاطه امل�سرتكة مع املر�سح الفرن�سي اليميني املتطرف كثرية

»هيومن رايت�ش « تنتقد التحقيقات »املعيبة« يف 4 اغتياالت بلبنان •• بريوت-اأ ف ب

نّددت منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �أم�س �خلمي�س مبا و�شفته بالتحقيقات 
“�ملعيبة” يف �أربع جر�ئم �غتيال �شهدها لبنان منذ �لعام 2020، منتقدة 
“عدم جدية” قوى �الأمن يف �أد�ء مهماتها من �أجل تعزيز �شيادة �لقانون 

يف بلد ت�شود فيه ثقافة �الإفالت من �لعقاب.
�ملفكر  بينهم  �أ�شخا�س  �أربعة  �غتيال  جر�ئم  يف  �حلقوقية  �ملنظمة  ودّققت 
و�لنا�شط لقمان �شليم، �لذي حتيي عائلته  �أم�س �خلمي�س �لذكرى �ل�شنوية 
�الأوىل ملقتله يف جنوب لبنان، �إ�شافة �إىل عقيد متقاعد من �إد�رة �جلمارك 
وم�شور ع�شكري هاو وموظف م�شريف، ق�شو� جميعهم يف عمليات �غتيال 
�الأولية يف �جلر�ئم  �لتحقيقات  ر�جعت  �إنها  �ملنظمة  وقالت  بدقة.  منفذة 
�ملتعددة  �لق�شور  “�أوجه  �إن  ن�شرته  تقرير  يف  �ملنظمة  و�أوردت  �الأرب����ع. 
و�الإهمال �جل�شيم و�نتهاكات �الإجر�ء�ت يف �أربعة حتقيقات يف جر�ئم قتل 
ذ�ت ح�شا�شية �شيا�شية يف �لعامني �ملا�شيني ُتظِهر كيف �أن �لتمويل �ل�شخي 

حتقيق مهمة لتحديد �لدو�فع �ملعقولة لقتلهم«.  وقالت �إن “�الأ�شئلة �لتي 
ُطرحت عليهم كانت �شطحية ومقت�شرة على دو�فع �شخ�شية غري حمتملة 
�ملحتملة  �ل�شيناريوهات  الأو�ن��ه  �شابق  نحو  على  متجاهلة  �لقتل،  لعمليات 
�الأخرى، مبا يف ذلك �إمكانية ربط جر�ئم �لقتل بعمل �ل�شحايا �حل�شا�س 
عدم  ب�شاأن  “�رتيابهم  عن  و�ملحامون  �لعائالت  �أعربت  كذلك،  �شيا�شيا«. 
متكن �ملحققني من حتديد �أي م�شتبه بهم، رغم �رتكاب جر�ئم �لقتل قرب 
وفق  �لكامري�”،  �أم��ام  �أو حتى  �لنهار،  �أو يف و�شح  �شكنية مكتظة،  مناطق 
�ملنظمة. و�شددت هيومن ر�يت�س ووت�س على �أن “على �لنيابة �لعامة وقوى 
�ل�شلوك و�الإهمال �جل�شيم  �شوء  �لد�خلي فتح حتقيقات يف مز�عم  �الأمن 
الأع�شائها يف �لتعامل مع هذه �لتحقيقات، و�شمان حما�شبة �مل�شوؤولني”. 
ويتعني كذلك على على ق�شاة �لتحقيق “تو�شيع نطاق �لتحقيقات ل�شمان 

و�لتدريب من �ملانحني لقوى �الأمن و�لق�شاء يف لبنان مل ُيوؤدِّيا �إىل �شيادة 
�لقتل  “جر�ئم  �آي��ة جم��ذوب  �ملنظمة  لدى  لبنان  باحثة  وقالت  �لقانون«. 
ل�شيادة  �خلطري  بال�شعف  ُتذّكر  فيها  �ملعيبة  و�لتحقيقات  حُت��ّل  مل  �لتي 
�خلا�شعة  غري  �مل�شلحة  و�جلماعات  �لنخب  مو�جهة  يف  لبنان  يف  �لقانون 

للم�شاءلة«.
و�عترت �أن “قوى �الأمن و�لق�شاء، �لتي حتظى يف �أحيان كثرية بتمويل 
يف  للتحقيق  �لتقنية  �ل��ق��در�ت  لديها  �ملانحة،  �ل���دول  م��ن  وت��دري��ب  �شخي 
جر�ئم �لقتل، لكنها تقاع�شت عن حتديد �أي م�شتبه بهم يف هذه �لق�شايا 

�حل�شا�شة �أو �تباع خيوط حتقيق و��شحة«.
جدية  “عدم  �ىل  �إ�شارتها  �لعائالت  و�أق��ارب  حماميي  عن  �ملنظمة  ونقلت 
قوى �الأمن يف �لتعامل مع �لتحقيقات، و�الأهم من ذلك، عدم متابعة خيوط 

حتّري جميع �خليوط ب�شكل نزيه”، وفق �ملنظمة. و�أبدت مونيكا بورغمان، 
زوجة �شليم �لذي ُعرف بجر�أته يف �لتعبري ومعار�شته ب�شر��شة حلزب �هلل، 
�لقوة �ل�شيا�شية و�لع�شكرية �الأبرز يف �لبالد “�شكوكها” يف �إمكانية تو�شل 

�لتحقيق �ملحلي �ىل نتيجة.
�أن  “ال ميكن  �ملا�شي،  �الأ�شبوع  وقالت يف ت�شريحات لوكالة فر�ن�س بر�س 
الأن  �ل��ع��د�ل��ة،  وحتقيق  م�شاءلة  ح�شول  دون  م��ن  �لنحو،  ه��ذ�  على  ُيقتل 
يف  لال�شتمر�ر”  ك��ان��و�،  �أي��اً  للقتلة،  �الأخ�شر  �ل�شوء  منح  يعني  غيابهما 
و�شر�عات  �نق�شامات  م��ن  يعاين  �ل��ذي  لبنان  ت��اري��خ  ويحفل  جر�ئمهم. 
�شيا�شية وطائفية عميقة، باغتياالت طالت �شيا�شيني ومفكرين ورجال دين 
و�إعالميني، مل يحا�شب منفذوها. و�أح�شت �شركة “�لدولية للمعلومات” 
��شتقالل  منذ  �غتيال  �غ��ت��ي��ااًل وحم��اول��ة   220 و�الإح�����ش��اء�ت  ل��الأب��ح��اث 
�أو  �الأدل��ة حيناً  �لنق�س يف  �شليم. وح��ال  �غتيال  1943 حتى  �لعام  لبنان 
عن  و�لك�شف  �حلقيقة  ج��الء  دون  �لق�شاء  عمل  يف  �ل�شيا�شية  �لتدخالت 

�لفاعلني يف �لكثري منها.
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تقرير اإيراين: فريق التفاو�ش النووي يتعّر�ش ل�شغوط من املت�شددين
•• فيينا-وكاالت

خالل  فيينا  �إىل  �الإي���ر�ين  �ل��ن��ووي  �مللف  ح��ول  �لتفاو�س  فرقاء  يعود 
كما  �الأخ���رية،  �ملفاو�شات  من  �لنهائية”  “�جلولة  ال�شتئناف  يومني 

ُي�شتنتج من ت�شريحات �الأطر�ف يف �ملفاو�شات �ملذكورة.
فريق  �أن  �الإير�نية،  بيام”  “همد�ن  �شحيفة  ك�شفت  �الإط��ار،  هذ�  ويف 
�لتفاو�س �لنووي برئا�شة علي باقري كني يتعّر�س ل�شغوط من بع�س 

قادة �لتيار �الأ�شويل �ملت�شّدد.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن “بع�س �الأ�شوليني مار�شو� �شغوطاً على فريق 
رئي�شي، كما  �إبر�هيم  �أي حكومة  �لثالثة ع�شرة  �لتفاو�س يف �حلكومة 
فعلو� يف �ل�شابق مع فريق �لتفاو�س يف �حلكومة �ل�شابقة بقيادة ح�شن 
عن  �ل�شادرة  و�لبيانات  �مل��و�ق��ف  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  روح���اين. 

�الأطر�ف �مل�شاركة يف �ملفاو�شات، تدل على �أن �الآمال �ملعقودة على جناح 
هذه �ملفاو�شات هي �أكر من �لرهانات على ف�شلها.

عن  �ل�����ش��ادرة  �مل���و�ق���ف  ل��ي��ون��ة  �إىل  حتليلها  يف  �ل�شحيفة  و����ش��ت��ن��دت 
�إىل  ل  للتو�شّ منهم  حم��اول��ة  يف  و�الأم��ري��ك��ي��ني  �الإي��ر�ن��ي��ني  �مل�شوؤولني 

نتيجة نهائية �يجابية يف �ملفاو�شات.
�ملفاو�شات  جت��اه  �الإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  موقف  يف  �لتغري  �أن  و�ع��ت��رت 
�ملبا�شرة مع فريق �لتفاو�س �الأمريكي، وكذلك بع�س �الإجر�ء�ت ورفع 
�لعقوبات �ملفرو�شة على ناقلة ُعمان بر�يد، هي �أدلة على هذه �لليونة.

و�أ�شافت �أنه على �لرغم من �أن م�شوؤواًل يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية، 
عقوبات  �شيا�شة  يف  تغيري  �إىل  ي�شري  ال  �الأم��ري��ك��ي  �الإج�����ر�ء  �أن  �أك���د 
و��شنطن جتاه �إير�ن، �إال �أن مثل هذه �لت�شريحات ُت�شتخدم يف �لغالب 
�الأمريكية  �النتخابات  �قرت�ب  مع  �أنه  و�أو�شحت  �ملحلي.  لال�شتهالك 

�زد�د �شغط �جلمهوريني على �الإد�رة �حلالية ب�شاأن حمادثات  �ملقبلة، 
فيينا. و�أكدت �أن �ل�شغوط �ل�شيا�شية �حلزبية تنطبق �أي�شاً على �لفريق 
�ملت�شّددة  �الأط����ر�ف  م��ن  ل�شغوط  يتعّر�س  �ل���ذي  �الإي����ر�ين  �مل��ف��او���س 
�الإير�ين  �خلارجية  وزير  ذكره  ما  �إىل  �ل�شحيفة  وتطّرقت  و�حللفاء. 
�لتفاو�س  �إمكانية  ب�شاأن  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  عبد�للهيان  �أم��ري  ح�شني 
�حلكومة  يف  �أ�شوليا  ع�شو�ً   13 “�نتقده  وقالت:  �أمريكا،  مع  �ملبا�شر 

�الإير�نية �إ�شافة �إىل �لفريق �لتفاو�شي«.
�لدين  �أن جمموعة من رجال  �ل�شحيفة  �ل�شغوط، ك�شفت  و�إث��ر هذه 
يف �حلوزة �لدينية يف مدينة قم )مت�شددون( هاجمو� وزير �خلارجية 
ب�شاأن  ت�شريحاته  و��شفني  ح��ادة  �ن��ت��ق��اد�ت  ل��ه  ووّج��ه��و�  عبد�للهيان، 
�أو خطوة  تعّر عن حماية  “�إما  بانها  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لتفاو�س 
غادرة«. من جهة �أخرى، �أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �نت�شار �أنباء عن ر�شالة 

�ل�شيا�شي  �الإي����ر�ين  �لنظام  م�شلحة  ت�شخي�س  جممع  ع�شو  وّجهها 
�ملت�شدد �شعيد جليلي، �الأحد �ملا�شي، �إىل �ملر�شد �الإير�ين علي خامنئي، 
يوؤكد فيها �أن �ملفاو�شات �لنووية ب�شاأن �التفاق �لنووي يف فيينا لي�شت 

يف م�شلحة طهر�ن.
�أن ر�شالة  �أ�شار �إىل  �إن م�شدر�ً مطلعاً على �لر�شالة،  وقالت �ل�شحيفة 
جليلي ت�شّمنت �ن�شحاب �إير�ن من �التفاق �لنووي، وتكثيف تخ�شيب 
�إىل هذه �لن�شبة من  �أنه بعد �لو�شول  %90، على  �ليور�نيوم بن�شبة 
�لتخ�شيب، مُيكن الإير�ن �أن تدخل يف مفاو�شات مبا�شرة مع �لواليات 

�ملتحدة و�حل�شول على �لتنازالت �لالزمة ورفع �لعقوبات«.
مُيكن  �حلكومة  على  �الأ���ش��ويل  “�ل�شغط  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وخل�شت 
�لتفاو�س ومينعه من ممار�شة عملهم  فريق  �أد�ء  على  ب�شدة  يوؤثر  �أن 

بحرية«.

••وا�سنطن-وكاالت

دت �لواليات �ملتحدة مطالبتها  جدَّ
حلفائها  خا�شًة  �الأوروب��ي��ة  للدول 
لرعاياها  عاجلة”  ب�”��شتعادة 
بتهمة  �����ش����وري����ا  يف  �مل�����وق�����وف�����ني 
“د�ع�س”  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �الن�������ش���م���ام 
ه حمللون  �الإره���اب���ي، وه��و م��ا ع���دَّ
خ��ط��وة م��ه��ّم��ة ب��ع��د جم���زرة �شجن 
وخماطر  �حل�����ش��ك��ة  يف  غ����وي����ر�ن 

�الأزمة على �ملنطقة.
�شوريا  ق��و�ت  �أعلنت  �الأح���د،  وي��وم 
ذ�ت  “ق�شد”،  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
عمليات  �نتهاء  �لكردية،  �لغالبية 
على  غ��وي��ر�ن  �شجن  يف  �لتم�شيط 
�أياًما  ��شتمّرت  عنيفة  معارك  �أث��ر 
و�أوقعت 373 قتياًل بينهم 268 
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  وف���ق  ��ا،  د�ع�����ش��يًّ
حلقوق �الإن�شان �لذي �أ�شار �إىل �أّن 
�ل�ّشجن ي�شم نحو 3500 �شجنٍي 

من عنا�شر وقياد�ت �لتنظيم.
�أكر  �أن  �لكردّية  �ل�شلطات  وتوؤّكد 
�ل�ّشجون،  تدير  جن�شية   50 ِم��ن 
ود�ئ����ًم����ا م���ا ت���وؤّك���د �أّن���ه���ا ال متلك 
�لو�شائل حلر��شة معتقلي �لتنظيم 
�أو حماكمتهم، لكن غالبية �لدول 
رعاياها  ����ش��ت��ع��ادة  ترف�س  �ملعنية 
عهدة  يف  �إب�����ق�����اءه�����م  ����ل  وت����ف���������شّ

�ل�شلطات �لكردية.

 نتائج �سعيفة
ج���ا����ش���م حم����م����د، رئ���ي�������س �مل���رك���ز 
مكافحة  ل����در������ش����ات  �الأوروب�����������ي 
�الإرهاب و�لتطّرف )مقّره �أملانيا(، 
�الأمريكية  �ل�������ش���غ���وط  �إّن  ق�����ال 
�لرئي�س  �إد�رة  عهد  منذ  م�شتمّرة 
دول  لكن  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �ل�شابق 
�أوروبا ما ز�لت تتحجج باأّنها غري 
ق����ادرٍة ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ادة �ملُ��ق��ات��ل��ني �أو 
�إىل  وُت�شري  و�أطفالهم،  عائالتهم 
على  حالة  ُك��ّل  بدر��شة  تقوم  �أّن��ه��ا 

حدة.
حديث  يف  حممد،  جا�شم  و�أ���ش��اف 
�أن  عربية”،  ن���ي���وز  “�شكاي  م���ع 
وج����ود  ب���ع���دم  ت��ت��ح��ّج��ج  “�أوروبا 
�جلنائية  �لفحو�شات  حول  نتائج 
م���ن ن�شب  ل���ل���ت���اأّك���د  و�ل���ت���ح���ري���ات 
ا �شرورة  �الأطفال وعائالتهم و�أي�شً
�ملقاتلني  ح���ول  �مل��ع��ل��وم��ات  ت���وّف���ر 

�الأجانب قبل ��شتعادتهم«.
�الأمريكية  غوط  �ل�شّ �أّن  و�أو���ش��ح 
�أتوّقع  لكن  بنتائج  تاأتي  �أن  مُيكن 
�” با�شتعادة  �أن تكون “�شعيفة جدًّ

بجغر�فيا  تتميز  �إن��ه��ا  عربية”، 
�شعبة وخالية من �ل�شكان تقريبا، 
“د�ع�س”  ت�����ش��اع��د  وت�����ش��اري�����ش��ه��ا 
بالتمويه  ن��ف�����ش��ه  ت��غ��ط��ي��ة  ع���ل���ى 
نقاط  على  �شريعة  هجمات  و�شّن 
وحافالت �جلي�س �ل�شوري �لعابرة 

يف تلك �ملناطق.
ومت��ت��د �ل��ب��ادي��ة ب���ني ري��ف��ي حماة 
�حلدود  �إىل  �ل�شرقيني  وح��م�����س 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، وم��ن ري��ف��ي دي��ر �لزور 
و�لرقة �شمايل �شوريا �إىل �حلدود 
وم�شاحتها  �الأردن���ي���ة-�ل�������ش���وري���ة، 
كيلومرت  �أل�������ف   75 م����ن  �أك�������ر 
�لبالغة  �شوريا  م�شاحة  من  مربع 
�أل���ف ك��ي��ل��وم��رت، وهي   185 ن��ح��و 
�لعر�قية  �ل�شحر�ء  على  مفتوحة 
�لتنظيم  خاليا  فيها  توجد  �لتي 

ب�شكل كثيف، ح�شب عمر.
�خل�شائر  ح�����ش��ي��ل��ة  ع��م��ر  وي���ق���ّدر 
 24 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  �لب�شرية 
منت�شف  ح���ت���ى   2019 م����ار�����س 
قتيال  ب�1636   ،2021 ي��ن��اي��ر 
من �جلي�س �ل�شوري �أو �مليلي�شيات 
�شورية  جن�شيات  م��ن  ل��ه  �ل��ت��اب��ع��ة 
3 رو�س على  وغري �شورية، بينهم 
�مليلي�شيات  م���ن  و163  �الأق�������ل، 
�لتابعة الإير�ن، ُقتلو� يف تفجري�ت 
�لفر�ت  غرب  ل�”د�ع�س”  وكمائن 
و�لرقة وحم�س  �لزور  دير  وبادية 

و�ل�شويد�ء وحماة وحلب.
“د�ع�س”،  ق�����وة  م�������ش���ادر  وع�����ن 
“ح�شوله على  �إنها يف  يقول عمر 
ف�شحر�ء  ل��وج�����ش��ت��ي��ة،  �إم��������د�د�ت 
خلاليا  �إم��د�د  خط  ت�شّكل  �لبادية 
�لتنظيم يف �شرق �لفر�ت )مناطق 
�لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  نفوذ 
و�لتحالف  �لكردية  �لغالبية  ذ�ت 
�لدويل ملكافحة �الإره��اب(، خا�شة 
�لر�شافة  ب�������ش���ح���ر�ء  ي���ع���رف  م����ا 
�أكر من مرة حترك  �لتي �شهدت 
خاليا �لتنظيم من غربي �لفر�ت 

�إىل �شرقه«.
ولفت عمر �إىل �أن وجود “د�ع�س” 
يف هذه �ملناطق يرجع لوقت مبكر 
جد� من مر�حل �حلرب �ل�شورية، 
خ�����ش��و���ش��ا ع��ن��د �ل�����ش��ي��ط��رة على 
وعند   ،2015 يف  ت��دم��ر  م��دي��ن��ة 
بد�ية �النهيار �شنة 2019، حيث 
�أر�شل عنا�شره و�أمو�له �إىل �لبادية 
�ل��ت��ي ي�����ش��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا ب��ات��ت خز�ن 
لدعم  و�ل��ب�����ش��ري  �مل����ايل  �لتنظيم 
�لفر�ت  وغربي  �شرقي  يف  ن�شاطه 

و�لعر�ق.

بع�س  �أو  رمب����ا  �الأط����ف����ال  ب��ع�����س 
�أّن  �إىل  �أكر، م�شرًي�  �لّن�شوة لي�س 
عودة  �إال  ي�شهد  مل   2021 ع���ام 
و�أملانيا  بلجيكا  �إىل  ن�����ش��اء  ب�����ش��ع 

وفرن�شا.
و�أّك����د على �أن ه��ذ� �مل��ل��ف ي���دور يف 
حمّله دون �إحر�ز �أي تقّدم، وبدون 
�ملقاتلني  ��شتعادة هوؤالء  �شّك عدم 
وع��ائ��الت��ه��م و�أط��ف��ال��ه��م ي��زي��د ِمن 
و�الإرهاب  و�لتطرف  �لتوتر  ح��دة 
يف �ملنطقة، وعلى �أوروبا �ال�شتجابة 
�ل�����دويل  �مل���ج���ت���م���ع  م���ط���ال���ب  �إىل 

و�أمريكا با�شتعادة مقاتليهم.

 �سغوط اإيجابية
�ل�شوؤون  يف  �س  �ملُتخ�شّ �الأكادميي 
�إّن  ق��ال  �لكا�شف،  �شمري  �لدولية، 
كبرية  مع�شلة  �ل���دو�ع�������س  ع����ودة 
�أ�شباب  �أح����د  �أن  ��ة  خ��ا���شّ الأوروب������ا 
هروبهم من بلد�نهم هو �فتقارهم 
و�النتماء،  ب��ال��ه��وي��ة  ل��الإح�����ش��ا���س 
�نعكا�شاته  �ل��دول  تخ�شى  ما  وه��و 
يكونو�  ب���اأن  ع��ودت��ه��م  ح���ال  عليها 
قنابل موقوتة قد تنفجر بوجهها 
ة فرن�شا �لتي ذ�قت  باأي وقٍت خا�شّ
“د�ع�س”  ذئ������اب  م����ن  �الأم�����ري�����ن 

�ملنفردة.
ت�شريحات  يف  �ل��ك��ا���ش��ف،  و�أ���ش��اف 

674 غ���ارة يف  و�شلت الأك���ر م��ن 
�لبادية منذ مطلع يناير �جلاري.

وق����ال م��دي��ر �مل��ر���ش��د، ر�م����ي عبد 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  �ل���رح���م���ن، 
�أكر  ���ش��ّن��ت  رو���ش��ي��ا  �إن  عربية”، 
�لبادية  ع��ل��ى  غ���ارة  �أل���ف   12 م��ن 
من  �أك���ر  فيها  قتلت   ،2021 يف 

500 د�ع�شي.
�لتنظيم  ���ن  حت�������شّ ����ش���ب���ب  وع������ن 
�الإره����اب����ي يف �ل���ب���ادي���ة، ق����ال عبد 
جغر�فية  “منطقة  �إنها  �لرحمن 
ت�شّكل  �شا�شعة  و���ش��ح��ر�ء  �شعبة 
�ل�شورية،  �الأر�����ش���ي  ن�����ش��ف  ن��ح��و 
�شكل  يف  د�ع�����س  ب��ه��ا  يختبئ  ول���ذ� 
تنّفذ  �شغرية  وجمموعات  خاليا 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى ق�����و�ت �ل���ن���ظ���ام �أو 
يف  له  �ملو�لية  �مل�شلحة  �مليلي�شيات 

�لبادية«.
يكون  �أن  �مل���ر����ش���د  م���دي���ر  ون���ف���ى 
�شنة  وج�������وده  �ن���ت���ه���ى  “د�ع�س” 
�إعالن  مّت  �ل���ذي  -�ل���ع���ام   2019
ه��زمي��ت��ه يف ���ش��وري��ا- ق��ائ��ال �إن ما 
ج����رى ه���و �إن���ه���اء ���ش��ي��ط��رت��ه على 
مناطق ماأهولة بال�شكان، بينما ال 
مناطق  يف  عملياته  يو��شل  ي��ز�ل 
�لبادية،  ج��غ��ر�ف��ي��ة  وع���ن  و����ش��ع��ة. 
�ل�شوري  �ل��ك��ردي  �ل�شحفي  يقول 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ع���م���ر،  ز�ن�����ا 

حترير  �إىل  �ل�����ّش��اع��ي  ل�”د�ع�س” 
م��ن��ا���ش��ري��ن ل����ه، م��ن��ذ ه��زمي��ت��ه يف 
مو�جهة  يف   2019 ع���ام  ���ش��وري��ا 

قّو�ت كردية.
“�لتكتيكات  �أّن  ب��ر�ي�����س  و�أ����ش���اف 
�ل��ع��ن��ي��ف��ة و�ل��ي��ائ�����ش��ة ل��ل��دول��ة �شد 
�لتنظيم  ب��اأن  �لعامل  تذّكر  د�ع�س 
تهديًد�  ي�شّكل  ز�ل  م��ا  �الإره���اب���ي 
ميكن ويجب �إحلاق �لهزمية به”، 
م�شّدًد� على �أن “هذه �ملعركة تذّكر 
ل�”د�ع�س”  �لد�ئمة  �لهزمية  ب��اأن 
�ملجتمع  م����ن  دع����ًم����ا  ت�����ش��ت��وج��ب 

�لدويل«.
�شركاءها  �ملتحدة  �لواليات  ودع��ت 
�الإرهابيني  ملكافحة  �لتحالف  يف 
�عتقال  ظ����روف  “حت�شني”  �إىل 
على  و�حل��ر���س  �لتنظيم  مقاتلي 
وعلى  و�إن�شانية”  “�آمنة  تكون  �أن 
لرعاياهم  �ل��ع��اج��ل��ة  “�ال�شتعادة 
�شمال  يف  �ملوقوفني  من  ولغريهم 

�شرق �شوريا«.
ويف 2020، جلاأت �أمريكا �إىل حق 
�لدويل  �الأم��ن  �لنق�س يف جمل�س 
�شد م�شروع قانون يخ�ّس م�شري 
ا  �عرت��شً �الأج�����ان�����ب،  �مل���ق���ات���ل���ني 
تطالب  ف��ق��رة  ت�شّمنه  ع���دم  ع��ل��ى 

باإعادتهم �إىل بلد�نهم.
�ل�شوؤون  جمل�س  ب��ي��ان��ات  وح�شب   

ل�”�شكاي نيوز عربية”، �أن �ملخاوف 
�الأوروبية ال تقت�شر على �الأفر�د يف 
حّد ذ�تهم بل ِمن تهديد�ت �أمنية؛ 
وت�شريع  �لتطّرف  ن�شر  يف  تتمّثل 
و�لتجنيد  �ال����ش���ت���ق���ط���اب  وت������رية 

بهدف تنظيم هجمات �إرهابية.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شغوط �الأمريكية 
�إي��ج��اب��ي��ة ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت نتائجها 
ة �أّنه يف حال كان  غري �أكيدٍة خا�شّ
من  “د�ع�س”  عنا�شر  مت��ّك��ن  ق��د 
�ل���ف���ر�ر م��ن ���ش��ج��ن غ���وي���ر�ن وهم 
قوية  ع��ودة  مبثابة  فكانت  باملئات، 
�لتي  للمنطقة  وك��ارث��ة  للتنظيم 
ت��اأّن حتت �شربات فردية  ما ز�ل��ت 

للتنظيم بني �حلني و�الآخر.

 »داع�ش” ل يزال
ل تهديًدا  ميثرّ

�لناطق با�شم وز�رة  و�الثنني، قال 
�خلارجية �الأمريكية، نيد بر�ي�س، 
يف بيان، �إن و��شنطن ت�شيد بقو�ت 
وب�”رّدهم  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
�لهجوم  على  و�لفاعل”  �لبطويل 
�ل���ذي ق��ال �إن �مل��ع��ارك �ل��ت��ي د�رت 
خالله “قتل فيها م�شوؤولون كبار 

يف د�ع�س �أو قب�س عليهم«.
نطاًقا  �الأو������ش�����ع  ه����و  و�ل����ه����ج����وم 

ثم  ط��ف��اًل،  و138  ب��ال��ًغ��ا  ب�124 
كّل من بلجيكا وهولند� و�ل�شويد، 

على �لرتتيب.

رو�سيا ت�سعد
���ش��ّع��دت رو���ش��ي��ا م��ن غ��ار�ت��ه��ا على 
�الإرهابي  “د�ع�س”  تنظيم  خاليا 
�ل�شناعة  �شجن  على  بعد هجومه 
�شرقي  �حل�شكة  يف  غ��وي��ر�ن  بحي 
خا�س  ب�شكل  م�شتهدفة  ���ش��وري��ا، 
�ل�شورية،  �ل���ب���ادي���ة  يف  م���و�ق���ع���ه 
�ملايل  �خل��ز�ن  باأنها  تو�شف  و�لتي 

و�لب�شري للتنظيم.
�لرو�شية  �مل��ق��ات��الت  و����ش��ت��ه��دف��ت 
مو�قع  �الث��ن��ني  �الأول  �أم�����س  ي���وم 
يف  “د�ع�س”  مقاتلو  بها  ن  يتح�شّ
�ل��ب��ادي��ة، ف��ن��ّف��ذت 8 ���ش��رب��ات عند 
– �لرقة(  – ح��م��اة  مثلث )ح��ل��ب 
و�حلدود �الإد�رية بني �لرقة ودير 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ورود  دون  �ل�����زور، 

خ�شائر.
�ملا�شية،  ���ش��اع��ة  �ل�48  وخ�����الل 
��شتهدفت  جوية،  غارة   28 نّفذت 
ن  يتح�شّ �ل��ت��ي  “د�ع�س”  م��و�ق��ع 
�لرقة  يف  �لر�شافة  باديتي  يف  بها 
و�أثريا بريف حماة، وفقا للمر�شد 
و�لذي  �الإن�شان،  حلقوق  �ل�شوري 
�لرو�شية  �ل���غ���ار�ت  �أن  �إىل  �أ����ش���ار 

�خل�����ارج�����ي�����ة �ل�����ت�����اب�����ع ل����الحت����اد 
�الأوروب����������������ي، �ن���������ش����ّم ن����ح����و 42 
“د�ع�س”  لتنظيم  �شخ�س  �أل����ف 
 2011 ع���ام���ي  ب����ني  �الإره������اب������ي، 
و2016، بينهم �أكر من 5 �آالف 
�أوروبية  دول  م��ن  ج����اوؤو�  �شخ�س 
دول  ِم���ن  �شخ�س  �آالف   4 بينهم 
�أوروب�����ا �ل��غ��رب��ي��ة، وق���د ع���اد ثلثهم 
تباين  بينما  �الأ�شلية،  دولهم  �إىل 
وخُمتٍف  قتيل  بني  �لبقية  م�شري 
�شمايل  �أو  �ل����ع����ر�ق  يف  و����ش���ج���ني 

�شوريا.
و550   500 ب�����ني  ي��������ز�ل  وال 
�أوروبيًّا، بني رجل و�شيدة، يف كنف 
�شوريا  �جل����ارت����ني  يف  “د�ع�س” 
“ذ�  �أح���دث بيانات  و�ل��ع��ر�ق، وف��ق 
�ملعهد �مللكي للعالقات  �إجمونت”، 
عالوًة  بروك�شل،  ومقره  �لدولية، 
ع���ل���ى ذل������ك، ال ي������ز�ل ي���وج���د بني 
700 و750 طفاًل حمتجزين يف 

�ملع�شكر�ت.
�الأوروبية  �ل��دول  فرن�شا  وتت�شّدر 
�ل��ت��ي غ��ادره��ا �أ���ش��خ��ا���س م��ن �أجل 
�شمايل  يف  ل�”د�ع�س”،  �الن�شمام 
عدد  ب���ل���غ  �إذ  و�ل������ع������ر�ق،  ����ش���وري���ا 
�الإرهابي  �لتنظيم  يف  �لفرن�شيني 
و�أكر  ب��ال��ًغ��ا،  ا  �شخ�شً  130 نحو 
من 300 طفل، بعدها تاأتي �أملانيا 

•• عوا�سم-وكاالت

هناك  �أن  مينيون  حمللون  �عتر 
حت���رك���ات �إي��ج��اب��ي��ة خ���الل �الآون����ة 
�الأخرية من قبل �الإد�رة �الأمريكية 
و�إعادة  �حل��وث��ي،  ميلي�شيات  جت��اه 
�ليمن  يف  ل�شيا�شاتها  ع��ام  تقييم 
مت�شاعدة  و�نتهاكات  جر�ئم  بعد 
باملنطقة،  و�الأم����ن  �ل�شلم  ه���ددت 
لت�شنيفها  و�شيكة  بعودة  ينذر  ما 

�إرهابية.
وق����ال����ت �خل����ارج����ي����ة �الأم���ريك���ي���ة 
�لهجمات  �إن  �الأربعاء  �الأول  �أم�س 
�لدبلوما�شي  �حلل  تعيق  �الأخ��رية 
فر�س  يف  ن���رتدد  و”لن  �ليمن  يف 
�حلوثيني”،  قياد�ت  على  عقوبات 
�إد�رة  �أن  ت���ق���اري���ر  ك�����ش��ف��ت  ب��ي��ن��م��ا 
بايدن ب�شدد فر�س عقوبات مالية 
ج��دي��دة خ��الل ه��ذ� �الأ���ش��ب��وع على 

ميلي�شيات �حلوثي وقادتها.
و�أز�ل��ت �إد�رة بايدن �حلوثيني من 
قائمة �لواليات �ملتحدة للمنظمات 
فر�ير  يف  �الأج��ن��ب��ي��ة  �الإره���اب���ي���ة 
قر�ر  م��ن  �شهر  نحو  بعد   2021
دونالد  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة 
“ُيعقد  �لقر�ر  �أن  بدعوى  تر�مب 

�مل�شاعد�ت �الإن�شانية �إىل �ليمن«.
حولت  �ل������ق������ر�ر،  �إل�����غ�����اء  وع����ق����ب 
�ليمنية  �مل���دن  �حلوثية  �مليلي�شيا 
�الآالف  ع�شر�ت  وزّج  دم  حمام  �إىل 
من عنا�شرها و�الأطفال يف حمارق 
�حلرب، ف�شال عن �أعمال قر�شنة 
م��ت�����ش��اع��دة يف �ل���ب���ح���ر �الأح����م����ر، 
��شتهد�فات  ت�شعيد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

دول �جلو�ر ب�شو�ريخ بالي�شيتة.

اإخفاق كبري لبايدن
�ليمني،  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب 

بيغا�شو�ش جت�ش�ش على ال�شاهد 
الرئي�شي �شد نتانياهو 

•• القد�س-اأ ف ب

�إخبارية  ق��ن��اة  بثته  �شريط  ك�شف 
�إ�شر�ئيلية �أن �ل�شرطة �الإ�شر�ئيلية 
برنامج  �����ش���ت���خ���دم���ت  ت���ك���ون  ق����د 
يف  رئي�شي  �شاهد  �شد  بيغا�شو�س 
�ل�شابق  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  حم��اك��م��ة 
�إجر�ء�تها  يف  نتانياهو،  بنيامني 

�شده.
“�لقناة  بثته  �ل��ذي  �ل�شريط  ويف 
12” �ملحلية، ي�شمع رجال �شرطة 
�ل��ت��ن�����ش��ت ع��ل��ى هاتف  ي��ن��اق�����ش��ون 
�ل�شابق  �حل��ل��ي��ف  ف��ي��ل��ر  ���ش��ل��وم��و 
لنتانياهو �لذي �أ�شبح �شاهد دولة 
ويقول �شابط  “�شاهد� ملكا”.  �و 
�شرطة “يبدو �الأمر غري قانوين«. 
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  و�م��ت��ن��ع 
عن �لتعليق على �لت�شجيالت �لتي 
ن�شرت يف وقت متاأخر من �الأربعاء. 
�إن  بر�س  لوكالة فر�ن�س  قال  لكنه 
�شتتعاون  �الإ�شر�ئيلية  “�ل�شرطة 
فريق  م��ع  و�شفاف”  ك��ام��ل  ب�شكل 

حتقيق عينه �ملدعي �لعام.

لهجماتهم �ل�شاروخية.
ت�شريحات  يف  �ل�شيباين،  و�أ���ش��اف 
�أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
و�شول  ع��ن��د  �الأم���ريك���ي���ة  �الإد�رة 
�تخذت  �الأبي�س  �لبيت  �إىل  بايدن 
�شيا�شة غري حازمة جتاه �لتهديد 
�حلوثي  ميلي�شيات  ت�شكله  �ل���ذي 
ب���اأن �شيا�شة  �ل��ي��م��ن، و�ع��ت��ق��دت  يف 
�لتهادن �شتجدي يف دفع �حلوثيني 
و�النخر�ط يف عملية  �ل�شالم  �إىل 
�شيا�شية ترعاها �الأمم �ملتحدة لكن 

�الأيام �أثبتت �شدق روؤية تر�مب.
و�أكد �أن �لعقوبات �ملرتقبة �شتكون 
�مليلي�شيات  ق���ادة  ع��ل��ى  وق��ع��ا  �أك���ر 
وت��ع��د مب��ث��اب��ة م��ر�ج��ع��ة م��ن �إد�رة 
����ش���ي���ا����ش���ات���ه���ا بعد  ب�����اي�����دن جت������اه 
يف  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر  �ل�����ش��الم  تعري�س 

�ملنطقة للخطر.

اإعادة ت�سنيفها اإرهابية
و�الأربعاء، قال نيد بر�ي�س، �ملتحدث 
ب��ا���ش��م �خل��ارج��ي��ة �الأم��ريك��ي��ة، �إن 
�ملدنيني  �شد  �حل��وث��ي��ني  هجمات 
هي �لعقبة �لرئي�شية �أمام �لتو�شل 
�إىل حل لالأزمة، و”�شنتخذ �ملزيد 
من �خلطو�ت �شد �حلوثيني على 

�شوء �لهجمات �الأخرية«.
و�أ�شاف �أن قر�ر ت�شنيف �حلوثيني 
قيد  ز�ل  م����ا  �إره����اب����ي����ة  ج���م���اع���ة 
فر�س  يف  ن���رتدد  و”لن  �ل��در����ش��ة 

عقوبات على قياد�ت �حلوثيني«.
بر�س”،  “�أ�شو�شيتد  وكالة  وقالت 
�حلوثي  ميلي�شيات  �إن  تقرير،  يف 
النتكا�شة  ب���اي���دن  �إد�رة  ت��ع��ر���س 
�خلارجية،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  �أخ�����رى 

�حلدود  ع��ر  �شربات  �شنو�  حيث 
و�شو�ريخ  ط��ي��ار  ب���دون  ب��ط��ائ��ر�ت 
�ل�شعودية  ����ش��ت��ه��دف��ت  بالي�شتية 
“يف  و�الإم������������������ار�ت. و�أ�������ش������اف������ت: 
�مل�شوؤولون  ي��در���س  ذل��ك،  مو�جهة 
�ملالية  �الإج��������ر�ء�ت  �الأم���ريك���ي���ون 
وكبار  �حل��وث��ي��ني  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م، مع  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات يف 
�حتمال فر�س عقوبات جديدة يف 

�أقرب وقت هذ� �الأ�شبوع«.
�إد�رة بايدن ت�شعى  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�إىل طماأنة �حللفاء �ال�شرت�تيجيني 
�خلليجيني، مبا يف ذلك �ل�شعودية 
و�الإمار�ت، باأنهم �شيقدمون �لدعم 

�لدفاعي.
ون��ق��ل��ت ع���ن �ل�����ش��ف��ري �الأم���ريك���ي 
مبعهد  و�خل��ب��ري  باليمن  �ل�شابق 
و��شنطن،  يف  �الأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
جري�لد فاير�شتاين: “�إد�رة بايدن 
�ال�شرت�تيجية،  �أن  �الآن  �أدرك�����ت 
�أو خ��ط��اأ يف  ك��ان��ت �شحيحة  ���ش��و�ء 
ولن  ت��ن��ج��ح،  مل   ،2021 ف��ر�ي��ر 
�إىل  بحاجة  فهم  وبالتايل  تنجح، 

تغيري نهجهم«.
وق����ال����ت ف���اط���م���ة �أب�������و �الأ������ش�����ر�ر، 
يف  و�خلليج  �ليمن  ���ش��وؤون  حمللة 
بو��شنطن،  �الأو�شط  �ل�شرق  معهد 
�أنهم  “ي�شعرون  �حل���وث���ي���ني  �إن 
ميكنهم  مما  �الإف��الت  ي�شتطيعون 

فعله �الآن«.
�لفردية  �لعقوبات  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
على قادة �حلوثيني ميكن �أن يكون 
لها تاأثري مثري للقلق لدى هوؤالء 
يدركون  ي��ج��ع��ل��ه��م  مم���ا  �الأف�������ر�د، 
ك��ان��ت على  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �أن 
در�ي��ة مبن هم، ورمبا ت�شتهدفهم 
بالن�شبة  خم��ي��ف��ا  ذل���ك  “�شيكون 

لهم«.

ل�شنو�ت  ����ش���ر����ش���ة  ح���رب���ا  ي�����ش��ه��د 
يقودها  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيا  ���ش��د 
�لتحالف �لعربي، كان من �الأف�شل 
عدم ت�شرع �إد�رة بايدن باإلغاء قر�ر 
�حلوثيني  بت�شنيف  تر�مب  �شلفه 
عدة؛  العتبار�ت  �إرهابية،  منظمة 
���ش��درت بحق  و�أن  ���ش��ب��ق  �أب���رزه���ا، 
�مللك �حلوثي  �مليلي�شيا عبد  زعيم 
وق�����ي�����اد�ت �أخ��������رى ع���ق���وب���ات من 
و�لواليات  �ل��دويل  �الأم��ن  جمل�س 
�أن هذه  ت���وؤك���د  ن��ف�����ش��ه��ا،  �مل��ت��ح��دة 
يعار�س  ما  بكل  تقبل  ال  �جلماعة 

م�شروعها �ملدعوم �إير�نيا«.
ب��اي��دن مع  “تعامل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

“�شيا�شة  �إن  قال  �ل�شيادي،  معني 
ب���اي���دن �خل���ارج���ي���ة �أخ���ف���ق���ت منذ 
يف  �شيما  ال  �لدولية  �الأوىل  �أيامه 
�ل�شرق �الأو�شط �ملفخخ باجلماعات 
�الإره���اب���ي���ة �مل��م��ول��ة م��ب��ا���ش��رة من 
وحتى  ولوج�شتيا  ع�شكريا  طهر�ن 
ماليا، خا�شة و�الأخرية ت�شعى ور�ء 
بد�أته  ��شتكمالها م�شروعا تو�شعيا 
ث���م �شوريا  و�ل����ع����ر�ق،  ل��ب��ن��ان  م���ن 
�الأخري  م��ن  تتخذ  ح��ي��ث  و�ل��ي��م��ن 
مركز� للتمدد يف �ملحيط �لعربي«.

ت�شريحات  يف  �ل�شيادي،  و�أ���ش��اف 
عربية”:  ن���ي���وز  “�شكاي  مل���وق���ع 
�ل����ذي  -حت�����دي�����د�-  �ل���ي���م���ن  “ويف 

ما  تفلح،  �مل��ر�وغ��ة مل  بايدن  �إد�رة 
يحتم على �الإد�رة �الأمريكية تغيري 
مفاهيم حتالفاتها يف �ملنطقة قبل 

�أن ت�شد�أ وتتاآكل«.

مراجعة �سريعة لل�سيا�سات
ب��دوره، قال �لكاتب �ليمني، ر�جح 
�ل�����ش��ي��ب��اين، �إن����ه م��ن خ���الل �إز�ل����ة 
�حل���وث���ي���ني م���ن ق��ائ��م��ة �الإره������اب 
ملو�جهة  �الأم��ريك��ي  �ل��دع��م  وقطع 
بايدن  �إد�رة  �شجعت  �مليلي�شيات، 
�حلوثيني ومنحتهم حرية �حلركة 
كذلك  و�أ�شهم  جر�ئمهم،  الرتكاب 
�حلوثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ت�����ش��ع��ي��د  يف 

هذه �مليلي�شيا �الإرهابية -حتديد�- 
�عترته  �لطويل  �لنف�س  ب�شيا�شة 
�الأخرية �شوء� �أخ�شر دفعها ملزيد 
م���ن �جل���ر�ئ���م و�الن��ت��ه��اك��ات بحق 
�ملدنيني �لعّزل يف �ليمن، وتو�شيع 
��شتهد�فها  ح��د  ج��ر�ئ��م��ه��ا  د�ئ����رة 
دول �جلو�ر بال�شو�ريخ �لبالي�شتية 
دوليا  -�أدينت  �مل�شرية  و�لطائر�ت 
على  �إي���ر�ن���ي���ة-  ب�����ش��م��ات  بحملها 
�ل�شعودية  مقدمتهم  يف  �جل���ري�ن 
و�الإم���������������ار�ت �ل���ل���ت���ني ت�������ش���ان���د�ن 
�أد�ة  م���ن  �خل���ال����س  �ل��ي��م��ن��ي��ني يف 
�ل��ق��ت��ل �الإي��ر�ن��ي��ة ب��ن��اًء ع��ل��ى دعوة 
“�شيا�شة  �أن  �إىل  و�أ�شار  ر�شمية”. 

بعد اأزمة �سجن غويران.. رو�سيا تكثرّف غاراتها على »خزان« داع�ش

هل تنتهي مع�شلة »الدواع�ش االأجانب« بعد جمزرة احل�شكة؟

عقوبات وتهديدات.. هل بداأ بايدن مراجعة �شيا�شاته جتاه احلوثي؟
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

من�شة  على  لل�شطرجن  �الآ���ش��ي��وي  �الحت���اد  �أك��ادمي��ي��ة  تنظم 
�ل�شطرجن  جم���ال  يف  للمنظمني  �ل��دول��ي��ة  �ل����دورة   ، زووم 
باللغة �لعربية عر �النرتنت، بالتعاون مع جلنة �مل�شابقات 
خمتلف  يف  �ملنظمني  م��ن  ع��دد  لتاأهيل  �ل����دويل،  ب��االحت��اد 
�لبلد�ن �لناطقة باللغة �لعربية يف قارة �آ�شيا. ويحا�شر فيها 
�ملحا�شر �لدويل �الإمار�تي مهدي عبد �لرحيم رئي�س جلنة 
�حلكام  جلنة  رئي�س  لل�شطرجن  �ل��دويل  باالحتاد  �لقو�نني 

باالحتاد �ال�شيوي لل�شطرجن.
وتاأتي تلك �خلطوة يف �إطار خطة ن�شاط �الحتاد �الآ�شيوي 
�لتدريبية  2022 و�شمن نطاق بر�جمها  لل�شطرجن لعام 

بالتعاون مع �الحتاد �لدويل.

ويت�شمن برنامج �لدورة عدد� من �ملحاور �لرئي�شية تتمثل 
و�للو�ئح  �ل�شطرجن،  بطوالت  لرنامج  �لتقومي  قو�عد  يف 
�لعامة للم�شابقات و�لبطوالت �خلا�شة، و�جلو�ئز �ل�شنوية 
و�ملفا�شلة  �ملناق�شة  و�إج���ر�ء�ت  �ل��دويل،  �الحت��اد  لبطوالت 
بني عرو�س �لدول �ملتقدمة ال�شت�شافة �لبطوالت �لعاملية، 
�لفنية ال�شت�شافة �لبطوالت �لدولية، وقو�عد  و�لتعليمات 
�لت�شنيف �لدويل لالعبي �ل�شطرجن، و�لقو�عد �لتنظيمية 
و�ل�شريع  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي  �ل�����ش��ط��رجن  مل�����ش��اب��ق��ات  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
و�خل��اط��ف و�ل�����ش��ط��رجن �ل��ه��ج��ني، وم��ع��اي��ري �خ��ت��ي��ار �أدو�ت 

�ل�شطرجن ومقا�شاتها يف �الأحد�ث �لدولية.
25 من  22 وحتى  م��ن  �ل��ف��رتة  �ل���دورة خ��الل  و�شتنطلق 
�شهاد�ت  �ل��د�ر���ش��ني  جميع  �شيمنح  حيث  �جل����اري.  �ل�شهر 
لل�شطرجن،  �الآ����ش���ي���وي  �الحت������اد  م���ن  م��ع��ت��م��دة  م�����ش��ارك��ة 

ك��م��ا �شيمنح �الحت����اد �ل����دويل ل��ل�����ش��ط��رجن ���ش��ه��ادة �ل����دورة 
للناجحني يف �الختبار �لذي �شيعقد بعد �النتهاء من جميع 

�ملحا�شر�ت.
�شلطان  �ل�شيخ  لل�شطرجن  �الآ�شيوي  �الحت��اد  رئي�س  و�أ���ش��اد 
بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان، بجهود �كادميية �الحتاد 
تنظيم  يف  �الآ���ش��ي��وي��ني  و�ملحا�شرين  لل�شطرجن  �الآ���ش��ي��وي 
باخلبري  وب��ج��ه��ود  و�حل���ك���ام،  و�مل���درب���ني  �مل��ن��ظ��م��ني  دور�ت 
عبد  مهدي  �الإم��ار�ت��ي  �ل��دويل  و�ملحا�شر  �لفني  �الآ�شيوي 
على  و�لتنظيمية  �لتحكيمية  �خل���ر�ت  �شاحب  �ل��رح��ي��م 
عدد  م�شاركة  متمنياً  �لعربي.  و�لوطن  �آ�شيا  ق��ارة  م�شتوى 
كبري م��ن �الإد�ري�����ني و�ل��د�ر���ش��ني م��ا ي��دع��م ج��ه��ود �الحتاد 
�لفنية يف �لدول  �لكو�در  �الآ�شيوي الإعد�د وتاأهيل وتطوير 

�لعربية �الأع�شاء يف �ملنطقة �الآ�شيوية.

•• جواراباري- الربازيل-وام:

ح���ق���ق���ت حم���ط���ة �ل���������دوري �ل������دويل 
ل�������ر�ب�������ط�������ة �أب��������وظ��������ب��������ي مل�����ح�����رتيف 
�أق��ي��م��ت مبدينة  �ل��ت��ي  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
كبري�،  �لر�زيلية جناحا  جو�ر�باري 
فاق كل �لتوقعات، حيث �إنها ت�شمنت 
�الأطفال  �ل��ف��ئ��ات،  ك��ل  م��ن��اف�����ش��ات يف 
و�لبالغني  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني  و�الأ����ش���ب���ال 
�لذي  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  و�الأ����ش���ات���ذة، 
��شتقطبت فيه عدد كبري من الأبطال 
و�لبطالت �مل�شنفني عامليا، مثل يار� 
 - �ل��ب��ن��ي  �حل�����ز�م  ف��ئ��ة  يف  نا�شيمنتو 
وليوناردو  ك��ج��م،   95 ب���وزن  �الأ���ش��ود 
لفئة  ك��ج��م،   69 وزن  يف  ���ش��اج��ي��ورو 
�حل����ز�م �الأ����ش���ود، وو�ال�����س كو�شتا يف 
فئة �حلز�م �الأ�شود لوزن 120 كجم 

للمحرتفني.
ملحرتيف  �أب����وظ����ب����ي  ر�ب�����ط�����ة  وت����ع����د 
يف  تنظيمي  كيان  �أك��ر  �جلوجيت�شو 
�لدولية  �ل��ب��ط��والت  ي�����ش��رف  �ل��ع��امل 
ل��ل��م��ح��رتف��ني يف خم��ت��ل��ف �ل���ق���ار�ت، 
ح���ي���ث ي�������ش���ل ع�����دد ب���ط���والت���ه���ا �إىل 
�لعامل،  ح��ول  �شنويا  بطولة   100

عا�شمة  كونها  �أبوظبي  لدور  تعزيز� 
مطور  و�أك����ر  �ل��ع��امل��ي،  �جلوجيت�شو 
�مل�شتوى  على  �جلوجيت�شو  لريا�شة 

�لدويل.
ويف م��ن��اف�����ش��ات ج���ول���ة ج����و�ر�ب����اري 
�الأ�شود  �حل���ز�م  فئة  ن���ز�الت  خطفت 
للذكور �لبالغني وفئة �حلز�م �الأ�شود 
�الأ�شو�ء،  لل�شيد�ت  للكبار  �لبني   -

كبري  عدد  م�شاركة  ظل  يف  خ�شو�شا 
م��ن �ل��ن��ج��وم و�ل��ن��ج��م��ات يف خمتلف 
�لفئات، وهو ما نتج عنه نزالت قوية 
عالية  بدنية  م��ه��ار�ت  فيها  �أظ��ه��رو� 

وقدر�ت فنية لفتت كل �الأنظار.
�شارك يف مناف�شات �لبطولة ما يزيد 
عن 618 العبا والعبة، حظي 164 
ميد�ليات  على  منهم  والع��ب��ة  الع��ب��اً 

�الأوىل  �مل��ر�ك��ز  �إح��ر�زه��م  بعد  ذهبية 
�لفئات و�الوز�ن، كما ح�شل  كافة  يف 
ميد�ليات  على  والعبة  العبا   149
على  والع��ب��ة  الع��ب��ا   108 و  ف�شية، 
�أكادميية  وف��ازت  برونزي.  ميد�ليات 
�الأف�شل  ب��ج��ائ��زة  تيم"  �ف  "جي 
بعد  �ملحلية  �مل��و�ه��ب  جلهود  تقدير�ً 

ح�شولهم على 30500 نقطة.

حما�شية  بنز�الت  �ملناف�شات  ومتيزت 
�لبنف�شجية  �الأح��زم��ة  حم��رتيف  ب��ني 
و�لبنية و�ل�شود�ء لل�شيد�ت و�لرجال 
وت�شكل  �الأوز�ن،  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن 
�ل��ق��وي��ة حافًز�  �ل��ب��ط��والت  مثل ه��ذه 
كبري� لالعبني لتكثيف ��شتعد�د�تهم 
وم�شاعفة جهودهم يف �لتدريب من 
�أجل �لظهور ب�شكل قوي يف �لبطوالت 

يف  �مل�شاركة  �أن  ع��ن  ف�شال  �ل��ك��رى، 
�لت�شنيف  م��ن  تعزز  �لبطوالت  تلك 
�لدويل �ل�شنوي لالعبني و�لالعبات 
�أبوظبي  بجائزة  للفوز  يوؤهلهم  مبا 

�لعاملية �ل�شنوية.
�لبحري  ط������ارق  �أك������د  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
م��دي��ر ع��ام ر�ب��ط��ة �أب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
�ملتو�لية  �لنجاحات  �أن  �جلوجيت�شو 

خارج  �لر�بطة  ج��والت  حتققها  �لتي 
للن�شاط  �لتعايف  جهود  تقود  �لدولة 
�ل��ري��ا���ش��ي يف ل��ع��ب��ة �جل��وج��ي��ت�����ش��و يف 
هذه  و�أن  �ل����ع����امل،  ق������ار�ت  خم��ت��ل��ف 
�لبطوالت �لتي تنظم ب�شكل �حرت�يف 
�أف�شل  ت���وف���ر  ع��امل��ي��ة  ومب���و�����ش���ف���ات 
و�لالعبات  لالعبني  تناف�شية  بيئة 
م��ن �أج���ل �ب����ر�ز ط��اق��ات��ه��م، وتطوير 

توفر  �آمنة  �أج���و�ء  ظل  يف  مو�هبهم، 
كافة �إجر�ء�ت �الأمن و�ل�شالمة على 
�شوء �لروتكول �لطبي �ملعتمد يف كل 
و�لتي  �لعامل،  حول  �لر�بطة  جوالت 
ووقايتها  بدقتها  �جلميع  ثقة  نالت 

لكل �ملنت�شبني الأن�شطتها.
ويقول �لبحري:" منذ دخلت �أبوظبي 
كانت  �جلوجيت�شو  ريا�شة  خط  على 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  و�����ش���ح���ة،  �أه����د�ف����ه����ا 
لتلك  عاملية  كعا�شمة  تعزيز مكانتها 
�لتي  �جل��و�ن��ب  �أه��م  وم��ن  �لريا�شة، 
�ل�شورة  ت��ل��ك  ت��اأ���ش��ي��ل  يف  ���ش��اه��م��ت 
�لنمطية بطوالت �لر�بطة �خلارجية 
ومتابعة  كبري  باهتمام  حتظى  �لتي 
دقيقة من �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي 
رئي�س �الحتادين �الإمار�تي و�الآ�شيوي 
�لنائب �الأول لرئي�س �الحتاد �لدويل 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، �ل����ذي ي��ح��ر���س على 
�ل��ت��م��ي��ز يف جودة  ����ش��ت��د�م��ة  ���ش��م��ان 
ن��ق��دم��ه��ا لالعبني  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات 
و�لالعبات و�ملدربني و�حلكام، ف�شال 
ع����ن �اله���ت���م���ام ب��ال��ت��ط��وي��ر �ل���د�ئ���م 
ل��ق��و�ن��ني �ل��ل��ع��ب��ة مب���ا ي��ن��ع��ك�����س على 

�الأد�ء باالإثارة و�ملتعة.

•• اأبوظبي-الفجر

وجه �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو ب�شرورة 
�لتي  و�مل��ن��ت��خ��ب��ات،  ل��الأن��دي��ة  �لعربية  �لبطولة  يف  للم�شاركة  �جل��ي��د  �الإع����د�د 
ي�شت�شيفها �الحتاد �الأردين للجودو خالل �لفرتة من -20 28 مار�س �ملقبل 
�لعودة  بعد  �نطالقتها  تتجدد  و�لتي  �الأهلية،  عمان  جامعة  يف  �الأري��ن��ا  بقاعة 
�اللتز�م  ���ش��رورة  على  �ل��ت��اأك��ي��د  م��ع   ، �ل��ع��رب��ي  �ل��ري��ا���ش��ي  للن�شاط  �لتدريجية 
باالإجر�ء�ت �الحرت�زية خالل فرتة �الإعد�د و�مل�شاركات �لقادمة، مع �ال�شتفادة 
من �خلامات و�ملو�هب �لتي قدمتها �ملناف�شات �ملحلية �لتي كان ختامها موؤخر� 
باإقامة بطولة �الإمار�ت لل�شباب و�الأ�شبال للجودو �لتي نظمها �الحتاد "ب�شالة 
للتعاون  ��شتثمار�   ، �لريا�شي  �ل�شارقة  ل��ن��ادي  �لتابعة  �حلز�نة"  ف��رع  �ل��ن��ادي 

نادي �حتاد كلباء  ،و�لتي �شهدت �حتفاظ فريق  �لريا�شي  �ل�شارقة  مع جمل�س 
 ، �لعمرية  مر�حله  لتاألق  مو��شلة  �ل�شباب  فئة  م�شتوى  على  �لذهبي  باللقب 
فيما ��شتحق فريق نادي �ل�شارقة �لريا�شي �لتهنئة بفوزه بلقب بطولة �الأ�شبال 
�الإيجابية  �مل�شاركة  �لتهنئة على  فا�شتحق �جلميع   ، �لكاتا  �لن�شر بطل  ون��ادي 
و�ملو�هب �لتي تك�شفت و�أظهرت مهار�ت ر�ئعة �شت�شكل دعما للمنتخبات �لوطنية 
�ل�شنية للجودو خالل �ملرحلة �لقادمة �لتي تاأتي �شمن خطة �الحتاد �لتي تعنى 

�ملزيد من �الهتمام بالفئات �لعمرية .
من جانب �آخر – بد�أت �للجنة �لفنية �ملحلية للجودو �ال�شتعد�د الإقامة دوري 
�الإمار�ت للجودو �عتبار� من 12 فر�ير �حلايل ،و�لذي ي�شهد م�شاركة و��شعة 
�شمن برنامج بطوالت �جلودو ملو�شم 2021 2022- ،�لتي �عتمدها جمل�س 

�إد�رة �الحتاد من قبل ،و�لتي �نطلقت منذ 23 �أكتوبر �ملا�شي .

اآ�شيوي ال�شطرجن يطلق دورة املنظمني للدول الناطقة باللغة العربية
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جوارا باري.. �شهادة جناح جديدة لبطوالت رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو

الدرعي: البطولة العربية حمطة مهمة يف 
م�شوار جودو املراحل العمرية 

•• اأبوظبي -وام: 

�شتكون مناف�شات بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية �لتي �نطلقت مبارياتها م�شاء 
�أم�س يف �أبوظبي، وت�شتمر حتى 12 فر�ير �جلاري، فر�شة الإثبات �حل�شور 
�إىل  �نتقالهم  بعد  �جل��دي��دة،  �نديتهم  م��ع  الع��ب��اً  ل�14  �الأول  �ل��ظ��ه��ور  يف 
�أندية �ملونديال يف �ملريكاتو �ل�شتوي. فقد جنح �جلزيرة، ممثل كرة �لقدم 
بالتعاقد  �ملريكاتو  فرتة  خالل  �شفوفه  تدعيم  يف  �لبطولة،  يف  �الإمار�تية 
كما  �ل�شارقة،  من  قادما  حر،  �نتقال  �شفقة  يف  �لعطا�س  �أحمد  �ملهاجم  مع 
ح�شل على خدمات حممد جمال على �شبيل �الإعارة من �لعني، كما �أعلن عن 

جتديد عقد العبه حممد �لعطا�س حتى عام 2027.
بنف�س  �ملناف�شات  ف�شيخو�س  �أوروب���ا،  دوري  بطل  �الإجنليزي،  ت�شيل�شي  �م��ا 
يف  جديد  عن�شر  �أي  �إ�شافة  دون  �ملو�شم  بد�ية  من  �ملقيدين  العبيه  قائمة 

فرتة �النتقاالت �ل�شتوية، رغم �أنه كان ي�شعى لتعوي�س بع�س غياباته خا�شة 
يف مركز �لظهري �الأي�شر لتعوي�س غياب بنجامني بن ت�شيلويل، �لذي تعر�س 
الإ�شابة �شتبعده حتى نهاية �ملو�شم ولكن يف �لنهاية �كتفى مبا لديه �نتظار�ً 

لفرتة �النتقاالت �ل�شيفية.
ويعد �لهالل �ل�شعودي �أكر �الأندية ��شتفادة من فرتة �النتقاالت �ل�شتوية 
ب�6 �شفقات قوية قبل م�شاركته يف مونديال  حيث جنح يف تدعيم �شفوفه 
�ل�شعودي، حيث �شم كل من  �ل��دوري  �أغلب �شفقاته من  �الأن��دي��ة، وج��اءت 
�ملد�فع �شعود عبد �حلميد والعب �لو�شط عبد�الإله �ملالكي من نادي �الحتاد، 
�لنيجريي  و�مل��ه��اج��م  �لن�شر،  م��ن  �لعبيد  عبد�لرحمن  �الأي�����ش��ر  و�ل��ظ��ه��ري 
�الأهلي،  من  �لعوي�س  حممد  �ملرمى  وح��ار���س  �ل�شباب،  من  �إيجالو  �أودي���ون 
مي�شيل  �لر�زيلي  للجناح  كانت  �خل��ارج  من  ج��اءت  �لتي  �لوحيدة  �ل�شفقة 
عن  �ملالكي  عبد�الله  ..و�شيغيب  �لر�زيلي  فالمنجو  من  قادماً  ديلجادو، 

�ملونديال ب�شبب �الإ�شابة �لتي حلقت به مع منتخب بالده يف ت�شفيات �آ�شيا 
�إفريقيا،  دوري  بطل  �مل�شري،  �الأهلي  �أن  وبرغم   .2022 ملونديال  �ملوؤهلة 
يعد �أكر فرق �لبطولة تعر�شاً لغيابات يف �شفوفه نتيجة م�شاركة جمموعة 
�الأمم  كاأ�س  مناف�شات  يف  �مل�شري  �ملنتخب  مع  �لدوليني  العبيه  من  كبرية 
�أخ��رى من  �ل��ذي تعر�س فيه جمموعة  �لوقت  �ملقامة حالياً، يف  �الإفريقية 
�أي  �إ�شابات طويلة �الأم��د، ورغم هذ� مل يرم �لنادي  �إىل  ركائزه �الأ�شا�شية 
�شفقة  با�شتثناء  �الأخ��رية  �ل�شتوية  �النتقاالت  فرتة  جديدة خالل  �شفقات 
و�حدة �علن عن عودته من �العارة ل�شفوفه من نادي فيوت�شر وهو حممد 
�أمم  بطولًة  يف  �مل�شري  �ملنتخب  �شفوف  �شمن  حاليا  �ملتو�جد  عبد�ملنعم 
�فريقيا بالكامريون. �أما باملري��س �لر�زيلي، بطل دوري �أمريكا �جلنوبية، 
ف��ق��د �أب����رم ه��و �الآخ����ر جم��م��وع��ة ���ش��ف��ق��ات ك��ب��رية خ���الل ف���رتة �النتقاالت 
�الأخرية، بلغت 5 �شفقات يف خمتلف �ملر�كز، جاء يف مقدمتهم العب �لو�شط 

�لكولومبي �إدو�رد �أتوي�شتا قادماً من �لدوري �الأمريكي، و�ملد�فع �لر�زيلي 
 3 �ل��ف��ري��ق  �شم  كما  مو�شكو،  لوكوموتيف  م��ن  ق��ادم��اً  �شريكوير�  م��وري��ل��و 
العبني بر�زيليني �إىل �شفوفه هم حار�س �ملرمى �ملخ�شرم مار�شيلو لومبا، 
والعب �لو�شط چايل�شون، وقلب �لدفاع ر�فاييل نافارو، وثالثتهم يف �شفقات 
�نتقال حرة. ودعم مونتريي �ملك�شيكي، بطل �لكونكاكاف، �شفوفه عن طريق 
��شتعادة خدمات العبه �ل�شابق �ملك�شيكي رودولفو بيز�رو على �شبيل �الإعارة 
�إعارتهم خارج  �نتهت  �آخرين  4 العبني  ع��الوة على  �الأمريكي،  من ميامي 

�شفوف �لنادي، وعادو� �إليه جمدد� خالل فرتة �النتقاالت �ل�شتوية.
�أم����ا ف��ري��ق ب����ري�ي �ل��ت��اه��ي��ت��ي، �مل��دع��و م��ن �ل��ف��ي��ف��ا ب��دي��ال الأوك���الن���د �شيتي 
بيانات  �أي  ماركت"  "تر�ن�شفري  موقع  �شجالت  تظهر  ف��ال  �لنيوزيلندي، 
�أن��ه خ��الل فرتة  �ل�شتوية، علماً  �الن��ت��ق��االت  ف��رتة  الإب��ر�م��ه �شفقات خ��الل 

�النتقاالت �ل�شيفية قبل بد�ية �ملو�شم �حلايل، كان قد �أبرم 8 �شفقات.

»االإمارات  لالأندية  العامل  كاأ�ش  يف  اعتمادها  اأوراق  تقدم  جديدة  �شفقة   14

•• اأبوظبي-وام:

�ل���ي���وم �جلمعة  ب��ع��د ظ��ه��ر  ت��خ��ت��ت��م 
بن  �شلطان  ك��اأ���س  بطولة  مناف�شات 
�أق��ي��م��ت برعاية  ز�ي���د ل��ل��ب��ول��و �ل��ت��ي 
�شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان 
�خليل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي  رئي�س 

و�لبولو مب�شاركة 6 �أندية.
للبطولة  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل  وي���اأت���ي 
تبد�أ  ج����دي����د،  ث�����وب  �ل����ع����ام يف  ه�����ذ� 
�لظهر،  بعد  �لثانية  عند  مر��شمه 
�لعديد  م��ر����ش��م �حل��ف��ل  وي��ت�����ش��م��ن 
من �لعرو�س �لرتفيهية و�لرت�ثية، 
و�لفقر�ت  �الأطفال  فعاليات  بجانب 
�الإجر�ء�ت  �الأخ��رى، يف ظل تطبيق 
�الحرت�زية و�لتعليمات �ل�شادرة عن 
للروتوكول  وفقاً  �ملخت�شة  �جلهات 

�ل�شحي �خلا�س بجائحة كورونا..
ومن بعد ذلك �شتقام مبار�ة حتديد 
�ملركزين �لثالث و�لر�بع بني فريقي 

�أن���ك���ور� بولو..  ب��ول��و م���ع  �أب��وظ��ب��ي 
و�لثلث  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�������ش���اع���ة  وع���ن���د 
�لوطني  �ل��ن�����ش��ي��د  ���ش��ي��ع��زف  ع�����ش��ر� 
�خلتامي  �حل���ف���ل  ر�ع������ي  ب��ح�����ش��ور 
�لبطولة  م��ب��ار�ة  بانطالقة  �إي��ذ�ن��ا 
�الأول و�لثاين،  �ملركزين  �لتي حتدد 
وجتمع بني فريقي بن دري مت�شدر 
ب����دون ه��زمي��ة، و غنتوت  �ل��ب��ط��ول��ة 

�لذي تاأهل للنهائي برميات �جلز�ء 
�لرتجيحية بعد �لت�شاوي مع فريقي 

�أبوظبي و�نكور� يف ر�شيد �لنقاط .
�لتمهيدي  �ل����دور  م��ب��اري��ات  وك��ان��ت 
�خلتامي قد �شهدت فوز غنتوت بولو 

على فريق �شاري�شا بان�شايل 6.5/8 
ك���ان فيها فريق  ق��وي��ة  م���ب���ار�ة  ب��ع��د 
���ش��اري�����ش��ا ن���د� ح��ت��ى �ل�����ش��وط �لر�بع 
نا�شر  بقيادة  غنتوت  خ��ره  �أن  ،�إال 
�لفريق يف تلك  ، وه��د�ف  �ل�شام�شي 

�ملبار�ة يو�شف بن د�شمال حالت دون 
يو�شف  جنح  بعدما   ، �شار�شيا  تقدم 
�أهد�ف   4 ت�شجيل  م��ن  د���ش��م��ال  ب��ن 
لريجح كفه فريقه، بجانب �لالعب 
�و�شكار �لذي �شجل 3 �أهد�ف وعلي 

�ملري هدفا.
�أم����ا ف��ري��ق ���ش��اري�����ش��ا ف��ق��د ���ش��ج��ل له 
منهما/  لكل  /هدفني  و�أيلي  ري�شي 
وهول هدفا.. ويف �جلولة �خلتامية 
فاز فريق بن دري على �أبوظبي بولو 

 3  / كري�شتول  ل��ه  و�شجل   ،  3/8
�أه��د�ف/ وخالد بن دري ور��شد بن 
دري /هدفني لكل منهما / وفيكتور 
�مادوري  �أب��وظ��ب��ي  ولفريق  ه��دف��ا.. 
�نكور�  فريق  وجن��ح  �أه����د�ف/..   3/

م��ن �ل��ف��وز على ف��ري��ق ر� ن��ون بولو 
 .. �لذهبي  للمربع  ليتاأهل   6/10
�حلكام  طاقم  �جلولة  مباريات  �أد�ر 
ب��ي��رت ودك�شني  �مل��ك��ون م��ن  �ل����دويل 

و�شانتياغو.

بن دري وغنتوت يتاأهالن لنهائي كاأ�ش �شلطان بن زايد للبولو
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•• اأبوظبي-وام:
الهالل ال�سعودي 

لفريق  �لفني  �جل��ه��از  �ل��ي��وم  يعلن 
�لقائمة  ع���ن  �ل�������ش���ع���ودي  �ل���ه���الل 
�ل���ن���ه���ائ���ي���ة، �ل����ت����ي ����ش���ت�������ش���ارك يف 
"�الإمار�ت  ل��الأن��دي��ة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
يخو�س  �أن  قبل  وذل��ك   ،"2021
�ملقبل  �الأح��������د  �الأوىل  م����ب����ار�ت����ه 
م��ن �جل��زي��رة وبري�ي  �لفائز  �أم���ام 

�لتاهيتي.
برناجمه  ع����ن  �ل����ه����الل  وي��ك�����ش��ف 
خ�����الل �ل������ 48 ����ش���اع���ة �مل��ق��ب��ل��ة يف 
ي�����ش��ت��ه��ل��ه �شباح  و�ل������ذي  �أب���وظ���ب���ي 
�جلمعة باجتماع تن�شيقي، ثم جل�شة 
ثم  ظهر�ً،  "فيفا" للفريق  ت�شوير 
يتدرب م�شاًء، بينما يبد�أ برناجمه 
 ،19 �ل�شبت باإجر�ء فح�س كوفيد 
ثم �الجتماع �لفني ملبار�ته �الأوىل، 
ويعقبه �ملوؤمتر �ل�شحفي للرتغايل 
ل��ي��ون��اردو ج���اردمي م��درب �لفريق، 
و�الأخري،  �لرئي�شي  �لتدريب  قبل 
�لذي  ز�ي���د  ب��ن  ����ش��ت��اد حممد  على 

�شيخو�س عليه مبار�ة �الأحد.

وكانت تدريبات �لفريق �أم�س �الأول 
على ملعبه بالريا�س، �شهدت عودة 
�ملهاجم �شالح �ل�شهري، بعد تعافيه 
من �الإ�شابة، وتاأكد غياب عبد�الإله 
�ملالكي عن �مل�شاركة يف �لبطولة، بعد 
�الإ�شابة �لتي تعر�س لها يف �لركبة، 
يف لقاء �ملنتخب �ل�شعودي ونظريه 
�لفريق  م��ع  �نتظم  فيما  �ل��ي��اب��اين، 
�لتدريبات  يف  �لدوليون  �لالعبون 
�الأوىل  ل��ل��م��رة  فيها  ي�����ش��ارك  �ل��ت��ي 
و�شعود  �ل��ع��وي�����س  �ل��ث��ن��ائ��ي حم��م��د 
�لتعاقد  �ل��ل��ذ�ن مت  ع��ب��د �حل��م��ي��د، 
�ل�شتوية.  �النتقاالت  خالل  معهما 
�لهالل العبه  قدم  ثانية  من جهة 
�ملن�شم  ديلجادو  مي�شيل  �لر�زيلي 
و�شائل  �إىل  ر�شمياً  للفريق  حديثاً 
�الأول، بح�شور  قبل  �أم�س  �الإع��الم 

فهد بن نافل رئي�س �لنادي.
�ل�شعودي  �ل��ه��الل  ن���ادي  وي�شتعد 
للم�شاركة  �آ�شيا  �أبطال  دوري  بطل 
لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف 
يف  �خلمي�س  �أم�����س  �نطلقت  و�ل��ت��ي 
حتى  وت�شتمر  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة 

من �شهر فر�ير �جلاري.  12

�لعا�شمة  �إىل  �لفريق  بعثة  وت�شل 
يف  للم�شاركة  ����ش��ت��ع��د�د�  ظ��ب��ي  �أب���و 

�حلدث �لعاملي.
وت��ع��اق��د �ل��ه��الل �ل�����ش��ع��ودي م��ع 6 
الع���ب���ني م���ن �ل��ع��ي��ار �ل��ث��ق��ي��ل قبل 
�لقارية وهم  �لبطولة  م�شاركته يف 
�الأهلي،  من  قادماً  �لعوي�س  حممد 
وع��ب��د �الإل�����ه �مل��ال��ك��ي و���ش��ع��ود عبد 
�حل��م��ي��د م���ن �الحت�������اد، و�أودي�������ون 
وعبد  �ل�شباب،  م��ن  ق��ادم��اً  �إي��ج��ال��و 
�لن�شر،  م����ن  �ل���ع���ب���ي���د  �ل���رح���م���ن 
قادماً  ديلجادو  مي�شيل  و�لر�زيلي 

من فالمنجو �لر�زيلي.
�ملالكي  �الإل������ه  ع��ب��د  ي�������ش���ارك  ول����ن 
�لفريق  مع  �جلديد  �لهالل  الع��ب 
�لرباط  الإ���ش��اب��ة يف  ت��ع��ر���ش��ه  ب��ع��د 
منتخب  ل���ق���اء  خ�����الل  �ل�����ش��ل��ي��ب��ي 
ت�شفيات  يف  �ليابان  مع  �ل�شعودية 
كاأ�س �لعامل 2022، وذلك ح�شبما 
للمنتخب  �لر�شمي  �حل�شاب  �أعلن 
ح�شابه  على  �لقدم  لكرة  �ل�شعودي 

�لر�شمي �الأربعاء.
�شلمان  ي��و����ش��ل  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
برناجمه  �ل���ف���ري���ق  الع����ب  �ل���ف���رج 

�لعالجي و�لتاأهيلي ب�شبب �الإ�شابة 
لن  حيث  م��وؤخ��ر�  لها  تعر�س  �لتي 
يتمكن من �للحاق مببار�ة �لفريق 
جاهزية  �ك��ت��م��ل��ت  ف��ي��م��ا  �الأوىل، 
�مل���د�ف���ع �ل���ك���وري �جل��ن��وب��ي جاجن 
�الإ�شابة،  م��ن  تعافيه  بعد  ه��ي��ون، 
�ل�شهري  ���ش��ال��ح  دخ�����ول  وي��ن��ت��ظ��ر 
�نتظام  ���ش��ه��دت  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ات 
حديثاً  �ملن�شم  ديلجادو،  �لر�زيلي 

للهالل.
للمرة  �الإم���ار�ت  �لبطولة يف  وتقام 
�خل��ام�����ش��ة، مب�����ش��ارك��ة 7 ف���رق من 
دوري  بطل  �مل�شري  �الأه��ل��ي  بينها 
بطل  وت�شيل�شي  �أف��ري��ق��ي��ا،  �أب��ط��ال 
وباملري��س  �أوروب������ا،  �أب���ط���ال  دوري 
�لالتينية،  �أمريكا  بطل  �لر�زيلي 
بطل  �مل���ك�������ش���ي���ك���ي  وم������ون������ت������ريي 

�لكونكاكاف.
وي���ف���ت���ت���ح �ل����ه����الل م���ن���اف�������ش���ات���ه يف 
�ل��ب��ط��ول��ة مب���و�ج���ه���ة �ل���ف���ائ���ز من 
�جل��زي��رة �الإم���ار�ت���ي وب���ري�ي بطل 
��شتاد  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل  �الأح����د  تاهيتي 

حممد بن ز�يد.
وي�������ش���ارك �ل����ه����الل �ل�������ش���ع���ودي يف 

�لثانية  ل��ل��م��رة  �الأن���دي���ة  م��ون��دي��ال 
ن�شخة  �شارك يف  تاريخه، بعدما  يف 
2019، حل خاللها يف �ملركز  عام 
بركالت  �خل���������ش����ارة  ب���ع���د  �ل�����ر�ب�����ع 
مونتريي  من  �لرتجيحية  �جل��ز�ء 
�لهالل  بعثة  وي��رت�أ���س  �ملك�شيكي. 
نافل  بن  فهد  �الأندية  مونديال  يف 
�لبعثة  ت�شم  فيما  �ل��ن��ادي،  رئي�س 
تقلي�شهم  يتم  �أن  على  العباً   30
�شاعة من   48 قبل  23 العباً  �إىل 
�أوىل مباريات �لفريق يف �لبطولة، 
وهم بجانب �لالعبني �جلدد : عبد 
�لعوي�س، عبد  �ملعيوف، حممد  �هلل 
جبيع،  �آل  �أح��م��د  �جل���دع���اين،  �هلل 
�آل �لبليهي، حممد جحفلي،  وعلي 
�ل�شهر�ين،  يا�شر  �شو،  هيون  جانغ 
�ملفرج،  م��ت��ع��ب   ، �ل���ري���ك،  حم��م��د 
�لفرج،  و���ش��ل��م��ان  �ل���ي���ام���ي،  ح��م��د 
كاريلو،  �أن�����دري  �جل���وي���ر،  م�شعب 
عطيف،  �هلل  عبد  �لدو�شري،  �شامل 
 ، ك��ن��و،  ك��وي��الر، حم��م��د  جو�شتافو 
�لدو�شري،  ماثيو�س بريير�، نا�شر 
حم����م����د �ل�����ق�����ح�����ط�����اين، و�����ش����ال����ح 
�حل����م����د�ن،  �هلل  ع���ب���د  �ل�������ش���ه���ري، 

عبد �هلل رديف، مو�شى ماريجا.
من جانب �آخر ت�شل بعثة باملري��س 

�أي�شا  �أب���وظ���ب���ي  �إىل  �ل����ر�زي����ل����ي 
�لفريق  ي�����ش��ت��ع��د  ح��ي��ث  �خل��م��ي�����س 

مل��و�ج��ه��ة �ل��ف��ائ��ز م��ن ل��ق��اء �الأهلي 
�مل�شري ومونتريي �ملك�شيكي.

•• اأبوظبي-وام:

�أك���د خ���ر�ء حتكيم �إم��ار�ت��ي��ون، �أن 
حر�س �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم 
/فيفا/ على جتربة تقنية حتكيمية 
�لعامل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  يف 
لالأندية �لتي ت�شت�شيفها �أبوظبي، 
�آيل جديد ي�شهم يف  ممثلة يف دعم 
دقة،  �أك���ر  ب�����ش��ورة  �لت�شلل  ك�شف 
فائدة  مل��دى  عملية  جتربة  �شتكون 
وقدرتها  �جل���دي���دة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه 
�لتحكيم يف  �أط��ق��م  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى 
دقة  �أك���ر  ب�����ش��ورة  �مل��ب��اري��ات  �إد�رة 
عن  بالك�شف  يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة 

خا�شية �لت�شلل.
�أعلنت  تقارير �جنليزية قد  وكانت 
ع��ن ن��ي��ة /ف��ي��ف��ا/ ����ش��ت��خ��د�م تقنية 
ج�����دي�����دة خ������الل م����ب����اري����ات ه���ذه 
�لبطولة وهي عبارة عن تقنية �آلية 
�أطلق عليها  جديدة لك�شف �لت�شلل 
�آلية،  �أوتومايتد" �أو ن�شف  "�شيمي 
لت�شميتها  �ل��ب��ع�����س  دع���ى  م���ا  وه���و 
�لنهائي  �لقر�ر  �أن  �آيل" �إال  "حكم 
����ش���ي���ك���ون حل���ك���م �مل������ب������ار�ة، وذل����ك 
ت�شريع  يف  ت�شهم  �أن��ه��ا  �عتبار  على 

يف  �لقر�ر  و�تخاذ  �لت�شلل،  �كت�شاف 
�أقل وقت ممكن، وتقدمي قر�ر �شبه 
�لفيديو،  تقنية  ح��ك��م  �إىل  ف����وري 
�لذي يو�شحه بدوره حلكم �للقاء.

وت��ع��ت��م��د �ل��ت��ق��ن��ي��ة �جل����دي����دة على 
من  �ال�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م 
خ�����الل �ل����ك����ام����ري�ت �مل��ث��ب��ت��ة حول 
ثالثية  من������اذج  ل��ت��ح��دي��د  �مل���ل���ع���ب 
وحتديد  وللكرة،  لالعبني  �الأب��ع��اد 
با�شتخد�م  �ل���ك���رة  مت��ري��ر  ت��وق��ي��ت 
ب��ي��ان��ات �ل��ت��ت��اب��ع �ال���ش��ت�����ش��ع��ار من 
ت�شميم  وي��ت��م  �ل���ك���ام���ري�،  �أن��ظ��م��ة 
لتحديد  الع��ب  لكل  عظمي  هيكل 
�إذ� ما كان جزء من ج�شده مت�شلاًل 

�أم ال.
�أحمد  م�����ش��ل��م  �أك������د  ج���ان���ب���ه  ف���م���ن 
�ل�����ش��اب��ق و�خلبري  �ل�����دويل  �حل��ك��م 
�لتحكيمي، �أن هناك رغبة و��شحة 
�لو�شول  يف  �ل����دويل  �الحت����اد  م��ن 
�إىل �أف�شل قر�ر�ت حتكيمية خالل 
�ملباريات، وحماولة تفادي �الأخطاء 
�لت�شلل،  ب��ح��االت  �ملتعلقة  خ��ا���ش��ة 
ينتج عنها ت�شجيل �أهد�ف، �أو �إلغاء 
�أنه  علماً  �لت�شلل،  ب��د�ع��ي  �أه����د�ف 
�كر  منذ  �لتقنية  ه��ذه  ع��ن  �أع��ل��ن 

من 6 �أ�شهر، وطبقها ب�شكل مبدئي 
يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �ل��ع��رب �الأخ����رية، 
�لفيفا،  مظلة  حت��ت  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
�ل��ع��دي��د من  عليها  و�ج����رى  وع����اد 
�ج���ل تطبيقها يف  م��ن  �ل��ت��ع��دي��الت 

بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية.
وقال /فيفا/: "ال ي�شتطيع تطبيق 
ب���دون  ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة  �أي  ت��ن��ف��ي��ذ 
�لتي  �ل��ب��ط��والت  يف  �أواًل  جتربتها 
بطوالت  ���ش��و�ء  مظلته  حت��ت  ت��ق��ام 
نا�شئني �و �شباب �و �ندية، و�إذ� نالت 
�ملو�فقة يتم �عتمادها وتطبيقها يف 

كاأ�س �لعامل".
�جل����دي����دة  "�لتقنية  و�أ�������ش������اف: 

ه���ي �أك�����ر ت���ط���ور�ً م���ن ت��ل��ك �لتي 
فهي  �ل��ع��رب،  ك��اأ���س  يف  ��شتخدمت 
تعتمد على ��شتخد�م تقنية �لذكاء 
�لكامري�ت  �ال�شطناعي من خالل 
�أبعاد  �ملثبتة حول �مللعب و��شت�شعار 
قر�ر  �إعطاء  مع  و�لكرة،  �لالعبني 
فاإن  وبالطبع  �ل��ف��ار،  حلكم  �شريع 
�لق�شاء على  �الأ�شا�شي هو  �لغر�س 
�لت�شكيك يف �شحة قر�ر�ت �حت�شاب 
ب�شبب حاالت  �الأه���د�ف من عدمه 
�إع���ط���اء ح��ك��م �ملبار�ة  �ل��ت�����ش��ل��ل، م��ع 
حرية �تخاذ �لقر�ر �شو�ء باالعتماد 
�العتماد  �أو  �حلديثة  �لتقنية  على 
على �لطريقة �لتقليدية �مل�شتخدمة 

وفق تقنية حكم �لفيديو".
هذه  �أن  �ل����وق����ت  ن��ف�����س  يف  و�ك������د 
�لتقنية لن ت�شهم يف �ال�شتغناء عن 
�حلكام �مل�شاعدين كما تردد، ولكنها 
ت��ث��ب��ت جدو�ها  جم���رد جت��رب��ة ق���د 
وق��د ال تثبت ذل���ك، وه��و م��ا حدث 
�ل�شابقة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  ك��ث��ري  يف 
�ل��ت��ي ح��ر���س �الحت���اد �ل���دويل على 
جتربتها، مثل تقنية حكم �لفيديو 
�لتي متت جتربتها يف كاأ�س �لعامل 
لالأندية �أي�شا و�عتمد بع�شها ومل 

يعتمد �الآخر.
ن��ف�����س �الأم������ر �ت���ف���ق ع��ل��ي��ه �خلبري 

�لذي  �ملهريي،  �إبر�هيم  �لتحكيمي 
حري�س  �ل�����دويل  �الحت�����اد  �أن  �أك����د 
على تقليل �الأخطاء �لتحكيمية يف 
تلقى كثري  و�أكر حاالت  �ملباريات، 
�حت�شاب  ح����االت  ه���ي  �جل����دل  م���ن 
�ل��ت�����ش��ل��ل، خ��ا���ش��ة �ل��ت��ي ي��ن��ت��ج عنها 

�إحر�ز �هد�ف �أو �إلغائها.
ال�شتخد�م  �لفيفا  "جتربة  وق���ال: 
مباريات  يف  �الآيل  �حل��ك��م  ت��ق��ن��ي��ة 
مونديال �الأندية، تاأتي من منطلق 
�لتقنية  ه��ذه  ف��ائ��دة  على  �ل��ت��ع��رف 
�أو  الحقاً  تطبيقها  �إمكانية  وم��دى 
ال، فمثل هذه �لتقنيات �حلديثة ال 

نهائي فيها  ق��ر�ر  �إىل  �لتو�شل  يتم 
�أك����ر م���ن مرة  ب��ع��د جت��رب��ت��ه��ا  �إال 
وهذ�  ك��ث��رية،  ر�شمية  مباريات  ويف 
كاأ�س  بطولة  �إال يف مثل  يتحقق  ال 
بطولة  باعتبارها  لالأندية  �لعامل 

ر�شمية تقام حتت مظلة �لفيفا".
�أجرى  �أن  للفيفا  "�شبق  و�أ���ش��اف: 
بطولة  يف  مم��اث��ل��ة  لتقنية  جت��رب��ة 
ك��اأ���س �ل��ع��رب �الأخ���رية ك��ان �لهدف 
حاالت  �حت�شاب  م��ن  �ل��ت��اأك��د  منها 
�لت�شلل، عن طريق �خلطوط �لتي 
�لالعبني  وق�����وف  م��و���ش��ع  حت����دد 
�أعتقد  لكنني  �ل��ع��رب،  لعب  حلظة 

كليا  خمتلفة  �جل��دي��دة  �لتقنية  �ن 
�لذكاء  ��شتخد�م  على  تعتمد  فهي 
�ال����ش���ط���ن���اع���ي ع����ر �ل����ك����ام����ري�ت 

�ملنت�شرة حول �مللعب".
�ل�شابق عبد�هلل  �ل��دويل  �أما �حلكم 
�لعاجل فقد �عتر �أن ��شتخد�م هذه 
�لتقنية �جلديدة لي�س موؤ�شر�ً على 
هناك  �أن  بدليل  الح��ق��اً،  �عتمادها 
�لعديد من �لتقنيات �ل�شابقة �لتي 
متت جتربتها ولكن مل تعتمد مثل 
تعمم  مل  �لتي  �ل�شقر  ع��ني  تقنية 

ب�شكل ر�شمي يف كل �لبطوالت.
ت�شاعد  �جل��دي��دة  "�لتقنية  وق���ال: 
حكم �لفيديو يف �شرعة �تخاد �لقر�ر 
يف  �ال�شت�شعار  مر�كز  على  �عتماد� 
�لكامري�ت لتتبع �أطر�ف �لالعبني 
�أو كما ي�شميها �لبع�س تقنية تتبع 
�جلزم  �أن  و�أك��د  �لعظمي".  �لهيكل 
�أم��ر ال ز�ل  �لتقنية �جلديدة  بدقة 
ول��ن يت�شح  ب��ه،  �ملبكر �حل��ك��م  م��ن 
قد  ف��اإن��ه��ا  و�إال  ب��ع��د جت��رب��ت��ه��ا،  �إال 
ت��زي��د �جل����دل م��ث��ل��م��ا ت��ث��ري تقنية 
حكم �لفيديو "�لفار" �جلدل حتى 
�الآن رغم �لتطور �لكبري �لذي طر�أ 

عليها.

يعلن اليوم قائمته النهائية للمونديال 

يف  ال�شعودي  الهالل  تدعم  �شفقات   5
مونديال االأندية »االإمارات 2021« 

خرباء حتكيم: تقنية »احلكم االآيل« يف مونديال االأندية تعزز ا�شتخدامات الذكاء اال�شطناعي يف كرة القدم

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن كل من �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم، ور�بطة �ملحرتفني، 
و�أندية �الإمار�ت عن دعمهم لفريق �جلزيرة ممثل �لوطن يف 
بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية �لتي تقام يف �لعا�شمة �أبوظبي، 
مب�شاركة 7 فرق هي �جلزيرة ممثل �لكرة �الإمار�تية وبطل 
دوري �ملو�شم �ملا�شي، و�لهالل �ل�شعودي بطل �آ�شيا، و�الأهلي 
�الإجنليزي  وت�شيل�شي  �أفريقيا،  �أبطال  دوري  بطل  �مل�شري 
�أمريكا  بطل  �لر�زيلي  وباملري��س  �الأوروب��ي��ة،  �ل��ق��ارة  بطل 
وبري�ي  �لكونكاكاف،  بطل  �ملك�شيكي  ومونتريي  �لالتينية، 

�لتاهيتي ممثل �أقيانو�شيا.
بالبطولة  تاريخه  �لثانية يف  للمرة  وي�شارك فريق �جلزيرة 
يف  �أي�شا  �أقيمت  و�ل��ت��ي   2017 ن�شخة  يف  �الأوىل  �مل��رة  بعد 

�الإمار�ت.
و�شيو�جه �جلزيرة يف مبار�ته �الفتتاحية �خلمي�س فريق �يه 

��س بري�ي �لتاهيتي على ��شتاد حممد بن ز�يد.
وقال �حتاد �المار�ت لكرة �لقدم يف ح�شابه على تويرت: "كل 
نادي  �أم��ام  مبار�ته  ن��ادي �جلزيرة يف  �لوطن  ملمثل  �لتوفيق 
يف  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  وغ��ردت  �لتاهيتي".  ب��ري�ي 
�لتوفيق  تتمنى  �مل��ح��رتف��ني  "ر�بطة  ت��وي��رت:  على  ح�شابها 

كاأ�س  يف  للمحرتفني  �أدن����وك  دوري  ممثل  �جل��زي��رة  ل��ن��ادي 
بالتوفيق  "�أمنياتنا  �ل�شارقة  ن��ادي  وغ��رد  لالأندية".  �لعامل 
�لعامل  ك��اأ���س  مناف�شات  �شمن  م�����ش��و�ره  يف  �جل��زي��رة  لفريق 
يف  �لوطن  ممثل  "�جلزيرة  �لن�شر:  ن��ادي  وق��ال  لالأندية". 
مهمة عاملية جديدة بكاأ�س �لعامل لالأندية، نثق بكم ونتمنى 
لكم �لتوفيق يا �أبطال". �أما نادي عجمان فغرد قائال: "كل 
بطولة  يف  �جل��زي��رة  ن��ادي  �لوطن  ملمثل  و�لتوفيق  �الأمنيات 
�الأهلي:  ���ش��ب��اب  ن���ادي  غ���رد  ك��م��ا  لالأندية".  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
فريق �جلزيرة �أمام فريق  �لوطن  ملمثل  بالتوفيق  "متنياتنا 

بري�ي �لتاهيتي يف كاأ�س �لعامل لالأندية".

احتاد الكرة ورابطة املحرتفني واأندية االإمارات يدعمون فريق اجلزيرة يف م�شواره املونديايل

•• اأبوظبي - وام:

�الإمار�تية"،  "�ل�شافرة  �جلنيبي  عمار  �لدويل  �حلكم  ميثل 
"�أبوظبي" 2021،  لالأندية  �لعامل  لكاأ�س   18 �لن�شخة  يف 
قائمة  ي�شارك �شمن  12 فر�ير، حيث  ت�شتمر حتى  و�لتي 
لق�شاة  �لنهائية  �لقائمة  يف  "�لفار"،  �لفيديو  تقنية  حكام 

23 حكماً. �شمت  و�لتي  �الأندية"،  "مونديال 
حكماً   15 على  �الأندية"  "مونديال  ق�شاة  قائمة  وت��ت��وزع 
م�شاعدين،  و10  �شاحة،  حكام   5 بو�قع  �أطقم،   5 ُي�شّكلون 
�إ�شافة �إىل 7 حكام لتقنية �لفيديو "�لفار"، كما يوجد حكم 

للدعم. "�حتياطي" و�حد 
وتعد �مل�شاركة �حلالية يف كاأ�س �لعامل لالأندية، هي �لثانية يف 

م�شو�ر �لدويل عمار �جلنيبي، على �شعيد بطوالت �الحتاد 
�لتو�جد  ل��ه  ���ش��ب��ق  ب��ع��دم��ا  "�لفيفا"،  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل����دويل 
بولند�  يف  ع��ام��اً   20 لل�شباب حت��ت  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  يف 

�أي�شاً. م�شاعد  فيديو  كحكم   ،2019
 ،2011 �لعام  �لدولية يف  �ل�شارة  نال  �لذي  ويعد �جلنيبي، 
مل�����ش��ارك��ات ع��دي��دة لق�شاة �مل��الع��ب �الإم���ار�ت���ي���ة يف  �م���ت���د�د�ً 
�لثالثة  �لن�شخة  "مونديال �الأندية"، حيث كانت �لبد�ية يف 
�شارك  حينما   ،2006 باليابان  لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  م��ن 
حتكيم  ط��اق��م  �شمن  غ��ل��وم،  عي�شى  �ل���دويل  �مل�شاعد  �حل��ك��م 
�لغامدي  �ل�����ش��ع��ودي خليل  و�ل����ذي ���ش��م  �الآ���ش��ي��وي��ة،  �ل��ق��ارة 
و�ملاليزي �شبح �لدين حممد، بجانب �حلكم �مل�شاعد �ل�شوري 

حمدي �لقادري.

وحرمت �الإ�شابة، قبل �نطالق كاأ�س �لعامل لالأندية باملغرب 
2013، �لدويل �ل�شابق علي حمد، من قيادة طاقم �لتحكيم 
مباريات  �إد�رة  يف  للم�شاركة  �ختياره  جرى  �لذي  �الإمار�تي، 
�لثنائي  حمد  علي  جانب  �إىل  �لطاقم  �شم  حيث  �ملونديال، 

�شالح �ملرزوقي وحممد �ملهري.
�ل��دويل حممد  م�شاركة  ب��االإم��ار�ت   2018 ن�شخة  و�شهدت 
�حلكم  يقود  �أن  قبل  م�شاعد،  فيديو  كحكم  ح�شن،  عبد�هلل 
�مل�شاعدين  ج��ان��ب��ه  �إىل  ���ش��م  �إم���ار�ت���ي���ا،  حتكيم  ط��اق��م  ذ�ت���ه 
مونديال  يف  �ملهري،  وح�شن  يو�شف  �أحمد  حممد  �لدوليني 
لعمار  �حلالية  للم�شاركة  و�شواًل  قطر،  يف   2020 �الأندية 
�جلنيبي، �لذي يعد �ال�شم �لر�بع لق�شاة مالعب �الإمار�ت يف 

بطوالت �لعامل لالأندية.

من اليابان 2006 اإىل اأبوظبي 2021.. تاريخ 
حافل للتحكيم االإماراتي يف »مونديال االأندية«

باملريا�ش الربازيلي ي�شل اأبوظبي ا�شتعدادا 
للم�شاركة يف كاأ�ش العامل لالأندية »االإمارات 2021«

•• اأبوظبي -وام:

كاأ�س  يف  للم�شاركة  ��شتعد�د�  �لر�زيلي  باملري��س  فريق  بعثة  �أبوظبي  �لعا�شمة  �إىل  �خلمي�س  �أم�س  �شباح  و�شلت 
�لعامل لالأندية " �الإمار�ت 2021". و�شتكون �أوىل مو�جهات فريق باملري��س �لر�زيلي مع �لفائز من لقاء �الأهلي 
�مل�شري ومونتريي �ملك�شيكي و�لذي يقام يوم �ل�شبت �ملقبل على ��شتاد �آل نهيان، فيما تقام مبار�ة باملري��س �الأوىل 
يوم �لثالثاء �ملقبل على �مللعب نف�شه. وي�شارك يف �حلدث �لعاملي �لذي يقام على �أر�س �الإم��ار�ت للمرة �خلام�شة 
�لكرة �الإمار�تية وبطل دوري �ملو�شم �ملا�شي، و�لهالل �ل�شعودي بطل �آ�شيا، و�الأهلي  ممثل  �جلزيرة   : هي  فرق   7
�مل�شري بطل دوري �أبطال �أفريقيا، وت�شيل�شي �الإجنليزي بطل �لقارة �الأوروبية، وباملري��س �لر�زيلي بطل �أمريكا 
�لالتينية، ومونتريي �ملك�شيكي بطل �لكونكاكاف، وبري�ي �لتاهيتي ممثل �أقيانو�شيا. و�أقيمت �أم�س �أوىل مو�جهات 

�حلدث �لعاملي بلقاء �جلزيرة �الإمار�تي " �مل�شت�شيف" مع �يه ��س بري�ي �لتاهيتي.
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الفجر الريا�ضي

�مل�����ش��رب �الإ�شباين  �أك���د جن��م ك��رة 
ر�ف��اي��ي��ل ن����اد�ل ع��ن رغ��ب��ت��ه يف �أن 
ي��ب��ق��ى �ل��الع��ب �الأك����ر �أل��ق��اب��اً يف 
بطوالت �لغر�ند �شالم، بعدما توج 
�أ�شرت�ليا  بطولة  يف  �ل�21  بلقبه 
�ملفتوحة، لينفرد بالرقم �لقيا�شي، 
مناف�شيه  مع  يتقا�شمه  ك��ان  �ل��ذي 
ديوكوفيت�س  ن���وف���اك  �ل�����ش��رب��ي 

و�ل�شوي�شري روجيه فيديرر.
عاما" تخلفه   35" ن���اد�ل  وق��ل��ب 
�أمام �لرو�شي د�نييل  مبجموعتني 
مدفيديف ليتوج بطاًل يف �أ�شرت�ليا 

للمرة �لثانية يف م�شريته.
رقمه  ي��ع��زز  �أن  ن����اد�ل  وي�شتطيع 
فرن�شا  ب����ط����ول����ة  يف  �ل���ق���ي���ا����ش���ي 
روالن  م���الع���ب  ع���ل���ى  �مل���ف���ت���وح���ة 
غ��ارو���س، حيث ت��وج 13 م��رة على 
من  تعتر  �لتي  �لرت�بية  �ملالعب 
�خت�شا�شه. وقال ناد�ل يف موؤمتر 
�أكادمييته يف مايوركا:  �شحايف يف 
عدد  عن  فكرة  �أدن��ى  لدي  "لي�س 
�الألقاب �لتي �شاأفوز بها يف �لغر�ند 
����ش���الم. ق��ب��ل ف����رتة ق�����ش��رية كنت 
�أقبل فقط باأن �أعاود ممار�شة كرة 

�مل�شرب".
�شاحب  �أك���ون  �أن  "�أريد  و�أو���ش��ح: 
�أك����ر ع���دد م��ن �الأل���ق���اب �لكبرية 
"ديوكوفيت�س  �ل��ث��الث��ة  ب���ني  م���ن 
وفيدرر"، �شاأع�شق ذلك لكني ل�شت 
مهوو�شاً بهذ� �الأمر على �الإطالق. 
���ش��اأرح��ب ب����اأي ل��ق��ب �أف�����وز ب���ه وال 
�أعتقد �أن �لتتويج ب�21 لقباً كبري�ً 
كاف، لكن ال �أحد يدري ما يخبئ 

لنا �مل�شتقبل".

قا�شية  �إ����ش���اب���ة  ن������اد�ل  وت��خ��ط��ى 
�أب���ع���دت���ه عن  يف ���ش��اق��ه �ل��ي�����ش��رى 
-�أغ�شط�س  �آب  م���ن���ذ  �مل����الع����ب 
�ملا�شي ثم �أ�شيب بفريو�س كورونا 
-دي�شمر  �الأول  ك���ان���ون  �أو�خ������ر 
دورة  يف  م�شاركته  خ���الل  �مل��ا���ش��ي 
�أن  قبل  ظبي،  �أب��و  يف  ��شتعر��شية 
يحقق �إجنازه يف بطولة �أ�شرت�ليا.

بالقول:  �إ����ش���اب���ت���ه،  ع���ن  وحت�����دث 
عندما  �الآالم  من  �أعاين  زلت  "ما 

�أعلى  مب�شتوى  �ألعب  لكني  �ألعب، 
مما فعلت قبل �أكر من 4 �أ�شابيع، 
وه���ذ� م��ا �أع���ط���اين دف��ع��ة معنوية 

هائلة للتطلع قدماً".
�ل�شخ�شي  �ل�شعيد  "على  وت��اب��ع: 
ك���ان���ت جت��رب��ت��ي يف �أ����ش���رت�ل���ي���ا ال 
باللعب  ����ش��ت��م��ت��ع��ت  ل��ق��د  ت��ن�����ش��ى. 
وهذ�  ج��دي��د،  م��ن  م�شتوى  باأعلى 
قبل  تخيله  ع��ل��ي  ي�شعب  ك���ان  م��ا 

�أ�شابيع قليلة".

لنهائيات  و�لثالثني  �لثالثة  للن�شخة  �لنهائية  �ملبار�ة  �ل�شنغايل  �ملنتخب  بلغ 
كاأ�س �الأمم �الإفريقية يف كرة �لقدم بفوزه على بوركينا فا�شو 3-1 على ملعب 

�لعا�شمة ياوندي يف ن�شف �لنهائي. �أهيدجو" يف  "�أحمدو 
�أهد�ف   )87( مانيه  و�شاديو   )76( غي  و�إدري�شا   )71( ديالو  عبدو  و�شجل 
�لنهائي  بلغت  و�لتي  �لقاري  �لعر�س  �ألقابها يف  باكورة  �ىل  �ل�شاعية  �ل�شنغال 
�شجل  فيما  و2019،   2002 عامي  بعد  تاريخها  يف  و�لثالث  تو�ليا  �لثاين 

�بر�هيم بالتي توريه )82( هدف بوركينا فا�شو.
�مل�شيفة  �ل��ك��ام��ريون  م��ع  ليمبي  يف  �ملقبل  �الأح���د  م��وع��د�  �ل�شنغال  و�شربت 
�لقيا�شي يف  �لرقم  �أو م�شر حاملة  تاريخها  �ل�شاد�س يف  �إىل لقبها  و�ل�شاعية 

عدد �الألقاب )7( و�للتني تلتقيان �خلمي�س يف ليمبي.
وخ�شر منتخب "�أ�شود �لتري�نغا" �ملبار�ة �لنهائية عامي 2002 يف مايل �أمام 
و�ال�شايف  �ال�شلي  �لوقتني  �نتهاء  بعد  �لرتجيح  بركالت   3-2 �لكامريون 
�أنه خا�س  �أم��ام �جلز�ئر �شفر1-، علما  و2019 يف م�شر  �ل�شلبي  بالتعادل 
و1990   1965 �أع��و�م  بعد  �لقاري  �لعر�س  يف  �ل�شاد�شة  للمرة  �الأربعة  دور 

و2006 عندما حلت ر�بعة و2002 و2019 عندما حلت و�شيفة.
وجاء �لفوز على بوركينا فا�شو بنكهة باري�شية الأن �لهدفني �الأولني كانا من 
توقيع مد�فع والعب و�شط باري�س �شان جرمان �لفرن�شي ديالو وغي، قبل �أن 
يوجه جنم ليفربول �الإنكليزي مانيه �ل�شربة �لقا�شية بالهدف �لثالث بعدما 
هدف،  وت�شجيل  بالتاأهل  �شعيد  "�نا  �مل��ب��ار�ة  عقب  ديالو  وق��ال  �لثاين.  �شنع 
ح�شلت على فر�شتني قبله مل �أجنح يف ترجمتهما، لكنني �شجلت �لهدف يف 

توقيت منا�شب".
منتخبان  وم�شر  �لكامريون  �لنهائي،  يف  بعينه  منتخبا  نف�شل  "ال  و�أ���ش��اف 
عريقان وقويان �الول م�شيف و�لثاين حامل �لرقم �لقيا�شي يف عدد �اللقاب، 
لن  �مل��ب��ار�ة  �ن  نعرف  "كنا  فقال  مانيه  �أم��ا  �لفوز".  �أج��ل  �شن�شتعد جيد� من 
خلقت  �لتي  فا�شو  بوركينا  نو�جه  ونحن  �لنهائي  ن�شف  يف  النها  �شهلة  تكون 
لنا متاعب ولكننا متكننا من جمارتها وخلقنا �لعديد من �لفر�س". وتعليقا 
ن��دري من  "ال  ق��ال  ���ش��الح،  ليفربول حممد  زميله يف  م��الق��اة  �إمكانية  على 

ل���رى لكن  �ل��غ��د  �ل��ن��ه��ائ��ي، �شننتظر ح��ت��ى  ���ش��ن��و�ج��ه يف 
�ملقابل، �بدى جنم بوركينا  �للقب". يف  هدفنا هو 

فا�شو و��شتون فيال �النكليزي برتر�ن تر�وريه 
�شعبة  م��ب��ار�ة  "كانت  وق���ال  �أم��ل��ه  ع��ن خيبة 
جيد�  �أد�ء  قدمنا  لنا.  بالن�شبة  ومعقدة  جد� 
يف �ل�����ش��وط �الول ول��ك��ن��ن��ا مل ن��ب��د�أ ج��ي��د� يف 

�ل��ث��اين ف��ا���ش��ت��ف��ادو� م��ن ذل��ك وع��م��ق��و� �لفارق 
فتعقدت �الأمور بالن�شبة لنا". و�أ�شاف "هكذ� هي 

مباريات ن�شف �لنهائي يف �أمم �إفريقيا ونحن 
حل�شد  نركز  �أن  ويجب  ج��د�  م�شتاوؤون 

�ملركز �لثالث".
منتخب  ف�������ش���ل  �مل����ق����اب����ل،  يف 

يلهث  �ل��ذي  "�خليول" 
�للقب  خ��ل��ف  ب������دوره 

�الأول يف تاريخه، يف بلوغ �لنهائي �لثاين يف تاريخه بعد �الأول عام 2013 يف 
جنوب �فريقيا عندما خ�شر �مام نيجرييا �شفر1-.

�ر�شها  على   1998 بعد  �لر�بعة  للمرة  �الأربعة  دور  فا�شو  بوركينا  وخا�شت 
عندما  و2013  ثالثة  حلت  عندما  �لغابون  يف  و2017  ر�بعة  حلت  عندما 

حلت و�شيفة.
وقام مدرب �ل�شنغال �ملحلي �أليو �شي�شيه تغيريين على �لت�شكيلة �لتي تغلبت 
كري�شتال  و�شط  بالعب  فدفع  �لنهائي،  ربع  يف   1-3 �ال�شتو�ئية  غينيا  على 
باب  �لفرن�شي  مر�شيليا  و�شط  العب  مكان  كوياتيه  �شيخو  �النكليزي  باال�س 
غايي ومهاجم �الأخري بامبا ديينغ مكان مهاجم فياريال �الإ�شباين بوالي ديا.

يف �ملقابل، �أجرى مدرب بوركينا فا�شو �ملحلي كامو مالو ثالثة تغيري�ت على 
�لت�شكيلة �لتي حجزت بطاقة دور �الأربعة على ح�شاب تون�س )-1�شفر(، فعاد 
�لكرو�تي  �إي�شرت�  �إي�شوفو د�يو والعب و�شط  قلب دفاع نه�شة بركان �ملغربي 
تعافيه  عقب  ت��ر�وري  برتر�ن  �الإنكليزي  فيال  �أ�شتون  ومهاجم  بانديه  ح�شن 
من �الإ�شابة، وذلك على ح�شاب مد�فع �لفتح �لرباطي �ملغربي �شومايال و�تار� 
ومهاجم لوريان �لفرن�شي د�نغو و�تار� �شاحب هدف �لفوز على ن�شور قرطاج 
مد�فع  وك��اد  و�ت���ار�.  جريل  �ملغربي  �أ�شفي  �أوملبيك  ومهاجم  يطرد،  �أن  قبل 
نان�شي �لفرن�شي �شاليو �شي�س يفعلها بعد جمهود فردي من �جلهة �لي�شرى 
مرت  ز�حفة  قوية  بت�شديدة  و�نهاه  فا�شو  بوركينا  بدفاع  خالله  من  تالعب 
عر�شية  متريرة  �ثر  لكوياتيه  خادعة  و�أخ��رى   ،)15( �الأي�شر  �لقائم  بجو�ر 

فطن لها �حلار�س �لبوركينابي هريفيه كويف )16(.
ورد تر�وري بت�شديدة �شعيفة من د�خل �ملنطقة �ثر متريرة عر�شية من العب 

و�شط كيفيلي-رو�ن غو�شتافو �شانغاريه خلف �لدفاع )17(.
لها  ت�شدى  �ملنطقة  خ���ارج  م��ن  ز�ح��ف��ة  ق��وي��ة  بت�شديدة  حظه  مانيه  وج���رب 
�حلار�س كويف )17(، ثم ر�أ�شية لديينغ بجو�ر �لقائم �المين )27(. و�حت�شب 
تعر�س كوياتيه  لل�شنغال عندما  ركلة جز�ء  تي�شيما  بابالك  �الثيوبي  �حلكم 
�ىل �لعرقلة من حار�س �ملرمى كويف �لذي خرج البعاد كرة عر�شية من �أمام 
�لفيديو  حكم  �ىل  �للجوء  عقب  ق��ر�ره  عن  يعدل  �أن  قبل  �ل�شنغايل  �لالعب 
�مل�شاعد "يف �أيه �آر" )30(. وتعر�س كويف �إىل �الإ�شابة عقب هذ� �اللتحام كون 
و�أنقذ  كوياتي �شقط فوقه فرتك مكانه �ىل �شفيان فريد ويدر�وغو )36(. 
حار�س مرمى ت�شل�شي �النكليزي �إدو�ر مندي مرمى �ل�شنغال من هدف حمقق 

بابعاده ت�شديدة قوية قريبة لبانديه �ىل ركنية )39(.
و�حت�شب �حلكم ركلة جز�ء ثانية لل�شنغال يف �لدقيقة �ل�شاد�شة �الخرية 
باير  مد�فع  على  يد  مل�شة  �إث��ر  �الأول  لل�شوط  �ل�شائع  ب��دل  �لوقت  من 
باري�س  و�شط  لالعب  ت�شديدة  �ثر  تاب�شوبا  �إدم��ون  �الأمل��اين  ليفركوزن 
�شان جرمان �لفرن�شي �إدري�شا غي، لكن �ألغاها مرة �أخرى بعد �للجوء 
�اليطايل خاليدو  نابويل  �لقائد مد�فع  وتدخل  �آر".  �أي��ه  �ل�"يف  �إىل 
تر�وريه  �أم���ام  م��ن  ك��رة  لقطع  منا�شب  توقيت  يف  كوليبايل 

�ملتوغل د�خل �ملنطقة )56(.
و�أثمر �ل�شغط �ل�شنغايل هدفا عندما ��شتغل ديالو كرة 
مق�شية لكوليبايل �ثر ركلة ركنية فهياأها لنف�شه على 

م�شافة قريبة و�شددها بيمناه د�خل �ملرمى )70(.
وعززت �ل�شنغال تقدمها عر غي �لذي ��شتغل كرة 
من مانيه خطفها من �ملد�فع د�يو فتابعها بيمناه 

د�خل �ملرمى )76(.
وق��ل�����ش��ت ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و �ل���ف���ارق ع��ر بالتي 
ت��وري��ه ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى ك���رة ع��ر���ش��ي��ة من 
تر�وريه وتابعها بركبته على ي�شار 

مندي )82(.

ال�شنغال تبلغ النهائي الثاين تواليا 
والثالث يف تاريخها 

وامل�شد�ش البندقية  م�شابقتي  للمراأة يف  الريا�شي  لل�شارقة  ميداليات جديدة   6

بنجا�ش يفوزعلى كلينوفا ويحجز مقعده يف نهائي كاأ�ش هيلدون 

•• ال�سارقة -وام:

ميد�ليات  ب6  �لتتويج  يف  للمر�أة  �لريا�شي  �ل�شارقة  نادي  العبات  جنحت 
�الأوىل  �لبطولة  مناف�شات  �شمن  �ل�شيد�ت  لفئة  �لرماية  بريا�شة  ملونة 

للبندقية و�مل�شد�س و�لتي �أقيمت موؤخر� يف نادي �لذيد.
وح�شدت يا�شمني تهلك ذهبية �ملركز �الأول مل�شابقة �لبندقية ونورة �لكتبي 
�مليد�لية �لف�شية و�شاحلة �آل علي �مليد�لية �لرونزية ويف م�شابقة �مل�شد�س 
فازت جو�هر �ملازمي بامليد�لية �لذهبية وغاية �آل �شهيل بامليد�لية �لف�شية 

فيما توجت م�شاعل �ملازمي برونزية �ملركز �لثالث.
رماية  م�شابقة  يف  �لذهبي  ب��االإجن��از  �شعادتها  عن  تهلك  يا�شمني  و�أع��رب��ت 

�لبندقية م�شرية �إىل �أهمية �ال�شتعد�د للمحافل �ملقبلة من خالل �مل�شاركة 
�لثقة  وتعزيز  �مل�شتوى  �شقل  على  و�لعمل  م�شتمرة  ب�شفة  �لبطوالت  يف 
بالنف�س وكلها عو�مل يتم �كت�شابها من �لتو�جد يف �ال�شتحقاقات �لريا�شية 

.
و �أكدت جو�هر �ملازمي على قيمة �الإجناز و�لتتويج يف �لوقت �لذي ي�شعى 
وتعزيز  �ملختلفة  �مل�شابقات  خل��و���س  �مل�شبق  �لتح�شري  �إىل  �جلميع  فيه 
�ل�شمو  �شكرها وتقديرها لقرينة �شاحب  �لريا�شية معربة عن  �لتناف�شية 
رئي�س موؤ�ش�شة  �لقا�شمي  �ل�شيخة جو�هر بنت حممد  �شمو  �ل�شارقة  حاكم 
�ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة على �لدعم �لذي تقدمه و�هتمامها ورعايته ما كان 

له بالغ �الأثر يف �لو�شول �إىل حتقيق هذه �لنتائج �مل�شرفة.

•• دبي-الفجر

حجز فريق "بنجا�س دود�شون وهوريل" مقعده يف �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�س هيلدون 
للبولو �لتي�شوف تقام على مالعب نادي ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية  يف 
�لثانية من بعد ظهر يوم غد �ل�شبت و�لتي ت�شبق �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�س بنتلي 

�الإمار�ت 2022 للبولو  .
فوز�  حقق  قد  بنجا�س  حيدر  وهوريل" بقيادة  دود���ش��ون  "بنجا�س  فريق  وك��ان 
�شهال على مناف�شه فريق كلينوفا �شكون وبنتيجة خم�شة �أهد�ف ون�شف مقابل 
�أربعة �أهد�ف يف مبار�ة متو�شطة �مل�شتوى بادر فيها فريق بنجا�س بالتقدم بهدف 

ون�شف لال�شيء ومع نهاية �ل�شوط �الأول �أحرز تريير� هدف فريقه �الأول .
ويف �ل�شوط �لثاين ينجح فاكوندو يف �إ�شافة هديف فريق جلينوفا �لثاين و�لثالث 

منهيا �ل�شوط بتقدم فريقه بثالثة �أهد�ف مقابل هدفني ون�شف لبنجا�س �أما 
بعد  ل�شاحلة  �مل��ب��ار�ة  دف��ة  حتويل  يف  بنجا�س  فريق  جنح  فقد  �لثالث  �ل�شوط 
�أهد�ف ون�شف مقابل ثالثة  �أربعة  �أ�شاف هدفني تباعا لريفع ر�شيده �إىل  �أن 

لفريق جلينكوفا .
�خلام�س  �ل�شوط  ويف  فقط  و�ح��د�  هدفا  فريق  كل  يحرز  �ل��ر�ب��ع  �ل�شوط  ويف 
يحاول كل فريق تاأكيد �أحقيته بالفوز و�للعب يف نهائي كاأ�س هيلدون وينح�شر 
�ل�شوط  لينتهي  با�شتماتة  على مرماه  فريق  كل  ويحافظ  �مللعب  و�شط  �للعب 
�الأخري بال �أهد�ف ويفوز بنجا�س بخم�شة �أهد�ف ون�شف مقابل �أربعة �أهد�ف 
فريق  كابنت  بنجا�س  حيدر  �مل��ب��ار�ة  ه��د�ف  بلقب  وف��از  �شكون  كلينوفا  لفريق 
�أمام  بنجا�س  يلعب فريق  �شوف  �لنتيجة  وبهذه  �أه��د�ف  بنجا�س و�شجل ثالثة 

فريق ذئاب دبي كافو . 

•• اأبوظبي - وام:

لالأندية  �لعامل  كاأ�س  لبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  �أج��رت 
لكرة  �ل���دويل  �الحت���اد  م��ع  باالتفاق   ،"2021 "�الإمار�ت 
�الحرت�زية  �الإج���ر�ء�ت  على  ج��دي��د�ً  "فيفا" حتديثاً  �لقدم 
�جلماهري  على  ي�شرتط  حيث  �لبطولة،  مباريات  ل��دخ��ول 
�ملرور عر �لتطبيق �الأخ�شر للح�شن و�إثبات �حل�شول علي 
لقاح م�شاد، ومعتمد �شد فريو�س كورونا مع تقدمي م�شحة 

طبية �إز�ء عدوي فريو�س كورونا �شاحلة ملدة 96 �شاعة.
�شن  دون  �الأط��ف��ال  �جل��دي��د على  �ل��روت��وك��ول  بينما فر�س 
12 عاماً تقدمي فح�س وم�شحة طبية �إز�ء �لفريو�س، حيث 

�ل�شالمة  ب��اإج��ر�ء�ت  خا�شة  �أول��وي��ة  �ملنظمة  �للجنة  ترغب 
�الأطر�ف  جلميع  ممكنة  جتربة  �أف�شل  توفري  على  حر�شاً 

�ملعنية بالبطولة.
باإجر�ء�ت �شارمة للوقاية من كوفيد19-  وتلتزم �لبطولة 
وحماية  �ملناف�شات  خ��الل  �آم��ن��ة  بيئة  ت��وف��ري  �شمان  ب��ه��دف 

�شحة و�شالمة �جلميع.
�ملكان  �إىل  ب��ال��و���ش��ول  �مل�شجعني  �ملنظمة  �للجنة  ووج��ه��ت 
�مل��ب��ار�ة الإت��اح��ة �لوقت  ب��د�ي��ة  �ن��ط��الق �شافرة  م��ب��ك��ر�ً، قبل 
تد�بري  و�ت��خ��اذ  �الأم��ن��ي  �لتفتي�س  عمليات  ال�شتكمال  �لكايف 
�ل�شحة و�ل�شالمة �ل�شرورية عند مد�خل �مللعب، مع �لتز�م 
�جلميع بارتد�ء �لكمامات و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي يف 

جميع �الأوقات.
 12 �إىل   3 �لعامل لالأندية بالفرتة من  كاأ�س  وتقام بطولة 
فر�ير �جلاري، مب�شاركة 7 �أندية، هي �جلزيرة بطل �لدوري 
و�لهالل  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال  دوري  بطل  وت�شيل�شي  �الإم���ار�ت���ي، 
�الأبطال،  وب��ط��ل دوري  �الآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ق��ارة  �ل�����ش��ع��ودي مم��ث��ل 
ونظريه باأفريقيا �الأهلي �مل�شري، ومونتريي �ملك�شيكي بطل 
�لالتينية،  �أمريكا  بطل  �لر�زيلي  وباملري��س  �لكونكاكاف، 

وبري�ي �لتاهيتي ممثل �أوقيانو�شيا.
جتمع  �لتي  �الفتتاحية  ب��امل��ب��ار�ة  �أم�����س  �لبطولة  و�نطلقت 
�ل�شبت مبو�جهة جتمع  يوم  وت�شتكمل  ب��ري�ي،  مع  �جلزيرة 

�الأهلي �مل�شري مع مونتريي �ملك�شيكي.

افتتاح اأول من�شاأة عاملية لريا�شة البادل تن�ش اللجنة املنظمة ملونديال االأندية جتري حتديثا على االإجراءات االحرتازية
يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا بدبي

•• دبي -وام: 

يفتح �شنرت�ل بادل تن�س بدبي �أبو�به �أمام �جلمهور من حمبي �لبادل تن�س، لتجربة �ملالعب �الحرت�فية �لعاملية �ملخ�ش�شة 
لتدريب �ملحرتفني، و�ملعتمدة من قبل "وورلد بادل تور" �لر�عي �لر�شمي لهذه �لريا�شة عاملية. ويعد �شنرت�ل بادل دبي 
�لرئي�شي  �أفريقيا. وجاء �ختيار دبي كونها �لقطب  �الأو�شط و�شمال  �ل�شرق  �لبادل يف منطقة  �أول من�شاأة عاملية لريا�شة 
لريا�شة �لبادل تن�س يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا. و�شيح�شر حفل �الفتتاح نخبة من �أبطال �لبادل �لدوليني 
�لذين �شيقدمون مبار�ة ��شتعر��شية ودية ��شتثنائية يف دبي. كما �شيتمكن حمبو ريا�شة �لبادل و�ملبتدئني من �ال�شتمتاع 
مب�شاهدة عر�س عاملي يو�جه فيه �لبطل خو�ن ليرون "�مل�شنف �الأول عامليا " �لنجم �ل�شاعد �أوغ�شتني طابيا "�مل�شنف 
�ل�شاد�س عامليا" يف مبار�ة ��شتعر��شية ودية مثرية. كما �شيقوم م�شوؤولو وورلد بادل تور �لقادمون من �إ�شبانيا مبنح �الأرقام 

�لفخرية من 001 �إىل 007 للمالعب كخطوة الإطالق �أول مركز تدريب للمحرتفني وغري �ملحرتفني باملنطقة.

•• اأبوظبي - وام: 

�عتمد نادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �لهوية �ملوؤ�ش�شية �جلديدة 
الندماج �الأندية �لبحرية و�ل�شعار �جلديد للنادي.

وجاء �عتماد �ل�شعار كي يكون هوية مميزة للنادي، وهي تت�شمن على �ألو�ن 
�ملر�شاة لل�شفينة و�أم��و�ج �لبحر و�ملحيط ورمز �لبو�شلة  علم �لدولة ورمز 

باالإ�شافة لهيكل �لقو�رب �ل�شر�عية و�لعلم �ل�شطرجني.
ووجه �أحمد ثاين مر�شد �لرميثي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �لع�شو 
رئي�س  نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  بن  حممد  �ل�شيخ  �إىل  �ل�شكر  �ملنتدب 

تعزيز  ي�شتهدف  �جل��دي��د  �ل�شعار  �عتماد  �أن  م��وؤك��د�  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�أبوظبي،  �لعا�شمة  يف  �لبحرية  �لريا�شة  وتطوير  الرتقاء  �لعمل  م�شرية 
و�لعمل على ت�شهيل �الأعمال وحتقيق �الأه��د�ف �لتي يتطلع لها �لنادي يف 

�لفرتة �لقادمة.
�لريا�شات  بني  ويجمع  للمنطقة  �لبحرية  �لهوية  يعك�س  "�ل�شعار  وق��ال: 
�لرت�ثية و�ملحلية و�لدولية، ويكمل �مل�شرية �لتي يعمل �لنادي و�لكيان على 
ككيان  للمجموعة  �لعمل  �أن  على  �لرميثي  و�شدد  ق��ادم،  هو  فيما  حتقيقها 
�الإمار�تية  �لبحرية  للريا�شة  �الأف�شل  حتقيق  �شبيل  يف  متو��شل  و�ح��د 

وب�شكل م�شتد�م.

اأبوظبي البحري يعتمد ت�شميم �شعاره اجلديد بعد الدمج

نادال: اأريد اأن اأبقى الالعب االأكرث األقابًا يف البطوالت الكربى



عرثت على مفاجاأة مدوية حتت ال�شجادة
فيه  ��شتقرت  وب��ع��دم��ا  �مل��ا���ش��ي،  نوفمر  يف  م��ن��زال  �شيدة  ����ش��رتت 
الح��ظ��ت وج���ود ���ش��يء غ��ري��ب، تبني �أن���ه خم��ب��اأ يف م��ك��ان ال يخطر 
على بال. وذكرت �شحيفة "�ملريور" �لريطانية، �أن �شيدة �شاركت 
"تيك  �لق�شرية  �لفيديوهات  تطبيق  على  �لغام�س  �كت�شافها 

توك".
خمباأ  وجو  �كت�شفت  �ل�شجادة،  حتريك  �أثناء  �إنها  �ل�شيدة  وقالت 

حتتها، على �شكل �شندوق، فيه خزنة حديدية، وبال رمز.
�أن��ه تعرف ما  �أن��ه نظر� لعدم وج��ود رم��ز، ف��ال ميكنها  و�أ���ش��اف��ت 

بد�خلها، كما تدعي.
توك"  "تيك  على  �حل��ادث��ة  فيها  وث��ق��ت  �ل���ذي  �لفيديو  و�نت�شر 
يف  منزاًل  " ��شرتيت  مرفق:  تعليق  يف  وقالت  رو�شيا،  يف  �نت�شار� 

نوفمر ووجدت للتو خزنة خمفية يف �الأر�س".
ميكنني  كيف  �ل�شبعينيات.  �أو�خ���ر  يف  �ملنزل  بناء  "مت  و�أ�شافت:   

فتحه؟".
�لتي  و�ل�شركة  �الأق��ف��ال  �شانعي  م��ن  �لعديد  ر��شلت  �إن��ه��ا  وق��ال��ت 
�شنعت �خلزنة، ملعرفة ما �إذ� كان باإمكانهم م�شاعدتها يف فتحها، 

لكن كثري� من هوؤالء قالو� �إنهم "يعبثون" بخزنة �الأر�شية.
ذلك  منذ  �لفيديو  �شخ�س  ماليني   6 من  �أك��ر  �لفيديو  و�شاهد 
�إىل معرفة ما بد�خل �خلزنة، كما  �أم�ّس �حلاجة  �حلني، وهم يف 

تقول "�ملريور".
قال  فالبع�س  د�خ��ل �خلزنة،  يكون  �أن  وتكهن كثريون مبا ميكن 

ماال و�لبع�س �الآخر توقع وجود جموهر�ت.
�ملنزل  مالكة  ��شتعانت  عندما  �أم��ل،  بخيبة  �أ�شيبو�  �جلميع  لكن 

بخبري فتح �خلزنة ووجدها فارغة.

اأن�شار ترامب يغلقون حممية للفرا�شات!
من  ج��د�  �ل��ق��ري��ب  تك�شا�س  �لوطني" يف  �ل��ف��ر����ش��ة  "مركز  �أع��ل��ن 
�أم�����س �خلمي�س  �أب��و�ب��ه �عتبار� م��ن   �إغ���الق  �حل���دود م��ع �ملك�شيك 
لدونالد  �أن�شار  م��ن  تهديد�ت  تلقى  �أن��ه  م��وؤك��د�  �أمنية،  الأ�شباب 
�ملتمركزة يف مدينة مي�شن على  �ملنظمة �خلا�شة  وكانت  تر�مب. 
���ش��ف��اف ن��ه��ر ري���و غ��ر�ن��دي �ل���ذي يف�شل ب��ني �ل���والي���ات �ملتحدة 
و�مل��ك�����ش��ي��ك، ع��رف��ت ب��دف��اع��ه��ا ع��ن ه���ذه �حل�����ش��ر�ت، ول��ك��ن �أي�شا 
�لرئي�س �جلمهوري  �أر�د  �لذي  بناء �جلد�ر  ملنع  �شكوى  بتقدميها 

�ل�شابق دونالد تر�مب ت�شييده للحد من �لهجرة.
�أمريكا  �ل��ف��ر����ش��ات يف  رئ��ي�����س جمعية  غ��ال���ش��رغ  وق���ال ج��ي��ف��ري 
تدير  �لتي  ��شو�شيي�شن"  باترفالي  �أم��ريك��ان  "نورث  �ل�شمالية 
�ملركز يف بيان �الأربعاء �إن �ملركز قرر �الإغالق حتى �إ�شعار �آخر الأن 

�الأ�شا�شي". همنا  هي  وزو�رنا  موظفينا  "�شالمة 
وكانت �ملوؤ�ش�شة �أغلقت من 28 �إىل 30 كانون �لثاين-يناير ب�شبب 
"تهديد�ت ذ�ت م�شد�قية" مرتبطة على حد قوله، بحدث نظمه 

�أن�شار �لرئي�س �ل�شابق يف ماك �ألني �لقريبة.
تتهمه  بر�شائل  مرفقة  للمركز  �إنها  قيل  حينذ�ك  �شور  ون�شرت 
مب�شاعدة �ملهربني على جلب مهاجرين غري �شرعيني �إىل �لواليات 
�ملتحدة. ون�شر عدد من �لنا�شطني مقاطع فيديو الأنف�شهم خارج 
�ملركز �لوطني للفر��شات على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي. وقالت 
فر�ن�س  لوكالة  للمركز  �لتنفيذية  �ملديرة  ر�يت  تريفينو  ماريانا 
�إىل  م�شرية  بعد"،  ينته  مل  �لتهديد  �أن  "نعتقد  �الأرب��ع��اء  ب��ر���س 

�الأ�شخا�س. هوؤالء  قبل  متكررة" من  "��شتفز�ز�ت 
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لغز ال�شفن الطائرة فوق قناة ال�شوي�ش
�أج�شام غريبة  نادرة �حل��دوث، نتجت عن ظهور  �مل�شرية، ظاهرة �شوئية  �لعامة لالأر�شاد �جلوية  �لهيئة  ك�شفت 

طائرة قرب قناة �ل�شوي�س.
ووفقا لل�شفحة �لر�شمية لالأر�شاد �مل�شرية على موقع في�شبوك، فقد �شهد �شباح �الأربعاء ظاهرة نادرة �حلدوث 
ما  وغالبا  �أو �جل�شم  للكائن  ت�شوها كبري�  �ل�شر�ب يحدث  نادر ومعقد من  �شكل  �لعلوي"، وهي  "�ل�شر�ب  ت�شمى 
ي�شعب �لتعرف عليه. ومت �إبالغ �شفحة �لهيئة �لعامة لالأر�شاد �جلوية �شباح  �أم�س �الأول �الأربعاء بحدوث هذه 
�الأف��ق على �شطح  ب�شكل مرتفع ومقلوب يف  �ل�شفن  نتج عنها ظهور  و�لتي  �ل�شوي�س،  �لظاهرة �جلوية عند خليج 

�لبحر، وكاأنها طائرة يف �لهو�ء، و�شرعان ما تال�شت هذه �لظاهرة.
عادة ما يحدث "�ل�شر�ب �لعلوي" يف �الأماكن �لقطبية �أو يف �ل�شحاري، وقد ي�شمل �أي نوع من �الأ�شياء �لبعيدة، مبا 

يف ذلك �لقو�رب و�جلزر و�ل�شاحل.
يف كثري من �الأحيان، تنتهي �لظاهرة ب�شرعة، وهي عبارة عن عدة �شور مقلوبة )مقلوبة( ومنت�شبة ومكد�شة فوق 

بع�شها �لبع�س، وتكون م�شغوطة وممتدة بالتناوب.
حتدث هذه �لظاهرة نتيجة �نحر�ف �الأ�شعة �ل�شوئية عندما متر خالل طبقات �لهو�ء بدرجات حر�رة خمتلفة يف 
�نقالب حر�ري �شديد �النحد�ر حيث تكون جمرى جوي. �النقالب �حلر�ري هو حالة �لغالف �جلوي حيث يوجد 

هو�ء �أكر دفئا يف طبقة حمددة فوق طبقة من �لهو�ء �الأكر برودة ب�شكل ملحوظ.
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فيديو �شادم.. هذا ما تفعله 10 �شجائر يف رئتيك
ر�شدت جتربة �شورت بالفيديو، �ل�شرر �لذي ميكن �أن يت�شبب فيه جمرد 
�إن  �لريطانية  "�ل�شن"  �شحيفة  وقالت  رئتيك.  يف  �شجائر   10 تدخني 
�ملتحدة،  �ململكة  يف  و�ل��وف��اة  �ملر�س  �أ�شباب  �أك��ر  من  و�ح��د�  يعد  �لتدخني 
���ش��رط��ان رئ��ة ن��اجت��ة عن  10 ح���االت  �أ���ش��ل ك��ل  7 م��ن  �أن نحو  م�شرية �إىل 
�لتدخني و�أ�شافت �أن هناك عدد� ال يح�شى من �ملخاطر �ملرتبطة بالتدخني، 
يف ذلك �شرطانات �لفم و�لكلى و�لكبد. ولتبني �أثر �لتدخني، �أجرى �لطالب 
ميكن  ما  لتو�شيح  �شغرية  جتربة  عاما(،   26( �أحمد  حممد  �لباك�شتاين، 
�أحمد زجاجة  �لتجربة، جلب  �لرئتني. ويف  �شجائر فقط يف   10 تفعله  �أن 
بال�شتيكية فيها مياه، وو�شع قطعة قطنية يف عنقها، ثم جلب غطاًء وثقبه. 
و�خلطوة �لتالية كانت تثبيت �شجارة يف �لزجاجة، ثم �أ�شعل �ل�شيجارة، وكرر 
�لتجربة 10 مر�ت. ويف كل مرة ي�شعل فيها �أحمد �ل�شيجارة، كانت �لزجاجة 
متتلء بالدخان، �إىل درجة �أن ال ميكن روؤية �ملياه �أو �لروؤية عر �لزجاجة. 
�الأ���ش��ف��ر و�جلزء  �ل��ل��ون  �إىل  �لقطنية حت��ول  �لقطعة  ل��ون  �أن  وك���ان الف��ت��ا 
�لعلوي منها مييل �إىل �للون �لبني مع �نتهاء �لتجربة، وعندما �أز�ل �لغطاء 
�إن حتول لون �لقطن �الأبي�س يظهر ما  كانت مبللة بالكامل. وقال �أحمد 
دمت  يجري يف رئتيك، وما على ج�شدك �أن يتعامل معه. و�أ�شاف:"لقد �شُ

بالنتيجة. هذ� ما ميكن �أن يحدث يف رئتيك.

اأ�شرتاليا.. تكرمي �شيخ م�شري بجائزة عاملية
�لزقم  عالء  �ل�شيخ  جهز   ،2014 عام  يف  وحتديد�  تقريبا  �شنو�ت  ثماين  قبل 
مبدينة  �مل�شرية  �جلمعية  م�شجد  ي���وؤّم  ك��ي  �أ���ش��رت�ل��ي��ا،  �إىل  لل�شفر  �أغ��ر����ش��ه 

ملبورن، �أحالمه كانت حّد �ل�شماء يف ن�شر ثقافة �لتعاي�س �ل�شلمي.
�شنو�ت ظل فيهم �ل�شيخ �مل�شري خريج كلية �للغات و�لرتجمة ق�شم �لدر��شات 
�الإ�شالمية باللغة �الإجنليزية بجامعة �الأزه��ر، يعمل جاهد� يف �شبيل حتقيق 
هدفه، ليتم �ختياره جلائزة �لتعددية �لثقافية �لتي مُتنح للمميزين يف تر�شيخ 

�لقيم �الإن�شانية ومبادئ �لت�شامح و�ملو�طنة.
بكرم  ج��اء  م��ا ح��دث  "كل  ق��ائ��ال:  باجلائزة  ف��وزه  ع��ن  �مل�شري  �ل�شيخ  ويحكي 
وف�شل من �هلل عز وجل، فهو من �شاعدنا ووقف بجو�رنا طو�ل تلك �ل�شنو�ت، 
و�لت�شامح  �لتعاي�س  �جلائزة هي مكافاأة على جهودنا ومبادر�تنا �خلرّية نحو 
عام  �شفري  من  "بد�ية  �لثقافية:  �لتعددية  بجائزة  �لفائز  وتابع  و�الأخوة". 
�مل�شلمني وغري  ب��ني  �ملعتدلة  �الإ���ش��الم  ���ش��ورة  تر�شيخ  �أع��م��ل على  و�أن���ا   2014
ياأمرنا بذلك،  ديننا  و�أن  �لتعاي�س  و�أحت��دث مع �جلميع على كيفية  �مل�شلمني، 
بجانب تو�شيح �ل�شورة �ل�شحيحة لالإ�شالم". و�أكد �ل�شيخ عالء يف حديثه مع 
�الإعالم  و�شائل  ع��دد من  تقوم  �الأح��ي��ان  بع�س  "يف  نيوز عربية:  �شكاي  موقع 
�لغربي تقوم بت�شليط �ل�شوء على �ل�شورة غري �ل�شحيحة للدين �الإ�شالمي، 
لذلك فكان و�جبا علينا �لتو�شيح و�إعالم �جلميع ب�شحيح �لدين وباأن ما يثار 

كمبيوتر حممول م�شتقبلي 
مع هاتف ذكي قابل للف�شل

بوك  ف���ون   AIO كمبيوتر  ي��ق��دم 
�مل���ح���م���ول جم���م���وع���ة م����ن �مل���ز�ي���ا 
�لفريدة، حيث ياأتي مزوًد� بهاتف 
�حلاجة،  عند  ينف�شل  ذكي مدمج 
�إىل  �أخ���رى ليتحول  م��رة  وي��رب��ط 

لوحة مل�س.
ويحتوي �لهاتف على �شا�شة دو�رة 
بالتو�شع،  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ل��ه  ت�شمح 
��ا، و�ل��ت��ح��ول �إىل  ب��ل ب��ال��ث��ن��ي �أي�����شً
كافًيا،  ذل��ك  يكن  مل  و�إذ�  م��او���س. 
�لفارغة  �الإر�����ش����اء  م��ن��ط��ق��ة  ف�����اإن 
ع��ل��ى �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر �مل��ح��م��ول تعمل 
لعنا�شر  ال�شلكي  �شحن  كمنطقة 

مثل �إيربودز.
�مل�شمم  ت�����ش��م��ي��م  م�����ن  �جل�����ه�����از 
�ل�شناعي كيلني وو من �شينزهني، 
�شطح  على  �لتتبع  لوحة  وحتتوي 
�لهاتف.  وك��ذل��ك  للم�س،  ح�شا�س 
يعمل  م���ك���ان���ه،  ت��ث��ب��ي��ت��ه يف  وع���ن���د 
م�شاعد  ك��ج��ه��از  �ل���ذك���ي  �ل��ه��ات��ف 
ي�شمح  مم��ا  �مل��ح��م��ول،  للكمبيوتر 
كلوحة  ���ش��ا���ش��ت��ه  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ل���ك 
تتبع.  ولوحة  حتكم  ومركز  �أرق��ام 
���ش��ت��ح�����ش��ل على  وع����ن����د ف�������ش���ل���ه، 
��شتخد�مه  مي���ك���ن  ذك�����ي  ه���ات���ف 
جلهاز  كماو�س  �أو  م�شتقل،  ب�شكل 
�لكمبيوتر �ملحمول. وياأتي �لهاتف 
و�أ�شبح  م��و���ش��ع،  بت�شميم  �ل��ذك��ي 
ذلك ممكًنا بف�شل �ل�شا�شة �لدو�رة 
�ل���ف���ري���دة �لتي  �مل���رن���ة  و�مل��ف�����ش��ل��ة 
ت�شمح للهاتف بالتمدد و�النحناء. 
�لهاتف  �إر������ش�����اء  �إل�����غ�����اء  و�أث�����ن�����اء 
�لفارغة  �مل�����ش��اح��ة  ت��ع��م��ل  �ل���ذك���ي، 
كمن�شة  �ملحمول  �لكمبيوتر  على 
ال�شلكًيا  �الأخ��رى  �الأجهزة  ل�شحن 

مثل �شماعات �الأذن.

كورونا واالإيدز.. خماوف 
من خطر قادم يهدد اجلميع

�لعلماء  كبار  يعكف  �أن  �ملقرر  من 
در��شة  ع��ل��ى  �إف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب  يف 
�ل���ع���الق���ة ب����ني ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
�لب�شرية،  �ملناعة  نق�س  وفريو�س 
�أن  �إىل  ت�شري  متز�يدة  �أدل��ة  و�شط 
تالقي �جلائحتني ميكن �أن يوؤدي 
من  ج��دي��دة  متحور�ت  ظهور  �إىل 

فريو�س كورونا.
مر�قبة  ���ش��ب��ك��ة  يف  �ل��ف��ري��ق  وق����ال 
�لتي  �إفريقيا،  جنوب  يف  �جلينوم 
نبهت �لعامل الأول مرة �إىل متحور 
ف��ريو���س كورونا،  م��ن  �أوم��ي��ك��رون 
ل��ع��م��ل بحث  ق���د ح����ان  �ل���وق���ت  �إن 
ميكن  �لذي  ما  "منهجي" ملعرفة 
مري�س  �أ����ش���ي���ب  �إذ�  ي���ح���دث  �أن 

�الإيدز بفريو�س كورونا.
�لدر��شات،  من  جمموعة  وك�شفت 
�لفريق  ن�������ش���ره���ا  در�������ش�����ة  م���ن���ه���ا 
�الأ�شخا�س  �أن  �مل��ا���ش��ي،  �الأ���ش��ب��وع 
�ل����ذي����ن ي����ع����ان����ون م����ن ����ش���ع���ف يف 
�ملر�شى  م��ث��ل  �مل���ن���اع���ي-  �جل���ه���از 
�ملناعة  نق�س  ب��ف��ريو���س  �مل�شابني 
يعانو�  �أن  �ملمكن  م��ن   - �لب�شرية 
م��ن ع��دوى م�شتمرة م��ن فريو�س 

كورونا، غالبا لعدة �أ�شهر.
�لفريو�س  �أن  �الأب��ح��اث  و�أ���ش��اف��ت 
ويولد  �ملناعية  �أنظمتهم  يف  يبقى 

متحور�ت جديدة.
ويعتقد بع�س �لباحثني �أن هذه هي 
متحور  بها  تطور  �لتي  �لطريقة 
متحور�ت  وب���ع�������س  �أوم����ي����ك����رون 
ف���ريو����س ك���ورون���ا �الأخ�������رى، لكن 
رمبا  �أن��ه  يعتقدون  �آخ��ري��ن  علماء 
ينتقل  �أن  قبل  �حل��ي��و�ن��ات  يف  ن�شاأ 

مرة �أخرى �إىل �لب�شر.

اأن�شب طريقة للعناية 
باجللد اال�شطناعي

�الأملانية  �مل���و����ش���ة  خ���ب���رية  ق���ال���ت 
�ل�شليمة  �لعناية  �إن  فو�س  يوهانا 
عمره  ُتطيل  �ال�شطناعي  باجللد 

وحتافظ على متانته ورونقه.
و�أو����ش���ت ف��و���س ب��ا���ش��ت��خ��د�م رغوة 
من  �خل��ال��ي��ة  و�ل��ع��ن��اي��ة  �لتنظيف 
ع��ل��ى مرونة  ل��ت��ح��اف��ظ  �ل���ده���ون، 
من  وحتميه  �ال�شطناعي  �جل��ل��د 

�ل�شحوب.
ويف �لبد�ية، يجب ��شتخد�م فر�شاة 
�جللد  ح�������ذ�ء  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ن���اع���م���ة 
�ملكن�شة  و����ش��ت��خ��د�م  ����ش��ط��ن��اع��ي، 
مقاعد  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
م�شح  ث��م  �الأث����اث،  وقطع  �ل�شيارة 
�جللد بقما�س رطب ولي�س مبلاًل 

ثم تركه يجف جيد�ً.

ماأ�شاة طفل.. �شقط يف بئر عميقة
�لر�أي  ت�شغل  �شنو�ت(   5( ري��ان  �لطفل  ق�شية  �أ�شبحت 
�لعام يف �ملغرب، �إثر �شقوط يف بئر عميقة، يف وقت و�شعت 
�ل�شطات �ملحلية عملية �لبحث م�شتعينة باأدو�ت �شخمة 
يف  ري��ان  �لطفل  �شقط  عندما  �لق�شة،  وب���د�أت  وحديثة. 
62 مرت�، يف قرية �أغر�ن باإقليم  بئر عميقة يبلغ عمقه 

�شف�شاون، �شمايل �ملغرب.
�لبئر،  �إن �لطفل �شقط يف  �إع��الم مغربية  وقالت و�شائل 
يف غفلة من و�لديه. و�أ�شافت �أن �ل�شلطات �ملحلية تبحث 
عن �لطفل منذ منذ �ل�شاعات �الأوىل من �شباح �الأربعاء، 
من  وتقليدية،  بد�ئية  وو�شائل  بجر�فة  بذلك  م�شتعينة 
ي��ز�ل على قيد  �إن �لطفل ري��ان ما  بينها جر�فة. وقالت 
�إىل  �لبئر، م�شرية  م��رت� يف   35 على عمق  عالقا  �حلياة 
معاناته من �إ�شابة وجروح طفيفة على م�شتوى �لر�أ�س. 
وجاء هذ� �لتطور، بعدما ف�شلت حماوالت �شابقة قام بها 

متطوعون النت�شال �لطفل من �لبئر ب�شبب �شيقه.
وتعمل �ل�شلطات حاليا على �حلفر يف �لبئر ب�شكل �أفقي، 

يف خطوة وحماولة جديدة لتخلي�س �لطفل.

ح�شي�ش مغ�شو�ش يقتل وي�شمم الع�شرات
على  �شخ�شاً   20 وف���اة  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  �ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت 
يف  م�شت�شفيات  �إىل  �آخ���ري���ن   74 ح����و�يل  ون��ق��ل  �الأق�����ل 
�شاحية �لعا�شمة بوينو�س �آير�س للعالج من �لت�شّمم �إثر 
با�شم حكومة  ناطق  وقال  مغ�شو�شاً،.  كوكايني  تعاطيهم 
�رتفعت  �ل�شحايا  ح�شيلة  �إن  �آي��ر���س  بوينو�س  منطقة 
بالت�شمم  م�شابني  ق��ب��ول  م��ع  �الأرب��ع��اء  م�شاء  تدريجيا 
�حلكومة  ون��ا���ش��دت  �ملنطقة.  يف  م�شت�شفيات  ثمانية  يف 
�ل�24  �ل�شاعات  "خالل  �ملخّدر  ه��ذ�  ��شرتى  �شخ�س  ك��ّل 
�ملا�شية" �لتخّل�س منه. وقال �شريخيو بريين وزير �الأمن 
تلفزيوين  ت�شريح  يف  �آي��ر���س  بوين�س  والي���ة  حكومة  يف 
�الأرب���ع  �ل�����ش��اع��ات  خ���الل  ����ش��رتو� خم����ّدر�ت  "�لذين  �إّن 
�أّن  و�أ�شاف  منها".  �لتخّل�س  عليهم  �ملا�شية  و�لع�شرين 
�ل�شلطات "حتاول حتديد مكان وجود هذه �ملاّدة �ل�شامة 
�ل�شرطة عمليات دهم يف  �لتد�ول". و�شنت  ل�شحبها من 
�ل�شاحية �لفقرية لوما هريمو�شا �شمال غربي �لعا�شمة، 
�لتي ت�شبه يف بع�س �ملو��شع مدن �ل�شفيح، و�عتقلت نحو 
ع�شرة �أ�شخا�س بح�شب �لوزير �الإقليمي �لذي ز�ر �ملكان. 
�أكيا�س كوكايني هناك  �أنه متت م�شادرة  و�أ�شاف بريين 
ت�شبه  زيارتها  من  بر�س  فر�ن�س  وكالة  متكنت  غرفة  يف 
يجري  �أن��ه  و�أ�شاف  �ل�شحايا.  �أقرباء  و�شفها  �لتي  تلك 

حتليل هذه �ملخدر�ت يف خمتر يف البالتا.

ميليندا غيت�ش ترتاجع عن تربعات املوؤ�ش�شة اخلريية
ذكرت �شحيفة وول �شرتيت جورنال �أن ميليند� فرين�س 
غيت�س، مل تعد تتعهد بالترع مبعظم ثروتها للموؤ�ش�شة 
�ل�شابق،  زوجها  مع  تاأ�شي�شها  يف  �شاركت  �لتي  �خلريية 
و�شتقوم بتوزيع �الأمو�ل بني �ملوؤ�ش�شات �خلريية �الأخرى. 
وقالت �ل�شحيفة نقال عن �أ�شخا�س مطلعني، �إن خبرية 
ولدت يف  و�لتي  عاما،   57 �لعمر  �لبالغة من  �لكمبيوتر 

تك�شا�س، غريت موقفها يف �أو�خر عام 2021.
�أن ثروة ميليند� �ليوم تبلغ  "فورب�س" �إىل  و�أ�شار موقع 

�أكر من 6 مليار دوالر.

هكذا تعامل الفراعنة مع �شتاء م�شر
�الآون���ة  �ل�����رودة يف  ���ش��دي��د  ت��ع��ر���س م�شر لطق�س  م��ع 
�الأخرية، و�نخفا�س درجات �حلر�رة، يثار ت�شاوؤل حول 
�ل�����ش��ت��اء، ال �شيما  �ل��ق��دمي م��ع  �مل�����ش��ري  ت��ع��ام��ل  كيفية 
تظهر  �ملعابد  ج��در�ن  على  �ملوجودة  �ل�شور  و�أن معظم 
�مل�شريني �لقدماء باأزياء خفيفة تنا�شب �ل�شيف، فكيف 

تعامل �مل�شريون �لقدماء مع ف�شل �ل�شتاء؟
�ل�شماغ  ب�شام  �مل�شري  �مل���وؤرخ  �لت�شاوؤل  ه��ذ�  عن  يجيب 
و�لرياح  �ل�����ش��ت��اء،  ع���رف  �ل��ق��دمي  �مل�����ش��ري  "�إن  ق��ائ��ال 
و�الأعا�شري، و�لثلوج، وذكرها يف كتاباته �لهريوغليفية، 
"�الآخت"، وهو  حيث ق�شم �ل�شنة لثالث ف�شول مو�شم 
مو�شم �لفي�شان وكانت مدته 4 �أ�شهر، وهو �أول مو�شم 
ي�شبه  ك���ان  و�ل��ب��ع�����س  "�لريت"،  م��و���ش��م  ث��م  �ل��ع��ام،  يف 
هذه �لكلمة بكلمة برد �حلالية، و�ملو�شم �لثالث مو�شم 
4 �أ�شهر لتكتمل �شهور �ل�شنة 12  "�ل�شمو"، وكل مو�شم 

�شهر�".
مبالب�س  �لقدمي  للم�شري  �لنا�س  "روؤية  �أن  و�أ���ش��اف 
خفيفة و�شفافة، يف �لر�شومات باملعابد و�ملقابر �مل�شرية 

لب�شا  يلب�س  مل  مل���اذ�  يت�شاءل  �لبع�س  جعل  �ل��ق��دمي��ة، 
�شتويا وملاذ� كان �جلو حار� د�ئما يف م�شر �لقدمية؟".

بالفعل �ملالب�س  �رتدى  �لقدمي  �مل�شري  �أن  �ملوؤرخ  و�أكد 
�ل�شتوية �لثقيلة، �الأمر �لذي يت�شح يف ر�شمة فرعونية 
تبني 4 �شيد�ت يرتدين �ملالب�س �لثقيلة مع "�شال" له 
بنية  و�أخ���رى مبالب�س  �الإح��م��ر�ر،  �إىل  مائل  بني  ل��ون 
فاحتة مائل لال�شفر�ر، وهذه �الأل��و�ن �لد�كنة تنا�شب 
�ل�شفاف  �لكتان  �ملو�شم  �ل�شتاء، ومل يكن يرتدي طو�ل 

�خلفيف".
وبني �أن "�شور �رتد�ء �ملالب�س �ل�شتوية تظهر يف مقرة 
�ملقرة  ه���ذه  �إنت" و���ش��اح��ب  �إم  "�ميني  ����ش��م��ه  ل��رج��ل 
"�إمينحوتب  للملك  �شكر"   - "بتاح  معبد  يف  ك��اه��ن، 
وجد  "�إخناتون"  و�ل���د  وه��و   ،18 �الأ���ش��رة  يف  �لثالث" 
لالأق�شر،  �لغربي  �لر  يف  و�ملقرة  �آمون"،  عنخ  "توت 
من�شدة  "نيفرتريي" وهي  ��شمها  �لكاهن  هذ�  وزوج��ة 
دينية لالإله "�إمين" ويف �شورها يف �ملقرة كانت تلب�س 

مالب�س طويلة مغطاة لونها مييل �إىل �الأحمر".

جوي كينج خالل ح�سورها العر�ش الأول لفيلم )Moonfall( يف لو�ش اأجنلو�ش، هوليوود. ا ف ب

ريهانا ت�شتعر�ش حملها يف �شورة جديدة
�لعاملية  ريهانا  �شورة جديدة من حملها يف �شفحتها �خلا�شة على موقع  �لنجمة  ن�شرت 

�لتو��شل �الجتماعي.
�شجة  �أث���ار  م��ا  و��شعة  مبالب�س  بطنها  �نتفاخ  م�شتعر�شة  �حل��م��ام  د�خ��ل  ريهانا  وظ��ه��رت 
كبرية بني �ملتابعني �لذين عرو� عن حما�شهم ال�شتقبال مولودها �الأول. و�جلدير بالذكر 
�لتو��شل  �أن �شجت موقع  �لتي تن�شر فيها ريهانا �شورة من حملها بعد  �ملرة �الأوىل  �أنها 

�الجتماعي موؤخر�ً بخر حملها وت�شريب �شور مع زوجها باحلمل يف فرتة متقدمة.
بعد �نت�شار �أخبار حمل �لنجمة �لعاملية ريهانا من �آي�شاب روكي، برزت ت�شاوؤالت عديدة حول 

ردة فعل �أحباء ريهانا �ل�شابقني، وخ�شو�شاً �شديقها �ل�شابق ح�شن جميل.
وبعد تفح�س �شفحته �خلا�شة على موقع �لتو��شل �الجتماعي، تبني �أنه مل يقم بن�شر �أي 
حمتوى منذ ثالثة �أعو�م تقريباً، و�أنه مل يقم باأي ت�شريح �أو ردة فعل حول �ملو�شوع، ما 

�شدم �ملتابعني �للذين كانو� ينتظرون منه �أي ت�شرف.


