
   

رئي�س الدولة مينح �صفري �صربيا 
و�صام ال�صتقالل من الطبقة الأوىل 

•• اأبوظبي -وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الدولة،  �شتانيمري فوكي�شيت�س، �شفري جمهورية �شربيا لدى  �شعادة  اهلل، 
و�شام ال�شتقالل من الطبقة الأوىل مبنا�شبة انتهاء مهام عمله يف الدولة، 
تقديراً للجهود التي بذلها خالل فرتة عمله يف الدولة، ما اأ�شهم يف تطوير 
املجالت. وقلد  العديد من  ال�شديقني يف  البلدين  العالقات بني  وتعزيز 
معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير دولة، ال�شفري ال�شربي الو�شام 
خ��الل ا�شتقباله ل��ه يف دي���وان ع��ام وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل يف 
اأبوظبي. واأعرب معاليه عن متنياته ل�شعادة ال�شفري بالتوفيق والنجاح يف 
عمله ، مثنياً على دوره خالل فرتة عمله يف تعزيز العالقات املتميزة بني 

دولة الإمارات وجمهورية �شربيا يف املجالت كافة.  )التفا�شيل �س2(

جندي فرن�شي من عملية برخان �شمال بوركينا فا�شو

بايدن يتحدث لل�شحافة عن تطورات الأو�شاع بني رو�شيا واأوكرانيا )ا ف ب( 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شمو  �شاحب  جمعت  قمة  اأبوظبي  يف  اأم�س  عقدت 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دب��ي رع��اه اهلل و�شاحب  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة 
البحرين ال�شقيقة و فخامة عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 
خاللها  بحثوا   .. ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
التعاون وتن�شيق املواقف جتاه خمتلف الق�شايا حمل 
على  التطورات  اآخر  اإىل  اإ�شافة   .. امل�شرتك  الهتمام 
امل�شرتكة  والتحديات  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني 

التي تواجهها املنطقة العربية.
ال��ت��ي ع��ق��دت يف ق�شر  ال��ق��ادة خ���الل قمتهم  وت��ط��رق 
التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  اإىل   ���� اأب��وظ��ب��ي  ال��وط��ن يف 
نفذتها ميلي�شيا احلوثي على مواقع ومن�شاآت مدنية 
بال�شتيني  ���ش��اروخ��ني  واإط��الق��ه��ا  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
تهديدا  ت�شكل  التي  اعتداءاتها  موا�شلة  الدولة  جتاه 
خطريا لأمن املنطقة وا�شتقرارها.. موؤكدين اأن هذه 
والأعراف  القوانني  كل  تنتهك  العدوانية  املمار�شات 
ال��دول��ي��ني.. ودعوا  وال�شلم  ب��الأم��ن  ال��دول��ي��ة ومت�����س 
املجتمع الدويل اإىل اتخاذ موقف موحد وحازم جتاه 

هذه امليلي�شيات وغريها من قوى الإرهاب وداعميها.
حممد بن را�شد وحممد بن زايد وحمد بن عي�شى وال�شي�شي خالل قمتهم    )وام()التفا�شيل �س3(

�صربات جوية للتحالف حت�صد 160 قتياًل حوثيًا

اأ�صوات تنادي بايدن بت�صنيف ميلي�صيا احلوثي اإرهابية
•• عوا�صم-وكاالت:

اإعادة  ب��اي��دن،  يف وق��ت ي��راج��ع فيه الرئي�س الأم��ريك��ي، ج��و 
دعوات  عقب  الإره���اب،  قائمة  على  احلوثي  ميلي�شيا  اإدراج 
هجمات  من  الأخ��ري  الت�شعيد  بعد  خ�شو�شا  لذلك  دولية 

على من�شاآت مدنية اأيدت اأ�شوات كثرية املو�شوع.
فقد اعترب تقرير اأمريكي اأن امليلي�شيا ت�شتويف جميع املعايري 
القانونية للت�شنيف، موؤكداً اأنها منظمة اأجنبية تنخرط يف 
ن�شاط اإرهابي يهدد م�شالح الوليات املتحدة، وذلك وفقاً ملا 

نقلته �شحيفة نا�شيونال اإنرت�شت الأمريكية.
واأ�شاف التقرير اأن احلوثيني اأطلقوا �شواريخ على مطارات 
التحتية  البنية  وا���ش��ت��ه��دف��وا  ع��دي��دة،  منا�شبات  يف  مدنية 

للطاقة املدنية، وهددوا ال�شحن الدويل.
اأداة  كل  ا�شتخدام  املتحدة  الوليات  اأن��ه يجب على  راأى  كما 
املدعومة من  امليلي�شيا  ال�شغط على عنا�شر  لزيادة  متاحة 
اإيران، الذين فعلوا كل ما يف و�شعهم لتقوي�س عملية ال�شالم 

يف اليمن.
الأربعاء،  اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  حتالف  اأع��ل��ن  ميدانياً، 

ومواقع  جبال  على  ال�شيطرة  اليمني  اجلي�س  اأعلن  كذلك 
ا�شرتاتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوباً.

الطريق  باجتاه  التقّدم  من  اجلنوبية  اجلبهة  على  ومتكن 
امليلي�شيات  خ�شائر  و���ش��ط  وال��ب��ي�����ش��اء،  م����اأرب  ب��ني  ال��راب��ط 

احلوثية النقالبية.
جاء ذلك بعدما ك�شف قائد اللواء 55 م�شاة، علي احلميدي، 
جبهات  يف  اأيامها  اأ�شواأ  تعي�س  امليلي�شيات  اأن  عن  اأي��ام،  قبل 
نحو  ان��ت�����ش��اراً  �شتحقق  اأن��ه��ا  بدخولها  ظنت  ال��ت��ي  اجل��وب��ة 
م��اأرب، خ�شو�شا بعدما عجزت يف جبهات الك�شارة وامل�شجح 

و�شرواح غرب املحافظة.
واأ�شار اإىل اأن اجلبهات اجلنوبية غدت مبثابة املحرقة لتلك 

الع�شابة الإجرامية، وفق قوله.
واأردف احلميدي قائاًل اإن املوازين على الأر�س تغريت، وذلك 
اليمني  العمالقة واجلي�س  األوية  اأحرزته  الذي  التقدم  بعد 
حما�شرة،  باتت  اإي���ران  ميلي�شيا  واإن  بيحان،  مديريات  يف 

ويجري التعامل معها من قبل قوات اجلي�س.
كذلك �شكر حتالف دعم ال�شرعية على ال�شربات اجلوية التي 

ينفذها على مدار ال�شاعة يف خمتلف اجلبهات القتالية.

حمافظات  يف  احلوثية  امليلي�شيا  �شد  ا�شتهدافاً   31 تنفيذ 
ماأرب والبي�شاء وتعز خالل ال� 24 �شاعة املا�شية.

اآلية   22 ت��ل��ك ال���ش��ت��ه��داف��ات دم���رت  اأن  ب��ي��ان،  واأ����ش���اف يف 
ع�شكرية للحوثيني وقتلت 160 عن�شراً من امليلي�شيا.

جاء ذلك بعدما بداأت قواته تنفيذ عملية ع�شكرية لأهداف 
الثالثاء،  اليمن،  حمافظات  من  وعدد  �شنعاء  يف  م�شروعة 

ك�شرورة ع�شكرية حلماية املدنيني من الهجمات العدائية.
ال��ي��م��ن��ي، مقطع  ال��ت��اب��ع للجي�س  الإع���الم���ي  امل��ك��ت��ب  ون�����ش��ر 
فيديو، الأربعاء، اأظهر معارك يف جبهة حريب، وتقّدم قوات 
املنطقة،  تلك  يف  النقالبية  امللي�شيات  مواقع  على  اجلي�س 
حريب  مديريتي  بني  الطرق  مفرتق  على  �شيطرته  معلنا 
والعبدية، وعلى منطقتي الفليحة والردهة يف جوبا ب�شكل 

كامل.
العمالقة  األوية  ب��اأن  العربية-احلدث،  مرا�شل  اأف��اد  يف حني 
اجلوبة  مديريتي  بني  الفا�شلة  ملعاء  عقبة  باجتاه  تتقدم 
م����اأرب، وت��خ��و���س م��ع��ارك م�شتمرة لدحر  وح��ري��ب ج��ن��وب 
امليلي�شيا  ���ش��ف��وف  وت��خ��ب��ط يف  ان��ه��ي��ار  و���ش��ط  احل��وث��ي��ني، 

املدعومة من اإيران.

االنقالب الع�صكري يف بوركينا فا�صو:

فرن�صا، مطالبة مبراجعة ا�صرتاتيجيتها ب�صكل عاجل !

بايدن يهدد مبعاقبة بوتني �صخ�صيًا اإذا غزت رو�صيا اأوكرانيا

كييف: القوات الرو�صية املحت�صدة غري كافية ل�صن هجوم
ليبيا  يف  ال�صحة  وزي��ر  حب�س 
احتياطيًا.. يف ق�صايا ف�صاد مايل

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  العام  النائب  مكتب  اأ�شدر 
علي  ال�����ش��ح��ة  وزي���ر  بحب�س  اأم����را 
على  احتياطيا  ووك��ي��ل��ه،  ال��زن��ات��ي 
وخمالفات  م����ايل  ف�����ش��اد  خ��ل��ف��ي��ة 
ال�شغوط  ب��ذل��ك  ل���ت���زداد  اإداري������ة، 
امل�شلطة على حكومة عبد احلميد 
حتّركا  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���دب���ي���ب���ة، 
برملانيا ي�شتهدف اإقالتها وتغيريها 

بحكومة اأخرى.
واأو�شح مكتب النائب العام يف بيان 
العاّمة  النيابة  اأّن  اأم�س،  �شحايف، 
ووكيل  ال���زن���ات���ي  ب��ح��ب�����س  اأم������رت 
ذمة  على  احتياطيا  ال�شحة  وزارة 
الكايف  الدليل  قيام  بعد  الق�شّية، 
ارت��ك��اب��ه��م��ا خمالفات  ع��ل��ى ���ش��ّح��ة 
مالية وا�شتغالل ال�شلطة للح�شول 

على منافع باملخالفة للقوانني.
اإجراء  بعد  الأم���ر  ه��ذا  ���ش��در  كما 
حتقيقات يف املخالفات املالية، التي 
املحا�شبة يف  دي����وان  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ش��ل 
التنمية  ميزانية  تنفيذ  خ�شو�س 
ال�شحة.  ل���ق���ط���اع  امل���خ�������ش�������ش���ة 
ووكيل  ال�شحة  وزي���ر  وا���ش��ت��ج��واب 
ع��دم مراعاة  ال���وزارة يف خ�شو�س 
لئحة العقود الإدارية يف تعاقدات 
التقيد  ع���ن  والإح����ج����ام  ال���ق���ط���اع 
التعاقد،  اأدوات  ا�شتعمال  مبعايري 
باأعمال  قيامهما  الأخ�����س  وع��ل��ى 
الأك�شجني  توليد  وح���دات  ت��وري��د 
اإىل  بن�شبة زي��ادة يف ال�شعر و�شلت 

.100%

الطوارئ  حالة  ترفع  اإثيوبيا 
الأمني التهديد  تراجع  مع 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت
الإثيوبي  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق 
ع��ل��ى رف���ع ح��ال��ة ال���ط���وارئ التي 
اأ�شهر  �شتة  مل��دة  فر�شها  اأن  �شبق 
ق��ب��ل ان��ت��ه��اء امل����دة امل���ق���رر ل��ه��ا يف 
يف  الأمنية  ال��ظ��روف  تغري  �شوء 

البالد.
اإث��ي��وب��ي��ا ف���ر����س حالة  واأع���ل���ن���ت 
الطوارئ يف نوفمرب بعد اأن قالت 
قوات من اإقليم تيغراي ال�شمايل 
خارج  مناطق  على  ا�شتولت  اإنها 
الإق��ل��ي��م وت��در���س ال��زح��ف �شوب 

العا�شمة اأدي�س اأبابا.
املا�شي  ال�شهر  احلكومة  وق��ال��ت 
تيغراي  ق���وات  ط���رد  اجل��ي�����س  اإن 
ب�شمال  وعفر  اأمهرة  اإقليمي  من 
ت�شريحات  ورف�������ش���ت  ال����ب����الد، 
قواتهم  باأن  املتمرد  الإقليم  قادة 
»فر�شة  خللق  طواعية  تراجعت 

لل�شالم«.

•• الفجر -خرية ال�صيباين

املنطقة  الثنني  يوم  انقالب  اأغ��رق 
التي  فرن�شا،  وم��وق��ف  املجهول.  يف 
ه��ي ع��ل��ى خ���الف م��ع م����ايل، ي���زداد 

�شعوبة.
�شيناريو  مي��ن��ع  اأن  مي��ك��ن  ����ش���يء  ل 
ف���ا����ش���و. هذا  ب���ورك���ي���ن���ا  ال���ك���ارث���ة يف 
الزي  ي��رت��دون  الإث��ن��ني، توجه جنود 
الوطني  ال��ت��ل��ف��زي��ون  اإىل  الع�شكري 
واأع����ل����ن����وا، اأم�������ام ال����ك����ام����ريا، اإق���ال���ة 
الرئي�س كابوري، الذي اختطف قبل 
الرجل  ين�شم  وهكذا  قليلة.  �شاعات 
ال��ق��وي اجل��دي��د ل��ل��ب��الد، امل��ق��دم بول 
نادي  اإىل  دام��ي��ب��ا،  �شانداوغو  ه��ري 
النقالبيني ال�شباب الذي يتو�ّشع يف 
املنطقة منذ �شيف عام 2020. بداأ 
امل�شل�شل يف مايل، �شحية اأول انقالب 
ثان،  انقالب  تاله  اأغ�شط�س،   18 يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  قال 
اإن���ه ���ش��ي��در���س ات��خ��اذ خ��ط��وة نادرة 
نظريه  ع���ل���ى  ع����ق����وب����ات  ب���ف���ر����س 
الرو�شي فالدميري بوتني، مبا�شرة 

اإذا غزت رو�شيا اأوكرانيا. 
�شيدر�س  ه���ل  ����ش���وؤال���ه  ع��ل��ى  ورداً 
غزا  اإذا  �شخ�شياً  ب��وت��ني  م��ع��اق��ب��ة 
اأوكرانيا، قال: نعم.. �شاأبحث ذلك.

اأن��ه قد يحرك على  بايدن  واأ�شاف 
 8500 م��ن  بع�شا  القريب  امل��دى 
اأم��ري��ك��ي ُو���ش��ع��وا يف حالة  ج��ن��دي 
لل�شحافيني  ب��اي��دن  وق���ال  ت��اأه��ب. 
اإىل  اإذا ذه��ب  اأن���ه  اأك���د لبوتني  اإن���ه 

اأوكرانيا ف�شتكون هناك عواقب.
امل��ت��ح��دة ب�شكل  ال���ولي���ات  وحت��ج��م 
قادة  على  عقوبات  فر�س  ع��ن  ع��ام 
الرئي�س  وفر�س  الأجنبية.  ال��دول 
ت���رام���ب عقوبات  دون���ال���د  ال�����ش��اب��ق 
نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  على 
الزعيم  وع��ل��ى   2017 يف  م����ادورو 
الإي����راين علي خامنئي يف  الأع��ل��ى 

.2019
اأخ������رى، ذك����ر البيت  ن��اح��ي��ة  وم����ن 
الثالثاء  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  الأب��ي�����س 
قوات  اإر����ش���ال  ي��ن��وي  ل  ب���اي���دن  اأن 
بعد  اأوكرانيا  اإىل  منفردة  اأمريكية 
 8500 نحو  وا�شنطن  و�شعت  اأن 
لطماأنة  ت���اأه���ب  ح���ال���ة  يف  ج���ن���دي 

بعد ت�شعة اأ�شهر، بقيادة نف�س العقيد 
ع��ا���ش��م��ي غ���وت���ا، 39 ع����اًم����ا، ال���ذي 
املدنيني.  م��ع  ال�شلطة  تقا�شم  �شئم 
امل���ج���اورة، راأى  ت�����ش��اد  يف الأث���ن���اء، يف 
عاًما،   38 العمر  م��ن  يبلغ  ���ش��اب��ط، 

الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �شركائها 
الع�شكرية  التعزيزات  مواجهة  يف 

الرو�شية.
ون���������ددت م���و����ش���ك���و ب���ال���ت���ه���دي���دات 
بفر�س  وا���ش��ن��ط��ن  ع���ن  ال�������ش���ادرة 
الرئي�س  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ع��ق��وب��ات 
م�شرية  بوتني،  فالدميري  الرو�شي 
النوع  ه����ذا  م���ن  خ���ط���وات  اأن  اإىل 
�شتكون غري فعالة و�شت�شر بجهود 

خف�س التوتر املرتبط باأوكرانيا.
الكرملني  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  وق���ل���ل 
قيمة  م�����ن  ب���ي�������ش���ك���وف  دم�����ي�����رتي 
مُينع  اأن���ه  اإىل  م�شريا  ال��ت��ه��دي��دات 
امل�شوؤولني الرو�س  اأ�شا�شا على كبار 

امتالك اأ�شول يف اخلارج.
لكنه ���ش��دد م��ع ذل���ك ع��ل��ى اأن���ه من 
����ش���اأن خ��ط��وة م���ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل اأن 

ي��ت��وىل من�شب  اأن  امل��ن��ا���ش��ب  اأن���ه م��ن 
الرئي�س من والده، يف حتد للد�شتور. 
ثم كانت غينيا منذ �شبتمرب، ودائماً، 
وف������ق ���ش��ي��غ��ة »م�������ش���ل���ح���ة الأم��������ة«.

)التفا�شيل �س10(

باجلهود  ك����ب����رية  ب����درج����ة  ت�������ش���ر 
فتيل  لنزع  الرامية  الدبلوما�شية 

التوتر حيال اأوكرانيا.
لل�شحافيني  ب���ي�������ش���ك���وف  وق��������ال 
اإنه  �شيا�شًيا، هذا الأمر لي�س موؤملًا، 

مدّمر.
اخلارجية  وزي������ر  ����ش���رح  ب��������دوره، 
الأربعاء  الأوكراين دميرتو كوليبا 
املحت�شدة  الرو�شية  القوات  اأن عدد 
ع��ل��ى احل����دود الأوك��ران��ي��ة ل يزال 
غري كاٍف ل�شّن هجوم وا�شع النطاق 

على بالده.
م���وؤمت���ر �شحايف  ك��ول��ي��ب��ا يف  وق����ال 
تهديًدا  ميثل  كبري،  العدد  ه��ذا  اإن 
غري  ال�شاعة  حتى  لكنه  لأوك��ران��ي��ا 
كاٍف ل�شّن هجوم وا�شع النطاق على 

طول احلدود الأوكرانية.

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

مواقــيت ال�صالة
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مهرجان ال�سيخ زايد مق�سد ا�ستثنائي 
ملتابعي فعاليات ال�سيارات الكال�سيكية

اأخبار الإمارات

ع�رص يالطا عاد: رهان 
فالدميري بوتني على التاريخ...!

عربي ودويل

اليوم.. منتخبنا يواجه نظريه ال�سوري يف 
اجلولة ال�سابعة من ت�سفيات املونديال

الفجر الريا�سي

جعجع ُيحذر لبنان من اإهدار املبادرة اخلليجية
•• بريوت-وكاالت:

ثمن رئي�س حزب القوات اللبنانية �شمري جعجع، املبادرة اخلليجية، واعترب اأنها اأعادت 
العتبار للق�شية اللبنانية، وثّبتت مطالب اللبنانيني يف وثيقة تعك�س روؤيتهم للخروج 

من الأزمة واإعادة لبنان اإىل �شابق عهده يف الزدهار وال�شتقرار.
عن  تنم  التي  املبادرة  هذه  جعجع  ي�شتغرب  مل  اللبنانية،  اجلمهورية  �شحيفة  وح�شب 
العي�س  مقومات  لتوفري  واللبنانيني،  لبنان  م�شلحة  على  ودائ��م  ثابت  خليجي  حر�س 

الكرمي ل�شعبه و�شط بيئة عربية حا�شنة و�شمن اإطار ال�شرعية الدولية.
اأنها خليجية وعربية ودولية  املبادرة  اأهمية هذه  واأك��د جعجع يف تغريدات عرب تويرت 
الطائف،  واتفاق  اللبناين،  بالد�شتور  باللتزام  التاريخية  اللبنانيني  مطالب  وجت�ِشد 
ومقررات اجلامعة العربية وقرارات ال�شرعية الدولية، وت�شِكل فر�شة حقيقية لإخراج 
لبنان من جهنم التي و�شل اإليها. و�شدد على حتذير رئي�س اجلمهورية واحلكومة من 
حداً  ت�شع  اإنقاذ  فر�شة  واللبنانيني  لبنان  على  ي�شِيع  ذلك  لأن  الفر�شة  هذه  اإ�شاعة 
لالنهيار املتوا�شل وُتخرج الدولة من دوامة الف�شل وتعيد. واأ�شار اإىل �شرورة مواكبة 
لبنان الر�شمي املبادرة اخلليجية بخطوات عملية، واإل فلن يتحمل هذا الفريق م�شوؤولية 

اإي�شال لبنان اإىل جهنم فح�شب، اإمنا تبعات الإ�شرار على اإبقائه يف جهنم.

التحقيق يف بارتي غيت:
�صو جراي، املراأة التي جتعل بوري�س جون�صون يرتعد

•• الفجر –خرية ال�صيباين

التي  للنتائج  و�شيكون  غيت،  بارتي  يف  للتحقيق  ج��راي  �شو  اختيار  مت 
�شتتو�شل اإليها تاأثري حا�شم على احلياة ال�شيا�شية يف اململكة املتحدة.

ان ال�شلطة ال�شيا�شية الربيطانية معلقة على �شفتيها، فكبرية املوظفني 
�شو جراي هي امل�شوؤولة عن قيادة التحقيق يف ال�شهرات التي ُنظمت يف 

داوننغ �شرتيت يف عّز احلجر ال�شّحي ال�شامل.   )التفا�شيل �س15(

متظاهرون يرددون �شعارات احتجاجا على مبادرة الأمم املتحدة )ا ف ب( 

�صودانيون يتظاهرون �صد مبادرة الأمم املتحدة حلل الأزمة 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

امل����ت����ظ����اه����ري����ن  اآلف  ت�����ظ�����اه�����ر 
للموؤ�ش�شة  امل��وؤي��دي��ن  ال�����ش��ودان��ي��ني 
�شد  الأرب���ع���اء  ب��ال��ب��الد  الع�شكرية 
مبادرة الأمم املتحدة الأخرية حلل 

الأزمة ال�شيا�شية يف ال�شودان.
اأمام مكتب مقر  وجتمع املحتجون 
للم�شاعدة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ع��ث��ة 
النتقالية يف ال�شودان )يونيتام�س( 
يف اخل��رط��وم، والتي ب��داأت يف وقت 
�شابق من هذا ال�شهر حمادثات مع 

الف�شائل ال�شودانية.
وح��م��ل امل��ت��ظ��اه��رون لف���ت���ات كتب 
املتحدة  الأمم  ت�������ش���ق���ط  ع���ل���ي���ه���ا 
الأمم  ط���ال���ب���وا مم���ث���ل  واآخ����������رون 
املتحدة يف اخلرطوم فولكر بريث�س 

بالعودة اإىل ديارهم.
وق�����������ال ح������ام������د ال����ب���������ش����ري اأح�������د 
املتظاهرين لفران�س بر�س ل نريد 

تدخال خارجيا يف بالدنا.

ويف العا�شر من كانون الثاين يناير، 
اأعلن بريث�س ر�شميا اإطالق مبادرة 
يقوم مبقت�شاها بلقاءات ثنائية مع 
الأطراف املختلفة يف حماولة حلل 

الأزمة ال�شيا�شية يف البالد.
املتحدة  الأمم  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  لكنه 
اأو  اأو م�شودة  ب��اأي م�شروع  لن تاتي 
روؤية حلل، وحتي لن ناأتي باقرتاح 

املختلف  الرئي�شية  الأمور  مل�شمون 
لأي  م�����ش��روع  نتبنى  ل��ن  و  ع��ل��ي��ه��ا، 

جانب.
وك���ان جمل�س ال�����ش��ي��ادة احل��اك��م يف 
اأعلن يف  الربهان  برئا�شة  ال�شودان 
الأمم  مببادرة  ترحيبه  �شابق  وقت 
املتحدة  ال��ولي��ات  وكذلك  املتحدة، 

وبريطانيا ودول عربية.

�شو جراي هي امل�شوؤولة عن التحقيق يف بارتي غيت

دعوا املجتمع الدويل اإىل اتخاذ موقف موحد وحازم جتاه ميلي�صيا احلوثي وغريها من قوى االإرهاب وداعميها

قمة اإماراتية بحرينية م�صرية لبحث التعاون امل�صرتك وق�صايا املنطقة
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اأخبـار الإمـارات

الرئي�س امل�صري يوؤكد ت�صامن بالده مع االإمارات جراء الهجوم االإرهابي االأخري 

حممد بن زايد وال�صي�صي يبحثان العالقات الأخوية وامل�صتجدات يف املنطقة

اأ�شفر عن وفاة واإ�شابة عدد  الذي 
اإدان��ة م�شر  من املدنيني .. موؤكداً 
لأي عمل اإرهابي تقرتفه ميلي�شيا 
احل���وث���ي ل���ش��ت��ه��داف اأم�����ن دول���ة 
وا�شتقرارها  و�شالمتها  الإم����ارات 
ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه 
للتعامل  اإج�����راءات  م��ن  الإم�����ارات 
ي�شتهدفها  اإره���اب���ي  ع��م��ل  اأي  م��ع 
الرا�شخ  م�����ش��ر  م���وق���ف  اإط������ار  يف 
الإمارات  وا�شتقرار  اأم��ن  دع��م  من 
العربية املتحدة والرتباط الوثيق 
واأمن  امل�شري  القومي  الأم��ن  بني 

الإمارات.
املوقف  ث����واب����ت  ف���خ���ام���ت���ه  واأك��������د 
امل�������ش���ري جت����اه ت�����ش��وي��ة الأزم������ات 
بالأ�شا�س  ترتكز  والتي  الإقليمية 
على تقوي�س التدخالت اخلارجية 
وحم�����ارب�����ة ال���ع���ن���ف واجل���م���اع���ات 
واحلفاظ  والإره���اب���ي���ة  امل��ت��ط��رف��ة 
الوطنية،  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  على 
وذل������ك ب���ه���دف ا����ش���ت���ع���ادة الأم�����ن 
تعاين  التي  ال��دول  يف  وال�شتقرار 
واحليلولة  الأزم���������ات،  ت��ل��ك  م���ن 
الإقليمي..  لالأمن  تهديدها  دون 
ال�شف  ووح���دة  التكاتف  اإن  وق���ال 

ال�شقيقة  تخطوها  التي  املت�شارعة 
التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  م�شر 
ل�شناعة  وال���ن���وع���ي���ة  احل����ي����وي����ة 
م�������ش���ت���ق���ب���ل م���������ش����ت����دام وم����زده����ر 
ك���م���ا ثمن  امل���ق���ب���ل���ة.  لأج����ي����ال����ه����ا 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نهيان موقف م�شر جتاه  اآل  زاي��د 
املواقع  على  احلوثية  الع��ت��داءات 
الإمارات  دولة  يف  املدنية  واملن�شاآت 
اأخ���ي  ال��ف��ر���ش��ة  اأن��ت��ه��ز  وقال"   ..
فخامة الرئي�س..لأعرب عن �شكرنا 
واعتزازنا مبواقف م�شر ال�شقيقة 
اإثر  الإم���ارات  دول��ة  املت�شامنة مع 
العتداءات الإرهابية الأخرية على 
اأرا���ش��ي��ه��ا .. وه���ي م��واق��ف جت�شد 
حماية  يف  الأ���ش��ي��ل��ة  م�شر  ث��واب��ت 
اإن  ���ش��م��وه  وق����ال  املنطقة".  اأم����ن 
مت�شارعة  تطورات  ت�شهد  املنطقة 
وحت���دي���ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ط��ل��ب منا 
والت�شاور  ال��ت��ع��اون  تعزيز  جميعاً 

للحفاظ على اأمنها وا�شتقرارها.
الرئي�س  فخامة  اأع��رب  جانبه  من 
امل���������ش����ري ع������ن �����ش����ك����ره حل����ف����اوة 
والوفد  به  الذي حظي  ال�شتقبال 
العالقات  متانة  امل��راف��ق..م��وؤك��داً 

وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
يف مقدمة م�شتقبلي فخامته لدى 
مطار  اإىل  املرافق  والوفد  و�شوله 

الرئا�شة يف اأبوظبي.
مرا�شم  ال����ب����الد  ل�����ش��ي��ف  وج������رت 
و�شوله  ل����دى  ر���ش��م��ي��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
ا�شطحب  ح���ي���ث  ال����وط����ن  ق�����ش��ر 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان فخامة الرئي�س عبد 
الفتاح ال�شي�شي اإىل من�شة ال�شرف 
وع���زف ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي لكل من 
م�شر  وجمهورية  الإم����ارات  دول���ة 
املدفعية  اأط��ل��ق��ت  فيما  ال��ع��رب��ي��ة.. 
فخامة  بزيارة  ترحيبا  طلقة   21
الرئي�س امل�شري وا�شطفت ثلة من 

حر�س ال�شرف حتية لفخامته.
امل�شري  الرئي�س  فخامة  و�شافح 
.. �شمو ال�شيوخ وامل�شوؤولني الذين 
اإىل  ب��زي��ارت��ه �شيفا ع��زي��زا  رح��ب��وا 

دولة الإمارات.
ال�شتقبال..�شمو  يف  ك����ان  ف��ق��د 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع  ال�����ش��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

الق�شايا  ت���ط���ورات  اإىل  امل�����ش��ري 
الإقليمية والدولية حمل الهتمام 
امل�����ش��رتك وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر 
امل�شتجدات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب�شاأنها.. 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
التي  والأزم��������������ات  وال����ت����ح����دي����ات 
وت��ق��ف عائقاً  دول��ه��ا  بع�س  ت��واج��ه 
وحتقيق  وتنميتها  تقدمها  اأم����ام 
هذا  يف  ا����ش���ت���ق���راره���ا..م���وؤك���دي���ن 
العمل  ت��ف��ع��ي��ل  اأه���م���ي���ة  ال�������ش���ي���اق 
العربي امل�شرتك مبا يحقق الأمن 
والتنمية  وال�����ش��الم  وال���ش��ت��ق��رار 

للمنطقة و�شعوبها.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأن العالقات بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وجمهورية م�شر العربية تاريخية 
دائماً  وه��ن��اك   .. متينة  واأخ���وي���ة 
رغبة م�شرتكة ومتجددة لتعزيزها 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
القت�شادية وال�شتثمارية وغريها 
من املجالت التي ت�شهد با�شتمرار 

تقدماً وتطوراً.
اللقاء..عن  خ��الل  �شموه  واأع���رب 
باخلطوات  واه���ت���م���ام���ه  ���ش��ع��ادت��ه 

يعد من  امل��واق��ف  وات�����ش��اق  العربي 
اأقوى ال�شبل الفعالة لدرء املخاطر 
العربي  ال���وط���ن  ع���ن  اخل���ارج���ي���ة 

ككل.
و�شدد الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي 
على ما ي�شكله اأمن دول اخلليج من 
 .. امل�شري  القومي  امتداد لالأمن 
به  بامل�شا�س  ال�شماح  ع��دم  م��وؤك��داً 
له  تتعر�س  ملا  بفعالية  والت�شدي 
من تهديدات ورف�س اأية ممار�شات 

ت�شعى اإىل زعزعة ا�شتقرارها.
واأكد اجلانبان يف ختام الجتماع.. 
م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل م���ع���اً م���ن اأج���ل 
الإقليمية  ل��ل��ت��دخ��الت  ال��ت�����ش��دي 
والتق�شيم  الفرقة  بث  وحم���اولت 
بني دول املنطقة والتعاون كونهما 
املخاطر  مل��واج��ه��ة  واح�����دة  ج��ب��ه��ة 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���س لها 
راأ�شها  وع���ل���ى  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

الإرهاب والدول الداعمة له.
ال�شي�شي  عبدالفتاح  فخامة  وك��ان 
العربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
اإىل دولة  ال�شقيقة قد و�شل ام�س 
الإم��ارات العربية املتحدة يف زيارة 

ر�شمية اإىل الدولة.

وما  وقوتها  الإماراتية   - امل�شرية 
وحر�س  خ�شو�شية  من  به  تتميز 
م�������ش���ر ع����ل����ى ت����ط����وي����ر ال����ت����ع����اون 
فيه  ملا  الوثيق  الثنائي  والتن�شيق 
ال�شقيقني  ال�����ش��ع��ب��ني  م�����ش��ل��ح��ة 
والأمة العربية، خا�شًة من خالل 
اللقاءات  ان��ع��ق��اد  وت�����رية  ت��ك��ث��ي��ف 
من  امل�شوؤولني  كبار  ب��ني  الثنائية 
للتن�شيق  دوري���ة  ب�شورة  البلدين 
التطورات  جتاه  واملتبادل  احلثيث 
ت�����ش��ه��ده��ا حالياً  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة 
وتعزيز  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 
العربي  وال���ع���م���ل  ال�����ش��ف  وح�����دة 
مواجهة  يف  امل�شرتك  والإ���ش��الم��ي 

خمتلف التحديات الإقليمية.
زي����ارت����ه  اأن  ف���خ���ام���ت���ه  اأك�������د  ك���م���ا 
تاأتي  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  احلالية 
الوثيقة  ال��ع��الق��ات  مل�����ش��رية  دع��م��اً 
واملتميزة التي تربط البلدين وما 
وم�شتقبل  م�شري  م��ن  يجمعهما 
الثنائي  للتعاون  وت��ع��زي��زاً  واح���د، 
يف  الأ���ش��ع��دة..جم��دداً  على جميع 
تاأكيده ت�شامن م�شر  هذا الإط��ار 
الإمارات  دول��ة  مع  و�شعباً  حكومة 
ج���راء ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي الأخري 

•• اأبوظبي -وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
عبدالفتاح  وف���خ���ام���ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 
العربية ال�شقيقة اأم�س.. العالقات 
الأخوية الرا�شخة وخمتلف جوانب 
ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل امل�������ش���رتك بني 
جميع  يف  تنميته  و�شبل  البلدين 
م�شاحلهما  يحقق  مب��ا  امل���ج���الت 
اإىل موا�شلة  املتبادلة وتطلعاتهما 
التقدم والتنمية ال�شاملة .. اإ�شافة 
الإقليمية  ال��ق�����ش��اي��ا  جم��م��ل  اإىل 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.
ج��اء ذل��ك خ��الل ا�شتقبال �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  اأم�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�����ش��ري وال��وف��د امل��راف��ق يف ق�شر 
�شموه  ورح��ب   .. باأبوظبي  الوطن 
الفتاح  عبد  الرئي�س  اأخيه  ب��زي��ارة 
�شعادته  ع���ن  م��ع��رب��اً   .. ال�����ش��ي�����ش��ي 
اإليه  ون��ق��ل   .. ب���ه  ال��ل��ق��اء  ب��ت��ج��دد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ومت��ن��ي��ات��ه له 
ومل�شر  وال��ع��اف��ي��ة  ال�شحة  م��وف��ور 
التقدم  دوام  و���ش��ع��ب��ه��ا  ال���ع���زي���زة 
وال�شتقرار .. فيما حمله فخامته 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته 
الدولة واأطيب متنياته له بال�شحة 
الإم��ارات مزيداً  ولدولة  وال�شعادة 
من التطور والزدهار. وا�شتعر�س 
����ش���م���وه وف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س عبد 
التعاون  م�شارات  ال�شي�شي  الفتاح 
امل�شرتك الذي ي�شهد منواً متزايداً 
املجالت  يف  خا�شة  نوعياً  وتطورا ً
والقت�شادية  التنموية  احل��ي��وي��ة 
الواعدة  وال��ف��ر���س  وال�شتثمارية 
ال��ت��ع��اون مبا  ه��ذا  ق��اع��دة  لتو�شيع 
للبلدين  املتبادلة  امل�شالح  يحقق 

و�شعبيهما ال�شقيقني.
والرئي�س  ����ش���م���وه  ت����ط����رق  ك���م���ا 

اأب���وظ���ب���ي وال���ف���ري���ق �شمو  لإم������ارة 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
طحنون  ال�شيخ  و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زايد  بن 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
اآل نهيان  ال�شيخ عبد اهلل بن زايد 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن حممد 
املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأبوظبي  مكتب  رئي�س  التنفيذي 
التنفيذي و�شمو ال�شيخ حمدان بن 
اآل نهيان ومعايل  زاي��د  حممد بن 
ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة 
ومعايل  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  يف 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي�����ر 
امل��ت��ق��دم��ة وم��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ش��ام�����ش��ي 
الوطني  لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
التنفيذية  ال�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
ومعايل  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق 
القوات  اأرك������ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
امل�شلحة ومعايل اللواء فار�س خلف 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  امل���زروع���ي 

اأبوظبي ع�شو املجل�س التنفيذي.
الرئي�س  ف���خ���ام���ة  ي����راف����ق  ف��ي��م��ا 
معايل  ال�����ش��ي�����ش��ي..  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
اخلارجية  وزي�����ر  ���ش��ك��ري  ���ش��ام��ح 
امل�شري و�شعادة اللواء عبا�س كامل 
العامة  امل���خ���اب���رات  ج���ه���از  رئ��ي�����س 
اأحمد علي  اللواء  امل�شرية و�شعادة 
اجلمهورية  رئ��ا���ش��ة  دي���وان  رئي�س 
عبدالنبي  حم�شن  ال��ل��واء  و�شعادة 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
�شوكت  م�شطفى  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة 
و�شعادة  اجلمهوري  احلر�س  قائد 
�شريف البديوي �شفري م�شر لدى 

الدولة.

النيابة العامة ت�صتدعي مروجي فيديوهات ت�صر مب�صالح اأمن الدولة
•• اأبوظبي -وام: 

مقاطع  تداولهم  بعد  الأ�شخا�س  من  عددا  العامة  النيابة  ا�شتدعت 
دفاعات  ت�شدي  تظهر  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  على  فيديو 
الدولة ملحاولت ميلي�شيا احلوثي الرهابية ا�شتهداف بع�س املن�شاآت 
احليوية يف الدولة. وحذرت النيابة العامة من اأن مثل هذه املقاطع 
اأمن  اأن مت�س  تعر�س من�شاآت حيوية وع�شكرية للخطر ومن �شاأنها 
ال�شام�شي  �شيف  حمد  الدكتور  امل�شت�شار  واأك��د  املجتمع.  وا�شتقرار 
الرادعة  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  �شيتم  اأنه  للدولة  العام  النائب 
حيال من ين�شرون هذه املواد.وحذر النائب العام اأفراد املجتمع من 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  امل��واد  ه��ذه  وت��داول  ن�شر  خماطر 

داعيا اإىل اللتزام بالقوانني ال�شارية يف الدولة.

وقال  املجتمع.  يف  البلبلة  اث���ارة  �شاأنها  م��ن  خمالفتها  اأن  اإىل  ونبه 
امل�شاهمة يف  اأف��راد املجتمع بعدم  اإننا نراهن على وعي  العام  النائب 

تداول مثل هذه املواد املمنوعة قانونا.
كما نبه النائب العام اإىل اآثار وخماطر ال�شائعات وما تلحقه بالدولة، 
وما  املجتمعي  ال�شلم  تهديد  ح��د  اإىل  ت�شل  ق��د  �شلبية  نتائج  م��ن 
ي�شاحبها من خلق حالة من الذعر واخلوف بني الأفراد دون اأ�شباب 

حقيقية ولأ�شباب ل اأ�شل لها يف الواقع.
واأكد اإن موؤ�ش�شات الدولة تنتهج كافة اأ�شكال ال�شفافية يف اإف�شاحها عن 
احلقائق واملعلومات، مو�شحا اأن النيابة العامة �شتبا�شر م�شوؤولياتها 
تلك اجلرائم ومرتكبيها حر�شا  بكل حزم جتاه  القانون  يف تطبيق 
على امل�شلحة العامة واأمن افراد املجتمع وحفاظا على النظام العام 

وال�شلم املجتمعي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون حاكم اأ�صرتاليا بذكرى يوم بالده

•• اأبوظبي-وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأ�شرتاليا،  اإىل فخامة اجلرال ديفيد هرييل حاكم عام  اهلل برقية تهنئة 
وذلك مبنا�شبة ذكرى يوم ا�شرتاليا.   كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ه��رييل.  وبعث  ديفيد  اجل��رال  فخامة 
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  را�شد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل �شكوت موري�شون رئي�س وزراء اأ�شرتاليا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الهند بيوم اجلمهورية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند وذلك 
مبنا�شبة يوم اجلمهورية لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  اهلل" و�شاحب 
اإىل فخامة  امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  الأعلى للقوات  القائد  نائب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب  الهند.  رئي�س جمهورية 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم 

مماثلتني اإىل دولة ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.

رئي�س الدولة مينح �صفري �صربيا و�صام ال�صتقالل من الطبقة الأوىل 
•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان رئي�س  منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شفري  فوكي�شيت�س،  �شتانيمري  �شعادة  "حفظه اهلل"،  الدولة 
جمهورية �شربيا لدى الدولة، و�شام ال�شتقالل من الطبقة 
الأوىل مبنا�شبة انتهاء مهام عمله يف الدولة، تقديراً للجهود 
التي بذلها خالل فرتة عمله يف الدولة، ما اأ�شهم يف تطوير 
من  العديد  يف  ال�شديقني  البلدين  بني  العالقات  وتعزيز 

املجالت.
وق��ل��د م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي حم��م��د ال�����ش��اي��غ وزي���ر دولة، 

عام  دي��وان  يف  له  ا�شتقباله  خالل  الو�شام  ال�شربي  ال�شفري 
اأب��وظ��ب��ي. واأع����رب  ال����دويل يف  وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
يف  والنجاح  بالتوفيق  ال�شفري  ل�شعادة  متنياته  عن  معاليه 
عمله ، مثنياً على دوره خالل فرتة عمله يف تعزيز العالقات 
املجالت  الإم��ارات وجمهورية �شربيا يف  دول��ة  املتميزة بني 
كافة. من جانبه، اأعرب �شعادة فوكي�شيت�س عن بالغ تقديره 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  و�شكره 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
 م�شيداً بال�شيا�شة احلكيمة ل�شموه، ول�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
للقوات امل�شلحة ، م�شرياً اإىل الإجنازات التي حققتها الدولة 
القيادة  والتي تعك�س حر�س  املا�شية  خالل اخلم�شني عاما 
وط��م��وح��ه��ا ل��الرت��ق��اء مب��ك��ان��ة ال���دول���ة اإىل م�����ش��اف الدول 

املتقدمة.
اجلهات  جلميع  بال�ش������كر  ال�ش������فري  �ش������عادة  وتق������دم 
احلكومية يف الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر 
الإيجابي يف جناح مهمته يف توطيد العالقات بني البلدين 

ال�شديقني.

الوطني الحتادي يدين الهجمات الإرهابية احلوثية على من�صاآت ومناطق مدنية يف الإمارات
•• اأبوظبي -وام:

اإدان���ت���ه وا���ش��ت��ن��ك��اره ال�شديدين  اأع����رب امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ع��ن 
التي  البالي�شتية،  وال�شواريخ  امل�شرية  بالطائرات  الإره��اب��ي��ة  للهجمات 
اأر�س  ُم�شتهدفة من�شاآت ومناطق مدنية على  بها جماعة احلوثي  قامت 

دولة الإمارات.
واأكد املجل�س - يف بيان له - اأن هذه الأعمال اجلبانة تخالُف كلَّ القوانني 
الدولية والأعراف الن�شانية والأخالقية، ومُتثُل تهديداً مبا�شراً لالأمن 
لالإرهاب وتهديدا مبا�شرا  ن�شراً  وا�شتقراره ومتثل  العربي ووحدة �شفه 

لل�شلم والأمن الدوليني.

املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ت��اله  ال���ذي  البيان  ن�س  يلي  وفيما 
النعقاد  دور  من  الرابعة  اجلل�شة  اأع��م��ال  م�شتهل  يف  الحت���ادي  الوطني 
العادي الثالث للف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر التي عقدت اليوم يف قاعة 

زايد مبقر املجل�س يف اأبوظبي.
ال�شديدين  وا�شتنكارِه  اإدان��ت��ِه  ع��ن  ُي��ع��رُب  الحت���ادي  الوطني  املجل�َس  اإنَّ 
التي  البالي�شتية،  وال�شواريخ  املُ�شرية  بالطائراِت  الإره��اب��ي��ِة  للهجماِت 
اأر�ِس  ُم�شتهدفًة من�شاآٍت ومناطَق مدنيًة على  بها جماعُة احلوثي  قامت 

الإماراِت.
اإنَّ املجل�َس، اإذ يندُد بهذه الأعماِل اجلبانِة التي تخالُف كلَّ القواننِي الدوليِة 
والأعراِف الن�شانيِة والأخالقيِة، وهو اإذ ُي�شرُي اإىل اأنَّ هذه الهجماِت مُتثُل 

تهديداً مبا�شراً لالأمِن العربي ووحدِة �شفه وا�شتقراِره، متاما مثلما هي 
متثُل ن�شراً لالإرهاِب وتهديداً مبا�شراً لل�شلِم والأمِن الدوليني.

فاإنه، وهو الذي مُيثُل كلَّ �شعِب الإماراِت، يوؤكُد على الدواِم وقوَفه الكامَل 
�شالمِة  على  ِحفاظاً  تتخُذها  التي  الإج���راءاِت  بكل  الر�شيدِة  قيادِته  مع 
ربوع  كلِّ  يف  احليوية  ومن�شىاآتنا  ومكت�شباتنا  و�شيادتنا  واأمننا  مواطنينا 
الإماراِت الغاليِة، وُي�شيُد يف ذاِت الوقِت بب�شالِة قواِتنا امل�شلحة ودفاعاتِها 

التي ت�شدت لهذه الهجماِت الإرهابيِة.
ويف هذا ال�شياِق، فاإن املجل�َس ُيعرُب عن �شكرِه وتقديِره لكلِّ املواقِف الدوليِة 
ومنظماٌت  و�شديقٌة  �شقيقٌة  وبرملاناٌت  عديدٌة  دوٌل  تبنتها  التي  املُ�شرفِة 
الإماراِت  دول��ِة  حل��ِق  وتاأييَدها  تكاتَفها  اأظ��ه��رت  والتي  ودول��ي��ٌة،  اإقليميٌة 

تلك  اأظهرت  كما  و�شعِبها،  ها  اأر�شِ عن  لتدافَع  الو�شائل  ك��لَّ  تتخَذ  اأن  يف 
املكانَة الدوليَة املتميزَة لدولِة الإم��ارات، وَم��ردوَد �شيا�شِتها  اأي�شاً  املواقُف 
اخلارجيِة احلكيمِة واملعتدلِة، الإخوُة والأخواُت، اإننا على ثقٍة باأنَّ التاريَخ 
�شوف ي�شجُل كيف اأن هجماِت الغدِر على دولتنا هي مواقٌف توؤكُد الإدانَة 
وال�شتنكاَر والتنديَد بهجماِت الغدِر جلماعِة احلوثيني واأعوانِهم، و�شوَف 
ي�شجُل التاريُخ، اأي�شاً، كيف وقفت دولُة الإمارات �شاخمًة بقيادتِها احلكيمِة، 
عزيزًة ب�شعبِها الويف لبلده ولقيادته، قويًة بقواِتها البا�شلِة، فخورًة بوقوِف 
العامِل احلِر املتح�شِر معها يف هذه الظروِف. حفَظ اهلُل دولتنا، واأداَمها داَر 
خرٍي وعٍز و�شالٍم لأهِلها ولكلِّ الباحثني عن الأمِن والأمان ِوال�شالِم. واهلل 

امل�شتعان وبعونه يكوُن التوفيُق وال�شداُد، اإنه نعَم املوىل وِنعم الن�شري .
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اأخبـار الإمـارات
الربملان الدويل للت�صامح وال�صالم يدين الهجمات الإرهابية مللي�صيا احلوثي على من�صاآت مدنية بالإمارات

•• موروين-وام: 

الإرهابية  ..الهجمات  بالإجماع  وال�شالم  للت�شامح  الدويل  الربملان  اأدان 
العربية  الإم��ارات  بدولة  مدنية  من�شاآت  على  الإرهابية  احلوثي  مللي�شيا 

املتحدة.
ويف اجلل�شة الثامنة لهم يف مقر برملان جمهورية جزر القمر وبح�شور 
فخامة رئي�س جمهورية جزر القمر غزايل عثمان ومعايل رئي�س الربملان 
ال��ق��م��ري م�����ش��رتدوي��ن ع��ب��ده اأ���ش��در اأع�����ش��اء ال��ربمل��ان ال���دويل للت�شامح 
اإدانة  اأك����دوا خ��الل��ه  بيانا  ال��ع��امل  دول���ة ح��ول   15 ل���  املمثلون  وال�����ش��الم 
الربملان باأ�شد العبارات الهجمات الإرهابية التي �شنتها ملي�شيات احلوثي 
الرهابية على من�شاآت مدنية بدولة الإم��ارات العربية املتحدة وطالبوا 

املجتمع الدويل بالتدخل الفوري من اأجل ردع هذه امللي�شيات الإرهابية 
طالب  كما  الدوليني.كما  وال�شلم  لالأمن  تهديد  من  ت�شكله  ما  ووق��ف 
ب����اإدراج ملي�شيا  ال��ع��امل  واملنظمات ح��ول  ال���دول  وك��اف��ة  ال���دويل  املجتمع 

احلوثي �شمن املنظمات الرهابية .
واأكدت الدول امل�شاركة دعمها لدولة الإمارات العربية املتحدة يف مواجهة 
كل ما يهدد اأمنها وا�شتقرارها، من اأجل اأن ت�شتمر يف م�شريتها امل�شرفة 

يف رعاية ال�شالم والت�شامح حول العامل".
جمهورية  القمر،  جزر  واله�������ر�شك،  ال������بو�شنة  الجتم������اع  يف  �ش������ارك 
املال����ديف،  ج�����زر  غامبي������ا،  اجلاب��������ون،  اأثي������وبيا،  العربية،  م�ش����ر 
موزمبيق، نيبال، نيجرييا، مقدونيا ال�شمالية، �شي�شيل، اأوغندا، الكونغو، 

كرواتيا.

خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية اإثيوبيا يدين الإرهاب احلوثي ويوؤكد ت�صامن بالده الكامل مع الإمارات
•• اأبوظبي -وام: 

الهجوم  ب�شدة  الدميقراطية  الفيدرالية  اإثيوبيا  جمهورية  اأدان���ت 
مدنية  ومن�شاآت  مناطق  على  الإرهابية  احلوثي  مليلي�شيا  الإره��اب��ي 
على الأرا�شي الإماراتية - والذي وقع يوم 17 يناير اجلاري - وذلك 
خالل ات�شال هاتفي بني �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل دم��ق��ي م��ك��ون��ن ن��ائ��ب رئي�س 

الوزراء ووزير اخلارجية الإثيوبي.

واأكد معاليه - خالل الت�شال الهاتفي - اإدانته وا�شتنكاره ال�شديدين 
لهذه العتداءات الإرهابية التي اأ�شفرت عن �شقوط �شحايا مدنيني 
، وت�شامن بالده الكامل مع دولة الإمارات يف كافة الإجراءات التي 

تتخذها ل�شون اأمن و�شالمة مواطنيها و�شيادة اأرا�شيها.
لكافة  انتهاكا  ي�شكل  الإره��اب��ي  الهجوم  ه��ذا  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
باأ�شرها  املنطقة  وا�شتقرار  اأمن  الدولية ويهدد  والأع��راف  القوانني 
.. معربا عن تعازيه يف �شحايا هذه العتداءات الإرهابية ومتنياته 

بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

دعوا املجتمع الدويل اإىل اتخاذ موقف موحد وحازم جتاه ميلي�صيا احلوثي وغريها من قوى االإرهاب وداعميها

قمة يف اأبوظبي جتمع قادة الإمارات و البحرين و م�صر لبحث التعاون امل�صرتك وق�صايا املنطقة

مدنية يف دولة الإمارات واإطالقها �شاروخني بال�شتيني جتاه الدولة موا�شلة 
اعتداءاتها التي ت�شكل تهديدا خطريا لأمن املنطقة وا�شتقرارها.. موؤكدين 
الدولية ومت�س  والأع��راف  القوانني  كل  تنتهك  العدوانية  املمار�شات  اأن هذه 
اتخاذ موقف موحد  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ودع��وا  الدوليني..  وال�شلم  بالأمن 

وحازم جتاه هذه امليلي�شيات وغريها من قوى الإرهاب وداعميها.
ت�شامن  امل�شري  الرئي�س  وفخامة  البحرين  ملك  اجل��الل��ة  �شاحب  اأك��د  و 

مملكة البحرين ال�شقيقة و فخامة عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر 
خمتلف  جت��اه  امل��واق��ف  وتن�شيق  التعاون  خاللها  بحثوا   .. ال�شقيقة  العربية 
الق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك .. اإ�شافة اإىل اآخر التطورات على ال�شاحتني 

الإقليمية والدولية والتحديات امل�شرتكة التي تواجهها املنطقة العربية.
اإىل   �� اأبوظبي  يف  الوطن  ق�شر  يف  عقدت  التي  قمتهم  خ��الل  ال��ق��ادة  وتطرق 
ومن�شاآت  م��واق��ع  على  احل��وث��ي  ميلي�شيا  نفذتها  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات 

ل�شمان  تتخذها  التي  اخل��ط��وات  كل  دعمهما  و  الإم���ارات  دول��ة  مع  بلديهما 
احلفاظ على اأمنها و�شالمة اأرا�شيها.

البلدان  بني  الت�شاور  و  التن�شيق  موا�شلة  اأهمية  قمتهم  خالل  القادة  اأك��د  و 
الق�شايا  يخدم  مبا  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  ب�شاأن  الثالثة 
هذه  جت��اه  م�شرتكة  روؤي���ة  �شياغة  اإىل  واحل��اج��ة  املنطقة  و���ش��ع��وب  العربية 

الق�شايا.

•• اأبوظبي -وام :

عقدت اأم�س يف اأبوظبي قمة جمعت �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��الل��ة  و�شاحب  امل�شلحة  للقوات 

الإمارات تطلق م�صروعا وطنيا لإجراء تقييم �صامل ملخاطر متويل انت�صار الت�صلح
•• اأبوظبي-وام:

واملكتب  الإره����اب  ومت��وي��ل  الأم����وال  غ�شل  مل��واج��ه��ة  التنفيذي  املكتب  اأط��ل��ق 
م�شروعاً  الت�شدير  و  ال�شترياد  لرقابة  اخلا�شعة  ال�شلع  للجنة  التنفيذي 
الت�شّلح يف دولة الإمارات  انت�شار  لإج��راء تقييم �شامل ملخاطر متويل  وطنياً 
املتوقع  من  حيث  املا�شية  الأ�شابيع  يف  تنفيذه  ب��داأ  وال��ذي  املتحدة،  العربية 

ا�شتكماله بحلول نهاية عام 2022.
ال�شترياد  ل��رق��اب��ة  ال�����ش��ل��ع اخل��ا���ش��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة  امل��ك��ت��ب  و���ش��ي��ت��وىل   
والت�شدير قيادة هذا امل�شروع باعتباره اجلهة املحلية التي تقود اآليات تنفيذ 
العقوبات املالية امل�شتهدفة، وذلك بالتن�شيق مع اأ�شحاب امل�شلحة يف القطاع 

احلكومي ومع القطاع اخلا�س يف الدولة.

دولة  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  الت�شلح  انت�شار  خماطر  تقييم  و�شي�شاعد 
النت�شار  مت��وي��ل  خم��اط��ر  لتحديد  اجل��دي��دة  املتطلبات  تنفيذ  يف  الإم����ارات 
وتقييمها وفهمها، بهدف و�شع تدابري منا�شبة للتحكم باملخاطر واحلد منها 

اأو تخفي�شها اإىل م�شتويات مقبولة.
املوارد  ا�شتخدام  بكيفية  يتعلق  فيما  الأبعاد  جميع  املخاطر  تقييم  و�شيغطي 
البيولوجية، مبا  اأو  الكيميائية  اأو  النووية  الأ�شلحة  املالية يف جمال تطوير 
يتم  التي  امل��زدوج  ال�شتخدام  ذات  وال�شلع  والتكنولوجيات  الو�شائل  ذل��ك  يف 
التزامات  على  اأي�شاً  التقييم  و�شريكز  العمليات.  ه��ذه  تنفيذ  يف  ا�شتغاللها 
القطاع اخلا�س مبا تن�س عليه اللوائح والقوانني الحتادية يف دولة الإمارات. 
غ�شل  ملواجهة  التنفيذي  للمكتب  العام  املدير  الزعابي  حامد  �شعادة  وعلق 
الأم��وال ومتويل الإره��اب على التقييم قائاًل : " توؤيد دول��ة الإم��ارات بقوة 

اآليات منع انت�شار الت�شلح كما تويل اأهمية كبرية للدور الرئي�شي الذي تلعبه 
اأدت  التي  امل�شاعي  بنجاح  �شعداء  ونحن  وال�شتثمار.  للتجارة  حيوي  كمركز 
اأول تقييم وطني �شامل ملخاطر متويل انت�شار الأ�شلحة ما يثبت  اإج��راء  اإىل 
اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات حالياً ملواجهة هذا التحدي الذي يحيط 
بالعديد من الدول حول العامل.  �شي�شاعدنا هذا التقييم على فهم املخاطر 
ال�شيا�شات  تعزيز  على  �شي�شاعدنا  مم��ا  تواجهنا  ال��ت��ي  التحديات  وحت��دي��د 
قبل  من  الأ�شلحة  انت�شار  متويل  ملكافحة  فعالة  اإج���راءات  وتنفيذ  الوقائية 
اجلهات القائمة يف دولة الإمارات.  كما �شت�شاهم اجلهود التي نبذلها يف زيادة 
وت�شجيع  املخاطر  ه��ذه  اأهمية  ح��ول  واخلا�س  العام  القطاعني  ل��دى  الوعي 
من  والتق�شي  الرقابة  اإج���راءات  حت�شني  يف  ال�شتمرار  على  املعنية  اجلهات 
القت�شادي  النظام  �شياق  الأ�شلحة يف  انت�شار  اأن�شطة متويل  احل��ّد من  اأج��ل 

واملايل العاملي". من جهته اأكد �شعادة طالل الطنيجي، مدير املكتب التنفيذي 
للجنة ال�شلع اخلا�شعة لرقابة ال�شترياد والت�شدير على دور املكتب يف قيادة 
امل�شروع وت�شكيل فرق العمل املتخ�ش�شة يف جمع املعلومات وحتليلها واإعداد 
تقرير يت�شمن كافة التهديدات ونقاط ال�شعف وخطط العمل الالزمة على 
الت�شلح  انت�شار  متويل  خماطر  تخفيف  بهدف  والفني  الت�شريعي  امل�شتويني 
اأن هذا امل�شروع �شيمنح الفر�شة لكافة  اإىل  وجتفيف منابعها. واأ�شار �شعادته 
اجلهات الوطنية لإب��راز جهودها يف مكافحة مثل هذا النوع من التهديدات 
اأن التقييم الوطني ملخاطر  ودوره��ا يف حماية النظام املايل العاملي.  م�شيفا 
على  الوطني  التعاون  �شبل  تعزيز  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  �شيعترب  الت�شلح  انت�شار 
للجنة  التنفيذي  واملكتب  القانون  اإن��ف��اذ  وجهات  الرقابية  اجلهات  م�شتوى 

ال�شلع.

�صرطة اأبوظبي : اإطالق عائلة �صامل يف جملة ماجد لتوعية الأطفال مروريا واأمنيا
•• اأبوظبي-وام: 

بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق  ع��ن  ل��الإع��الم،  اأبوظبي  م��ع 
امل�شورة  �شامل"  "عائلة  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
الأطفال  لتوعية  م��اج��د  جم��ل��ة  يف 
واجلمهور بدور واأهمية ال�شرطة يف 
من  اعتباراً  وذل��ك  املجتمع،  خدمة 

عدد فرباير املقبل.
املهريي  علي  حممد  العميد  وق��ال 
الأمني بقطاع  الإع��الم  اإدارة  مدير 
�شخ�شيات  اإن  ال����ق����ي����ادة  ������ش�����وؤون 
ت�شميم  م���ن  امل�������ش���ورة  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة 
وتن�شر  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  منت�شبي 

واأعيد  �شاماًل  ت��ط��وي��راً  �شهدت  ق��د 
جملة  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م���ن  ت�شميمها 

ماجد".
اأحمد  امل��ق��دم رك��ن  ق��ال  م��ن جانبه 
اإدارة  م��رك��ز  م��دي��ر  الكعبي  جمعه 
الإعالم  ب����اإدارة  املوؤ�ش�شية  ال�شمعة 
تتكون  �شامل"  "عائلة  اإن  الأم��ن��ي 
احلري�س  الأب  وه�����و  ����ش���امل  م����ن 
واللتزام  ال��وط��ن  ح��ب  غ��ر���س  على 
بالقوانني  والل����ت����زام  اأب���ن���ائ���ه،  يف 
وهي  وظبية  احل��م��ي��دة،  والأخ����الق 
اأبنائها  رع��اي��ة  ع��ل��ى  امل��واظ��ب��ة  الأم 
وت���ق���دمي ال��ن�����ش��ح والإر�����ش����اد لهم، 
بالإ�شافة اإىل الأب العود وهو والد 

حزام  واأه��م��ي��ة  للمركبة،  الأم��ام��ي��ة 
يف  ال�شالمة  وا���ش��رتاط��ات  الأم����ان، 
امل��ن��زل وامل���در����ش���ة، واح�����رتام العلم 
واملعلم، والولء للوطن وغريها من 
املو�شوعات الهامة باأ�شاليب مبدعة 

ومب�شطة تخاطب عقول ال�شغار.
واأ�����ش����اد ب�����دور جم��ل��ة م���اج���د التي 
املوجهة  امل��ج��الت  اأب����رز  م��ن  تعترب 
والتي  ال���ع���رب���ي  ال��ط��ف��ل  مل��خ��اط��ب��ة 
ت����ع����ر�����س جم����م����وع����ة م�����ن اأ����ش���ه���ر 
اأكرث  منذ  الكرتونية  ال�شخ�شيات 
اأربعة عقود، وتتميز مبحتواها  من 
املمتع واملتنوع الذي ي�شهم يف غر�س 
نفو�س  يف  الرتبوية  والقيم  املعرفة 

تثقيفية  ر�شائل  وتت�شمن  �شهرياً 
الأطفال  نفو�س  يف  ال��وع��ي  لغر�س 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ال����ت����ع����اون مع 
واأنظمة  ق��واع��د  وتطبيق  ال�شرطة 
مبختلف  وت����وع����ي����ت����ه����م  امل�������������رور، 
امل���و����ش���وع���ات الأم���ن���ي���ة م���ن خالل 
عليها  يتعرفون  جديدة  �شخ�شيات 

يف جملتهم املف�شلة ماجد.
كل  يف  �شتتناول  ال�شل�شلة  اأن  وذك��ر 
حلقة مو�شوعاً خمتلفاً مثل اأهمية 
ا�شتخدام كر�شي الأطفال املخ�ش�س 
ل��ل��م��رك��ب��ات مل���ن ه���م اأق����ل م���ن اأرب���ع 
الأطفال  جلو�س  وخطورة  �شنوات، 
املقاعد  يف  ���ش��ن��وات  ع�شر  �شن  حت��ت 

الأبناء.
ال�شركال،  م��رمي  قالت  جهتها  م��ن 
اأبوظبي  يف  ماجد  ات  من�شّ م��دي��رة 
مع  ال��ت��ع��اون  " ي�شعدنا  ل���الإع���الم: 
اإع�������داد هذه  اأب���وظ���ب���ي يف  ���ش��رط��ة 
التي  اجل��دي��دة  امل�����ش��ورة  ال�شل�شلة 
ملوا�شيع  ن���وع���ي���ة  اإ����ش���اف���ة  ت�����ش��ك��ل 
م�شتوى  ل���رف���ع  امل���وج���ه���ة  جم��ل��ت��ن��ا 
الوعي لدى الطفل العربي باأهمية 
على  احل���ف���اظ  يف  ال�����ش��رط��ة  ودور 
الر�شائل  وتن�شر  املجتمع،  �شالمة 
التي  والج���ت���م���اع���ي���ة  الأخ����الق����ي����ة 
تدعمها ماجد منذ ن�شاأتها، كما اأن 
امل�شورة  ال�شل�شلة  ه��ذه  �شخ�شيات 

�شما  وامل�شاعد  واأمنهم  و�شالمتهم 
اأداء  يف  وا�شعة  بخربة  تتمتع  والتي 
اجلمهور.  وخدمة  ال�شرطية  املهام 
قد  ل����الإع����الم  اأب���وظ���ب���ي  اأن  ي���ذك���ر 
ماجد"  "عامل  ت��ط��ب��ي��ق  اط���ل���ق���ت 
املنطقة  اأكرب مكتبة يف  الذي ي�شم 
الكرتونية  وال���ع���رو����س  ل���ل���ربام���ج 

احلنون  ال��ط��ي��ب  ال��ق��ل��ب  ذو  ���ش��امل 
ويدوه  وال��رتوي،  باحلكمة  املت�شف 
احلنونة  الطيبة  اجل��دة  وه��ي  اآمنه 
ك��ل من  اأح��ف��اده��ا، ف�شاًل ع��ن  على 
الأب��ن��اء خ��ال��د وغ��ي��ث وم��ب��ارك، اإىل 
يقدم  ال��ذي  �شقر  ال�شابط  جانب 
اجلمهور  خلدمة  املفيدة  الن�شائح 

امل���ب���ا����ش���رة واحل����ي����ة م����ن اإن���ت���اج���ات 
اإ�شافة  ال��ع��رب��ي��ة،  وب��ال��ل��غ��ة  اأ���ش��ل��ي��ة 
من  لالأطفال  متعددة  جت��ارب  اإىل 
حم���ت���وى ف���ي���دي���وج���رايف وجم���الت 
اإلكرتونية واألعاب تفاعلية، ومكتبة 
ال��غ��ن��ي��ة مب��ح��ت��واه��ا القدمي  م��اج��د 

واملعا�شر. 
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري 500،146 فح�صا ك�صفت عن 2،369 �صابة جديدة بفريو�س 

كورونا و1،201 حالة �صفاء
•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
 - "كوفيد  امل�شتجد  امل�شابة بفريو�س كورونا  وح�شر احل��الت 
اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني 
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خالل  جديدا  فح�شا   500،146
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،369 
جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 
 833،201 امل�شجلة  يبلغ جمموع احلالت  وبذلك  الالزمة، 

حالة.
 كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالت م�شابة نتيجة تداعيات 
الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   2،228 ال��دول��ة  يف 

املجتمع عن اأ�شفها وخال�س تعازيها وموا�شاتها لذوي املتوفني، 
باأفراد  مهيبة  امل�شابني،  جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع 
ل�����ش��ح��ة و�شالمة  والل����ت����زام ب��ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي ���ش��م��ان��اً 
1،201 حالة جديدة  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت  اجلميع.   كما 
19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة 
ال�شفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالة.  771،624

ال�صحة تعلن تقدمي 39،307 جرعات من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد19-" خالل  لقاح  39،307 جرعات من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 23،405،912 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 236.65 جرعة لكل 100 �شخ�س.
املناعة  اإىل  الو�شول  اإىل  19" و�شعياً   - " كوفيد  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  ذل��ك متا�شيا مع خطة  ياأتي 
 " فريو�س  على  وال�شيطرة  احل��الت  اأع��داد  تقليل  يف  �شت�شاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة 

كوفيد - 19".

كلية القانون بجامعة المارات تطرح برامج مبتكرة ملواكبة الروؤية  ال�صرتاتيجية الوطنية للخم�صني عامًا القادمة
••  العني-الفجر: 

اأك�������د ال����دك����ت����ور حم���م���د ح�������ش���ن ، 
الكادميية  لل�شوؤون  امل��دي��ر  نائب 
العربية  الإم��������������ارات   ب���ج���ام���ع���ة 
،اأن  القانون  كلية  عميد  املتحدة، 
الكلية تعمل  على تعزيز براجمها 
الال�شفية  واأن�شطتها  التعليمية 
ل�شمان ح�شول  الطلبة على اأعلى 
وت�شت�شرف  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م�����ش��ت��وي��ات 
الروؤية  امل�شتقبل  وتواكب  اآف����اق 
الوطنية ال�شرتاتيجية للخم�شني 

عاماً القادمة.
املبتكرة  الكلية  مناهج  ان  وق���ال   
�شوق  ل��ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ات  ��م��م��ت  ���شُ
لإكمال  واإع����داد  خريجني  العمل 
م�شريتهم العلمية بدرا�شة برامج 

درا�شات عليا واعدة. 
الهيئة  "تتاألف  ق���ائ���اًل،   واأ�شاف 
ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ن نخبة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
الذين  الأ����ش���ات���ذة  املتميزين  م��ن 
لتفوقهم  ودول��ي��اً  حملياً  ا�شتهروا 
الأكادميي ومل�شاهمتهم  املعرفية يف 
تطوير املجتمع وحل امل�شكالت يف 

اأكادميي تطرحه مع  �شمان دورية 
خمرجات  م�شتوى  على  القيا�س 
وم�شاقاتها.  بالإ�شافة  ال��ربام��ج 
لتعزيز  م�����ب�����ادرات  اع���ت���م���اد  اإىل 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ���ش��اه��م��ت يف رفع 
بداأت  كما  العلمي.  الن�شر   ن�شبة 
م�شاريع  اإع����������داد  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 
ماج�شتري  ب��ط��رح  برامج  خ��ا���ش��ة 
 ،2021 فرباير  منذ  متخ�ش�شة 
ومراجعة �شوابط  تاأليف املقررات 
يف  اإيجابي  ب�شكل  اأ�شهم  الدرا�شية 
زيادة اإقبال اأع�شاء  هيئة التدري�س 

على التاأليف
وت�شعى الكلية اإىل حتقيق جمتمع 
اآم�����ن وق�������ش���اء ع�����ادل م���ن خالل 
تفعيل  دور ال�شراكة املجتمعية من 
خ���الل ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن مذكرات 
ال�شراكات  جلنة  التفاهم  وت�شكيل 
وعالقات اخلريجني ملتابعة تنفيذ 
على  ال��ك��ل��ي��ة  ب��ن��وده��ا.ك��م��ا  تعمل 
باعتبارها  الدولية  ال�شمعة  تعزيز 
الأج����ن����دة  الوطنية  ب���رام���ج  اأح����د 
التفاعل  زي���ادة  خ��الل  م��ن  املئوية 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 

 الدولية من خالل عقد املوؤمترات 
الدولية ال�شنوية للكلية، وامل�شاركة 
 يف امل�شابقات الدولية. كما مت نقل 
لكليات  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ق��ر 
جامعة  اإىل  احل����ق����وق  العربية 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وفقاً 

لقرار احتاد  اجلامعات العربية. 
ال�����ق�����ان�����ون لأن  ك���ل���ي���ة  وت�����ه�����دف 
م�شتوى  على  رائ���دة  كلية  ت�شبح 
على  ال��ري��ادة  حتقق  واأن   املنطقة، 
يف  والإق��ل��ي��م��ي  امل��ح��ل��ي  امل�شتويني 
خالل  من  العلمي  البحث   جمال 
معاجلة الق�شايا املعا�شرة وامللحة 
املهن  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ال�������ش���ل���ة   ذات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة و���ش��وق ال��ع��م��ل، وذلك 
ابتكاري  تعليم  جامعي  ل��ت��ق��دمي 
ي���ح���اك���ي اأف�������ش���ل امل����م����ار�����ش����ات يف 
القانوين، ويقدم  خدمات  التعليم 
جمتمعية عالية اجلودة يف جمال 
القانون. و�شت�شعى الكلية  لتحقيق 
تلك الأه��داف املذكورة من خالل 
وتنفيذ  الربامج  واعتماد  تطوير 
ر�شالة  م���ع  امل��ت��واف��ق��ة  وامل�����ش��اري��ع 

اجلامعة. 

الفعاليات  م��ن  ع��دد  اإجن���از  ومت   ،
 والأن�شطة خالل الف�شل الدرا�شي 
الأول من العام اجلامعي -2021
عدد  ع��ق��د  �شيتم  ك��م��ا   ."  2022  
خالل  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  م��ن 
الف�شل  الدرا�شي الثاين من العام 
مثل    2022-2021 اجلامعي 
الثامن  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ال�شنوي 
وع����امل  "القانون  وال����ع���������ش����رون 
ق��ي��م  التعاي�س"  ت��ع��زي��ز  اأف�����ش��ل: 

املقرر عقده يف مار�س املقبل.    
واأكد اأن الكلية تعتمد نظام تعليمي 

اأع�شاء  كما  يركز  جمالت مهمة، 
اهتمامهم  ج���ل  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 
ال���ط���ل���ب���ة وي����ق����دم����ون لهم  ع���ل���ى 
وت�شارك  ودي���ة  بطريقة   الإر�شاد 
م�شابقات  يف  ب��ا���ش��ت��م��رار  ال��ك��ل��ي��ة 
دولية،  كم�شابقة "فيليب جي�شب" 
يف  ال�����ش��وري��ة  للمحاكم  ال��دول��ي��ة 
املتحدة،  وا����ش���ن���ط���ن  ب����ال����ولي����ات 
اإي"  "مونرو  ج���ائ���زة  وم�����ش��اب��ق��ة 
يف  للمحاكم  ال�شورية  ال��دول��ي��ة 
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  يف  اأك�������ش���ف���ورد 
"فيز وليامز"  للتحكيم  وم�شابقة 
التجاري الدويل بفيينا يف النم�شا، 
مع  طالب  الكلية  طلبة  ويتناف�س 
امل�شتوى  اأخرى على  كليات قانون 

الدويل. 
برنامج  ت��ع��زي��ز  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
الكلية  ط���رح���ت  ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
)املاج�شتري  برناجمي  ماج�شتري 
واملاج�شتري  ال���ع���ام  ال���ق���ان���ون  يف 
وبرنامج  ال���ق���ان���ون  اخل���ا����س(  يف 
الفل�شفة  )دك������ت������وراه  دك�����ت�����وراه 
الآن  على  وت��ع��م��ل  ال���ق���ان���ون(  يف 
متخ�ش�شة  اأخ����رى  ب��رام��ج  ط���رح 

ح�شلت  ح���ي���ث  امل�������ش���ت���وى.  رف���ي���ع 
 الربامج الأكادميية التي تطرحها 
الأكادميي  الع��ت��م��اد  على  الكلية 
والوطني   ) WASC (  ال���دويل 
"العيادة  واأن�شاأت  كما   ،) CAA (
القانونية   " على م�شتوى املنطقة 
القانوين  التعليم  اأ�شاليب  كاأحد 
واخلدمات  وت��ق��دمي  ال�شت�شارات 
للمجتمع،  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
عالوًة على  توفريها جتربة دولية 
متنوعة للطلبة ترتكز على تنمية 
مهاراتهم ودعم  جناحاتهم متمثلة 
يف امل�شاركات ال�شنوية يف م�شابقات 
امل���ح���ك���م���ة  ال���������ش����وري����ة ال���دول���ي���ة 
اإىل حت�شني  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ت��ن��وع��ة، 
فاعلية التعليم  والتعلم من خالل 
التدري�س  لأ�شاليب  الكلية  اعتماد 

التفاعلي منذ عام   2014. 
تعزيز  اإىل  القانون  كلية  وتهدف 
ج����ودة ال���ربام���ج الأك���ادمي���ي���ة من 
والتقييم  التطوير  خالل  عمليات 
حيث  ال��ت��ع��ل��م،  مل��خ��رج��ات  امل�شتمر 
�شاملة  ال���ك���ل���ي���ة  وث���ي���ق���ة  اأع��������دت 
للمخرجات التعليمية لكل برنامج 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة افرتا�صية بعنوان ال�صحفيني الإماراتية تنعي يا�صر رزق
معًا ملجتمع ريا�صي لتوعية اأفراد املجتمع بالوثبة

•• دبي-الفجر:

ال�شحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ت����ق����دم����ت 
الإماراتية بخال�س التعازي و�شادق 
الكرام  رزق  اآل  اأ���ش��رة  اإىل  امل��وا���ش��اة 
ال�شحفيني  ن��ق��اب��ة  جم��ل�����س  واإىل 
اليوم،  اأخ��ب��ار  دار  واإىل  امل�����ش��ري��ني، 
ال�شحفيني  ال������زم������الء  وك������اف������ة 
والإع��الم��ي��ني يف ج��م��ه��وري��ة م�شر 
العربية ال�شقيقة، يف وفاة املغفور له 
باإذن اهلل الزميل الراحل ال�شحفي 
جمل�س  رئي�س  رزق،  يا�شر  الكبري 
ال�شابق  ال����ي����وم  اخ����ب����ار  دار  اإدارة 

الخبار  ج���ري���دة  حت���ري���ر  ورئ��ي�����س 
جائزة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شبق 
ال�شحافة العربية، الذي انتقل اإىل 

رحمة اهلل تعاىل �شباح ام�س، داعني 
الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل 
ف�شيح  ي��دخ��ل��ه  واأن  رح��م��ت��ه  ب��وا���ش��ع 
ال�شرب  وذوي���ه  اه��ل��ه  ويلهم  جناته 

وال�شلوان.
واأك��دت اجلمعية على الدور الكبري 
الذي �شاهم يه الراحل يف ال�شحافة 
امل�شرية والعربية ودوره النقابي يف 
جمل�س نقابة ال�شحفيني امل�شريني 
وح�شه  ع����ام����اً،   12 اأم����ت����دت  ال���ت���ي 
للق�شايا جتاه وطنه واأمته العربية، 

واأدى ر�شالته على الوجه الكمل.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ..

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات  نظمت بلدية مدينة 
والنقل، ور�شة افرتا�شية بعنوان "معاً ملجتمع ريا�شي"، 
�شمن مبادرة "ريا�شة بال حدود"، ا�شتهدفت كافة اأفراد 
الوثبة،  بلدية  ملركز  اجل��غ��رايف  النطاق  �شمن  املجتمع 
املتقدم" يف  الأمل��اين  "املركز الطبي  وذلك بالتعاون مع 
اأفراد  خمتلف  توعية  اإىل  الور�شة  وه��دف��ت  ي��ا���س.  بني 
الريا�شة وجعلها منط  اأهمية ممار�شة  املجتمع مبدى 
اأهمية احلفاظ على الوزن املثايل  حياة للفرد، وكذلك 
على  الإيجابية  وت��اأث��ريات��ه  �شليم  غ��ذائ��ي  نظام  وات��ب��اع 
الدكتور  م���ن:  ك��ل  ال��ور���ش��ة  ال��ف��رد. وحت���دث يف  �شحة 
الب�شري،  منال  والدكتورة  ع��ام،  طبيب  عبدالإله،  غيث 

املتعلقة  النقاط واملحاور  العديد من  طبيب عام، حول 
املتحدثان على تقدمي  الور�شة، حيث حر�س  مبو�شوع 
العديد من الن�شائح التوعوية التي حتث اأفراد املجتمع 
على ممار�شة الريا�شة حفاظاً على �شحتهم اجل�شمانية 
والنف�شية، والتمتع الدائم بالطاقة واحليوية والن�شاط 
العديد  ال�شيفان  اأ�شدى  كما  العالية.  املعنوية  وال��روح 
الأف����راد  ت��دع��و  ال��ت��ي  والعلمية  الطبية  الن�شائح  م��ن 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����وزن امل���ث���ايل، ل��ت��ج��ن��ب الأم���را����س 
تاأثريات  من  لها  وم��ا  ال�شمنة  ت�شببها  التي  الع�شرية 
�شلبية على ال�شحة العامة للفرد، موؤكدين اأن ممار�شة 
عزمية  يتطلب  املثايل  ال��وزن  على  واحلفاظ  الريا�شة 
بحياة  لينعم  ب��ه  التحلي  اجلميع  على  يجب  واإ���ش��راراً 

�شحية وج�شم �شليم. 

خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 

وزير خارجية رومانيا يوؤكد ت�صامن بالده الكامل مع الإمارات
خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 

 وزير خارجية اإيرلندا يدين الهجوم الإرهابي احلوثي
•• اأبوظبي-وام:

اأدان������ت ج��م��ه��وري��ة روم���ان���ي���ا ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي 
مليلي�شيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�شاآت 
مدنية على الأرا�شي الإماراتية - الذي وقع يوم 
17 يناير اجلاري - وذلك خالل ات�شال هاتفي 
بني �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل بوغدان 

اأوري�شكو وزير خارجية رومانيا.
الإرهابي  الهجوم  ب�شدة  وا�شتنكر  معاليه  واأدان 
عن  اأ���ش��ف��ر  ال����ذي  الإره���اب���ي���ة  احل���وث���ي  مليلي�شيا 
ا�شتمرار  اأن  م��وؤك��دا   .. مدنيني  �شحايا  �شقوط 
هذه العتداءات الإرهابية يقو�س جهود حتقيق 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
كما اأكد معاليه ت�شامن بالده مع دولة الإمارات 
يف اتخاذها كافة الإجراءات الالزمة ل�شون اأمن 

و�شالمة مواطنيها و�شيادة اأرا�شيها.
وتقدم بالتعازي اإىل دولة الإمارات يف �شحايا هذا 

الهجوم الإرهابي .. واأعرب عن متنياته بال�شفاء 
العاجل جلميع امل�شابني.

مكتب حقوق الن�صان بالأمم املتحدة يوؤكد ل�»وام« دعمه الدور اجلوهري للهيئات احلقوقية الوطنية
•• اأبوظبي-جينيف-وام:

اأ�شاد مكتب حقوق الن�شان التابع لالأمم املتحدة فى جنيف بتاأ�شي�س الهيئة 
الوطنية حلقوق الإن�شان يف الإمارات معتربا اأن املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 
الن�شان ومنها بالطبع الهيئة اجلديدة تلعب دورا جوهريا يف تعزيز ور�شد 

التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق الإن�شان على امل�شتوى الوطني.
واأكد املكتب لوكالة انباء الإمارات )وام( اأنه يوؤيد "اإن�شاء وتعزيز مثل هذه 
الوا�شعة  ولياتها  تنفيذ  يف  ويدعمها  العامل  بلدان  خمتلف  يف  املوؤ�ش�شات 
هذه  مثل  تكون  "لكي  للمكتب  .ووفقا  وحمايتها  الن�شان  حقوق  تعزيز  يف 
املوؤ�ش�شات فعالة بالدرجة املاأمولة، يتعني "�شمان قدرتها على اأداء اأدوارها 
املفو�شية  رئي�س  نائب  �شينا�س،  مارَغريتي�س  وك��ان  با�شتقاللية."  املهمة 
الإن�شان  حقوق  لتعزيز  الإم����ارات  بجهود  �شابق  وق��ت  يف   ، اأ���ش��اد  الأوروب��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  انتخاب  ل"وام" اأن  خا�شة  ت�شريحات  يف  واأك���د  واحل��ري��ات 
لع�شوية جمل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة للمرة الثالثة موؤخرا 
يعك�س الثقل الدويل املتزايد للدولة. وقال امل�شوؤول الأوروبي :" اإن ع�شوية 
جمل�س حقوق الإن�شان هي تتويج جلهود الإمارات يف تعزيز حقوق الإن�شان 
حلقوق  الإم��ارات  توليها  التي  الأهمية  على  عاملية  �شهادة  وهي  واحلريات، 
والدويل."  الإقليمي  امل�شتويني  على  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  الإن�شان 
دولة  بجهود  وعرب  اأوروبيون  م�شوؤولون وحقوقيون  اأ�شاد  مت�شل  �شاأن  ويف 
القانون  ملبادئ  وفقاً  وتعزيزها  الإن�شان  حقوق  حماية  جم��ال  يف  الإم���ارات 
الدويل، موؤكدين اأن التدخالت الغربية يف جمال حقوق الإن�شان يف بع�س 
خا�شة"  وا�شرتاتيجية  جيو�شيا�شية  "م�شالح  على  تنطوي  العامل  مناطق 
وُتهمل اخل�شو�شيات الثقافية للمناطق التي يتم التدخل فيها �شواء ثقافيا 
اأو ع�شكريا، م�شريين اإىل اأن بع�س الدول الغربية تعاين من ق�شور يف حماية 

حقوق الإن�شان لديها.

وقال بابت�شت برودارد، وهو اأ�شتاذ يف العلوم الجتماعية باجلامعة ال�شوي�شرية 
ومقيم يف جنيف اإن ان�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان يف دولة الإمارات 

ميثل خطوة جديدة واعدة.
يف  رئي�شية  فاعلة  جهة  �شت�شبح  الإم��ارات��ي��ة  الإن�شان  حقوق  هيئة  اأن  واأك��د 
تعزيز القيم الإن�شانية يف دولة الإمارات وخارجها، الأمر الذي �شيدعم دور 
الإمارات يف جمل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة للفرتة من 2022 

اإىل 2024 .
وقال برودارد اإنه على الرغم من اأنه يجري التاأكيد عامليا على اأهمية حماية 
اأ�شا�شيا ل�شمان كرامة  حقوق الإن�شان منذ عقود طويلة، كون الأمر هدفا 
اجلن�س الب�شري، فاإن الأخبار املتداولة يوميا ُتظهر اأنه ل يزال يتعني بذل 
جهد كبري من اأجل المتثال لالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان املعتمد منذ 
اأكرث من 70 عاًما. ومن ثم فان تطوير منظمات حقوق الإن�شان جديدة يف 

املنطقة يعد "اأمرا مرحبا به للغاية.".
يتمثل  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اأه��داف  اأح��د  اأن  ب��رودارد  وتابع 
من  فاإنه  ولذلك  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  يف  العمال  حقوق  حت�شني  يف 
ال�شروري مبكان العمل على حت�شني ظروف العمال من خالل �شمان حقوق 
اأف�شل لهم، حيث يجب حماية حقوقهم املادية والإدارية، م�شريا اإىل اأنه من 
اأجل القيام مبثل هذه املهمة ، فاإنه من ال�شروري اإن�شاء منظمات م�شتقلة 
الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات  تلك  اإط��الق مثل  فاإن  ثم  ون�شطة حملًيا، ومن 

الإن�شان يف الدولة اأمر يدعو اإىل التفاوؤل.
م�شوؤولية  ميثل  اأن  ينبغي  الإن�شان  حقوق  تعزيز  نحو  ال�شعي  اأن  واأ���ش��اف 
هذا  مثل  اأن  �شوء  ويف  املعنية،  الأط��راف  وجميع  البلدان  جلميع  م�شرتكة 
م�شتمرة وجهوًد  ل��ت��ع��دي��الت  ح��اج��ة  ث��م��ة  ف���اإن  ب��ال��ك��ام��ل  يتحقق  الأم����ر مل 

م�شتدامة لتحقيقها يف جميع اأنحاء العامل.
واأ�شار اإىل اأن هذا الأمر ينطبق اأي�شا على دول اأوروبا الغربية، حيث بات من 

ال�شروري موا�شلة اجلهد اجلماعي لتعزيز حقوق الإن�شان على م�شتويات 
خمتلفة هناك من خالل تعزيز دور املجتمع املدين وبالتايل املنظمات غري 
منظور  من  فاإنه  ولذلك  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  الق�شور  اأوج��ه  لعالج  احلكومية 
اأي جهد عاملي  املعنية، فان  التكامل واجلهد امل�شرتك بني جميع الأط��راف 

من اأجل تعزيز حقوق الإن�شان �شيوؤتي بثماره.
واأ�شاف اأن الدعوة الفعالة حلماية حقوق الإن�شان يجب اأن تنطوي وتقوم 
على نهج حملي ا�شتباقي، ومن ثم فاإنه من ال�شروري اأن ياأتي نهج الدفاع 
متنوعة  ثقافية  اجتاهات  ذات  موؤ�ش�شات  قبل  من  الإن�شان  حقوق  وحماية 

را�شخة حملًيا يف البيئات الجتماعية وال�شيا�شية التي تعمل فيها.
واعترب الدكتور عبد اجلليل الظاهري، وهو اأكادميي وحقوقي تون�شي مقيم 
الأن�شان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء  الإم���ارات  دول��ة  ق��رار  �شوي�شرا،  يف 
الدولة  ال�شيا�شية يف  القيادة  امل�شعى اجلاد الذي تقوم به  خطوة توؤكد على 
وتكري�س  ال���دويل  القانون  اح���رتام  اأ�شا�س  على  املوؤ�ش�شية  احل��ي��اة  لتطوير 

احلريات ومكانة دولة القانون.
الإمارات  ت�شهد فيه دولة  ياأتي يف وقت  الهيئة  اإن�شاء  اأن  الظاهري  واأ�شاف 

تنمية �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية مهمة.
وق���ال ان تكري�س ح��ق��وق الإن�����ش��ان و���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون ي��ع��ززان الجت���اه الذي 

اختارته الدولة لتطوير احلياة القت�شادية والثقافية.
الإمارات  انخراط  على  قوي  دليل  الهيئة  هذه  تاأ�شي�س  ان  الظاهري  واأك��د 
يف املجتمع الدويل حيث غدت دولة عاملية ت�شتقطب اهتماما عامليا متناميا 
على جميع ال�شعدة خا�شة على امل�شتويني القت�شادي والتجاري منوها باأن 
تكري�س  �شان  الثابت يف  الإم���ارات  نهج  يوؤكد على  الهيئة  تاأ�شي�س مثل هذه 
حقوق املواطن و كل من يقيم على اأر�شها ب�شكل عام .كما نوه بتكوين الهيئة 
الذي ي�شمن التنا�شف بني املراأة الرجل يف ت�شكيل ع�شوية هذه الهيئة وهو 

ما ميثل ر�شالة مهمة للمجتمع الدويل مبكانة ودور املراأة الإماراتية .

•• اأبوظبي-وام: 

اأدان������ت ج��م��ه��وري��ة اإي���رل���ن���دا ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي 
مليلي�شيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�شاآت 
وذل���ك خالل  الإم��ارات��ي��ة  الأرا����ش���ي  مدنية على 
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي ب���ني ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
الدويل  والتعاون  اآل نهيان وزير اخلارجية  زايد 
ومعايل �شيمون كوفيني وزير اخلارجية والدفاع 

يف جمهورية اأيرلندا.
اإدانته  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ش��ال  خ���الل  معاليه  واأك����د 
ال�شديدة لالعتداءات الإرهابية مليلي�شيا احلوثي 
املنطقة  وا���ش��ت��ق��رار  ت��ه��دي��دا لأم���ن  ت�شكل  وال��ت��ي 

باأ�شرها.
كما اأكد ت�شامن بالده مع دولة الإمارات يف كافة 
و�شيادة  اأمنها  حلماية  تتخذها  التي  الإج���راءات 

اأرا�شيها.
يف  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  بالتعازي  معاليه  وت��ق��دم 
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بال�شفاء  متنياته  ع��ن  اأع���رب  و   - اجل���اري  يناير 
العاجل جلميع امل�شابني.

 

تعدي احلوثي على اأبوظبي اأمر يف غاية اخلطورة فهذه الإمارات 
حفرت  بلد  واملفكرين  للعلماء  وم���الذ  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  واح���ة 
ذهباً  ال�شحراء  حولت  متقدمة  حديثة  ح�شارة  لتبني  ال�شخر 
بلد  وال�شالم،  اخل��ري  ين�شر  ملن  مرحبة  للجميع  اأبوابها  وفتحت 
ي�شاند ال�شعيف ويجرب الك�شري ويعاون على اخلري وال�شالح بلد 
�شنع جمده بنف�شه اآمن ب�شعبه فحباها اهلل ب�شمعة طيبة من اأهل 
كرام �شيمهم الأ�شالة وامل��روءة وال�شفات احلميدة دار زايد تربوا 
على اخلري واأهل اخلري ل ياأتي منهم اإل كل اخلري، يا بوظبي ما 

يهزك ريح.
من يظن اأن ملي�شيات احلوثي ت�شتهدف اململكة العربية ال�شعودية 
بالتاأكيد خمطئ ول  فهو  املتحدة فقط  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
املنطقة يف هذه  ي�شنه يف  ال��ذي  الإره��اب��ي  الهجوم  ي��درك خطورة 
الفرتة، فمن ينتهج الإره��اب م�شلكاً فلن يهداأ حتى ميالأ الأر�س 
ت�شقى وتتناحر فيما بينها،  اإل �شعوباً  وفو�شى ولن يّخلف  ف�شاداً 
فويالت الإره��اب واحل��روب هالك وع��ذاب وت�شتيت ونفو�س غري 

مطمئنة وم�شتقبل مبهم يعمه ال�شواد.
�شمنها  ومن  الإرهابية  امللي�شيات  يقزم  اأن  لبد  ال��دويل  التحرك 
حزب اهلل وملي�شيات احلوثي وي�شع حداً لهذا ال�شتهتار بهجومه 
على دولة الإمارات العربية املتحدة وال�شعودية وحما�شبة الأنظمة 
التي تقدم الدعم املق�شود للملي�شيات الإرهابية وتزودهم بالأ�شلحة 
واأ���ش��ب��ح الأمر  ال��زب��ى  ال�شيل  احل��دي��ث��ة، فقد جت���اوزوا احل��د وبلغ 
خطرياً على دولنا اخلليجية ودول املنطقة واإذا مل تك�شر �شوكتهم 

اليوم فاإن الإرهاب �شياأخذ م�شارات اأكرث ات�شاعاً وخطورة.
وجه  عملية يف  وقفة  تقف  اأن  الدولية  املنظمات  ننتظر من  نحن 
الداعية  ال��دول��ي��ة  وامل��ب��ادئ  والقيم  الت��ف��اق��ي��ات  وتفعيل  الإره����اب 
ال�شتقرار،  تعزيز  بهدف  الإره��اب،  اأ�شكال  كافة  ونبذ  ال�شالم  اإىل 
اإدراج ملي�شيات احلوثي �شمن قائمة الإرهاب  ون�شتغرب من عدم 
كافة  وا�شتخدامها  الإره��اب��ي��ة  ممار�شاتها  م��ن  بالرغم  الآن،  اإىل 
اأ�شكال الفو�شى والعبث باأمن ال�شعوب والدولة وت�شكيلها تهديداً 

على ال�شلم والأمن الدوليني.
وهناك  هنا  ي�شرب  اخلا�شر  الرعناء هي حيلة  احلوثي  ممار�شات 
والأم���ان،  وال���ش��ت��ق��رار  ب��اخل��ري  اهلل  حباها  منطقتنا  اأن  متنا�شياً 
فالأطماع كثرية والعيون الغادرة تراقب تنتهز الفر�س، وبالتاأكيد 
يف  اخلري  م�شرية  وتكمل  الإرهابي  الهجوم  ت�شد  باملر�شاد،  دولنا 
التنمية والتقدم تت�شابق مع التطور تبني جمدها بكفاحها، و�شرد 
ونرد على الهجوم الإرهابي حتى يدركوا اأنهم اأقزام اأمامنا.. وما 

يهزك ريح يا اأبوظبي.
فاطمة ال�صديقي
fatema.aa@hotmail.com

اأبوظبي.. 
)ما يهزك ريح(

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة التحليق بطائرة بدون 
طيار على خالف احلظر ال�صادر من ال�صلطات املخت�صة

•• اأبوظبي-وام:

على  بدون طيار  بطائرة  التحليق  عقوبة  للدولة  العامة  النيابة  اأو�شحت 
خالف احلظر ال�شادر من ال�شلطات املخت�شة.

اأم�س على ح�شاباتها  واأ�شارت النيابة العامة .. من خالل تغريدة ن�شرتها 
املر�شوم  من   176 للمادة  طبقا  اأن��ه  الجتماعي..اإىل  التوا�شل  مواقع  يف 
بقانون احتادي رقم 31 ل�شنة 2021 يف �شاأن قانون اجلرائم والعقوبات 
فانه يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر ولتزيد على خم�س �شنوات 
العقوبتني  باأحدى هاتني  اأو  دره��م  الف  مائة  تقل عن  التي ل  وبالغرامة 
كل من طار فوق مناطق من اإقليم الدولة على خالف احلظر ال�شادر من 

ال�شلطات املخت�شة، ويعد يف حكم الطريان التحليق بطائرة بدون طّيار.
ويعاقب على ال�شروع يف ذلك باحلب�س اأو بالغرامة.
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اأخبـار الإمـارات
برعاية حاكم ال�صارقة اجلامعة القا�صمية تنظم موؤمترها الدويّل الأّول للمخطوطات يف مار�س املقبل

•• ال�صارقة-الفجر:

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة تنظم اجلامعة القا�شمية 
)موؤمتر اجلامعة القا�شمّية الدويّل الأّول للمخطوطات( بعنوان"َرْقمنة 
املخطوطات الأ�شلية: الواقع واملاأمول" وذلك مبقر اجلامعة يف مدينة 

ال�شارقة يف الثاين والع�شرين من �شهر مار�س املقبل .
املخطوطات  دار  ب��ه  ت�شطلع  م��ا  ظ��ل  يف  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  تنظبم  وي���اأت���ي 
م�شتقبل  خاللها  من  ت�شت�شرف  اأدوار  من  للجامعة  التابعة  الإ�شالمية 
خزائن املخطوطات والوقوف على املفاهيم املتغرّية لرقمنة املخطوطات 
وت��ط��ّوره��ا. وم��ن ���ش��اأن ه��ذا امل��وؤمت��ر ال��ذي دع��ت فيه اجلامعة الباحثني 

املوؤمتر وحماوره؛  علمية يف مو�شوعات  ب��اأوراق  للم�شاركة   واملخت�شني 
اأماًل يف طرح روؤى جديدة وخمتلفة يف �شيغة حديثة متطورة للمحور 
الرئي�س حول رقمنة املخطوطات الأ�شلية الواقع واملاأمول،  مع الإفادة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  ال��رائ��دة  العلمّية  للمراكز  املتنوعة  امل��م��ار���ش��ات  م��ن 
العربّية املتحدة و�شائر دول العامل بعد اأن �شار اإعداد بيانات املخطوطات 
حديثة  علمّية  باأر�شفة  القيام   تي�ّشر  متطورة  حا�شوبية  ب��اأدوات  متاًحا 
للمخطوطات. يتناول املوؤمتر من خالل اأوراقه البحثية وما �شيتم تنفيذه 
من ور�س عمل متخ�ش�شة وحما�شرات وجل�شات نقا�شية جمموعة من 
املحاور العلمية ترّكز على بيان الهتمام برقمنة املخطوطات العربّية يف 
ِظل  ويف  بع�س  على  بع�شها  باملخطوطات  املهتمة  املوؤ�ش�شات  انفتاح  ِظ��ّل 
تفيد  متنوعة  وعلمّية  فنّية  اإمكانات  من  احلديثة  احلو�شبة  توّفره  ما 

املخطوط العربّي.
ويف هذا ال�شدد اأ�شار �شعادة الأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال 
املوؤمتر �شيعقد بطريقة مرنة هجينة  اأن  اإىل  القا�شمية  مدير اجلامعة 
داخل  امل��وؤمت��ر  اأروق���ة  م��ن  الوجاهّية  احل�شورّية  امل�شاركات  ب��ني  جتمع 
اجلامعة القا�شمّية وامل�شاركات املحو�شبة بتقنيات التوا�شل عن بعد عرب 
ال�شارقة  من  ي�شرق  عاملّيا  علمّيا  جمتمًعا  ليكون  الذكية؛  التطبيقات 
من  الأ�شلية  املخطوطات  رقمنة  يف  امل�شاركون  اإليه  ل  يتو�شّ ما  باأحدث 

ممار�شات ناجزة واآفاق واعدة.
امل��وؤمت��ر ت�شم خم�شة حم��اور ه��ي: رقمنة  ب��اأن حم��اور  واأو���ش��ح �شعادته 
املخطوطات: املفهوم؛ تاريخه وتطّوره واأهميته - ورقمنة املخطوطات؛ 
بعدها  يف  املخطوطات  ورقمنة  عليها-  املحافظة  وو�شائل  حفظها  واق��ع 

و  والرقوق  والربديات  املخطوطات  ورقمنة  والعاملّي-  والعربي  الوطني 
فهر�شتها- ورقمنة املخطوطات م�شكالت وحلول وجتارب.

ال�شارقة  اإم���ارة  يف  موقعها  من  القا�شمّية  اجلامعة  ب��اأن   اخللف  واأ���ش��ار 
ترّحب بكّل العلماء واخلرباء والباحثني املهتمني بذلك املو�شوع ليكونوا 
العاملية  العا�شمة  والثقافة،  العلم  مدينة  ال�شارقة  على  اأع���ّزاء  �شيوًفا 
للكتاب �شمن برنامج اأكادميّي فيه اأن�شطة ثقافّية واجتماعّية و�شياحية 

متنّوعة يف دولة الإمارات العربّية املتحدة.
واأكد اأن الربجمة الزمنّية ملراحل عقد املوؤمتر �شتتيح ا�شتالم ملخ�شات 
اإ�شعار  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ف����رباي����ر٢٠٢٢م  ال��ع��ا���ش��ر م��ن �شهر  الأب���ح���اث ح��ت��ى 
املتقدمني بقبول ملخ�شات بحوثهم يف الع�شرين من �شهر فرباير ليتم 

ا�شتالم الأوراق البحثية كاملة حتى الثالث من �شهر مار�س.

حاكم عجمان يطلع على برامج وم�صاريع وا�صرتاتيجية وزارة ال�صحة
•• عجمان-وام: 

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلع 
املجل�س  ع�����ش��و  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان بح�شور �شمو 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��م��ار  ال�����ش��ي��خ 
املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
وخطط  ا�شرتاتيجة  على  التنفيذي 
ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وب����رام����ج 
والتي  وامل�شتقبلية  احلالية  املجتمع 
امل�شاريع  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��ت�����ش��م��ن 
الإم��������ارات عامة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف  ي��ت��م 
وامارة عجمان خا�شة وتخدم اأفراد 
املجتمع. واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم 
قبل  م��ن  املبذولة  باجلهود  عجمان 
على  ت���رك���ز  وال���ت���ي  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
املتميزة  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
اإم���ارات  ك��اف��ة  امل��ج��ال ال�شحي يف  يف 
من  به  تقوم  ما  اإىل  اإ�شافة  ال��دول��ة 
والتو�شع  ال�شحية  امل�شاريع  تنفيذ 
م�شتوى  على  اخل��دم��ات  تطوير  يف 
اإىل الهتمام  الإم��ارات. ودعا �شموه 
بالربامج التوعوية اخلا�شة ببع�س 

موؤ�ش�شة  م��ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
الإمارات للخدمات ال�شحية .

وتقديره  �شكره  عن  معاليه  واأع��رب 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان على ما يقدمه من دعم 

مبكتبه  ع���ج���م���ان  ح����اك����م  ال�������ش���م���و 
ام�������س معايل  ال����دي����وان احل���اك���م  يف 
العوي�س  حم��م��د  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
�شموه  اأط��ل��ع  وال����ذي  ال�شحة  وزي���ر 

على خطط الوزارة وبراجمها.
�شرحا  ال�شحة  وزي���ر  م��ع��ايل  وق���دم 

النعيمي  ماجد  بن  عبداهلل  وال�شيخ 
املواطنني  ���ش��وؤون  ع��ام مكتب  م��دي��ر 
مدير  النعيمي  را�شد  حمد  و�شعادة 
دي������وان احل���اك���م و����ش���ع���ادة ح��م��د بن 
اخلا�س  ال�شكرتري  الغفلي  غليطة 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 

جائحة  وخا�شة  املنت�شرة  الأمرا�س 
ك����ورون����ا وغ����ريه����ا م����ن الأم����را�����س 
والتوعية  ب��ال��ت��ث��ق��ي��ف  واله���ت���م���ام 
ب�شاأنها لتعم الفائدة كافة املواطنني 

واملقيمني.
�شاحب  ا�شتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

وم�شاندة وت�شهيالت لتقدمي اأف�شل 
اخلدمات ال�شحية يف الإمارة. ح�شر 
ال��ل��ق��اء .. ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حميد 
النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم 
واملالية  الإداري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان 
النعيمي  ع��م��ار  ب��ن  حميد  وال�����ش��ي��خ 

امل�شاريع  م���ن  ع����دد  ح����ول  ل�����ش��م��وه 
واخلطط والتو�شعات يف امل�شت�شفيات 
واملراكز ال�شحية وتطوير اخلدمات 
يف م�شت�شفيات ومراكز اإمارة عجمان 
وما تقوم به الوزارة يف الإمارات من 
جهود حول مكافحة جائحة كورونا 

املطرو�شي  ���ش��ي��ف  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة 
الديوان و�شعادة يو�شف  نائب مدير 
النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات 
وال�شيافة و�شعادة اأحمد الغمال�شي 
رئي�س مكتب �شمو ويل العهد وعدد 

من كبار امل�شوؤولني.

عمار النعيمي ي�صتقبل �صفري اجلزائر
•• عجمان-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
.. �شعادة  دي���وان احل��اك��م  ام�����س يف 
خمي�شي عريف �شفري اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ل���دى ال��دول��ة ال���ذي ق���دم لل�شالم 
ت�شلمه  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ����ش���م���وه  ع���ل���ى 
ال��دول��ة. ورحب  م��ه��ام عمله ل��دى 

البلدين  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ث��ن��ائ��ي 
م�شلحة  فيه  مل��ا  تطويرها  و�شبل 
ال�شفري  واأث�������ن�������ى  ال���������ش����ع����ب����ني. 
امل�شرتك  التعاون  على  اجل��زائ��ري 
ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن ال�������ش���ق���ي���ق���ني يف 
القطاعات كافة .. م�شيدا بالتطور 
احل�������ش���اري ال�����ذي ت�����ش��ه��ده دول���ة 
واإم������ارة عجمان  الإم�������ارات ع��ام��ة 
ال�شيخ  ال��ل��ق��اء..  ح�����ش��ر   . خ��ا���ش��ة 
ب��ن ح��م��ي��د النعيمي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 

عجمان  ح���اك���م  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و 
له  متمنيا   .. اجل��زائ��ري  بال�شفري 
والنجاح  والتوفيق  الإق��ام��ة  طيب 
مبا  عمله  م��ه��ام  اأداء  يف  وال�����ش��داد 
ي�شهم يف توطيد العالقات القائمة 
وتعزيز  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اأوا�������ش������ر ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك يف 

خمتلف امليادين .
اجلزائري  وال�شفري  �شموه  وبحث 
التعاون  ع��الق��ات   .. اللقاء  خ��الل 

ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  بن  را�شد  وال�شيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
وال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي 
املواطنني  �شوؤون  مدير عام مكتب 
املطرو�شي  ���ش��ي��ف  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة 
نائب مدير ديوان احلاكم و�شعادة 
النعيمي مدير عام  يو�شف حممد 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة وعدد 

من كبار امل�شوؤولني.

معهد دبي الق�صائي ينّظم برناجمًا تدريبيًا لق�صاة حماكم دبي اجلدد
•• دبي – الفجر:

وتاأهيل  اإع��داد  يف  دوره  على  تاأكيداً 
اأع�شاء  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة،  ال�����ك�����وادر 
ال�����ش��ل��ط��ة ال���ق�������ش���ائ���ي���ة، وت���ع���زي���زاً 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ل��ع��الق��ات 
ي���ن���ّظ���م معهد  دب�������ي،  م����ع حم����اك����م 
تدريبياً  ب��رن��اجم��اً  ال��ق�����ش��ائ��ي  دب���ي 
"الق�شاة  ع����ن����وان  حت����ت  ج�����دي�����داً، 
ع��ن هذا  الإع����الن  وي��اأت��ي  اجلدد". 

يف  ح�����ش��وري��اً  انطلق  اجلدد" ال���ذي 
املوافق  الإث���ن���ني  ي����وم  امل��ع��ه��د  م��ق��ر 
حتى  وي�شتمر   ،2022 يناير   17
لهم  متمنيني   ،2022 مار�س   31
دوام التوفيق، ومعربني عن ثقتهما 
متيزهم  ���ش��ي��ع��زز  ال���ربن���ام���ج  ب�������اأّن 
الأه���داف  حتقيق  على  وحرفيتهم 
امل��ط��ل��وب��ة، ك��م��ا ق��ّدم��ا ال��ت��ه��اين لهم 
اجلديدة  م��ه��ام��ه��م  ت�شلمهم  ع��ل��ى 

كق�شاة جدد يف حماكم دبي.

املعهد  اإط�����ار ح��ر���س  ال��ربن��ام��ج يف 
لتطوير  منهجيته  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
ب��راجم��ه ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ل��الإ���ش��ه��ام يف 

خلق منظومة ق�شائية حمرتفة.
ع�شام  امل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ع���ادة  واط����ل����ع 
احل���م���ي���دان ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام لإم�����ارة 
دبي، رئي�س جمل�س اإدارة معهد دبي 
الق�شائي، و�شعادة القا�شي الدكتورة 
ال��ب��دواوي، مدير عام معهد  ابت�شام 
دبي الق�شائي على برنامج "الق�شاة 

ق�شاة  خم�شة  الربنامج  وي�شتهدف 
دبي  تعيينهم يف حم��اك��م  اأع��ق��اب  يف 
بعد اأدائهم اليمني القانونية بتاريخ 
�شاحب  اأم����ام  اجل����اري  ي��ن��اي��ر   12
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 

اهلل". 
ت���زوي���د  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
ال�������ش���ادة ال��ق�����ش��اة ب��اأف�����ش��ل اإع�����داد 

احلديثة  املعرفة  واإك�شابهم  مهني، 
على  مهامهم  اأداء  على  ودع��م��ه��م   ،
باأدوارهم  وال��ق��ي��ام  الأم��ث��ل،  النحو 
انطالقا  وذل���ك  وف��اع��ل��ي��ة،  بحيوية 
م���ن ال����روؤي����ة ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا معهد 
اأن  ال��ق�����ش��ائ��ي، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف  دب����ي 
للتمّيز  اإقليمياً  م��رك��زاً  دب��ي  ت��ك��ون 
ال��ق��ان��وين وال���ع���ديل، وال��ت��واف��ق مع 
الثقة  ذل��ك  يف  مب��ا  قيمه،  منظومة 

والحرتافية والبتكار.

ميدلب ال�صرق الأو�صط 2022 ي�صلط ال�صوء على التاأهب العاملي ملواجهة جائحة كوفيد- 19
•• دبي-و ام:

ميدلب  وموؤمتر"  معر�س  نظم 
2022" - املقام  ال�شرق الأو�شط 
معر�س  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  ح���ال���ي���ا 
وموؤمتر ال�شحة العربي يف مركز 
موؤمتراً  ال��ع��امل��ي-  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
م�شتجدات  اآخ������ر  ح�����ول  خ���ا����ش���اً 
جائحة´كوفيد- 19" حتت �شعار 
ال�شتعداد  اأمت  ع��ل��ى  ن��ح��ن  "هل 
التالية" بهدف  اجلائحة  ملواجهة 
التاأهب  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
ال��ع��امل��ي مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة التي 
ون��ت��ج عنها  ال��ث��ال��ث  دخ��ل��ت عامها 
مليون   355 م���ن  اأك����رث  اإ���ش��اب��ة 
بفريو�س  ال���ع���امل  ح����ول  ���ش��خ�����س 

"كوفيد19-" .
ج�����م�����ع امل���������وؤمت���������ر ب�������ني خ�������رباء 
علم  يف  ع����امل����ي����ني  وم����ت����ح����دث����ني 
ال�����ف�����ريو������ش�����ات وع�����ل�����م امل����ن����اع����ة 
ال�شريرية  وال��رع��اي��ة  وال��ل��ق��اح��ات 
والتجارب  العالجية  والإر���ش��ادات 
من  "�شار�س-كوف2-"  بفريو�س 
احلو�شني  فريدة  الدكتورة  بينهم 
القطاع  ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ن  امل��ت��ح��دث��ة 
الإم������������ارات  دول���������ة  ال�������ش���ح���ي يف 
اأبوظبي  ملركز  التنفيذية  امل��دي��رة 
جهاد  وال��دك��ت��ور  ال��ع��ام��ة  لل�شحة 
ا�شت�شاري  طبيب  الغزايل  الطيب 
مدينة  يف  م���ن���اع���ة  واأخ���������ش����ائ����ي 
والدكتور  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
ا�شت�شاري  اهلل  عبد  �شالح  ج��ه��اد 

امل�شتجد  "كورونا"  ب�������ف���ريو����س 
وم���راج���ع���ة اأن��������واع خم��ت��ل��ف��ة من 
والأبحاث  واللقاحات  الإختبارات 
اجل�������اري�������ة وك����ي����ف����ي����ة ا�����ش����ت����م����رار 
امل����خ����ت����ربات  يف  امل���ت���خ�������ش�������ش���ني 
املختربات  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 

والدعم.
ريجوي  ق���ال���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
ب���ي���ن���ا����ش���ريادا م���دي���رة امل����وؤمت����رات 
 – ماركت�س"  "اإنفورما  ل�����دى 
موؤمتر  اإن   – ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة 
"ميدلب ال�شرق الأو�شط" اأ�شاف 
ه���ذا امل���وؤمت���ر اخل��ا���س ح���ول اآخر 
"كوفيد19-  جائحة  م�شتجدات 
متكني  ب��غ��ي��ة  اأع���م���ال���ه  "جلدول 
امل����خ����ت����ربات  يف  امل���ت���خ�������ش�������ش���ني 
اإدارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تقييم  م��ن 

الإختبار  ي���وؤك���د  ح��ي��ث  ال��ت��ط��ع��ي��م 
الإختبارات  خالل  من  الفريو�شي 
املعملية  والإخ���ت���ب���ارات  ال�����ش��ري��ع��ة 
ب�  م�شاًبا  ال�شخ�س  ك��ان  اإذا  فيما 
من  "�شار�س-كوف2-"  بفريو�س 
خالل ا�شتخدام عينات من الأنف 
اختبارات  ت��وؤك��د  فيما   .. ال��ف��م  اأو 
"الأج�شام امل�شادة" اأو "الأم�شال" 
اإذا كان ال�شخ�س قد اأ�شبت �شابًقا 
"كوفيد- ل���  امل�����ش��ب��ب  ب��ال��ف��ريو���س 

.19"
ال�شرق  "ميدلب  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
العام  ه���ذا  ن�شخته  "يف  الأو����ش���ط 
حلول اختبار "كوفيد19-"عالية 
الأداء وباأ�شعار معقولة من جميع 
اأك��رث من  العامل مب�شاركة  اأن��ح��اء 
400 �شركة عار�شة من 38 دولة 

م�شت�شفى  يف  امل��ع��دي��ة  الأم���را����س 
الرحبة باأبوظبي والدكتور حممد 
يو�شف كرمي رئي�س ق�شم اأمرا�س 

الدم مبركز "�شدرة للطب".
الرئي�شية  املو�شوعات  وت�شمنت 
علم  امل��وؤمت��ر  خ��الل  نوق�شت  التي 
"كوفيد19-"  فريو�س  ل�  املناعة 
ال�شريرية  وال��ن��ت��ائ��ج  والآل����ي����ات 
النظر  ووج���ه���ات  وال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ات 
التطورات  اإىل  بالإ�شافة  الأخ��رى 
"كوفيد- والبحوث حول لقاحات 
اجل�����دي�����دة  "واملتغريات   19
والتقنيات  والأدوات  وامل����ه����ارات 
اجلائحة  تف�شي  ملكافحة  املطلوبة 

يف امل�شتقبل.
ال�شوء  امل���ت���ح���دث���ون  األ����ق����ى  ك���م���ا 
املتعلقة  العلوم  واأح��دث  اآخ��ر  على 

اجل��ائ��ح��ة يف امل��خ��ت��رب م���ن خالل 
حت����دي����د اآخ��������ر ال����ت����ح����دي����ث����ات يف 
الإختبارات الت�شخي�شية ومناق�شة 
اجلائحة  بعد  الوقائية  التدابري 
وت��ق��ي��ي��م ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر مبا 
املكونات  يتعلق باللقاحات وجميع 
جائحة  ان����ت���������ش����ار  م���ك���اف���ح���ة  يف 

"كوفيد19-".
على  ال�����ش��ي��ط��رة  م��رك��ز  بح�شب  و 
الأم���را����س وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا فاإنه 
ميكن اأن تك�شف اختبارات "كوفيد-
"�شار�س- كان فريو�س  19"�شواء 
ل�  امل�شبب  الفريو�س  اأو  كوف2-" 
امل�شادة  الأج�شام  "كوفيد19-"اأو 
بعد  الإن�شان  ج�شم  ي�شنعها  التي 
"كوفيد- ب�������ف���ريو����س  الإ�����ش����اب����ة 

بعملية  ال���ق���ي���ام  ب���ع���د  19"اأو 

حول العامل و 10 اأجنحة وطنية 
تقدم متثياًل دولًيا حقيقًيا حللول 

اإدارة اجلائحة من عرب العامل.
ي���ذك���ر اأن�����ه مت ع��ق��د م��ع��ر���ش��ي " 
 "2022 وم���ي���دلب  ه��ي��ل��ث  اآراب 
بتوفري  "اإنفورما"  لإل��ت��زام  وفقا 
اأع������ل������ى م���������ش����ت����وي����ات ال���ن���ظ���اف���ة 
وال���������ش����الم����ة مب�����وج�����ب اع���ت���م���اد 
اآمن"  اجلميع  "اإنفورما-  معيار 
املخ�ش�س ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
تف�شيلية  جمموعة  ي�شم  وال��ذي 
م��ن الإج�������راءات امل��ح�����ش��ن��ة بهدف 
النظافة  م�شتويات  اأع��ل��ى  ت��وف��ري 
وال�شالمة يف جميع الأحداث التي 
تنظمها ال�شركة حاليا وم�شتقباًل 
املوظفني  ل�شمان �شالمة كل من 

واحل�شور.
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العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فو �شايت للتكنولوجيا 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1199248 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
واي  ال�ش�����ادة/فيو�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيكنوليجيا ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1151726 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة زليخه اهلل بخ�س جاماخ  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف فاطمه �شعيد عقيل الهجر�شى

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
التل  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2996724 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شيف عبداهلل �شامل قرمو�س املن�شوري  %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل �شيف عبداهلل �شامل املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
الزرقاء  ال�ش�����ادة/ال�شماء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العاملية ملقاولت البناء ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1802876 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شكيل زمان حممد زمان خان  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ظريف خان عبداحلميد خان

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شجى الليل للخياطة 

CN قد تقدموا الينا بطلب الن�شائية  رخ�شة رقم:1077667 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبري علي ح�شن احلو�شني  %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبدالعزيز عو�س عمر ي�شلم اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة عبدالوهاب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الدوات ال�شحية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1107499 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد ا�شماعيل حممد املرزوقي  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ا�شماعيل حممد املرزوقي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيج بي كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2603650 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شهيل حممد حميد احلبي�شى املزروعي  %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
بوينت  ال�ش�����ادة/بريت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شياحة وال�شفر ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1049425 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 حممد عمران بن عبدال�شبور من 9% اإىل ٢5%

 تعديل ن�شب ال�شركاء /
حممد يا�شني بن عبدال�شبور من 19 % اإىل ٢4%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�شبور ا�شرار �شفا
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�س بايك للخ�شار 

CN قد تقدموا الينا بطلب والفواكه رخ�شة رقم:3665976 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل ربيع �شامل ربيعي احلمادي  %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف نايف عتيق مطر ذياب املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:جلوري تك  بال�شم   CN رقم:3823040 
لل�شيانة العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روف �شي�شتم لعمال العزل ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1133742 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / لوؤى حممد خالد عثمان من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / لوؤى حممد خالد عثمان من 49 % اإىل %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيخه حممد �شامل احلب�شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 15٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ روف �شي�شتم لعمال العزل ذ.م.م

ROOF SYSTEM FOR INSULATION WORKS L.L.C
اإىل/ روف �شي�شتم لتجارة املواد العازلة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ROOF SYSTEM INSULATIONS MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة املواد العازلة - باجلملة  4669٢٢٠

 تعديل ن�شاط / حذف تركيب املواد العازلة يف الأبنية واملن�شاآت  439٠٠٠٢
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فود �شركل ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2476926 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 عبداهلل عبيد مريعبداهلل عبدالكرمي الهرمودى من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل عبيد مريعبداهلل عبدالكرمي الهرمودى من 51 % اإىل %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رنا حممد من�شور اعظم رنا حممد اعظم خان
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 15٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم فود �شركل ذ.م.م

FOOD CIRCLE RESTAURANT L.L.C

اإىل/ مطعم حمفل تكه و كباب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MEHFIL TIKKA WA KABAB RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
خلدمات  لين  ال�ش�����ادة/انرتنا�شيونال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التوظيف ذ.م.م  رخ�شة رقم:2012717 
تعديل اإ�شم جتاري من/ انرتنا�شيونال لين خلدمات التوظيف ذ.م.م

INTERNATIONAL LINE RECRUITMENT SERVICES L.L.C

اإىل / جراند مون للمقاولت العامه ذ.م.م
GRAND MOON GENERAL CONTRACTING L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠٢
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات التزويد بعاملني حتت الطلب  78٢٠٠٠1

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الفكر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شرتاتيجي للتدريب والتطوير الداري والمني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1179633 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة ا�شميو للخدمات الدارية ذ.م.م
ال�شيد احمد خليفه يو�شف  0.5 مبنى  �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

احمد واخرين
CN 1195944 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

اأبوظبي  فرع   - قانونيون  حما�شبون  اأ�س  اأر  بي  ال�شادة/كودو�س  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/24  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

22C87C922C02446DC8D:بالرقم
تاريخ التعديل:2022/01/25

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اإليرتوتك كابل ميدل اإي�شت لتجارة املعدات الكهربائية ذ.م.م
 C149 مكتب M04 عنوان ال�شركة:مبنى حممد حربو�س حممد ال�شويدي

- اأبوظبي - �شارع ال�شالم �شرق 3-18 قطعة
CN 1944937 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2021/9/8 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150017737
تاريخ التعديل:2022/01/26

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

 اإعـــالن �شطب قيد
 - ليمتد  كو  اند�شرتيز  كوكجاي  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ابوظبي )اجلن�شية: كوريا ، جمهورية ، اجلنوبية( قد تقدمت بطلب �شطب 
قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: مدينة حممد بن زايد ، �شرق 
1٠ ، حو�س ٢81 ، مكتب رقم ٢ ، ال�شيد حممد �شعيد علي �شعيد واخرين ق 
C1-C4 ، �س.ب:13337٠( واملقيدة حتت رقم )3596( يف �شجل ال�شركات 
الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )٢( ل�شنة ٢٠15 
يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 
املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  ٢٠1٠م 
املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
�شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)9٠1( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
البحرية(  )الإدارة  التحتيه  والبنية  الطاقة  وزارة  تعلن 
بان /يونيك يخت - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن يف الإدارة البحرية خالل 

مدة اق�شاها 6٠ يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية التحتية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                     اإ�صم ال�صفينة                      رقم الت�صجيل ال�صابق       العلم ال�صابق
                    يونيك 60                               --                      --

                             --                    يونيك 601                                       

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كليفر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكمبيوتر والهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2153738 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوليت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2714469 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

نظمت دائرة ال�شحة اأبوظبي جل�شة 
ال�شحة  "م�شتقبل  بعنوان  نقا�شية 
الرقمية يف الرعاية ال�شحية" وذلك 
النقا�شية  اجلل�شات  �شل�شلة  �شمن 
التي  ال�شحية"  الرعاية  "م�شتقبل 
يف  من�شتها  على  ال��دائ��رة  اأطلقتها 
معر�س ال�شحة العربي"اآراب هيلث 
دبي  2022" املقام حاليا يف مركز 

التجاري العاملي .
ال�������ش���وء على  و����ش���ل���ط���ت اجل���ل�������ش���ة 
الرقمي  البتكار  يلعبه  الذي  ال��دور 
الرعاية  م�شتقبل  يف  والتكنولوجيا 
جتربة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��م��ا  ال�شحية 
املري�س ف�شاًل عن اأحدث التوجهات 
يف جمال الرعاية ال�شحية عن ُبعد 
والتطبيب عن ُبعد وكيفية توظيف 
احلكومات لأحدث التقنيات لت�شكيل 

وتعزيز اأنظمة الرعاية ال�شحية.
الها�شمي  ح���ام���د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
دائرة  يف  ال���دائ���رة  رئ��ي�����س  م�شت�شار 
اجلل�شة  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي  ال�����ش��ح��ة 
اأدارت���ه���ا كيل�شي  ال��ت��ي   - ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
"ذا  ال�����ش��ح��ف��ي��ة يف ���ش��ح��ي��ف��ة  ورن�����ر 
املحوري  ال��ت��غ��ي��ري  اإن  نا�شونال"- 
اأننا  اأح���دث���ت���ه اجل��ائ��ح��ة ه���و  ال����ذي 
مواكبة  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  اأ����ش���ب���ح���ن���ا 
اأعلى  بكفاءة  املت�شارعة  التحديثات 
وكان اأكرب جناحاتنا يف ظل القيادة 

�شركائنا  م��ع  التعاون  ه��و  الر�شيدة 
والعمل  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
وتوفري  ت����ق����دمي  ل�������ش���م���ان  م���ع���ه���م 
ل��ل�����ش��ك��ان. عملنا  اأف�����ش��ل اخل���دم���ات 
وتعزيز  جنب  اإىل  جنباً  العمل  على 
وت�شخري  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  م��رون��ة 
واخلربات..وعملنا  امل�شادر  خمتلف 
ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ب��ي��ان��ات من 
من�شة  اأول  "ملفي"  من�شة  خ��الل 
ال�شحية  املعلومات  لتبادل  مبتكرة 
�شهدنا  حيث  املنطقة  م�شتوى  على 
الأه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة ل��ل��ب��ي��ان��ات خالل 

اجلائحة.
اأبوظبي  اأن  ع��ل��ى  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأك�����د 
قدمت منودجاً متميزاً يف ا�شتقطاب 
الأفكار اخلالقة واملبتكرة ودعمها يف 
اهتمام  خ��الل  من  ال�شحي  القطاع 
اجلاذبة  والبيئة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 

للتكنولوجيا والرقمنة يف الإمارة.
اأب��وظ��ب��ي قد  دائ���رة ال�شحة  وك��ان��ت 
اأع��ل��ن��ت ع��ن اأن���ه ق��د مت رب���ط جميع 
امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة يف 
"ملفي" والتي  الإم��ارة على من�شة 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الأوىل  ت��ع��د 

التي ت�شتطيع ربط كافة امل�شت�شفيات 
يف وقت قيا�شي وهي اإحدى املبادرات 

الإ�شرتاتيجية للدائرة.
مدير  ح�شني  �شيد  لفت  جانبه  من 
تقنية الأعمال يف الأ�شواق النا�شئة يف 
جون�شون" للمعدات  اآند  "جون�شون 
الرتكيز  على  احلر�س  اإىل  الطبية 
والعاملني  املر�شى  احتياجات  على 
ت�شخري  و�شبل  ال�شحي  القطاع  يف 
�شحية  رعاية  لتقدمي  التكنولوجيا 
تطوير  يف  وامل�������ش���ي  ل��ه��م  م��ت��م��ي��زة 
���ش��ال���ش��ل ال���ت���وري���د ال�����ش��ح��ي��ة حول 

العامل اإىل جانب رقمنة العمليات .
كو�شي  اأ����ش���ي�������س  اأو�������ش������ح  ب���������دوره 
"جي42"  لدى  التنفيذي  الرئي�س 
تعمل  ال�شركة  اأن  ال�شحية  للرعاية 
ع��ل��ى ت�����ش��خ��ري ال���ب���ي���ان���ات وال���ذك���اء 
ال�شطناعي وتعلم الآلة وتطويعها 
لتح�شني الرعاية ال�شحية م�شتندة 
التي  املتطورة  التحتية  البنية  اإىل 
تتمع بها اأبوظبي منوها باأن بيانات 
اجلينوم والبيانات ال�شخمة والذكاء 
ال�شطناعي تعد من اأبرز العنا�شر 
الهامة التي ت�شكل م�شتقبل الرعاية 

ال�شحية.
ل���ف���ت ح�������ش���ام حممود  م����ن ج���ه���ت���ه 
"�شكاي  ل���دى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
حققته  ال������ذي  ال���ن���ج���اح  اإىل  جو" 
ال���ذي حظيت به  ال�����ش��رك��ة وال��دع��م 
اأبوظبي وغريها  ال�شحة  دائرة  من 
بتجربة  م�شيداً  املعنية  اجلهات  من 
اأب��وظ��ب��ي امل��ت��م��ي��زة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
"�شكاي  ح��ر���س  اجل��ائ��ح��ة..م��وؤك��دا 
التحتية  البنى  ت�شخري  على  جو" 
وتوظيف تقنيات "الدرون" خلدمة 
اإىل  ال�شحية م�شرياً  الرعاية  قطاع 
اأن ال�شركة تتطلع اإىل بدء عملياتها 
ال��ق��ادم��ة يف  خ��الل الأ���ش��ه��ر القليلة 

اأبوظبي.
فيكتوريا  حت����دث����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
والرئي�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأك�����ش��ي��ون��وف��ا 
"مايندتيلز"  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
والدعم  ال�شركة  تاأ�شي�س  فكرة  عن 
ال��ذي حظيت به من دائ��رة ال�شحة 
اأن��ه��ا ب���داأت  اأب��وظ��ب��ي ، م�����ش��رية اإىل 
لتطرح  ال�����دائ�����رة  م����ع  ب���ال���ت���وا����ش���ل 
ال�شحة  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي  ف���ك���رة 
اأبوظبي  وك���ان���ت  رق��م��ي��اً  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
امل�شروع  ه��ذا  لإط��الق  الأمثل  املكان 
ح��ي��ث ت���ويل الإم������ارة اأه��م��ي��ة بالغة 
اإمكانات  وه��ن��ا  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ل��ل�����ش��ح��ة 
هائلة لت�شخري التكنولوجيا لتوفري 
اإليها  الأف������راد  وو����ش���ول  اخل���دم���ات 

ب�شهولة وي�شر.

•• دبي-وام: 

لنظام  الختياري  التطبيق  والتوطني عن  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اأعلنت 
حماية الأجور على العمالة امل�شاعدة اعتبارا من اليوم مبا يتيح لأ�شحاب 
العمل �شداد اأجور هذه الفئة من العمالة الكرتونيا عن طريق البنوك 
بتقدمي  لها  وامل�����ش��رح  املعتمدة  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��راف��ة  وم��ك��ات��ب 

اخلدمة من قبل امل�شرف املركزي.
وقال خليل خوري وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني امل�شاعد ل�شوؤون 
العمالة امل�شاعدة "اإن تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة امل�شاعدة 
خدمات  تقدمي  على  ال��وزارة  حر�س  من  انطالقا  ياأتي  اختياري  ب�شكل 
متميزة لأ�شحاب العمل مبا ي�شاعدهم على �شداد اأجور العمالة امل�شاعدة 
يف املواعيد املحددة باأ�شهل الطرق واأي�شرها ومبا يحفظ حقهم يف اثبات 
ب�شكل كبري يف  امل�شاهمة  �شانه  الذي من  �شداد الجر وهو المر  عملية 

حتقيق ا�شتقرار العالقة بني الطرفني.
النظام  الجر عرب  ل�شداد  العمل  اأ�شحاب  امام  املجال  اتاحة  اأن  واأو�شح 
املزودة  ال�شرافة  وحم��ال  للم�شارف  النقدي  التحويل  خالل  من  �شواء 
ل��ل��خ��دم��ة وامل�����ش��ج��ل��ة وامل��ع��ت��م��دة ل���دى امل�����ش��رف امل���رك���زي اأو ع��ن طريق 
التطبيقات الذكية اخلا�شة بهذه اجلهات وذلك بعد التعاقد معها وفقا 

لالإجراءات املتبعة.
وقال خوري ان نظام حماية الأجور ي�شمل جميع فئات العمالة امل�شاعدة 
الواردة يف قانون عمال اخلدمة امل�شاعدة والتي ت�شمل امل�شتخدم، البحار، 
،ال�شاي�س  ال��راع��ي   ، اخل��ا���س  ،ال�شائق  احل��ار���س  ال��ط��ب��اخ،  م��ن��زل،  مربية 
اخلا�س  امل���درب   ، الب�شتاين   ، ،امل���زارع  امل��ن��زل  م��دب��رة  العامل،   ، ،ال�شقار 
الزراعي  واملهند�س  املندوب اخلا�س  املمر�س اخلا�س،  ،املدر�س اخلا�س، 
ل�شوؤون  امل�شاعد  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  وكيل  واأك��د  اخلا�س. 
العمالة  امل�شاعدة ثقته بنجاح تطبيق نظام حماية الأجور على  العمالة 
ال��وزارة و�شركائها اخل��ربة الالزمة  وان��ه تكونت لدى  امل�شاعدة ل �شيما 
لت�شغيل هذا النظام الذي مت تطبيقه على العاملني يف القطاع اخلا�س 
منذ العام 2009 وهو المر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبري على 
ا�شتقرار و�شفافية عالقة العمل بني اأ�شحاب العمل والعاملني يف القطاع 

اخلا�س.

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اإط�����الق م�����ش��روع م��ب��ت��ك��ر لن�شرة  ع���ن 
ب��ت��ق��ن��ي��ة الواقع  ال���ال ورق���ي���ة  ال������دواء 
املعزز وذلك من خالل ربط معلوماتي 
ك���ام���ل ل����ل����دواء مب�������ش���در اإل����ك����رتوين 
الإن����رتن����ت، مب���ا ي�شاهم  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
املعلومات  اإىل  ال���و����ش���ول  ت��ع��زي��ز  يف 
ب�شكل  ل��ل��م��ر���ش��ى  ب����ال����دواء  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
العالج  نتائج  �شهل ومبتكر، وحت�شني 
ليكّر�س  ال��دوائ��ي��ة،  الأخ��ط��اء  وجتنب 
كجهة  ال���وزارة  تناف�شية  امل�شروع  ه��ذا 
ورقية  ل  رق��م��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
ومن����وذج م�����ش��ت��دام ي��ح��ت��ذى يف جمال 

تطوير اخلدمات لإ�شعاد املتعاملني.
وياأتي هذا الإعالن عن امل�شروع الذي 

م�شاركتها  �شمن  ال��وزارة  عنه  ك�شفت 
العربي،  ال�شحة  وموؤمتر  معر�س  يف 
املنعقد يف مركز دبي التجاري العاملي 

يناير   27 اإىل   24 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
اجلاري، وهو املعر�س الأكرب من نوعه 

يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
م�صروع مبتكر

واأ���ش��ار ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأم���ني ح�شني 

لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل  الأم�������ريي 
ال�شحة  وزارة  يف  ال�شحي  التنظيم 
ووقاية املجتمع، اإىل الدور املهم لهذا 
املر�شى  و���ش��ول  ت�شهيل  يف  امل�����ش��روع 
بخططهم  التزامهم  و�شمان  للدواء 
ال��ع��الج��ي��ة،  وذل���ك يف اإط���ار توجهات 
وتر�شيخ  ل��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة 
ج��م��ي��ع اخلدمات  وت���وف���ري  ح��ق��وق��ه��م 
واإمكانياتهم  قدراتهم  لدعم  املوائمة 
وت����اأم����ني حياة  ب��امل��ج��ت��م��ع  ودجم���ه���م 
هذا  اأهمية  اإىل  م�شرياً  لهم،  كرمية 
تكنولوجيات  ت��وظ��ي��ف  يف  امل�������ش���روع 
م��ب��ت��ك��رة م��ث��ل ال����واق����ع امل���ع���زز ورم���ز 
 QR( ال���������ش����ري����ع����ة  ال�����ش����ت����ج����اب����ة 
ودعماً  ت��ط��وراً  ي�شكل  م��ا   ،)Code
بالدولة  ال��دوائ��ي  املجال  يف  لالبتكار 

واملنطقة.

QR Code
وتعر�س الوزارة على من�شتها م�شروع 
الذي   Ferring �شركة  م��ع  ت��ع��اون 
ال�شتجابة  رم����ز  اإ����ش���اف���ة  ي��ت�����ش��م��ن 
ال�شريعة )QR Code( على علبة 
ق���راءة  امل��ري�����س م��ن  ال�����دواء لتمكني 
تقنية  ع��رب  ال��الورق��ي��ة  ال����دواء  ن�شرة 
تفاعلي.  ب�شكل   )AR( املعزز  الواقع 
تطوير  اإىل  امل�������ش���روع  ي���ه���دف  ح��ي��ث 

وتطبيق التقنيات احلديثة يف القطاع 
ال�����ش��ح��ي وامل���ج���ال ال����دوائ����ي، ورب���ط 
ل����ل����دواء مب�شدر  ك���ام���ل  م��ع��ل��وم��ات��ي 
اإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت لتوفري 
بيانات كاملة عن الدواء مبجرد م�شح 
الهاتف  تطبيقات  طريق  عن  ال��رم��ز، 
الذكي ب�شكل مبتكر عرب تقنية الواقع 
على  وت�شهيل عملية احل�شول  املعزز، 
املعلومات التف�شيلية للدواء بطريقة 

تفاعلية.

QR ك����ود م���ن خالل  وع���ن���د ق�����راءة 
ا���ش��ت��خ��دام ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يتم 
حيث  تفاعلية،  خدمة  على  احل�شول 
�شكل  يف  الف��رتا���ش��ي  امل�شاعد  يظهر 
للمري�س  وي����ق����دم  الأب�����ع�����اد  ث���الث���ي 
جميع املعلومات عن ال�شنف الدوائي، 
و�شيتم تطبيق هذه التقنية يف الن�شف 
الأول من العام اجلاري 2022 على 
�شركة  تنتجها  التي  ال��دوائ��ي��ة  العلب 

.Ferring

•• اأبوظبي-وام:

لريا�شات املحركات ومناف�شات اجلراأة والإثارة القائمة عليها جمهور وا�شع يف 
خمتلف اأنحاء العامل من كافة الفئات العمرية، ولعرو�س الدراجات النارية 
البهلوانية وعرو�س ال�شيارات الريا�شية املزّودة ومركبات الدفع الرباعي ذات 
املحركات فائقة الأداء، متابعون �شغوفون حري�شون على تتبع اأدق تفا�شيلها 

وم�شاهدة اأجمل عرو�شها التي تقام يف الهواء الطلق.
خمل�س  جمتمع  الكال�شيكية  ال�شيارات  معار�س  ي��واك��ب  م���واٍز،  نحو  وعلى 
على  ويحر�شون  كانت،  اأينما  فعالياتها  يتتبعون  العامل،  حول  املتابعني  من 
فيما  واهتمام،  ب�شغف  م�شاهدين،  اأو  كم�شاركني  احلية؛  عرو�شها  م�شاهدة 
اأن�شطة عديدة  ت��ف��رد لها  ال�����ش��ي��ارات ف��ن��اً وه��واي��ة  اأ���ش��ب��ح احل��ف��اظ على ه��ذه 

وفعاليات متخ�ش�شة.
وبالتزامن مع حملة اأجمل �شتاء يف العامل، التي حتتفي باأجمل معامل الإمارات 
ووجهاتها ال�شياحية والطبيعية وفعالياتها الرتفيهية، يقدم مهرجان ال�شيخ 

املحركات  فعاليات  من  متكاملة  فريدة  جمموعة  اأبوظبي  يف  بالوثبة  زاي��د 
وعرو�س ال�شيارات الكال�شيكية يف اأجواء احتفالية من الإثارة واملتعة والت�شلية 

للجميع.
ويف �شتاء الإم��ارات املعتدل الدافئ تن�شط هذه الفعاليات يف خمتلف مناطق 
الذين  وال�شياح  وال���زوار  ال�شكان  م��ن  عري�شاً  جمهوراً  وت�شتقطب  ال��دول��ة، 
بامتياز  ترفيهية  اجتماعية  كفعاليات  عرو�شها  م�شاهدة  على  يحر�شون 

تتخللها اأن�شطة مميزة تالئم خمتلف اأفراد الأ�شرة.
بقيادة  ي�شتمتعوا  اأن  لالأطفال  ميكن  اأبوظبي  يف  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان  ويف 
يف  ال�شالمة  معايري  اأعلى  يراعي  مغلق  م�شمار  على  باأمان  �شغرية  �شيارات 
يومياً  تبداأ  التي  كار"  "كريزي  فعالية  �شمن  وال�شعادة  البهجة  من  اأج���واء 
طوال  كبرياً  اإقباًل  وت�شهد  ع�شراً،  الرابعة  ال�شاعة  من  اعتباراً  املهرجان  يف 

الوقت.
ول��ع�����ش��اق ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة، ي��ق��دم ريا�شيون 
دراجاتهم  منت  على  ومثرية  جريئة  ريا�شية  عرو�س  جمموعة  حمرتفون 

قلوب  نب�شات  معها  وتت�شارع  عالياً  تقفز  والتي  خ�شي�شاً،  املجهزة  النارية 
عرو�س  وت��ق��دم  اجل��اذب��ي��ة.  تتحدى  ال��ت��ي  احل��رك��ات  بفعل  بانبهار  املتابعني 
اأيام اخلمي�س  الدّراجات النارية اجلريئة يف موقع املهرجان مبنطقة الوثبة 

واجلمعة وال�شبت من 6 وحتى 29 يناير اجلاري.
وملحبي تعديل ال�شيارات وعرو�س ال�شيارات الكال�شيكية يقدم مهرجان ال�شيخ 
للتعرف عن  ل��ل��زوار  املعتدل فر�شة ح�شرية  الإم���ارات  �شتاء  اأج���واء  زاي��د يف 
تزويد حمركات  الكال�شيكية، وخيارات  ال�شيارات  بناء  اإع��ادة  قرب على طرق 
املركبات على اختالف اأنواعها، مع متابعة ق�ش�س �شيارات اأيقونية ذات تاريخ 
عريق و�شجل حافل يف حلبات ال�شباق الدولية اأو معار�س ال�شيارات العاملية. 
ويتوا�شل هذا العر�س يف املهرجان حتت عنوان "الوثبة كا�شتم �شو" يومياً من 

ال�شاعة الرابعة ع�شراً حتى 20 فرباير 2022.
مدن  من  العديد  يف  ترفيهية  وجهة  الكال�شيكية  ال�شيارات  فعاليات  وت�شكل 
الكال�شيكية  ال�شيارات  على  وعاملياً  حملياً  اجلمهور  اإقبال  ويتنامى  العامل. 
وفعالياتها والتي من املتوقع اأن يرتفع حجم �شوقها على امل�شتوى العاملي من 

43.4 مليار دولر بحلول عام  اإىل   2020 30.9 مليار دولر �شجلها عام 
�شتاتي�شتا العاملي للدرا�شات والأبحاث. موقع  بح�شب   ،2024

للجمهور  ج��ذب��اً  املناطق  اأك��رث  �شو" اإح���دى  كا�شتم  "الوثبة  ع��رو���س  ومتثل 
م��ن مغامرات  ت�شمه  مل��ا  ال�����ش��ب��اب،  ف��ئ��ة  وخ��ا���ش��ة  زاي����د،  ال�شيخ  م��ه��رج��ان  يف 
وت�شويق، وما توفره من فر�شة لرواد املهرجان من كافة مناطق الدولة ومن 
ال�شيارات  بناء  لإع��ادة  الطرق  اأف�شل  للتعرف عن قرب على  وال��زوار  ال�شياح 
مبختلف  وامل��رك��ب��ات  ال�����ش��ي��ارات  حم��رك��ات  وت��زوي��د  وجت��دي��ده��ا  الكال�شيكية 

اأنواعها وطرازاتها.
الفعاليات اهتمامات فئات خمتلفة من اجلمهور والزوار  وفيما حتاكي هذه 
والفعاليات  والحتفالت  املهرجانات  �شياحة  ت�شنيف  حتت  وتندرج  وال�شياح، 
خيارات  مع  ت�شكل،  فاإنها  عاملية،  �شمعة  الإم���ارات  فيها  اأر���ش��ت  التي  الكربى 
ال�شاطئية  وال�شياحة  البيئية،  وال�شياحة  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية  ال�شياحة 
وال�شحراوية واجلبلية والرتفيهية والت�شاري�س الطبيعية املتنوعة التي تنعم 

بها دولة الإمارات، هوية �شياحية موحدة متّيز الإمارات مبناطقها كافة.

وجهة مميزة لل�صكان وال�صياح يف اأجمل �صتاء يف العامل

مهرجان ال�صيخ زايد مق�صد ا�صتثنائي ملتابعي فعاليات ال�صيارات الكال�صيكية

اإتاحة الو�صول اإىل املعلومات املتعلقة بالدواء ب�صكل �صهل

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تطلق م�صروع مبتكر لن�صرة الدواء الال ورقية بتقنية الواقع املعزز

دائرة ال�صحة اأبوظبي ت�صلط ال�صوء على م�صتقبل ال�صحة الرقمية 

•• اأبوظبي -وام:

الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  كرمية  رعاية  حتت 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي 
الن�شائي  الحت�����اد  ن��ظ��م  الإمارات"  "اأم  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة  الأع���ل���ى 
العربية  واملجموعة  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام 
الدبلوما�شية لقاء افرتا�شيا عن " اأهمية الك�شف املبكر للوقاية من �شرطان 

عنق الرحم ".
الطبيبة  م��ب��ارك حمد  راوي���ة  ال��دك��ت��ورة  ال���ذي حت��دث��ت فيه  اللقاء  ي��ه��دف 
ال�شت�شارية بعلم المرا�س الت�شريحي مبدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية اإىل 
توعية اجلمهور بكيفية الوقاية من �شرطان عنق الرحم وت�شجيع املجتمع 

للقيام بالفح�س الدوري. وياأتي هذا اللقاء ا�شتكمال للحملة التي اطلقتها 
�شهر  يف  الرحم  عنق  ب�شرطان  التوعية  مبنا�شبة  الطبية  �شخبوط  مدينة 

يناير .
واأكدت الدكتورة راوية مبارك خالل اللقاء على اأهمية احل�شول التطعيم 
الول  امل�����ش��وؤول  يعترب  ال���ذي  الب�شري  احلليمي  ال���ورم  بفايرو�س  اخل��ا���س 
اأهمية  26 وعلى  13 وحتى  الرحم من عمر  عن ال�شابة بفايرو�س عنق 
الك�شف املبكر عن املر�س حيث ت�شاعد الفحو�شات على تعزيز فر�س العالج 

والوقاية مع رفع ن�شبة ال�شفاء منه.
29 عاما �شرورة اجراء  25 اإىل  واأ�شافت ان على جميع الن�شاء من عمر 
 3 الرحم" كل  عنق  " م�شحة  واخ��ذ  الفايرو�س  بهذا  اخلا�شة  الختبارات 
فريو�س  اختباري  اج��راء   65 وحتى   30 عمر  من  الن�شاء  وعلى  �شنوات 

كل  ذات���ه  ال��وق��ت  ال��رح��م يف  واإج����راء م�شحة عنق  الب�شري  ال���ورم احلليمي 
خم�س �شنوات.

الن�شاء الوقاية من مر�س �شرطان عنق الرحم  واأ�شارت اىل ان با�شتطاعة 
ال�شفاء  التي ميكن  ال�شرطان  اأم��را���س  اأن��واع  اأك��رث  بدرجة كبرية فهو من 
اذا اتبعت الن�شاء الر�شادات اخلا�شة بالفحو�شات الالزمة  منها وعالجها 
الفحو�شات  با�شت�شارة اطبائهن واجراء  الن�شاء  .. ون�شحت جميع  باملر�س 
اىل  و�شوله  وقبل  مبكرا  ومعاجلتها  الع��را���س  ملعرفة  املنتظمة  ال��دوري��ة 

مراحل متاأخرة.
نتيجة منو خاليا غري طبيعية يف  ين�شاأ  الرحم  �شرطان عنق  اىل  وا�شارت 
عنق الرحم بكميات غري طبيعية توؤدي اىل تغريات غري طبيعية يف خاليا 
عنق الرحم وظهور اعرا�س منها " النزف خالل الدورة ال�شهرية واإفرازات 

مهبلية ونق�شان يف الوزن غري مربر.
ولفتت اإىل انه ليوجد اأي عالقة تربط بني �شرطان الثدي و�شرطان عنق 
الرحم لكون �شبب �شرطان عنق الرحم فريو�شي اأما �شرطان الثدي فلي�س 

له عالقة بالفايرو�شات.
الدعم  على  ال��رح��م  عنق  ب�شرطان  امل�شابات  ح�شول  اهمية  على  واك���دت 
ذوي  م��ن  واملخت�شني  اخل���رباء  ن�شائح  على  احل�شول  خ��الل  م��ن  النف�شي 
اخلربة يف التعامل مع امل�شاعر والحا�شي�س واملخاوف التي ميكن ان تطراأ 
من  املقربني  اىل  التحدث  وكذلك   ، والكتئاب  القلق  مثل  امل�شابني  على 
على  والتعرف  به  ي�شعرون  ال��ذي  التوتر  من  للتخفيف  وال�شدقاء  الأه��ل 
املر�س من خالل البحث عنه والقراءة عنه اإ�شافة اإىل التحدث مع مر�شى 

اآخرين م�شابني او مت �شفائهم من املر�س واحلفاظ على الن�شاط البدين.

الحتاد الن�صائي العام يوعي ب�صرطان عنق الرحم 

التطبيق الختياري لنظام حماية الأجور 
على العمالة امل�صاعدة اعتبارا من اليوم
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك: الإمارات والهند تربطهما عالقات تاريخية وثيقة

•• اأبوظبي-وام: 

الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ  ا�شتقبل معايل 
�شعادة  ق�شره  يف  دب��ي   2020 لإك�شبو  العام  املفو�س  والتعاي�س 

�شنجاي �شودهري �شفري جمهورية الهند لدى الدولة.
ورحب معاليه - يف بداية اللقاء- ب�شعادة �شفري الهند .. وجرى 
بحث عالقات التعاون بني دولة الإم��ارات الهند و�شبل تطويرها 
يف خمتلف املجالت وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا 
م�شالح  يخدم  مب��ا  امل�شرتك  الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

البلدين ال�شديقني و�شعبيهما.
تاريخية  ع��الق��ات  تربطهما  وال��ه��ن��د  الإم����ارات  اأن  معاليه  واأك���د 
قوة  ت��زداد  وثيقة  رواب��ط  و  �شلبة  اأر�شية  من  انطالقا  متجذرة 

الأخ��وة وال�شراكة وذلك بدعم ورعاية من قيادتي  تعزيزا ملفهوم 
من  مزيد  اإىل  �شعبيهما  تطلعات  يحقق  مبا  ال�شديقني  البلدين 

التطور والتقدم والنماء.
اإ�شافة  ت�شكل  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  الهند  م�شاركة  اإن  وق���ال 
يعر�شه  ملا  الإم���ارات  تنظمه  وثقايف  ح�شاري  ح��دث  لأه��م  مهمة 
الهند  �شورة  تعك�س  املجالت  خمتلف  يف  واإجن���ازات  ابتكارات  من 
احل��دي��ث��ة وال��ق��وي��ة وامل��ت��ق��دم��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��اً وج��م��ال��ي��ات��ه��ا الفنية 
دبي  اإك�شبو2020  واأه��داف  الهند  ر�شالة  التي جت�شد  والثقافية 
اأمامنا  يفتح  دب��ي   2020 اإك�شبو  اأن  معاليه  واأك���د  للم�شتقبل. 
نحو  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ل��دول  ال�شبل  وميهد  امل�شتقبل  اأب���واب  جميعا 
امل�شرتك وبناء عالقات و�شراكات  فر�س جديدة للتعاون والعمل 

جديدة ور�شم �شورة اأف�شل ملنطقتنا والعامل .

عالقات  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  الهند  �شفري  اأك��د  جانبه  م��ن 
التعاون مع دولة الإمارات يف خمتلف املجالت والقطاعات والبناء 
على هذه ال�شراكة القوية واملوثوقة بني البلدين ال�شديقني من 

اأجل تعزيز التنمية امل�شتدامة.
واأ�شاد بجهود الإمارات يف ا�شت�شافة 192 دولة حتت مظلة اإك�شبو 
وتعزيز التعاون الدويل من اأجل مواجهة التحديات  دبي   2020
وو�شع احللول املبتكرة لها مبا ينعك�س على جودة احلياة يف دول 
العامل .. مهنئا الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا على النجاح الكبري 
العاملية  الأه�����داف  حتقيق  يف  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  حققه  ال���ذي 
ال�شالم  يف  الرا�شخة  ومبادئها  الإم��ارات  من  انطالقا  للم�شتقبل 
الزدهار  يحقق  مبا  الإن�شاين  والت�شامن  والتعاي�س  والت�شامح 

العاملي.

•• القاهرة-الفجر:

واملكتبة  الأر�����ش����ي����ف  م��ن�����ش��ة  ب�������داأت 
انطالق  م����ع  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ال���وط���ن���ي���ة 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال��ق��اه��رة ال���دويل 
للكتاب اأم�س يف ن�شخته ال�53 مبركز 
بح�شور  ال��دول��ي��ة،  للمعار�س  م�شر 
امل�����ر نائب  م���ع���ايل الأدي���������ب حم���م���د 
رئي�س جمل�س اإدارة الأر�شيف واملكتبة 
اآل  ماجد  اهلل  عبد  و�شعادة  الوطنية 
علي املدير العام؛ حيث ت�شتقبل املن�شة 
والكّتاب،  واملثقفني  ال�شخ�شيات،  كبار 
م�شرقة  �شورة  لتقدم  املعر�س  ورواد 
الإم���ارات  دول��ة  توليها  التي  للثقافة 
على  املن�شة  وحتتوي  كبرياً،  اهتماماً 
جمموعة قيمة ومميزة من اإ�شدارات 
الأر�شيف واملكتبة الوطنية، اإىل جانب 
والأفالم  التاريخية  والوثائق  ال�شور 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ج���وان���ب من 

ما�شي الإمارات.

�شعادة  قال  امل�شاركة  اأهمية هذه  وعن 
م��دي��ر عام  ع��ل��ي  اآل  م��اج��د  ع��ب��د اهلل 
الأر�شيف واملكتبة الوطنية: اإن املكانة 
القاهرة  م��ع��ر���س  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ي 
الطويل  ب��ت��اري��خ��ه  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
قّل  ال��ذي حقق فيه متيزاً وجن��اح��ات 

نظريها جعله واحداً من اأهم املحافل 
تتوا�شل  فيه  وعاملياً،  عربياً  الثقافية 
وتن�شهر  الأفكار  وتلتقي  احل�شارات، 
املرموقة  املكانة  هذه  ولعل  الثقافات، 
لنعزز  فيه  ن�����ش��ارك  جعلتنا  ال��ت��ي  ه��ي 
العالقات  ون��ر���ش��خ  ال��ت��وا���ش��ل  ج�����ش��ور 

العربية  الإم��ارات  الثقافية بني دول��ة 
املتحدة وجمهورية م�شر العربية.

الأر�شيف  من�شة  حت��ت��وي  واأ����ش���اف: 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى اإ�����ش����داراٍت 
وتراثنا  املجيد  تاريخنا  توثق  مميزًة 
م�شامينها  يف  وحت����م����ل  ال����ع����ري����ق، 

امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة وامل���وث���ق���ة التي 
والأكادمييون  ال��ب��اح��ث��ون  يحتاجها 
دولة  وت��راث  بتاريخ  املهتمني  وجميع 
الإمارات ومنطقة اخلليج، وت�شتعر�س 
�شري القادة العظام الذين اأ�ش�شوا دولة 
ونه�شوا  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
خالدة  ب�شماتهم  اآث���ار  ت��زال  ول  بها، 
ف��ي��ه��ا، ون���ح���ن ن���وا����ش���ل ت��وث��ي��ق �شري 
مفتخرين  املخل�شني  الإم����ارات  ق��ادة 
وهي  العامل،  اأبهرت  التي  باإجنازاتهم 

ملء ال�شمع والب�شر.
الأر�شيف  م�شاركة  اأن  �شعادته  واأك���د 
املعر�س  ه����ذا  يف  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
اإ�شداراته  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  تقت�شر  ل��ن 
م�شمونها  ح����ي����ث  م�����ن  ال�����ف�����ري�����دة 
تقريب  اإىل  نتطلع  ولكننا  و�شكلها، 
الإمارات،  وذاك��رة  القارئ  امل�شافة بني 
ال���������ش����وء على  ب��ت�����ش��ل��ي��ط  و����ش���ن���ق���وم 
واملكتبة  لالأر�شيف  الثقافية  الأجندة 
م�شاريع  م��ن  تت�شمنه  وم��ا  الوطنية 

و�شت�شم  امل��ق��ب��ل��ة.  امل��رح��ل��ة  يف  م��ه��م��ة 
امل�شاركة اأي�شاً �شل�شلة من املحا�شرات 
الفرتا�شية الوطنية والثقافية التي 
الباحثني واخلرباء  يقدمها عدد من 
اأيام  م��ع  بثها  وي��ت��زام��ن  واملخت�شني، 
متابعتها  فر�شة  و�شتكون  امل��ع��ر���س، 
اأينما  امل��ه��ت��م��ني  اأم�����ام ج��م��ي��ع  م��ت��اح��ة 
م�شاركاتنا  اإىل  بالإ�شافة  ذلك  كانوا، 
يف فعاليات ثقافية اأخرى على هام�س 
اإن��ن��ا ن��ري��د اأن يعلم  امل��ع��ر���س. وق����ال: 
الوطني"  "الأر�شيف  ب����اأن  اجل��م��ي��ع 
القانون  م��ن  الأوىل  امل���ادة  وب��ن��اء على 
الحتادي رقم 13 ال�شادر عن �شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الإمارات  دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
2021 مت  اأواخر  العربية املتحدة يف 
واملكتبة  "الأر�شيف  اإىل  ا�شمه  تعديل 
املذكور  القانون  مواد  واأن  الوطنية" 
واخت�شا�شاٍت  اأه��داف��اً  ل��ه  ح���ددت  ق��د 

جديدة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اإم��ارة راأ�س اخليمة خطوة  اتخذت 
الرعاية  منظومة  لتعزيز  جديدة 
حتالف  خ��الل  م��ن  فيها  ال�شحية 
"العربية  جم��م��وع��ة  ب���ني  ج���دي���د 
و�شركة  ال�شحية"  ل���ل���رع���اي���ة 
هيلث" الرائدة  �شبرييت  "كومون 
الوليات  ال�شحية يف  يف اخلدمات 

املتحدة الأمريكية.
هذا  ع����ن  الإع��������الن  مت  و  و����ش���ب���ق 
التعاون للمرة الأوىل عام 2018، 
وتق�شي باأن م�شت�شفى راأ�س اخليمة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ه���و 
ال�شرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال����وح����ي����دة 
اأف��ري��ق��ي��ا التي  الأو����ش���ط و���ش��م��ال 
من  كل  مع  تتوافق  معايري  لديها 
اإنرتنا�شونال"،  هيلث  "ديغنيتي 
ل�شركة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  مم��ث��ل 
"كومون �شبرييت هيلث" الدولية، 
مما يعزز مكانة امل�شت�شفى كوجهة 
املر�شى  م��ن  ل��ك��ل  مف�شلة  ط��ب��ي��ة 
ال�����دول�����ي�����ني وامل����ح����ل����ي����ني. ي����اأت����ي 
���ش��م��ن خمططات  ال���ت���ع���اون  ه����ذا 
للتو�شع  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  م�شت�شفى 

ح��ي��ث ���ش��ي��زي��د ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف من 
قدرة امل�شت�شفى ال�شتيعابية ثالث 
اأ�شعاف لي�شبح ب�شعة 200 �شرير 

بحلول عام 2024.
الرئي�شية  امل����ج����الت  و���ش��ت�����ش��م��ل 
�شبرييت  "كومون  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
هيلث"، التي تدير 140 م�شت�شفى 
رعاية  م��وق��ع   1500 م��ن  واأك����رث 
البتكار  اأم��ري��ك��ي��ة،  ولي���ة   21 يف 
والتعليم،  وال���ت���دري���ب  ال���رق���م���ي، 
حت�شني  اأج��ل  من  التعاون  وتعزيز 
وتن�شيق  ال�������ش���ري���ري���ة،  ال���ن���ت���ائ���ج 
ال�شبكة،  وت���و����ش���ي���ع  ال�����رع�����اي�����ة، 
امل��ري�����س ب�شكل  وحت�����ش��ني جت��رب��ة 

ال���رتك���ي���ز مبوجب  ع�����ام. و���ش��ي��ت��م 
ذل���ك ع��ل��ى ع��ل��وم ال��ق��ل��ب، وتقومي 
تاأهيل  واإع��ادة  والأع�شاب  العظام، 
وياأتي  الهيكلي.  الع�شلي  اجل��ه��از 
ال�شماح  التو�شعة هذه بهدف  قرار 
للمر�شى الإقليميني بتلقي رعاية 
ط��ب��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة واحل�����ش��ول على 
اأطباء  ل�شبكة  ال�شريرية  اخل���ربة 

اإنرتنا�شونال". هيلث  "ديغنيتي 
الرعاية  م��راك��ز  قائمة  تت�شمن  و 
ن���ط���اق وا�شع  ع��ل��ى  ب��ه��ا  امل���ع���رتف 
هيلث  "ديغنيتي  ����ش���ب���ك���ة  يف 
كاًل  الأم��ري��ك��ي��ة،  اإنرتنا�شونال" 
يف  لالأع�شاب"  ب���ارو  "معهد  م��ن 

"بايلور  اأريزونا، ومركز  فينيك�س؛ 
هيو�شنت؛  الطبي" يف  لوك  �شانت 
ما�شون  و"فريجينيا  تك�شا�س"، 
�شياتل؛  يف  هيلث"  فران�شي�شكان 
وا�����ش����ن����ط����ن، و����ش���ي���ك���ون مب���ق���دور 
املر�شى يف م�شت�شفى راأ�س اخليمة 
ال�شتفادة من خربات هذه املراكز.

اجلديد،  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
�شديقي،  ر�����ش����ا  ال����دك����ت����ور  ق������ال 
ملجموعة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  امل������دي������ر 
واملدير  ال�شحية  للرعاية  العربية 
اخليمة  راأ���س  مل�شت�شفى  التنفيذي 
راأ����س  م�شت�شفى  ت�شميم  مت  اإن����ه 
للمر�شى  وج��ه��ة  ل��ي��ك��ون  اخل��ي��م��ة 

املحليني والدوليني، نظراً ملا يتمتع 
به من قدرات جراحية متخ�ش�شة 
اأت��اح لنا  ومرافق عالية اجل��ودة. و 
للتطوير  ال��ق��اب��ل  ال��ع��م��ل  من����وذج 
ومن  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  ث��ق��ة  ك�شب 
ثم اكت�شاب انت�شار وا�شع يف اأو�شاط 
والدوليني،  الإق��ل��ي��م��ي��ني  امل��ر���ش��ى 
على  اإي��ج��اب��اً  انعك�س  ال���ذي  الأم���ر 
تطور عالقاتنا مع �شركة "كومون 

�شبرييت هيلث.
ال���ت���و����ش���ع���ة اجل�����دي�����دة قال  وع�����ن 
ال���دك���ت���ور ���ش��دي��ق��ي: ن��ع��م��ل على 
ال�شتيعابية  ال���ق���درة  م�����ش��اع��ف��ة 
 200 ب�شعة  لت�شبح  للم�شت�شفى 
 ،2024 عام  نهاية  بحلول  �شرير 
تلبية  م��ن  �شيمكننا  ال���ذي  الأم����ر 
التدفق املتزايد لل�شياحة العالجية 
املتوقعة يف دولة الإمارات العربية 
املتنامي  الطلب  ومواكبة  املتحدة، 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ع��ل��ى 
عالية اجلودة املتزامن مع تطبيق 
ال���ت���اأم���ني ال�����ش��ح��ي الإل�����زام�����ي يف 
الأعوام  ال�شمالية خالل  الإم��ارات 
القادمة. هذا التو�شع �شوف يوؤهلنا 
املحليني  املر�شى  خلدمة  التو�شع 

�شحية  رعاية  وتوفري  والدوليني 
عالية اجلودة .

عملية  ان  اإىل  ���ش��دي��ق��ي  اأ����ش���ار  و 
للتو�شعة  بالفعل  ب���داأت  الت�شميم 
اجل������دي������دة، وه������ي ت���ت���م���ا����ش���ى مع 
والربوتوكولت  املمار�شات  اأف�شل 
هيلث  "ديغنيتي  �شبكة  يف  املتبعة 
اإنرتنا�شونال"، الأمر الذي �شيتيح 
للمر�شى يف املنطقة احل�شول على 
اخل����ربة الأم��ري��ك��ي��ة ه��ن��ا يف راأ����س 

اخليمة .
و�شي�شتفيد م�شت�شفى راأ�س اخليمة 
ال�شحية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  م���ن 
الناجحة  وال����ذك����ي����ة  ال���رق���م���ي���ة 
�شبكة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  امل��ط��ب��ق��ة 
اإنرتنا�شونال"،  هيلث  "ديغنيتي 
اإمكانات  ت�����ش��خ��ري  ���ش��ي��ت��م  ح���ني  يف 
جتارب  خللق  ال�شطناعي  الذكاء 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للمر�شى.  اأف�����ش��ل 
خدمات  نطاق  تو�شيع  �شيتم  ذل��ك 
لدعم  بعد  ع��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

متطلبات التو�شع.
نائب  ديفي�س،  ج��ري��ج  ق��ال  ب���دوره 
كومون  ل�����ش��رك��ة  الأول  ال��رئ��ي�����س 
����ش���ب���ريي���ت ه���ي���ل���ث وامل�����������ش�����وؤول يف 

اإنرتنا�شونال":  هيلث  "ديغنيتي 
العمل  عالقة  تو�شيع  اإىل  نتطلع 
احلالية مع م�شت�شفى راأ�س اخليمة 
وناأمل اأن يكون هذا التعاون فر�شة 
اأطبائنا  ب����ني  اخل�������ربات  ل���ت���ب���ادل 
اخلدمات  مقدمي  مع  وممر�شينا 
القدرات  يعزز  مم��ا  امل�شت�شفى،  يف 
الطبية والرعاية ال�شحية املتاحة 
ال�شرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  ل���ل���م���ر����ش���ى 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
"ديغنيتي  �شبكة  اأن  ديفي�س  واأك��د 
�شتدعم  اإنرتنا�شونال"  ه��ي��ل��ث 

العاملة  ل��ل��ق��وى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رام���ج 
يف جم����ال ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
املنطقة، والذي يت�شمن الدعم يف 
جمال القيادة التنفيذية والتدريب 
ال���������ش����ري����ري وغ�������ري ال�������ش���ري���ري 
وخدمات  وامل��م��ر���ش��ات،  ل��الأط��ب��اء 
معاجلي  م���ث���ل  الأخ��������رى  ال����دع����م 
اإعادة التاأهيل. واأ�شار اإىل اأن تبادل 
والبتكارات عرب  املمار�شات  اأف�شل 
احل�����دود م���ن اأج����ل ت��ق��دمي رعاية 
رئي�شياً  عالية اجلودة يعترب هدفاً 

لهذا التحالف.

•• اأبوظبي -وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  �شهد 
والتعاي�س،  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  ن��ورة  وم��ع��ايل 
وال�������ش���ب���اب، وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغري 
تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س 
املجتمع يف اأبوظبي، فعاليات مبادرة" 
اأكتيف بارك�س" التي نظمتها الدائرة 
اأم�س الأول يف حديقة ال�شيخة فاطمة 
باأبوظبي، وذلك بالتعاون مع جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وب��ل��دي��ات مدينة 
ومنطقة  ال���ع���ني  وم���دي���ن���ة  اأب���وظ���ب���ي 

الظفرة.
تاأتي الفعالية، تزامناً مع الإعالن عن 
تو�شعة املبادرة لت�شمل الفئات العمرية 
من عمر 8 �شنوات وما فوق، يف �شبيل 
ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ن�����ش��اط ال���ب���دين يف 
عرب  حياة  كاأ�شلوب  واعتماده  املجتمع 
التي  املتنوعة  امل��راف��ق  م��ن  ال�شتفادة 
ت��وف��ره��ا الإم�����ارة، ك��احل��دائ��ق العامة 
اأبوظبي  يف  اخل�������ش���راء  وامل�������ش���اح���ات 

ومدينة العني ومنطقة الظفرة.
خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  وث��ّم��ن 
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  زي���ارة  اخلييلي 

اآل ن��ه��ي��ان، وم��ع��ايل نورة  ب��ن م��ب��ارك 
ال��ك��ع��ب��ي واّط���الع���ه���م���ا ع���ل���ى اإح�����دى 
اأكتيف   " مل��ب��ادرة  التدريبية  اجلل�شات 
الزيارة  هذه  باأهمية  منوها  بارك�س"، 
اأهمية  وت����ع����زي����ز  امل������ب������ادرة  دع������م  يف 
املجتمع  دع��ائ��م  تر�شيخ  يف  ال��ربن��ام��ج 
ال�شحي وجتاوز التحديات التي متنع 
الريا�شية،  الأن�����ش��ط��ة  مم��ار���ش��ة  م��ن 
حتقيق  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأفراد  جميع  ملنح  الربنامج  اأه���داف 
باختالف اأعمارهم وقدراتهم البدنية 
الريا�شية  الأن�شطة  ملمار�شة  فر�شة 
ُت�����ش��ه��م يف حت�شني  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والنف�شية.  اجل�شدية  ال�شحة  وتعزيز 
ت��ن��م��ي��ة املجتمع  دائ�����رة  رئ��ي�����س  واأك�����د 
دائماً  ت�����ش��ع��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
املنا�شبة  ال�شحية  البيئة  توفري  اإىل 
الريا�شة  روؤي��ت��ه��ا يف جعل  م��ن خ��الل 
ومنط  اأبوظبي،  ملجتمع  حياة  اأ�شلوب 
���ش��ح��ي جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات، ل���ش��ي��م��ا اأن 
الذين  الهمم  اأ�شحاب  ت�شمل  املبادرة 
املجتمع  م��ن  اأ�شا�شيا  ج���زءا  ي�شكلون 
ون�����ش��ت��ه��دف مت��ك��ي��ن��ه��م وم��ن��ح��ه��م كل 
ال��ف��ر���س واحل��ق��وق واخل���دم���ات التي 
تتمتع بها الفئات املجتمعية الأخرى. 

حر�شت  الدائرة  اأن  اخلييلي  واأو�شح 
ع��ل��ى اإط����الق ا���ش��ت��ب��ي��ان ج���ودة احلياة 
اأداة  ب��اع��ت��ب��اره��ا   2019 ع����ام  م��ن��ذ 
التحديات  على  للوقوف  لقيا�س  مهم 
املجتمعية والعمل على اإيجاد احللول 
احلياة  ت��وف��ري  ت�شمن  ال��ت��ي  املنا�شبة 
وتطوير  امل��ج��ت��م��ع  لأف������راد  امل��ع��ي�����ش��ي��ة 
الجتماعي  للقطاع  العمل  منظومة 
وجودة  ال��رف��اه  وحتقيق  واحل��ك��وم��ي، 
اأن����ه وم���ن �شمن  اإىل  احل���ي���اة، لف���ت���اً 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة يف   14 ال�������  امل�����وؤ������ش�����رات 
لل�شحة  موؤ�شر  و�شع  مت  ال�شتبيان، 
ي���ن���درج م��ن��ه حم���ور ممار�شة  وال�����ذي 
الريا�شة البدنية، وبينت نتائج الدورة 
الإمارة  �شّكان  من   67% اأن  الثانية 
معظم  الريا�شية  التمارين  ميار�شون 
الن�شبة  امل�شي  ري��ا���ش��ة  لتحتل  الأي����ام 
بلغت  فيما  الأعلى مبعدل 76.5%، 
اأي  ميار�شوا  مل  الذين  الأف���راد  ن�شبة 
لذا   ،23% الريا�شية  التمارين  من 
تاأتي اأهمية اإطالق مثل هذه املبادرات 
فر�شة لتعزيز املفهوم الريا�شي لدى 

الأفراد وانتهاجها كاأ�شلوب حياة.
ووجه معاليه ال�شكر اإىل كافة اجلهات 
الريا�شي  اأبوظبي  كمجل�س  امل�شاركة 

ومدينة  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  وب���ل���دي���ات 
والإدارة  ال���ظ���ف���رة،  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ني 
الظفرة  منطقة  ل�����ش��وؤون  املجتمعية 
اأك����دت جن��اح��ه��ا م��ن��ذ انطالقها  ال��ت��ي 
التي  وحتى اليوم من خ��الل الإق��ب��ال 
مبختلف  املجتمع  اأف���راد  م��ن  �شهدته 
ف��ئ��ات��ه��م واأع���م���اره���م، وه����و م���ا عك�س 
باأهمية  املجتمعي  وال��وع��ي  التفاعل 
ودورها  البدنية  وال��ل��ي��اق��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
التحديات  م����ن  احل������د  يف  ال����ف����ّع����ال 
واملعوقات ال�شحية املختلفة للعي�س يف 

بيئة ي�شودها ال�شالم والتعاي�س.
واأو�شح معاليه اأهمية املبادرة يف ن�شر 
الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن  ثقافة  وت��ع��زي��ز 
وال��ب��دن��ي��ة لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، ودوره����ا 
ريا�شي،  بيئي  نظام  توفري  يف  الرائد 
بناء  يف  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  م��ع  يتما�شى 
مبمار�شة  ي���ل���ت���زم  ن�����ش��ي��ط  جم���ت���م���ع 
قطاع  وتنظيم  الريا�شية،  الأن�شطة 
التخطيط  اأن  م��و���ش��ح��اً  ال��ري��ا���ش��ة، 
لإط������الق ه����ذه امل����ب����ادرة ا���ش��ت��ن��د على 
م�شتفي�شة  علمية  واأب��ح��اث  درا���ش��ات 
واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا 

العاملية يف هذا املجال.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ع����ارف حمد 

العواين، الأمني العام ملجل�س اأبوظبي 
الأن�شطة  ودور  اأهمية  على  الريا�شي 
اكتيف  مل��ب��ادرة  التدريبية  واحل�ش�س 
حتفز  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال���ت���ي  ب��ارك�����س 
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ممار�شة  ع��م��وم ف��ئ��ات 
مب�شاركة  اليومي  الريا�شي  الن�شاط 
املجتمعي  التفاعل  ي��وؤك��د  م��ا  وا���ش��ع��ة، 
والربامج  البناءة  املبادرات  هذه  جتاه 
الرتقاء  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
بالريا�شة املجتمعية والو�شول لكافة 
فئات املجتمع، مبا يدعم موؤ�شر جودة 
احل���ي���اة وي�����ش��اه��م يف ت��رج��م��ة خطط 
بناء جمتمع  اأبوظبي يف  اإم��ارة  وروؤي 

�شحي ون�شيط.
تو�شيع  ع��ن  امل���ب���ادرة،  منظمو  واأع��ل��ن 
لالأطفال  احل�شور  ليتيح  برناجمها 
من عمر ثمانية اأعوام وما فوق، ف�شاًل 
اأربع جل�شات خالل يومي  اإ�شافة  عن 
الكبري  ال�شبت والأح��د لتلبية الطلب 
احل�ش�س  وت���ت���وزع  ال���ربن���ام���ج.  ع��ل��ى 
الإ�شافية على حديقة مدينة حممد 
جل�شًة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  ال���ت���ي  زاي������د  ب����ن 
ي���وم ال�شبت  ال��ب��وت ك��ام��ب  ل��ت��م��اري��ن 
لتمارين  وجل�شة  �شباحاً،   8:00 يف 
 9:00 ال�����ش��اع��ة  ف��ي��ت يف  ال���ك���رو����س 

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف حديقة  ب��ي��ن��م��ا  ���ش��ب��اح��اً، 
ال�شيخة فاطمة جل�شة متارين كرو�س 
ف��ي��ت ي���وم الأح����د يف ال�����ش��اع��ة 8:00 
�شباحاً، ويتبعها جل�شة بوت كامب يف 

�شباحاً.  9:00
من جهته، اأو�شح �شعادة حممد هالل 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب  ال��ب��ل��و���ش��ي، 
ال�شوؤون ال�شرتاتيجية يف دائرة تنمية 
املجتمع يف اأبوظبي اأن توفري اجلل�شات 
الإ�شافية واإدراج فئة الأطفال من عمر 
8 اأعوام فما فوق يهدف اإىل ا�شتقطاب 
امل�شاركني وت�شجيعهم على  مزيد من 
اع��ت��م��اد اخل���ي���ارات ال�����ش��ح��ي��ة، بغ�س 

جن�شياتهم  اأو  اأع��م��اره��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
اأن  ل�شيما  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ق��درات��ه��م  اأو 
انطالقه  م��ن��ذ  ا���ش��ت��ق��ط��ب  ال��ربن��ام��ج 
م��ئ��ات امل�����ش��ارك��ني م��ن اأف����راد املجتمع 
جل�شة،   200 م��ن  اأك���رث  وح�شورهم 
املبادرة  اأه����داف  م��ع  ين�شجم  م��ا  وه��و 
املجتمع على  اف��راد  ت�شجيع جميع  يف 

اعتماد اأ�شلوب حياة ن�شط و�شحي.
 " ب���ارك�������س  "اأكتيف  م����ب����ادرة  وت���ق���دم 
الأن�شطة  م����ن  وا�����ش����ع����ًة  جم���م���وع���ًة 
والرتفيهية،  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
واجلري  ال��زوم��ب��ا  مت��اري��ن  فيها  مب��ا 
والبوت كامب والكرو�س فيت واليوغا 

اأ�شحاب  تنا�شب  تدريبية  مع ح�ش�س 
الهمم.

وت����وؤك����د امل�����ب�����ادرة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت يف 
العامة  احل������دائ������ق  م�����ن  جم���م���وع���ة 
على  الع�شرية  اخل�شراء  وامل�شاحات 
التزام حكومة اأبوظبي برت�شيخ منط 
الأن�شطة  القائم على  ال�شحي  احلياة 
ال�شحية،  ال��ع��ادات  وات��ب��اع  الريا�شية 
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��و���ش��ي��ات منظمة 
ال�شحة العاملية، والتي تن�شح البالغني 
 150 ملدة  البدين  الن�شاط  مبمار�شة 
لتح�شني  الأق��ل  على  اأ�شبوعياً  دقيقة 

ال�شحة اجل�شدية والنف�شية.

مع بداية انطالق املعر�س 

الأر�صيف واملكتبة الوطنية يبداأ فعالياته مبن�صته التي ي�صارك بها يف القاهرة للكتاب 

راأ�س اخليمة تعزز منظومة الرعاية ال�صحية بتحالف جديد 
بني العربية للرعاية ال�صحية وكومون �صبرييت هيلث

نهيان بن مبارك ي�صهد فعاليات مبادرة اأكتيف بارك�س
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•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

من  مبجموعة  زواره  ي�شتقبل  اأن  على   2020 اك�شبو  يف  اأرمينيا  جناح  حر�س 
مدار  على  الفنون  وتطوير  العلمي  بالبتكار  �شاهمت  وطنية  �شخ�شيات  �شور 
التاريخ، فالت�شميم اخلارجي للجناح الذي يقع يف منطقة الفر�س تزين بتلك 
املتميز  العمارة  وف��ن  الرميني  ال�شعب  من  ال��وج��وه  لبع�س  بالإ�شافة  ال�شور 
للبالد، والن�شف العلوي جاء متدرج با�شكال خمتلفة م�شتوحى من اجلبال حيث 

ان الدولة من البالد احلبي�شة التى ل تطل على جمرى مائي اأو ميناء.
وواقعها  الغني  والتاريخ  ما�شيها  ي�شاهد  اأن  اجلمهور  اأرمينيا  جناح  يدعو  كما 
احلديث كونها واحدة من اأكرب الدول مزودي املوارد الفكرية ومنتجات التنمية 
التقنية، ومع بداية الرحلة �شيكت�شف الزائر اأن الت�شميم الداخلي اعطى م�شاحة 
كبرية للتجول لكن جعل يف منت�شف اجلناح ممر ب�شكل عك�شي يتدىل من ال�شقف 
�شرائط من القما�س امللون ب�شكل متداخل وعلى جانبية قطع ومقتنيات تعرب 

عن ثقافة اأرمينيا وتعر�س مناذج من تراثها وقطع فنية قدمية تعود اإىل ع�شور 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  تطلعاتها  حتقيق  نحو  ق��دم��اً  مت�شي  كما  امل��ي��الد،  قبل 
ا�شتناداً لتقاليد ما�شيها من خالل الربط بني الرتاث والتاريخ والجنازات التى 

مت حتقيقها خالل ال�شنوات املا�شية واهتمامها بالذكاء ال�شطناعي.
عر�س  على  ركز  امل�شمم  اأن  اأرمينيا  جناح  داخ��ل  التجوال  اثناء  الزائر  يكت�شف 
املقتنيات التاريخية بالت�شل�شل الزمني، حيث مت و�شع القطع الأثرية يف �شناديق 
زجاجية للحفاظ عليها ولأهميتها الكبرية، فعلى �شبيل املثال يقف الزائر اأمام 
كتاب يف الريا�شيات يعود للقرن امليالدي ال�شابع ”همرغوتيون“، ومتثال طائر 
اإىل الع�شر الربونزي، واأوان على �شكل راأ�س عجل وراأ�س  حديدي �شغري يعود 
ال�شرية  للتعاويذ  امليالد  قبل  واخلام�س  ال��راب��ع  القرنني  بني  ا�شتخدمت  ث��ور 
للخ�شوبة والتنا�شل، وكل هذه املقتنيات جتذب الزوار وحتثهم على اأهمية هذه 
القطع، اإ�شافة اإىل وجود �شحًنا يحمل منوذًجا رمزًيا للمنظومة ال�شم�شية مت 
التعريفية له بني القرنني احل��ادي ع�شر والثاين  املعلومة  �شناعته كما ورد يف 

”كارا�شامب“ الأرمينية  ع�شر قبل امليالد، ووجود كاأ�شاً ف�شية وجدت يف قرية 
لثالث  برونزي  متثال  يوجد  كما  امليالد،  قبل  والع�شرين  الثاتي  للقرن  وتعود 
الفلك  علم  حول  اأرمني  وكتاب  امليالد،  قبل  ع�شر  اخلام�س  للقرن  يعود  طيور 
اأرمينيا  لتاريخ  ي��وؤرخ  مما  ع�شر،  الثامن  القرن  اإىل  يعودان  يدوية  وخمطوطة 

ووجودها يف العامل بح�شارتها القدمية. 
"�شجرة  جم�شم  اأك�شبو،  ل��زوار  اأرمينيا  جناح  قدمها  التى  املقتنيات  بني  وم��ن 
اأنها  لل�شجرة  امل�شاف  التعريف  يف  جاء  وكما  يدوياً،  م�شيئة" �شنعت  تفاعلية 
ر�شمت  حيث  القرون،  مر  على  اأرمينيا  وبقاء  احلياة  ل�شجرة  دينياً  رم��زاً  منثل 
الهدف  حققت  وق��د  امل��ح��ارب��ني،  دروع  على  القالع،ونحتت  ج���دران  على  ق��دمي��اً 
من وجودها حيث جذبت اجلمهور الذي حر�س على التقاط ال�شور التذكارية 
جدارية  و�شع  بل  الثمينة  املقتنيات  هذه  بعر�س  اجلناح  يكتفي  ومل  بجوارها، 
ت�شم �شوراً ل�شخ�شيات وطنية �شاهمت يف البتكار العلمي والتطوير والتنمية 
امل�شتدامة والفنون املختلفة، كما و�شعت �شمن كوكبة من ال�شور لأهم املباين 

الأثرية من كنائ�س واأديرة و�شروح ثقافية، حملتها جدارية ُعلقت يف اأحد اأرجاء 
اجلناح، من بينها معبد »غارين« ال�شهري ، واأ�شارت الكلمات التعريفية اإىل العامل 
ا�شطناعية  اع�شاء  تركيب  من  متكن  ال��ذي  بويوليان  اآرث��ر  املخرتع  الأرميني 

للوجه، وكانت طفرة علمية �شهد لها العامل بالتطور والتقدم.
و�شارك جناح اأرمينيا زواره جتارب الواقع املعزز والواقع الفرتا�شي الذي اأثبت 
الواقع  تقنية  ا�شتخدام  وذل��ك من خالل  التقدم،  نحو  قدما  اأرمينا مت�شي  اأن 
الفرتا�شي لل�شفر اإىل البالد والتجول بني معاملها، وذلك بهدف جذب ال�شياحة 
وال�شتثمار يف امل�شروعات احليوية يف اأرمينيا، كما عر�س اجلناح منتجات حملية 
املالب�س  املنتجات  هذه  وت�شم  بالدولة،  كتذكري  اقتنائها  يف  احلرية  للجمهور 
واأواين  ال��زخ��ارف  ومنها  التقليدية  واحل���رف  اليدوية  وامل�شغولت  التقليدية 
املائدة والزينة، بالإ�شافة اإىل جمموعة من املجوهرات امل�شنوعة من الأحجار 
اأرمينيا  جناح  بختم  اأك�شبو  �شفر  ج��واز  ختم  على  ال��زوار  حر�س  كما  الكرمية، 

ليكون ذكرى لكل من مير على اجلناح 

•• دبي-وام:

ل���ه؛ م��ن خ���الل جناحها الذكي  اإل وت��ط��رق��ت  اإ���ش��ب��ان��ي��ا جم���اًل  ت���رتك  مل 
املتكامل، عرب معر�س اإك�شبو 2020 دبي، اإذ مثل اجلناح رحلة ا�شتثنائية 
، من  الأعمار  كافة  اإك�شبو من  زوار  اإليه  يت�شابق  اإ�شباين متطور  يف عامل 
والعامل  اإ�شبانيا  ب��ني  ال��رواب��ط  على  ال�شوء  ت�شّلط  مميزة  ع��م��ارة  خ��الل 
توحيد  على  القادر  الذكي  ل��الإب��داع  منوذجاً  تكون  اأن  ا�شتطاعت  العربي، 
ال�شعوب حول م�شروعات م�شتدامة يف جمالت العلوم، والتقنية، والإنتاج، 

والتعليم، والفن.
ويعترب اجلناح الإ�شباين يف اإك�شبو ، معر�شا غامرا يتعلق باأجندة 2030 
املتمثل يف جتمع رقع  الب�شري  بالذكاء  امل�شتدامة، ويبداأ  التنمية  لأهداف 
يف  العاملية  ال�شطرجن  بطولة  حيث  الرئي�شي،  البهو  مدخل  يف  ال�شطرجن 
اإ�شبانيا لأطفال من 293 مدر�شة و53 دولة للتباري يف لعبة ال�شطرجن، 
العقول  "توا�شل  لإك�شبو  الرئي�شي  ال�شعار  جت�شد  تعليمية  اأداة  باعتباره 

و�شنع امل�شتقبل"، ثم ياأخذك اجلناح رويداً رويداً اإىل غابة ذكية متطورة؛ 
والقدرة  نعي�س فيه  اأن  الذي نريد  امل�شتقبل  ب�شاأن  مبا يعزز فكرة احل��وار 

على التاأثري فيه.
مرت   6000 م�شاحة  على  ال�شتدامة،  منطقة  يف  موقعه  اجلناح  وياأخذ 
مربع، من مواد م�شتدامة قابلة لإعادة ال�شتخدام مثل اخل�شب واحلديد 
والن�شيج، ويحتوي اجلناح على منطقتني للمعار�س مبو�شوعني خمتلفني 
بالثقافة  اإ�شبانيا  م�شاركة  ت�شتعر�س  التي  الإجن����ازات  م��ن  �شل�شلة  م��ع   ،
كما  ال��ع��رب��ي��ة،  بالثقافة  ثقافتهم  ارت��ب��اط  على  ال�����ش��وء  وتلقي  ال��ع��امل��ي��ة. 
الدولة  تاريخ  يف  بجذورها  ال�شاربة  الإ�شالمية  احل�شارة  روح  ي�شتح�شر 
اإ�شبانيا، التي مهدت للتقدم والنمو يف كل امل�شتويات؛ حيث  الأندل�شية يف 
التاريخية  الروابط  لعر�س  ت�شميمه  على  اجلناح  على  القائمون  حر�س 
الوثيقة بني اإ�شبانيا والعامل العربي ، ومنها جم�شم يحوي علي ما يقرب 

من 4000 كلمة م�شرتكة بني اللغتني العربية والإ�شبانية.
وجرى ت�شميم كل ركن من اأركان جناح اإ�شبانيا، بدًءا من مواد الواجهة اإىل 

الأثاث، ليعرب عن �شعار اأن�شطته املختلفة، فالغابة الذكية املوجودة اأ�شفل 
اأك�شيد الكربون،  اأ�شجار �شنعت من مادة خا�شة متت�س ثاين  اجلناح، بها 
باأجندة  الأوروب���ي  البلد  التزام  عن  تعرب  اإ�شبانية  ابتكارات  على  وحتتوي 

امل�شتدام. للتطور   2030
الدقيقة  الطحالب  ح��ول  فريدة  معلومات  �شتجد  الذكية؛  الغابة  داخ��ل 
الكربون وا�شتخدامها  اأك�شيد  املناخية والتي متت�س ثاين  التغيريات  �شد 
فيما  اللتزام  طرق  حول  وايف  �شرح  اإىل  اإ�شافة  لل�شرطان،  م�شاد  كعامل 
يخ�س املحافظة علي البيئة، مروراً باأجمل املنتزهات وال�شواطئ الإ�شبانية 
العامل  يف  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه  ا�شتهالك  ن�شب  ع��ن  ع��ر���س  و�شا�شات  ال�شهرية، 
مراقبة  يف  التكنولوجيات  اأف�شل  وع��ر���س  ال��غ��ذاء،  اإن��ت��اج  يف  امل�شتخدمة 
املحا�شيل. ويعر�س اجلناح �شبل ال�شتفادة من الطاقة املتجددة كالطاقة 
لتلك  والرتكيب  للت�شويق  اأ�شواق جديدة  فتح  وكيفية  والرياح،  ال�شم�شية 
بديلة،  ك��ط��اق��ة  الأخ�����ش��ر  ال��ه��ي��دروج��ني  وا���ش��ت��خ��دام  النظيفة،  ال��ط��اق��ات 
بالإ�شافة اإىل اإيجاد طرق �شحن ذكية لتعزيز اعتماد املركبات الكهربائية 

جلعل  تقنية  ح��ل��ول  ت�شميم  ع��ن  ف�شاًل  للطاقة،  امل�شتدام  وال���ش��ت��خ��دام 
الال�شلكية  "ليبيليوم"  م�شت�شعرات  تتيح  حيث  ممكناً  الأ���ش��ي��اء  ان��رتن��ت 

تو�شيل العامل املادي بالعامل الرقمي.
حمميات  ع��دد  حيث  م��ن  عامليا  الأول  وه��و  ب��رتاث��ه،  يعتني  بلد  واإ�شبانيا 
52 حممية، لذا و�شع على عاتقه  الذي يبلغ  لليون�شكو  املحيط احليوي 
م�شاألة احلد من النفايات من اأجل ال�شتدامة، وحماية الأر�س من الآثار 
كانوجار  دانييل  ا�شتوديو  اإىل  اجلناح  ينقلك  كما  لها،  املهددة  الكربونية 
وم�شموعة  مرئية  تركيبة  وه��و  "دينامو"،  م�شاريعه  اأك��رب  اأح��د  لت�شاهد 
نعت بالتعاون مع امللحن فران�شي�شكو  ممت خ�شي�شاً جلناح اإ�شبانيا، و�شُ �شٌ
اأن ت�شل  "الفن"، وقبل  �شهرتهم يف �شناعة  الإ�شبان  وٌيعرف عن   . لوبيز 
حمطتك النهائية وجهتها داخل اجلناح الإ�شباين باإك�شبو دبي ، �شتبهرك 
اإنتاج �شركة زيلريو�س  كب�شولة نظام النقل فائق ال�شرعة "هايربلوب" من 
ي�شلط  ال��ذي  الذكي  التنقل  قطاع  مل�شتقبل  جت�شيداً  باعتبارها   ،Z01

اجلناح عليها يف امل�شتقبل.

•• دبي-الفجر: 

بجمهورية  بري�شت  منطقة  احتفلت 
بيالرو�شيا بيومها الوطني يف معر�س 
بح�شور  ام�����س  دب���ي   2020 اك�����ش��ب��و 
، نائب  ال�شيد دميرتي جوروديت�شكي 
الإقليمية  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
ان�����دري ل��وت�����ش��ي��ن��وك �شفري  و����ش���ع���ادة 

بيالرو�شيا لدى دولة المارات.  
و���ش��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
من  وا�شًعا  ح�شوًرا  بيالرو�شيا   جناح 
البيالرو�شي  و  الم���ارات���ي  اجل��ان��ب��ني 
امل�شنعة  ال�شركات  اأب��رز  ممثلي  �شمل 
ل�����الأغ�����ذي�����ة وال�����ل�����ح�����وم وم���ن���ت���ج���ات 
املنزلية  الكيميائية  وامل����واد  الأل���ب���ان 
اإىل ممثلي  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ب��ط��اري��ات، 
املنطقة القت�شادية احلرة "بري�شت"، 

ومنتزه بري�شت العلمي والتكنولوجي، 
وحديقة بيلوفيزكيا بوت�شا الوطنية. 

عدًدا  البيالور�شي  ال��وف��د  ق��دم  حيث 

م�����ن ال����ع����رو�����س ال���ت���ق���دمي���ي���ة ح���ول 
والإمكانات  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة،  ال��ف��ر���س 
التجارية والقت�شادية للمنطقة، اإىل 

جانب الفر�س ال�شياحية، والتطورات 
الأخرى.  التعاون  وجم��الت  املبتكرة، 
وت���خ���ل���ل���ت ال���ف���ع���ال���ي���ة حم�����ادث�����ات ما 

البيالرو�شية  ال�����ش��رك��ات  ممثلي  ب��ني 
وغريها  الإماراتي  الأعمال  وجمتمع 
م���ن ال�������دول. ومت���ك���ن احل�������ش���ور من 

تذوق املنتجات الغذائية البيالرو�شية، 
املو�شيقية  الفرقة  وال�شتمتاع بعر�س 

الفولكلورية "فيتينانكا".

الوطني  بري�شت  منطقة  ي��وم  و�شهد 
عدد  توقيع   ، دب��ي   2020 اك�شبو  يف 
من  �شركات  م��ع  الت�شدير  عقود  م��ن 

الإمارات وال�شني والأردن واأوزبك�شتان 
ونيجرييا واألبانيا ودول اأخرى. 

وق�����ال ال�����ش��ف��ري  ال��ب��ي��الرو���ش��ي لدى 
من  حت��اول  بيالرو�شيا  اإن  الم����ارات، 
خالل م�شاركتها يف اإك�شبو 2020 دبي 
فتح اآفاق جديدة للتعاون مع الإمارات 
القت�شادية  اجل���وان���ب  يف  وخ��ا���ش��ة 
وال�شياحية،  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
واك���د ح��ر���س ب���الده ل��ت��ط��وي��ر العمل 
اأعلى  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  ال��دول��ت��ني  ب��ني 
اك�شبو  يف  ح�����ش��وره��ا  م��ن  م�شتفيدة 
ت�شل  باأن  امله  واعرب عن   .  2020
وباأن  ال��ع��امل،  اإىل  بيالرو�شيا  ر�شالة 
يتم بناء �شبكة اأ�شدقاء و�شركاء جدداً 
انطالقاً من اإك�شبو 2020 دبي الذي 
التعاون  عالقات  وبناء  الفر�س  يتيح 

الدولية.

اجلناح الإ�صباين غابة ذكية من اأجل احلياة يف اإك�صبو 2020 دبي

منطقة بري�صت بجمهورية بيالرو�صيا حتتفل باليوم الوطني يف اك�صبو 2020 دبي

جناح اأرمينيا يجذب الزوار ب�صور �صخ�صيات وطنية و�صجرة 
م�صيئة ومقتنيات تاريخية يف اأك�صبو 2020 

•• دبي-الفجر: 

زارت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب، 
والذي  دب��ي،   2020 اإك�شبو  كوريا اجلنوبية يف معر�س  جناح 
ي�شنف �شمن اأكرب 5 اأجنحة دولية م�شاركة، وتعرفت معاليها 
ال��ث��ق��اف��ة الكورية،  ي�����ش��ت��ع��ر���س  ال����ذي  ع��ل��ى م��ك��ون��ات اجل���ن���اح 
خالل  من  للم�شتقبل،  وروؤيتها  واملبتكرة،  احلديثة  وتقنياتها 
واجهته،  تغطي  م��ك��ع��ب��اً   1597 م��ن  ي��ت��ك��ون  ف��ري��د،  ت�شميم 

بحركة ديناميكية. 
ا�شتعر�س  الذي  اجلناح،  اآهن مدير  بيو�شوك  معاليها  والتقت 
التجربة التي يقدمها اجلناح حتت �شعار "كوريا الذكية – تنقل 

جمال  يف  اجلنوبية  كوريا  مكانة  جت�شد  والتي  اإليك"،  العامل 
الثورة ال�شناعية الرابعة، واأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا 
يف جمالت الذكاء ال�شطناعي والواقع الفرتا�شي واإنرتنت 

الأ�شياء.
اأ�شاليب  على  قائم  اإب��داع��ي  حياة  منط  الكوري  اجلناح  ويقدم 
التوا�شل اجلديدة وو�شائل التنقل امل�شتقبلية التي تهدف اإىل 
التحول نحو جمتمع اأكرث ارتباطاً وات�شاًل مع اإبراز التغريات 
الفرتا�شي  ال��ع��امل��ني  م��ن  ك��ل  يف  الب��ت��ك��ارات  �شتحدثها  ال��ت��ي 
امل�شتقبل، ويقدم عرو�شاً  بناء جمتمع  واأهميتها يف  والواقعي، 
الكورية،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة  ال��ع��رو���س  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 

ومعلومات خمتلفة للراغبني يف زيارتها. 

نورة الكعبي تزور جناح كوريا اجلنوبية يف معر�س اإك�صبو 2020 دبي
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وت�شاعدت اعرتا�شات مو�شكو وباتت اأكرث اإحلاحاً مع كل ا�شتفزاز بعد ذلك.

حتذير الفت
لالأمن يف ميونيخ  ال�شنوي  املوؤمتر  بوتني  لفت عندما خاطب  و�شدر حتذير 
التي  الفكرة  اإىل  مبا�شراً  ان��ت��ق��اداً  فيه  ووج���ه   ،2007 )اآذار(  م��ار���س   10 يف 
لقيت رواجاً يف الوليات املتحدة يف الت�شعينيات واأواأئل العقد الأول من القرن 
احلادي والع�شرين، التي تفيد باأن النظام الدويل بات قائماً على قطب وحيد 
واأن الوليات املتحدة، ل ميكن حتديها. وقال: “مهما زين املرء هذا امل�شطلح، 
فاإنه يف نهاية املطاف، ي�شري اإىل نوع واحد من املواقف، وحتديداً �شلطة واحدة 
اإنه عامل فيه  لتخاذ القرار، ومركز واحد للقوة، ومركز واحد ل�شنع القرار. 
�شيد واحد، و�شيادة واحدة«. ورف�س بوتني بقوة هذا النموذج. ويف اإ�شارة �شمنية 
اإىل التدخالت الع�شكرية التي قادتها الوليات املتحدة يف البلقان، قال: “ن�شهد 

وحلفائها مفاده اأن �شرب رو�شيا على تو�شع الناتو، بلغ نهايته. لكن يف ال�شنوات 
الأ�شواء  اإط��الق  على  الأمريكيني  خا�شة  الغربيون،  القادة  حافظ  تلت،  التي 
احلمراء. وت�شبب التدخل يف ال�شوؤون الداخلية لأوكرانيا يف 2013 و2014 
عندما �شاعد الغرب املتظاهرين على الإطاحة بالرئي�س املنتخب املوايل ملو�شكو، 
يف ت�شعيد التوتر. وتدهورت الأمور نحو الأ�شواأ بعدها، باإر�شال وا�شنطن ال�شالح 
اإىل اأوكرانيا. كان خطاب بوتني يف ميونيخ، التحذير الأول املعلن للغرب، من 
امل�شاكل اجلدية التي �شتن�شاأ اإذا مل يتخَل الغرب عن �شيا�شته العدائية املت�شاعدة 
�شد رو�شيا. وقد تكون املطالبة الأخرية للكرملني ب�شمانات اأمنية وبان�شحاب 

الناتو من حدود رو�شيا، الإنذار الأخري.
وخل�س الكاتب اإىل اأن الوليات املتحدة وحلفاءها يف الناتو، يح�شرون رو�شيا يف 
الزاوية، وهي �شيا�شة غري حكيمة، اإذا كان الهدف جتنب حرٍب �شد دولة عظمى، 

م�شلحة جيداً.   

•• وا�صنطن-وكاالت

اأكد الزميل الباحث يف درا�شات الدفاع وال�شيا�شة اخلارجية تيد غالني كاربنرت 
وو�شائل  الأطل�شي  �شمال  حلف  حكومات  اأن  اإنرت�شت”  “نا�شونال  جملة  يف 
الإعالم الغربية م�شتاءة من الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني ب�شبب مطالبته 
باحل�شول على �شمانات اأمنية. ويريد الكرملني على وجه اخل�شو�س �شمانات 
بخف�س احللف انت�شاره الع�شكري يف اأوروبا ال�شرقية، ورف�س ع�شوية اأوكرانيا 
وقع  مو�شكو  ملوقف  يكون  اأن  وال�شكل،  اجل��وه��ر  يف  للده�شة  املثري  وم��ن  فيه. 
املفاجاأة على الوليات املتحدة وم�شوؤويل حلف �شمال الأطل�شي، علماً اأن القادة 
الرو�س كانوا غا�شبني من جتاوز حلف الأطل�شي للمنطقة الأمنية التي تقيمها 
رو�شيا، منذ �شنوات. ويف الواقع، ا�شتكى الرئي�س الرو�شي ال�شابق بوري�س يلت�شني 
 .1998 يف  واملجر  وت�شيكيا،  بولندا،  �شملت  ال��ذي  للحلف  الأول  التو�شع  من 

العالقات  الع�شكرية، يف  القوة  لقوة ل ميكن جلمها،  مفرطاً  ا�شتخداماً  اليوم 
الدولية، قوة تدفع العامل اإىل هاوية من النزاعات الدائمة، وهذا خطري جداً. 
اأحٍد ي�شعر بالأمان«.  اأوؤك��د، ل  اأن  اأريد  اأحٍد �شي�شعر بالآمان.  اأن ل  ويوؤدي اإىل 
وعندما انتقل بوتني من املالحظات العامة لي�شري اإىل عالقات رو�شيا مع حلف 
�شمال الأطل�شي، كان اأكرث حتديداً، وقال اإن “الناتو و�شع قواته الأمامية على 
تو�شيع  اأن  واعترب  اإطالقاً”.  الأف��ع��ال  ه��ذه  على  ن��رد  الآن مل  وحتى  ح��دودن��ا، 
الناتو “ميثل ا�شتفزازاً خطرياً ويخف�س الثقة املتبادلة، ولنا احلق اأن ن�شاأل عن 
املق�شود بهذا التو�شع؟ وماذا حدث لل�شمانات التي اأعطاها �شركاوؤنا الغربيون 

بعد حل حلف وار�شو؟«.

ت�صعيد التوترات
املتحدة  للوليات  مهماً  ديبلوما�شياً  حت��ذي��راً  ميونيخ  يف  بوتني  خطاب  �شكل 

نا�صيونال اإنرت�صت: هل ا�صتعد بوتني لأزمة اأوكرانيا منذ 2007؟

املطبق  ال�شمت  هو  ال�شادم  “الأمر  مارتيلو  واأ���ش��اف 
للحكومة الإيطالية واأوروبا حتى يف مواجهة الوفيات«. 
للمهاجرين،  رادع  مب��ث��اب��ة  ي��ع��د  ال�����ش��ت��اء  ف�شل  وك���ان 
الهائج  والبحر  الطق�س  ب��رودة  من  الرغم  على  ولكن 
حتى  اإيطاليا  اإىل  مهاجرا   1،750 م��ن  اأك��رث  و�شل 
الفرتة من  نف�س  ب�379 يف  ال�شهر، مقارنة  الآن هذا 
العام املا�شي. وقال فالفيو دي جياكومو من املنظمة 
الدولية للهجرة “هذه املاأ�شاة تظهر لنا انه حتى خالل 
�شفن  ع��دد  ل��زي��ادة  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ال�شتاء  ف�شل 
الإنقاذ يف البحر التي ميكنها اإنقاذ املهاجرين ب�شرعة 
واإح�شارهم اىل بر الأمان«. وبعد اخ�شاعه املهاجرين 
بني  تق�شيمهم  مت  كورونا،  فريو�س  لفحو�س  الناجني 
يف  املكتظ  املهاجرين  ا�شتقبال  ومركز  ال�شحي  املركز 
جزيرة لمبيدوزا ال�شغرية والقريبة اىل افريقيا اأكرث 
منها اىل اإيطاليا. وياأوي مركز ال�شتقبال الذي ميكن 
�شخ�س   600 م��ن  اأك��رث  مهاجرا   250 ي�شتوعب  اأن 

حاليا.

 •• روما-اأ ف ب

حماولتهم  خ���الل  م�شرعهم  م��ه��اج��ري��ن  �شبعة  ل��ق��ي 
عبور البحر املتو�شط يف ظروف مناخية �شيئة، وفق ما 
اأفاد رئي�س بلدية جزيرة لمبيدوزا الإيطالية لوكالة 

فران�س بر�س اأم�س الأول الثالثاء.
وبح�شب تقارير اإعالمية واردة من بنغالد�س، فاإن ما 
ل يقل عن 280 مهاجرا انطلقوا من ليبيا يف رحلة 

بحرية حمفوفة باملخاطر للو�شول اإىل اأوروبا.
وقال توتو مارتيلو رئي�س بلدية لمبيدوزا اإن “ثالثة 
اأربعة  وت��ويف  الرحلة،  خالل  م�شرعهم  لقوا  اأ�شخا�س 
حرارة  يف  ح��اد  انخفا�س  م��ن  معاناتهم  بعد  غ��ريه��م 
اجل�شم، اإثر اعرتا�س خفر ال�شواحل لقاربهم ونقلهم 
“ميديرتينيان هوب”  وذكرت منظمة  اإىل اجلزيرة«. 
من  هم  ال�280  املهاجرين  اإن  تويرت  على  الن�شانية 
بنغالد�س وم�شر ومايل وال�شودان و”جميعهم تقريبا 
ك��ان��وا ي��ع��ان��ون م��ن ان��خ��ف��ا���س ح���اد حل����رارة اجل�شم«. 

هذا الثنني، توجه جنود يرتدون 
التلفزيون  اإىل  الع�شكري  ال���زي 
الكامريا،  اأم��ام  واأعلنوا،  الوطني 
اإق���ال���ة ال��رئ��ي�����س ك���اب���وري، الذي 
قليلة.  ����ش���اع���ات  ق���ب���ل  اخ���ت���ط���ف 
القوي  ال����رج����ل  ي��ن�����ش��م  وه����ك����ذا 
اجل����دي����د ل���ل���ب���الد، امل����ق����دم ب���ول 
ه����ري ���ش��ان��داوغ��و دام���ي���ب���ا، اإىل 
الذي  ال�شباب  النقالبيني  ن��ادي 
يتو�ّشع يف املنطقة منذ �شيف عام 

.2020

    ب��داأ امل�شل�شل يف م��ايل، �شحية 
اأغ�شط�س،   18 يف  ان��ق��الب  اأول 
ب��ع��د ت�شعة  ث�����ان،  ان���ق���الب  ت����اله 
العقيد  ن��ف�����س  ب���ق���ي���ادة  اأ����ش���ه���ر، 
الذي  ع��اًم��ا،   39 غ��وت��ا،  عا�شمي 
�شئم تقا�شم ال�شلطة مع املدنيني. 
يف الأثناء، يف ت�شاد املجاورة، راأى 
�شابط، يبلغ من العمر 38 عاًما، 
اأنه من املنا�شب اأن يتوىل من�شب 
ال���رئ���ي�������س م����ن وال���������ده، يف حتد 
ك��ان��ت غينيا منذ  ث��م  ل��ل��د���ش��ت��ور. 
ال�شيغة  وف��ق  ودائ���م���اً،  �شبتمرب، 

املعمول بها، “م�شلحة الأمة«.
الأخ�������رية، حذر  الأ����ش���اب���ي���ع     يف 
واحد:  ب�����ش��وت  امل��راق��ب��ني  جميع 
فا�شو،  بوركينا  على  القادم  الدور 
الإرهابية   ل��ل��ج��م��اع��ات  ف��ري�����ش��ة 
���ش��ن��وات ح��ي��ث تفتقر  ���ش��ت  م��ن��ذ 
قوات الأمن اإىل كل �شيء ملحاربة 
اأع��ق��اب الهجوم  الإره��اب��ي��ني. ويف 
الذي اأودى بحياة 53 من رجال 
الدرك، يف 14 نوفمرب، يف اإيناتا 
الك�شف  ال���ب���الد(، ���ش��دم  )���ش��م��ال 
ع���ن ظ��روف��ه��م امل��ع��ي�����ش��ي��ة ال����راأي 

رحبوا  الأم��ن،  انعدام  يف  الغارقة 
اأحد  ل  ال�������ش���ارع.  يف  ب���الن���ق���الب 
يعرف حتى الآن احلالة الذهنية 
خريج  داميبا،  �شانداوغو  للعقيد 
جتاه  بباري�س،  احلربية  املدر�شة 
ال�شعبي  ال���ش��ت��ي��اء  ل��ك��ن  ف��رن�����ش��ا. 
املتزايد من الوجود الغربي يجعل 
للفرن�شيني  امل��ن��اه�����س  اخل��ط��اب 
وموقف  م��ت��زاي��د،  ب�شكل  م��رب��ًح��ا 
اأكرث  عنه  الدفاع  يتعذر  الليزيه 

فاأكرث.
   »ل ميكن لفرن�شا اأن ت�شتمر على 
هذا املنوال، يجب اأن تعيد التفكري 
ا�شرتاتيجيتها”،  ب�شكل عاجل يف 
يبقى  ���ش��ورك��ني.  م��اي��ك��ل  ي�شيف 
اأن نرى يف اأي اجتاه. هناك �شيء 
واحد موؤكد، لن يكون هناك حل 
موؤملا”،  �شيكون  “اخلروج  جيد. 
اأ�شابيع  ق��ب��ل ع���دة  ق��ال��ه  ه���ذا م��ا 
�شابط كبري يف اجلي�س الفرن�شي 

ل� “لك�شربي�س«.
�شيناريوهات  ع�����دة  »ه����ن����اك     
�شوركني:  مايكل  يتابع  حمتملة، 
منطقة  ف��رن�����ش��ا  ت����رتك  اأن  اإم�����ا 

ال���ع���ام. ف��ف��ي الأي�����ام ال��ت��ي �شبقت 
الرجال  اأم����ام  ي��ك��ن  ال��ه��ج��وم، مل 
البحث  �شوى  خيار  من  اجلوعى 
الطعام. ويف مواجهة غ�شب  عن 
الوقت  ال��رئ��ي�����س  ك�شب  اجل��ي�����س، 
دي�شمرب،  منت�شف  يف  ب��اإع��الن��ه، 
ع����ن ت���ع���دي���ل ح���ك���وم���ي. غ����ري ان 
طوياًل،  ت����دم  مل  ال���راح���ة  ف����رتة 
اأيدي  بدورها يف  البالد  و�شقطت 
عا�شمي  “متحّور  اجل����ي���������س. 
خطري!”،  ب�����ش��ك��ل  ي��ن��ت�����ش��ر  غ��وت��ا 
الإلكرتونية  ال�شحيفة  عنونت 

البوركينية واكات �شريا.

الرحيل اأم البقاء؟
 املع�صلة الفرن�صية امل�صتحيلة

املنخرطة  ل��ف��رن�����ش��ا،  بالن�شبة     
منذ  ال�شاحل  ع�شكرًيا يف منطقة 

البلدين.  تربط  التي  الدفاعية 
املجل�س  اأن  ذل����ك،  م���ن  والأ�����ش����واأ 
الع�شكري يهاجم الآن قوة تاكوبا، 
اخلا�شة  ال����ق����وات  جت���م���ع  ال���ت���ي 
اثنتي ع�شرة دولة  الأوروب��ي��ة من 
وحثت  الفرن�شية.  ال��ق��ي��ادة  حت��ت 
باماكو يوم اأول اأول اأم�س الثنني 
يف  امل�شاركة  الدمناركية  الكتيبة 
البالد  مغادرة  على  العملية  هذه 
بهذا  اإبالغها  ع��دم  ف��ورا، مدعية 
الن��ت�����ش��ار. اأم����ا ال��ن��ي��ج��ر ف��ه��ي ل 

تريدها على اأرا�شيها.

النيجر يف خطر
   ي�شيف النقالب الذي وقع يوم 
جمهول  واغ����ادوغ����و  يف  الث���ن���ني 
ج��دي��ًدا اإىل امل��ع��ادل��ة. خ��ا���ش��ة اأن 
ج���زًء م��ن ���ش��ك��ان ب��ورك��ي��ن��ا فا�شو، 

كارثية:  النتيجة  ���ش��ن��وات،  ت�شع 
تدخل  م���ن���ط���ق���ة  يف  ي���ب���ق���ى،  مل 
عملية برخان، �شوى دولة واحدة 
-النيجر -يقودها رئي�س منتخب. 
كابو�س  اإن������ه  ن���ق���ول  اأن  وي���ك���ف���ي 
ل��ب��اري�����س، ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ك��رر منذ 
من  �شياأتي  اخل��ال���س  ب��اأن  �شهور 

احلكم الر�شيد يف هذه البلدان.
   ي�شري مايكل �شوركني، املحلل يف 
ا�شرتاتيجي  ن��ورث   14 موؤ�ش�شة 
ال�شت�شارية املتخ�ش�شة يف منطقة 
“ال�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ال�شاحل، 
ال�شاحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
اإميانويل  ره�����ان  وك�����ان  ت���ن���ه���ار. 
ق���ادة ال�شاحل  م���اك���رون ه��و دف���ع 
جيدة،  حوكمة  ب��دوره��م:  للقيام 
الأمن، لأنه بدون  واإ�شالح قوات 
ذلك ل ميكن للعمليات الع�شكرية 

».    لكن الإليزيه  اأن تفعل �شيئاً 
يجد �شعوبة اأكرث فاأكرث لإ�شماع 
�����ش����وت����ه م�����ع غ�������رق ب�����رخ�����ان يف 
العديد  “حتييد”  اإن  امل�شتنقع. 
م��ن ال���ق���ادة الإره���اب���ي���ني ل يغري 
من  �شل�شلة  “برخان  ان  ���ش��ي��ئ��اً. 
توؤدي  التي  التكتيكية  النجاحات 
تعليق  ا�شرتاتيجي،”  ف�شل  اإىل 

مّر لدبلوما�شي خبري باملنطقة.
   فيما يتعلق بالدبلوما�شية، فاإن 
مع  ح���ال.  اأف�شل  لي�شت  النتائج 
مايل، التي كانت يف يوم من الأيام 
�شريًكا متميًزا لفرن�شا، مت الطالق 
منذ اإنزال مرتزقة فاغر الرو�س 
الواقع،  اأر����س  ب��ام��اك��و. وع��ل��ى  يف 
متزايد.  ب�����ش��ك��ل  م��ع��ق��د  ال��ت��ع��اون 
من  املالية  ال�شلطات  طلبت  وق��د 
التفاقيات  م��راج��ع��ة  ن��ظ��رائ��ه��ا 

ال�������ش���اح���ل ل���رت����ش���ي���خ ن��ف�����ش��ه��ا يف 
ال����ب����ل����دان ال�������ش���اح���ل���ي���ة )ت����وغ����و، 
ديفوار(،  ك���وت  ب��ن��ني،  ال�����ش��ن��غ��ال، 
الأمن،  قوات  تعزيز  حيث حتاول 
واإما  الإره���اب���ي،  التهديد  ب�شبب 
احلد  اإىل  وج����وده����ا  م����ن  ت��ق��ل��ل 
الأدن������ى م���ن خ����الل ق�����ش��ره على 
ع��م��ل��ي��ات ال���ق���وات اخل��ا���ش��ة، مثل 
عملية �شابر -نخبة الكوماندو�س 
ال�شاحل منذ  املنت�شرة يف منطقة 
واإذا مت اعتماد      « عام 2012. 
اأح��د ه��ذه اخل��ي��ارات، فلن يحدث 
بني ع�شية و�شحاها على اأي حال. 
غاو،  قاعدة  م��غ��ادرة  ي�شتغرق  قد 
فرن�شية  ع�����ش��ك��ري��ة  قب�شة  اأك����رب 
اأ�شهر، وفًقا لهيئة  م��ايل، عدة  يف 

الأركان العامة الفرن�شية.
الأنظار  ت��ت��ج��ه  الن��ت��ظ��ار،  ويف     
اإىل اآخ��ر ن��اٍج من وب��اء النقالب: 
ا،  اأي�شً ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف  ال��ن��ي��ج��ر. 
تزحف اجلماعات امل�شلحة، ويبدو 
اجلي�س ع��اج��ًزا، وال��دول��ة هجرت 
اأرا�شيها.  م��ن  ب��اأك��م��ل��ه��ا  م��ن��اط��ق 
باخت�شار، نف�س املكونات املوجودة 
يف م���ايل وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و. “من 
خطر،  يف  ال��ن��ي��ج��ر  اأن  ال���وا����ش���ح 
ح��ت��ى ل��و ب���دا ال��رئ��ي�����س يف الوقت 
احلايل اأف�شل قلياًل يف ال�شيطرة 
مايكل  ي��ح��ل��ل  الو�شع”،  ع���ل���ى 
المور  الن  فحتى  ���ش��ورك��ني... 

على اأح�شن ما يرام...
عن الك�صربي�س

االنقالب الع�صكري يف بوركينا فا�صو:

فرن�صا، مطالبة مبراجعة ا�صرتاتيجيتها ب�صكل عاجل...!
»برخان �صل�صلة من النجاحات التكتيكية التي توؤدي اإىل ف�صل ا�صرتاتيجي«

•• بغداد-وكاالت

التيار  زع��ي��م  ال�����ش��در،  مقتدى  ح�شم 
ال�������ش���دري، اأم����ر حت��ال��ف��ه م���ع رئي�س 
الوزراء العراقي الأ�شبق نوري املالكي، 
القانون”،  “دولة  ائ���ت���الف  رئ��ي�����س 
بت�شكيل  معه  يتحالف  لن  اأنه  موؤّكًدا 

احلكومة العراقية اجلديدة. 
اجلدل  ال�شدر  مقتدى  ح�شم  وفيما 
ال���دائ���ر ح����ول اإم��ك��ان��ي��ة حت��ال��ف��ه مع 
امل��ال��ك��ي، ح���ّذر خ���رباء بال�شاأن  ن���وري 
العراقي من امل�شاعي املقبلة للف�شائل 

امل�شلحة وعرقلة احلكومة املرتقبة.
التي  التن�شيقي  الإط����ار  ق���وى  وت��ع��د 
�شيعية مقربة  وت��ي��ارات  اأح��زاًب��ا  ت�شم 
م���ن اإي��������ران، اأك�����رب اخل���ا����ش���ري���ن من 
امل�������ش���ه���د ال�����ش��ي��ا���ش��ي بعد  ت�����ط�����ورات 
الأوىل  اجلل�شة  ب�شرعية  الع����رتاف 

للربملان.

�صّر العداء التاريخي
للخالف  ي����ع����ود  ال���������ش����در  ورف�����������س 
العميق وال�شرتاتيجي بني الرجلني 
م��ن��ذ ت���ويل امل��ال��ك��ي رئ��ا���ش��ة احلكومة 

العراقية 2008.
ي�شفه  ال�������ذي  ال�����ع�����داء  ه������ذا  وب��������داأ 
مار�س  يف  ب�”التاريخي”  م��راق��ب��ون 
عملية  امل���ال���ك���ي  ق����اد  ح���ني   ،2008
“�شولة  ���ُش��ّم��ي��ت  ���ش��اري��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
املهدي  جي�س  ا�شتهدفت  الفر�شان” 
ال�شدر، حيث حتولت خاللها  بقيادة 
ل�شاحة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ب�����ش��رة  م��دي��ن��ة 

حرب حقيقية.
املعركة، قدرت اخل�شائر  وخالل تلك 
ب�1500  ال��ط��رف��ني  م���ن  ال��ب�����ش��ري��ة 
املادية  اخل�����ش��ائ��ر  بلغت  بينما  ق��ت��ي��ل، 
للعراق نحو 27 مليون دولر، ح�شب 

تقارير اإعالمية، وفيها حا�شر جي�س 
املهدي الق�شر الرئا�شي وبداخله نوري 
املالكي، وا�شتعان الأخري باملروحي����ات 

لق�شف ت��لك التجمع����ات.
لالأذهان  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأع�����ادت  وح��ي��ن��ه��ا   
احل���رب ال��ع��راق��ي��ة الإي��ران��ي��ة، ح�شب 
املهدي  جي�س  ا�شتنفر  اإذ  امل��راق��ب��ني، 
مبناطق اأخرى يف العراق كان اأعنفها 
�شرق  ال�����ش��در  م��دي��ن��ة  ب��ح��ي  مبعقله 

بغداد.
التحالف  ال�شدر  رف�س  على  ومعّلًقا 
ال�شيا�شي  املحلل  ي��ق��ول  امل��ال��ك��ي،  م��ع 
العراقي، ندمي اجلابري، اإن “املالكي 
بني  احل����وار  يف  رئي�شية  ع��ق��دة  �شكل 
التن�شيقي  الإط�������ار  وق�����وى  ال�������ش���در 
ال�شيعية منذ بداية مفاو�شات ت�شكيل 

احلكومة«.
ملوقع  خا�شة  ت�شريحات  يف  وُيف�ّشر 
“�شكاي نيوز عربية” باأن “اخلالفات 
وامل��ال��ك��ي ومتتد  ال�����ش��در  ب��ني  عميقة 
العقد، حيث  لأك��رث من عقد ون�شف 
نّظم الأخري حملة اعتقالت ب�شفوف 
ال�������ش���دري عرفت  ال���ت���ي���ار  اأت��ب�����������������اع 
ع���داء  وه����و  الفر�شان”،  ب�”�شولة 

تاريخي نتج عنه الآن اإزاحة املالكي«.
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الرجلني،  ب��ني  اخل���الف���ات  ا���ش��ت��م��رت 
بامل�شهد  اأخ���������رى  م�������ّرة  وت���ك�������ش���ف���ت 
ال�شيا�شي قبيل النتخابات الربملانية 

يف اأكتوبر املا�شي.
مهاجًما  ال���������ش����در  ع�������اد  وح���ي���ن���ه���ا 
قبل  ال�شيا�شيني  وخ�����ش��وم��ه  امل��ال��ك��ي 
بالف�شل  اإي���اه���م  ن��اع��ًت��ا  الن��ت��خ��اب��ات، 

والف�شاد.
وخالل هجومه، و�شف ال�شدر خ�شمه 
اأي  ب�”ذي الرئا�شتني”،  نوري املالكي 

ُمّدتي احلكم اللتني ق�شاهما.
عام  الثانية  الفر�شان”  “�شولة  ويف 
خ��الل وليته  امل��ال��ك��ي  ه��دد   ،2016
ب�شن  ال�شيا�شيني  خ�شومه  ال��ث��ان��ي��ة 
ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة اأخ�����رى ع��ل��ى غرار 
بعد تظاهرات   ”1 “�شولة الفر�شان 

عارمة �شده يف الب�شرة.
وخ����الل الح��ت��ج��اج��ات اق��ت��ح��م اآلف 
ثقافيًّا  م��رك��ًزا  الغا�شبني  العراقيني 
كان يخاطب فيه املالكي اأتباعه، وهم 
يهتفون باأّنه “قائد الل�شو�س و�شبب 

الكوارث«.
ك��م��ا واج�����ه ح��ي��ن��ه��ا رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال���ع���راق���ي الأ����ش���ب���ق ع��ا���ش��ف��ة غ�شب 
يف اأث����ن����اء ج��ول��ت��ه ب��ج��ن��وب ال���ع���راق، 
ومي�شان  ق������ار  ذي  حم����اف����ظ����ات  يف 

والب�شرة.
ال�شارع  يف  ي���ه���داأ  مل  ال��غ�����ش��ب  وه����ذا 
اإذ  امل��ال��ك��ي،  �شد  الآن  حتى  ال��ع��راق��ي 
تظاهر، اخلمي�س املا�شي، عراقيون يف 
بغداد مطالبني  و�شط  الن�شور  �شاحة 

مبحاكمة املالكي.
وهناك اأطراف �شيا�شية و�شعبية حتّمل 
امل��ال��ك��ي ال����ذي ���ش��غ��ل م��ن�����ش��ب رئي�س 

العراقي لدورتني، م�شوؤولية  ال��وزراء 
�شقوط ثلثي العراق بيد تنظيم داع�س 
داع�س  ارت��ك��اب  حتّمله  كما   ،2014
الع�شكرية  “�شبايكر”  قاعدة  جمزرة 
بتكريت 2016 حيث �شقط 1700 

جندي �شحية رمًيا بالر�شا�س.

هل �صيبقل املالكي االإزاحة؟
وجهات  ت��ق��ري��ب  يف  اإي������ران  وف�����ش��ل��ت 
ال��ن��ظ��ر ب���ني ال�����ش��در وامل���ال���ك���ي، بعد 
اإزاح��ة الأخ��ري من  اإ�شرار الأول على 

ت�شكيل احلكومة.
املا�شي،  الأ�شبوع  دفعت  كانت طهران 
اإ���ش��م��اع��ي��ل ق������ااآين، قائد  مب��ن��دوب��ه��ا 
الإرهابية،  القد�س  ميلي�شيات  فيلق 
لبغداد لحتواء الأزمة بني الطرفني 
قااآين  لكن  للمالكي.  اآم���ن  وخل���روج 
التحالف  ال�������ش���در  ب��رف�����س  ف���وج���ئ 
ت�شكيل  ب�شعار  ومت�ّشكه  امل��ال��ك��ي،  م��ع 
ح��ك��وم��ة ع��راق��ي��ة “ل ���ش��رق��ي��ة حتت 
موالية  غ��رب��ي��ة  ول  ط���ه���ران  اإم������رة 

لوا�شنطن«.
»اإيران اأخفقت يف اإنهاء اخلالفات بني 
اأكرب كتلتني )الإطار التن�شيقي وكتلة 

ال�شدر  اإق��ن��اع  ف�شلت  ك��م��ا  ال�����ش��در(، 
ح�شب  املالكي”،  بالتحالف مع نوري 

الكاتب الأردين حممد �شالمة.
وي�شّر مقتدى ال�شدر لي�س على اإبعاد 
املالكي فقط من ت�شكيل احلكومة، بل 
الف�شاد  بتهم  للق�شاء  ملفاته  اإح��ال��ة 
احلكومة  رئا�شة  توليه  اإب��ان  واأفعاله 
“�شالمة”  ذك��ر  م��ا  ح�شب  العراقية، 
يف مقال له. وهنا توقع رئي�س مركز 
ال����ع����راق،  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  “تفكري” 
“قوى  اأن  ال�شمري،  اإح�شان  الدكتور 
املالكي وتتوافق  �شتتخلى عن  الإط��ار 
���ش��رط وج���ود �شمانات  ال�����ش��در،  م��ع 
�شيا�شيًّا  وك��ت��ل��ت��ه  م��الح��ق��ت��ه  ب���ع���دم 
تخ�س  ملفات  تفتح  واأل  ��ا،  وق�����ش��ائ��يًّ

اأداءهم التنفيذي والنيابي«.
وب�������ش���اأن اإم��ك��ان��ي��ة ق���ب���ول امل��ال��ك��ي ما 
يوؤّكد  ال�شامت”،  ب�”اخلروج  يو�شف 
ال�شمري، ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
القانون  دول����ة  حت��ال��ف  “رئي�س  اأن 
م���ا حدثت  اإذا  ال�����دور  ب��ه��ذا  ���ش��ي��ق��ب��ل 
م�شاحة  له  ت�شمن  �شيا�شية  ت�شويات 
يف الربملان العراقي اأو برئا�شة اللجان 

النيابية«.
ال�شيعية  “الف�شائل  اأن  كما حّذر ِمن 
ال�شيا�شية  امل���ع���ارك  خ�����ش��ارت��ه��ا  وب��ع��د 
املحكمة  ق��������رار  وع����ق����ب  امل���ت���ت���ال���ي���ة 
الأوىل  اجلل�شة  ب�شرعية  الحت��ادي��ة 
احلكومة  عرقلة  �شتحاول  ل��ل��ربمل��ان 

وافتعال الأزمات«.
ك����ّل  “يف  ي�����ق�����ول:  اجل������اب������ري  ل����ك����ن 
الأح����وال، ف��ق��وى الإط����ار ب��ات��ت خارج 
املقبل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��ه��د  ح�����ش��اب��ات 
اعرتا�س  ع��ل��ى  ال����ق����درة  مت��ت��ك  ول 
�شيقودها  ال���ت���ي  اجل���دي���دة  ال��ق��اف��ل��ة 
الفائزون الثالث ال�شدر واحللبو�شي 

وبارزاين«.

م�صرع 7 مهاجرين خالل حماولتهم الو�صول اإىل ايطاليا 

املالكي وال�صدر.. تاريخ العداء ِمن عتبة »�صولة الفر�صان«

جنود يعلنون يف راديو وتليفزيون بوركينا ا�شتيالءهم على ال�شلطة جندي فرن�شي من عملية برخان �شمال بوركينا فا�شو

ــالب  ــق ان اأغــــــرق      
اأم�س  اأول  اأول  يــوم  
يف  املنطقة  االثنني 
ــول. ومــوقــف  ــه ــج امل
ــا، الــتــي هي  ــص ــ� فــرن
على خالف مع مايل، 

يزداد �صعوبة.
ميكن  ـــيء  ـــص � ال     
�صيناريو  ميــنــع  اأن 
بوركينا  يف  الكارثة 

فا�صو.

•• الفجر -خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

ال�صتياء ال�صعبي املتزايد من الوجود الغربي 
يجعل اخلطاب املناه�س للفرن�صيني مربًحا ب�صكل متزايد
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عربي ودويل

اأبناء مهاجرة نيجريية حتفهم يف املغرب يف  لقي ثالثة اطفال هم 
حريق اأدى اإىل اختناقهم وتفحم جثثهم يف ماأوى موقت يف غوروغو 
ب�شمال غرب البالد، ح�شبما اأعلنت اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان 
“الأم  اإن  املحلي للجمعية  الفرع  اأبيدار رئي�س  اأم��ني  . وق��ال حممد 
الأطفال  اأن  مو�شحا  �شغارها”،  لتدفئة  امل���اأوى  داخ��ل  ن��ارا  اأ�شعلت 
احرتاقا  ث��م  اختناقا  الث��ن��ني  اأم�����س  اأول  اأول  �شباح  حتفهم  “لقوا 
حالة  “يف  الأم  ونقلت  املوؤقتة«.  خيمتهم  يف  اندلعت  التي  بالنريان 
حرجة” اإىل م�شت�شفى يف الناظور البلدة احلدودية املجاورة جليب 
من  التفا�شيل  من  مزيد  على  احل�شول  وتعذر  الإ�شباين.  مليلية 
ملجاأ  ال�شنني  مر  على  �شل�شلة جبال غوروغو  واأ�شبحت  ال�شلطات. 
للعديد من املهاجرين من اإفريقيا جنوب ال�شحراء الذين ي�شعون 
لعبور �شياج ثالثي يبلغ طوله حواىل 12 كلم للو�شول اإىل مليلية.
ودان اأبيدار م�شرع الأطفال الثالثة معتربا اأنها “ماأ�شاة مروعة”. 
املنطقة يعي�شون يف ظ��روف حمفوفة  “املهاجرين يف هذه  اإن  وق��ال 

باملخاطر وغري اإن�شانية«.

اليومية اجلديدة  الإ�شابات  اأن عدد  الأربعاء  اأم�س  بيانات   اأظهرت 
بفريو�س كورونا يف كوريا اجلنوبية جتاوز 13000 للمرة الأوىل.

جاءت الزيادة يف عدد الإ�شابات بعد يوم من ت�شجيل زيادة قيا�شية 
اأوميكرون  للمتحور  �شريع  انت�شار  و�شط  اإ�شابة،   8000 جت��اوزت 

برغم متديد قيود التباعد الجتماعي.
وقال م�شوؤولون �شحيون اإن ال�شاللة اأوميكرون �شت�شكل على الأرجح 
اأكرث من 90 باملئة من الإ�شابات اجلديدة خالل الأ�شابيع القليلة 
ال��ق��ادم��ة، م��ع ارت��ف��اع الإ���ش��اب��ات اإىل م��ا ب��ني 20000 و30000 
كوريا  انت�شارا يف  كورونا  �شاللت  اأكرث  اأوميكرون  واأ�شبح  اأك��رث.  اأو 
عدد  البالغ  اجلنوبية،  كوريا  و�شجلت  املا�شي.  الأ�شبوع  اجلنوبية 
�شكانها 52 مليون ن�شمة، 762983 اإ�شابة اإجمال بفريو�س كورونا 
و6620 وفاة. وجرى تطعيم اأكرث من 95 يف املئة من البالغني يف 

البالد ب�شكل كامل كما تلقى نحو 58 باملئة جرعة تن�شيطية.

مبان  عدة  وت�شررت  اأ�شيب  �شخ�شا  اإن  و�شهود  م�شوؤولون  قال 
ن�شوب  يف  ت�شبب  اأثينا  اليونانية  العا�شمة  و�شط  يف  انفجار  جراء 

حريق يف �شاعة مبكرة من �شباح  اأم�س الأربعاء.
وقال رئي�س العاملني يف املركز الوطني للرعاية يف حالت الطوارئ 
اأ�شيب  �شخ�شا  اإن  ت���ي.يف  �شكاي  لقناة  ماثيوبولو�س  جيورجو�س 
اإنه  الإطفاء  بفرق  م�شوؤول  وق��ال  امل�شت�شفى.  اإىل  نقله  ومت  بحروق 
فرق  قائد  وق��ال  احل��ري��ق.  اأو  النفجار  �شبب  الفور  على  يت�شح  مل 
انفجار قبل  “ن�شب حريق.. وكان هناك  الطفاء يف موقع احل��ادث 
“ل نعرف �شبب  ذل��ك«. وقال م�شوؤول بفرق الإطفاء ل�شكاي تي.يف 

ذلك حتى الآن.. هناك اأ�شرار مادية كبرية واندلع حريق«.

قالت رئي�شة جمل�س النواب الأمريكي نان�شي بيلو�شي اإنها �شترت�شح 
لع�شوية املجل�س �شعيا للولية التا�شعة ع�شر، لكنها مل تذكر ما اإذا 

كانت �شت�شعى للبقاء يف دورها القيادي بني الدميقراطيني.
وبيلو�شي )81 عاما( النائبة عن كاليفورنيا اأول امراأة تتوىل رئا�شة 
جمل�س النواب، وكان من املتوقع اأن تتنحى عن املن�شب، ل�شيما مع 
ا�شتعداد حزبها الدميقراطي خل�شارة حمتملة لأغلبيته يف انتخابات 

التجديد الن�شفي يف الثامن من نوفمرب ت�شرين الثاين.
ومل يت�شح على الفور ما اإذا كانت �شتلتزم باتفاق، كانت قد اأبرمته 
بعد  للمجل�س  رئي�شة  م�شبوقة  غ��ري  ثانية  ب��ولي��ة  ال��ف��وز  ل�شمان 
اأمام  املجال  واإف�شاح  اإ�شافيتني  بالبقاء لفرتتني   ،2018 انتخابات 

جيل جديد لل�شعود اإىل قيادة الدميقراطيني مبجل�س النواب.
�شت�شعى  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ب�����ش��اأن  التعليق  ع��ن  بيلو�شي  مكتب  وام��ت��ن��ع 
لرئا�شة املجل�س مرة اأخرى. ولن تكون هذه املرة الأوىل التي يعلن 
فيها رئي�س املجل�س خو�س النتخابات جمددا ثم يقرر لحقا عدم 
ي�شتعدون  الدميقراطيني  اأن  ورغ��م  اأخ���رى.  م��رة  لرئا�شته  ال�شعي 
ملو�شم انتخابات �شعب على الأرجح يف اخلريف القادم، يعترب مقعد 

بيلو�شي اآمنا بالن�شبة للحزب.

عوا�صم

الرباط

�سول

اأثينا

وا�سنطن

  ن�صف مليون اإ�صابة بكوفيد
 يف فرن�صا يف يوم واحد 

•• باري�س-اأ ف ب

�شجلت فرن�شا رقما قيا�شيا جديدا يف ال�شابات اليومية بفريو�س كورونا بلغ 
501،635 اإ�شابة خالل ال�24 �شاعة املا�شية، وهي املرة الأوىل التي يتجاوز 

فيها عدد ال�شابات اليومية حاجز الن�شف مليون.
دولة  ب��اأي  مقارنة  الأعلى  فرن�شا  يف  حاليا  اليومية  الإ�شابات  ح�شيلة  وتعد 
بالفريو�س  اإ�شابة  األ��ف   360 الو�شطي  املعدل  اأخ��رى، حيث تخطى  اأوروبية 
خالل الأ�شبوع املا�شي. واأظهرت الأرقام الر�شمية اأن اأكرث من 30 األف م�شاب 
فرن�شا، وهو  اأنحاء  امل�شت�شفيات يف جميع  العالج يف  يتلقون  كورونا  بفريو�س 
3،700 م�شاب  2020. لكن قرابة  اأعلى رقم منذ ت�شرين الثاين-نوفمرب 
املوجات  ف��رتات  من  اأق��ل  اأي  الفائقة،  العناية  يف  و�شعهم  اىل  احتاجوا  فقط 
ال�شابقة التي �شهدت ارتفاعا يف الإ�شابات. وي�شود اعتقاد اأن املتحورة اأوميكرون 
ال�شديدة العدوى التي تقف وراء املوجة الأخرية اأقل خطرا من املتحورة دلتا. 
لريتفع  املا�شية،  �شاعة  ال24  خ��الل  بالفريو�س  �شخ�شا   364 نحو  وت��ويف 
وتاأتي   .129،489 اإىل  فرن�شا  يف  كوفيد  ب�شبب  للوفيات  الإج��م��ايل  العدد 
هذه الأرقام بعد دخول اإجراءات كوفيد اجلديدة التي فر�شتها احلكومة حيز 
التنفيذ الثنني. ويتوجب الآن على مرتادي احلانات واملطاعم وم�شتخدمي 
القطارات والطائرات اإبراز �شهادة تلقيح، اإذ اأن الختبار ال�شلبي مل يعد كافيا 

لدخول اأماكن العمل والرتفيه اإ�شافة اإىل ال�شفر.

�صحف عربية: قراءات حوثية خاطئة... �صنعاء لي�صت كابول

مفاو�صات مبا�صرة بني اإيران واأمريكا.. ما �صر تراجع طهران؟

تزايد اأعمال العنف �صد نواب يف فرن�صا هل ُيطيح اعتزال احلريري بالنتخابات النيابية يف لبنان؟
•• باري�س-اأ ف ب

يف فرن�شا ازدادت اأعمال العنف �شد النواب ب�شكل كبري يف ال�شنوات الأخرية قبل اأ�شهر من ال�شتحقاق الرئا�شي، 
وخري مثال هو اإحراق مراآب نائب الأغلبية با�شكال بوا اأثناء نومه نهاية كانون الأول-دي�شمرب عندما اأيقظه 
رجال الإطفاء لإبالغه بالأمر. وقال لوكالة فران�س بر�س “كانت هناك بطبيعة احلال حلظة �شدمة �شرعان 
ما تغلبت عليها. حاولت احلفاظ على هدوئي«.  ويقع املراآب يف مبنى خارجي، ومن ح�شن احلظ اأن منزله مل 
يت�شرر. واأ�شاف “�شرعان ما اأدركت اأنه كان عماًل متعمًدا«. على جدار منزله على بعد حوايل ثالثني كيلومرًتا 
من باري�س، كتب �شعاران “الأمور �شتتعقد” و”�شّوتوا ل” لل�شهادة ال�شحية، م�شروع القانون الذي كان قيد 
البحث ومتت امل�شادقة عليه من قبل اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ. دعم نائب “اجلمهورية اإىل الأمام” 
حزب الرئي�س اإميانويل ماكرون هذا الإجراء املرفو�س من غري امللقحني الذي مينعهم من ممار�شة الأن�شطة 
الرتفيهية ودخول املطاعم واحلانات وو�شائل النقل القليمية الأخرى. مل يكن هذا التحذير الأول. يف ت�شرين 
واإلقاء  باأ�شرار  والت�شبب  اإحراق ممتلكات  ر�شالة مرفقة بر�شا�شة.  بالقتل يف  تلقى تهديدات  الثاين-نوفمرب 

احلجارة وبعث ر�شائل الإلكرتونية اأو تغريدات ترهيب اأو اإهانة .

اإعالن احلريري  وياأتي  لبنان.  ال�شيا�شية يف 
يف الوقت الذي تعاين فيه البالد واحداً من 
ال�شنوات  الق��ت�����ش��ادي��ة يف  الن��ه��ي��ارات  اأ���ش��واأ 
ال�150 املا�شية. ومنذ بداية 2020، �شهد 
لبنان اأعلى معدلت ت�شخم يف العامل، وزادت 
اأ�شعار املواد الغذائية اأربعة اأ�شعاف، والأدوية 
�شتة اأ�شعاف. واأدى انهيار القت�شاد وانفجار 
اإىل   ،2020 -اآب  اأغ�شط�س  ب��ريوت يف  مرفاأ 

تاأجيج التوتر بني طوائف البالد.
�شيا�شية  �شخ�شيات  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
الأح����زاب  اأق����وى  اأح���د  “خروج  اأن  وخ�����رباء، 

وا�شعة  �شنية  اإىل مقاطعة  ي��وؤدي  قد  ال�شنية 
الف�شائل  ل��الن��ت��خ��اب��ات م��ع مت��ك��ني  ال��ن��ط��اق 

الأخرى، ما يوؤجج العنف وال�شطرابات«.
وق�����ال م��ه��ن��د ح����اج ع���ل���ي، ال��زم��ي��ل يف مركز 
اإن  كارنيغي لل�شرق الأو�شط، ل� “اإندبندنت”، 
من  بالفعل  قلقني  كانوا  لبنان  يف  الكثريين 
يف  امل���وارد  نق�س  ظ��ل  يف  النتخابات  تعطيل 

الدولة املنهارة.
ويزيد  ال��ن��ار،  “يوؤجج  الع��ت��زال  اأن  واأ���ش��اف 
اأنه �شي�شعب اإجراء انتخابات  التوتر لدرجة 

يف ظل هذه الظروف«.

•• بريوت-وكاالت

بعد اإعالن رئي�س احلكومة اللبناين ال�شابق 
ال�شيا�شي،  ال��ع��م��ل  تعليقه  احل���ري���ري  ���ش��ع��د 
املقبلة،  ال��ربمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  وم��ق��اط��ع��ة 
الربيطانية  “اإندبندنت”  �شحيفة  ق��ال��ت 
اإنها “�شربة قاتلة حمتملة” مل�شتقبل لبنان 
الذي يعاين اأحد اأ�شواأ النهيارات القت�شادية 

يف التاريخ احلديث.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن القرار مُيّثل �شابقة 
منذ 3 عقود �شارك فيها احلريري يف احلياة 

•• عوا�صم-وكاالت

ل  اأن��ه  مليلي�شيا احلوثي  الإره��اب��ي��ة  الع��ت��داءات  اأثبتت 
ال��وق��ت حان  واأن  اإره��اب��ه��ا،  ع��ل��ى  اأك���رث  جم���ال لل�شرب 

لتخلي�س املنطقة من عبثها وجرائمها.
ووفق �شحف عربية اأم�س الأربعاء، اعتربت م�شادر اأن 
الإرهاب  على  للق�شاء  عاملية  حرب  قيادة  اأمريكا  على 

الإيراين، مثل ما فعلت مع تنظيم القاعدة وداع�س.

عودة اإىل احلرب على االإرهاب
يف موقع احلرة قال ح�شني عبداحل�شني، اإن الهجمات 
العاملية،  الأول������وي������ات  غ�����ريت  امل��ت��ن��ام��ي��ة  الإره����اب����ي����ة 
املتعاظم  اخل��ط��ر  ب�شبب  ال��دول��ي��ة،  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وح�شارياً،  واق��ت�����ش��ادي��اً،  �شيا�شياً،  الإره�����اب،  ل��ظ��اه��رة 
واأ�شاف “قبل هجمات 11 اأيلول )�شبتمرب( 2001 يف 
نيويورك ووا�شنطن، مل ي�شتحوذ الإرهاب على اهتمام 
يذكر، اإذ اأن الهجمات اقت�شرت على اأهداف �شغرية ل 
تعرقل اقت�شاد الدول، مثل خطف طائرات اأو وزراء اأو 
وا�شنطن  اأقنعت  �شبتمرب   11 هجمات  لكن  �شابه،  ما 
اأن امل�شكلة تتطلب معاجلة جذرية، مبا يف ذلك اقتالع 
بدميقراطيات،  وا���ش��ت��ب��دال��ه��ا  ال��ف��ا���ش��ل��ة  ال����دول  ح��ك��ام 
ثم  اأفغان�شتان  يف  خطتها  املتحدة  ال��ولي��ات  وافتتحت 

العراق«.
احلوثية،  الإرهابية  الهجمات  عن  احلديث  �شياق  ويف 
قال الكاتب: “راأت طهران يف النفالت يف اليمن فر�شة 
املنطقة،  يف  والفو�شى  امل��وت  ن�شر  يف  لالإمعان  ممتازة 
قانون  كل  اخرتقوا  الذين  للحوثيني،  رعاية  فقدمت 
اأهداف  على  ال�شواريخ  ترمي  وراح���ت  ودويل،  حملي 

مدنية كان اآخرها الأ�شبوع املا�شي.
دونالد  ال�شابق  الرئي�س  “اإدارة  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ش��ار 
بت�شنيف  ي���ب���داأ  ال��ي��م��ن  يف  احل����ل  اأن  اأدرك������ت  ت���رام���ب 
اإره��اب��ي��اً، ورف��ع��ه��م يف ح��ال وقفهم  احل��وث��ي��ني تنظيماً 
احلرب ودخولهم يف ت�شوية”  ويف املقابل، بادرت اإدارة 
لي�س لنتفاء  الت�شنيف،  اإلغاء  اإىل  بايدن  الرئي�س جو 
ي�شيطرون  “احلوثيني  اأن  بعلة  ولكن  الإره���اب،  �شفة 
واأن و�شمهم  ال��ي��م��ن،  اأج�����زاء  وم��ع��ظ��م  ���ش��ن��ع��اء،  ع��ل��ى 

بالإرهاب يعرقل جهود الإغاثة الإن�شانية يف البالد«.
واعترب الكاتب اأن “التذرع باإغاثة املنكوبني، يف اليمن اأو 

•• وا�صنطن-وكاالت

ج����ددت وا���ش��ن��ط��ن ت��اأك��ي��ده��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا م�����ش��ت��ع��دة لإج����راء 
لإحياء  ط���ه���ران؛  م��ع  ع��اج��ل  ب�شكل  م��ب��ا���ش��رة  م��ف��او���ش��ات 
للتفاو�س  ا�شتعداَدها  اإي��ران  اأعلنت  فيما  النووي،  التفاق 
ا، وه��و ما ع��ّده حمللون  املبا�شر يف ح��ال ك��ان ذل��ك �شروريًّ
امل��ح��ادث��ات يف ظ��ل قلق  اإي��ق��اع  اأم��ري��ك��ي��ة لت�شريع  حم��اول��ة 
النووية. وقال متحدث  اإيران  ا�شتمرار ن�شاطات  دويل من 
اإّن  الفرن�شية،  الأن��ب��اء  لوكالة  الأمريكية  اخلارجية  با�شم 
“اللتقاء ب�شكل مبا�شر �شي�شمح بتوا�شل اأكرث فعاليًة، وهو 
حمذًرا من اأّنه “مل  ل �شريًعا اإىل تفاهم”،  اأمر ملّح للتو�شّ
ل اإىل تفاهم«. وتاأتي اخلطوة  يعد لدينا وقت تقريًبا للتو�شّ
الأم��ريك��ي��ة ت��زام��ًن��ا م��ع اإع���الن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي���راين 
ح�شني اأمري عبد اللهيان، اأن بالده م�شتعدة للتفاو�س مع 
ال�شرورة  تطلبت  ح��ال  م�شرتك  ب�شكل  املتحدة  ال��ولي��ات 

ذلك؛ من اأجل حتقيق �شفقة نووية “جيدة«.
تراجع اإيراين..  املحلل الإيراين اأميد �شكري قال ملوقع 
من  للخروج  الوحيد  ال�شبيل  “اإن  عربية”:  نيوز  “�شكاي 
هذا الو�شع واملاأزق هو احلوار املبا�شر وجًها لوجه بني اإيران 
اأع�شاء جمموعة  اإيران مع  والوليات املتحدة؛ فمحادثات 
5 + 1 قد ف�شلت عمليًّا يف التو�شل لأي اتفاق ينهي القلق 
الدويل من الربنامج النووي الذي زادت اإيران من وتريته 

موؤخرا«.
واأ����ش���اف ���ش��ك��ري، ك��ب��ري م�����ش��ت�����ش��اري ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخلارجية 
)مقره  اخلليج”  دول  “حتليالت  مركز  يف  الطاقة  واأم��ن 
بع�س  اإع�����الن  ���ش��ه��دت  الأخ������رية  “الأيام  اأن  وا���ش��ن��ط��ن(، 
امل�شوؤولني الإيرانيني عن اإمكانية اإجراء حمادثات مبا�شرة 
مع الوليات املتحدة، يبدو اأن طهران اأعطت ال�شوء الأخ�شر 
لتكثيف املفاو�شات مع الوليات املتحدة، لكن اعتقال ال�شياح 
الفرن�شيني يف اإيران قد يبطئ عملية التفاو�س«. واأ�شار اإىل 
اإبراهيم  الإي���راين  الرئي�س  ت��راج��ع  ال��ث��الث��اء،  “م�شاء  اأن��ه 
ا �شديًدا للمفاو�شات مع الوليات  رئي�شي الذي كان معار�شً
تلفزيونية؛  توليه من�شبه يف مقابلة  والغرب قبل  املتحدة 

اأهدافها وم�شاحلها«. واأ�شاف “هناك عامالن اأ�شا�شيان 
والتي طالت  الإرهابية  الهجمات  ت�شاعد  يف  دوراً  لعبا 
اإىل التن�شيق الإماراتي  اأبوظبي هذه املرة، الأول يعود 
املنطقة  كثرية يف  اأطرافاً  اأزع��ج  ال��ذي لطاملا  ال�شعودي 
منيت  حيث  الإرهابية،  للجماعة  الداعمة  تلك  ومنها 
بخ�شائر ب�شرية ومادية هائلة وحققت قوات ال�شرعية 
ت��ق��دم��اً م��ه��م��اً، ل���ذل���ك ك����ان ل ب���د م���ن حت��ق��ي��ق �شبق 
اإعالمي و�شيا�شي حتى واإن كان بال قيمة ع�شكرية. اأما 
الإقليم  يف  املجريات  مع  الرتباط  فهو  الثاين  العامل 
مفاو�شات  يف  اإي���ران  تواجهه  ال���ذي  امل���اأزق  وخ�شو�شاً 
فيينا، ففي وقت متزامن تقوم ميلي�شيات اإيران بعرقلة 
ت�شكيل احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة واإع��ط��اء ر���ش��ال��ة م��ن قبل 
تلك امليلي�شيات للعامل باأن احلل يكمن يف طهران التي 

ت�شتطيع اأن تدير خيوط اللعبة..
احل���وادث يف  م�شرح  على  داع�س  ع��ودة  الوقت  وبنف�س   
اأدت  و�شوريا  ال��ع��راق،  يف  متنا�شقة  هجمات  يف  املنطقة 
�شجن غويران يف حمافظة  التنظيم على  �شيطرة  اإىل 
حزب  يرف�س  ذل��ك  مع  وبالتزامن  ال�شورية،  احل�شكة 

�شوريا اأو لبنان، �شار مدخال لأن�شار اإيران يف العا�شمة 
الأمريكية لتقوي�س العقوبات التي تفر�شها الوليات 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ن��ظ��ام اإي�����ران ل��رع��اي��ت��ه الإره������اب وعلى 
اأم��ل يف تراجع  اأن��ه ل  ما يعني  الإرهابية”  ميلي�شياته 
الفريق  “ا�شتبدال  بعد  ال�شيا�شة،  ه��ذه  ع��ن  ج��وه��ري 
اأك��رث وعيا واأق��ل عقائدية يف  الأم��ريك��ي احل��ايل باآخر 
تقود  اأن  لأمريكا  ب��د  ل  ي��وم��ذاك،  ال��دول��ي��ة.  ال�شيا�شة 
اإيران  حرباً عاملية للق�شاء على الإره��اب، الذي ترعاه 
اإره��اب القاعدة  مبثل الزخم الذي �شنته للق�شاء على 

ومتفرعاتها«.

ماي�صرتو االإرهاب
يف �شحيفة عكاظ ال�شعودية قال رامي اخلليفة العلي، 
اإن الهجمات الأخرية “تثبت اأن اجلماعة متثل خطراً 
كبرياً على الأمن القومي ملنطقة اخلليج العربي، و�شبه 
الهجمات  تلك  باعتبار  فقط  لي�س  العربية،  اجل��زي��رة 
التي  الإقليمية  ارتباطاتها  هو  الأهم  ولكن  الإرهابية، 
اإط��ار حتقيق  اإي��ران يف  جعلتها جمرد ذراع ت�شتخدمها 

كررت اأكرث من مرة �شرورة وجود حوار مبا�شر مع طهران، 
اأبو  واأ���ش��اف  الأخ���ري.  الطلب  اإىل  اأدت  تغريات  هناك  لكن 
اأن هناك �شببني للطلب  النور، ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
الأمريكي الأخري بالذهاب ملفاو�شات مبا�شرة؛ الأول هو اأن 
ا اأبدت جتاوًبا مع التفاو�س املبا�شر، اأما ال�شبب  اإيران اأي�شً
الثاين فهو حالة الن�شقاق يف الوفد الأمريكي التفاو�شي 
حول وجهات النظر ومطالب وا�شنطن؛ منها الإفراج عن 
غري  بنوك  يف  الأجنبية  والأ���ش��ول  ال�شيا�شيني،  ال�شجناء 
قدمتهما  اللتني  ��ت��ني  ل��يَّ الأوَّ امل�شودتني  وق��ب��ول  اأم��ريك��ي��ة، 

طهران يف اجلولة ال�شابعة.
اأن ك��ل ه��ذه الأم���ور دفعت الإدارة الأم��ريك��ي��ة اإىل  واأو���ش��ح 
�شيغة  باآلية  عماًل  مبا�شرة؛  مبفاو�شات  الطلب  جتديد 

ا لرفع العقوبات  حيث اأكد اأنه اإذا كان اجلانب الآخر م�شتعدًّ
عن ال�شعب الإيراين، فهناك اأ�شا�س لأي اتفاق«.

 اأبرز اخلالفات..  واأو�شح املحلل الإيراين اأنه “من املمكن 
الو�شول اإىل اتفاق ق�شري الأمد وحمدود، لكن اإيران تنوي 
اإ�شاعة  م��ن خ��الل  املفاو�شات  ال��وق��ت يف  م��ن  امل��زي��د  ك�شب 
الوقت«. وحول اأبرز اخلالفات يف املفاو�شات اجلارية، قال: 
“�شيا�شة اإيران الإقليمية ودعم اإيران للجماعات التي تعمل 
وبرنامج  وال��ن��ووي  ال�شاروخي  اإي���ران  وب��رن��ام��ج  بالوكالة 
التو�شل  الف�شل يف  اأ�شباب  امل�شرية كلها من بني  الطائرات 

اإىل اتفاق يف حمادثات فيينا«.
 ماذا حدث؟..  رئي�س املنتدى العربي لتحليل ال�شيا�شات 
الإيرانية )اأفايب(، حممد حم�شن اأبو النور، قال: اإن اأمريكا 

اهلل اللبناين عودة احلياة ال�شيا�شية يف بريوت، واأخرياً 
لهذه  امل��اي�����ش��رتو  اأن  �شك  ل  حوثية  اإره��اب��ي��ة  هجمات 
الأح���داث واح���د، وه��و امل�شتفيد م��ن ه��ذا ال��ت��اأزم الذي 
طاولة  يف  ورقة  منه  ال�شتفادة  ويريد  املنطقة  ت�شهده 

املفاو�شات يف فيينا«.

�صراع حم�صوم 
يف �شحيفة العرب، قال احلبيب الأ�شود، اإن احلوثيون، 
م�شروعهم  “اأن  ت���اأك���ي���د  ع��ل��ى  ب��ال��ه��ج��م��ات  ي�������ش���رون 
املاليل  نظام  املدعوم من  الطائفي  املذهبي  النقالبي 
اأن  اأدوات���ه يف املنطقة، ق��ادر على  يف طهران وم��ن بقية 

ي�شتمر طويال بالعتماد على الإرهاب«. 
يف  تنجح  ل��ن  اأن��ه��ا  تتجاهل  املقابل  يف  امليلي�شيا  ول��ك��ن 
تطويع املواقف للقبول “بانت�شار م�شروعهم ال�شعبوي 
ال�شال يف اليمن. بل على امليلي�شيات املتحكمة يف �شنعاء 
اأن تعلم جيداً اأن املعركة معها هي معركة وجود بالن�شبة 
اإىل ال�شعودية وحلفائها الإقليميني، الذين يدركون اأن 
م�شتهدفة  منها  اخلليجية  ول�شيما  العربية  املنظومة 
العن�شري  الإم���رباط���وري  الإي���راين  امل�شروع  قبل  م��ن 
والطائفية  امل��ذه��ب��ي��ة  ب��ال�����ش��ع��ارات  امل��ل��ت��ح��ف  ال���ق���دمي، 
وال�شاعي لتحويل بالد العرب اإىل �شرب من العوا�شم 

التابعة حتت عباءته الكهنوتية«.
على  ت��ع��م��ل  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيا  اأن  ال��ك��ات��ب  وي�����ش��ي��ف 
خرقها  ع���رب  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ع��ل��ى  م�����ش��روع��ه��ا  “فر�س 
ال�شعودية  يف  امل��دن��ي��ني  وا�شتهدافها  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 
اأن اكتفاء املجتمع الدويل ببيانات  والإم��ارات، وتعتقد 
اأعمالها  يف  ل��الإم��ع��ان  وا���ش��ع��اً  جم���اًل  يعطيها  التنديد 
ي��ك��ون م�شريها يف  اأن  تنتظر  ذل��ك  وف���وق  الإره��اب��ي��ة، 

اليمن كم�شري طالبان يف كابول«.
املكيالني، يف مواقف بع�س  �شيا�شة  اإىل  الكاتب  وُي�شري 
الدول، قائاًل: “الغرب يكاد ير�شل جيو�شه اإىل اأوكرانيا 
ب�شبب خماوفه من تدخل رو�شي مزعوم، ولكنه ل يفعل 
�شيئا اإزاء الإرهاب احلوثي وهو ما يجعل الدول العربية 
الوقوف �شفا  الواقع الذي يفر�س عليها  حتت �شغط 
واح����دا يف م��واج��ه��ة اخل��ط��ر احل��وث��ي. ك��م��ا يجعل من 
حق الريا�س واأبوظبي التحالف مع اأي طرف اإقليمي 
ودويل يبدي موقفا وا�شحاً يف دعمهما اأمام التهديدات 

التي ت�شتهدف اأمنهما الوطني والقومي«.

اإن����ه لول  2015، ح��ي��ث  ج���ون ك���ريي وج�����واد ظ��ري��ف يف 
التفاق؛ حيث كان  اآن��ذاك ما كان حدث  املبا�شر  التفاو�س 

جو بايدن اآنذاك نائًبا للرئي�س وهو مييل نحو هذا احلل.
واأ�شار اإىل اأن املع�شلة الأ�شا�شية هي اأن اأمريكا راأت يف اإيران 
موقًفا جديًدا برف�س اأي اتفاق موؤقت، لذلك راأت اأن احلل 
الأجنع هو التفاو�س املبا�شر يف ظل تلميحات من طهران 
توا�شل  قنوات  هناك  “تكون  قد  اأن��ه  اإىل  منوًها  بالقبول، 
�شرية غري معلن عنها غري تلك املوجودة يف فيينا«. وتوّقع 
املحلل ال�شيا�شي اأن ت�شهد الفرتة املقبلة لقاًء مبا�شًرا على 
اأو نواب  اأو على م�شتوى اخل��رباء  اأقل من الوزير  م�شتوى 

الوزراء يف املدى القريب بني طهران ووا�شنطن.
  مـــاأزق خــطــري..  وال���ث���الث���اء، ق��ال��ت وزي�����رة اخلارجية 
الربيطانية ليز ترا�س: اإن حمادثات فيينا لإنعا�س التفاق 
واإيران،  الغربية  ال��ق��وى  ب��ني   ،2015 ع��ام  امل��ربم  ال��ن��ووي 
تقرتب من “ماأزق خطري«. واأ�شافت ترا�س، يف كلمة اأمام 
والتقدم  عاجلة  املفاو�شات  “هذه  اأن  الربيطاين،  الربملان 
العمل  نوا�شل  ال��ك��ايف..  بالقدر  �شريًعا  لي�س  حت��رزه  ال��ذي 
ت�شل  ب���داأت  املفاو�شات  لكن  حلفائنا،  م��ع  وثيقة  ب�شراكة 
الآن  تختار  اأن  اإي���ران  “على  وتابعت:  خ��ط��ري«.  م���اأزق  اإىل 
ما اإذا كانت ترغب يف اإبرام اتفاق اأو اأن تكون م�شوؤولة عن 
انهيار التفاق النووي، ولو انهار التفاق النووي، ف�شتكون 
اأ�شُهر،  ك���ل اخل���ي���ارات م��ط��روح��ة ع��ل��ى ال���ط���اول���ة«. وم��ن��ذ 
اتفاق  يف  من�شويًة  ت��زال  ل  التي  وال��ق��وى  تخو�س طهران 
الذي  التفاق  اإحياء  اإىل  تهدف  مفاو�شات   ،2015 العام 
 ،2018 العام  يف  ��ا  اأح��اديًّ املتحدة  ال��ولي��ات  منه  ان�شحبت 
الأخرية  دفع  ما  وهو  طهران،  على  عقوبات  فر�س  معيدًة 
للرتاجع عن التزامات اأ�شا�شية كانت ُمْدرجة فيه. وت�شارك 
وا�شنطن ب�شكل غري مبا�شر يف املباحثات، ويتوىل الأطراف 
الباقون يف التفاق؛ اأي رو�شيا وال�شني وفرن�شا وبريطانيا 
اإىل الحت��اد الأوروب��ي، تن�شيق املواقف بني  اإ�شافًة  واأملانيا، 
املفاو�شني الإيرانيني والأمريكيني. ورف�شت طهران مراًرا 
فيينا،  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  مبا�شرة  مباحثات  اإج���راء 

معللًة ذلك باأن وا�شنطن مل تعد طرًفا يف التفاق.

م�صر.. حترك برملاين يطالب بتعوي�صات األغام احلرب العاملية •• بغداد-وكاالت

اخلارجية  العالقات  جلنة  تقدمت 
بطلب  امل�����ش��ري  ال��ن��واب  يف جمل�س 
املت�شررين  تعوي�س  ب�شاأن  اإحاطة، 
من �شحايا حقول الألغام الأر�شية 
زرعت  والتي  العلمني،  منطقة  من 

خالل احلرب العاملية الثانية.
ع�شو  اخلويل”  “طارق  وط���ال���ب 
جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س 
النواب عن تن�شيقية �شباب الأحزاب 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، وه����و م���ق���دم طلب 
الإح���اط���ة، ط��ال��ب ب��اإع��ادة فتح هذا 
امل��ل��ف م���ن خ����الل دع����وة الأط�����راف 
العاملية  احل����رب  خ���الل  امل��ت��ح��ارب��ة 
م�شوؤوليتها  حت��م��ل  اإىل  ال��ث��ان��ي��ة 

الدولية يف عملية نزع الألغام.
وقال اخلويل يف ت�شريحات ل�شكاي 
العلمني  منطقة  اإن  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز 
التي  الأل��غ��ام  ماليني  على  حتتوي 

حياة  ع��ل��ى  حقيقيا  خ��ط��را  ت�����ش��ك��ل 
دول  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل���واط���ن���ني، 
�شلمت  واإيطاليا  وبريطانيا  اأملانيا 
اإىل م�شر خرائط الألغام لكن هذه 
الأماكن  تو�شح  تعد  مل  اخل��رائ��ط 

الفعلية ملناطق تواجد الألغام.

م�صر االأوىل عامليا 
من حيث االألغام

طلب  ف���ح���وى  اأن  اخل������ويل  وب�����ني 
نزع  م�شاألة  م��ع  التعامل  الإح��اط��ة 
لأن  العلمني،  منطقة  م��ن  الأل��غ��ام 
احلرب العاملية الثانية خلفت 17،5 
العلمني  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��غ��م  م��ل��ي��ون 
بداية من جنوب ال�شاحل ال�شمايل 
وح��ت��ى ح���دود م�شر ال��غ��رب��ي��ة؛ مما 
جعل م�شر الدولة الأوىل عاملًيا من 

وفًقا  األغام،  اأكرب عدد  تواجد  حيث 
ملوقع “لي�شت فري�س” الأمريكي.

اإىل  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  وزارة  ودع����ا 
التحرك يف هذا امللف يف اإطار تنفيذ 
قواعد  م���ن   )83( رق����م  ال���ق���اع���دة 
ال��ق��ان��ون ال���دويل الإن�����ش��اين العريف 
انتهاء  “عند  ع��ل��ى:  ت��ن�����س  وال���ت���ي 
يجب  الفعلية،  ال��ع��دائ��ي��ة  الأع��م��ال 
ا�شتخدم  ال���ذي  ال��ن��زاع  ط��رف  على 
اإبطال  اأو  اإزال��ت��ه��ا  اأر���ش��ي��ة  األ��غ��ام��اً 
ت�شهيل  اأو  امل��دن��ي��ني  ع��ل��ى  ���ش��رره��ا 
اتفاقية  �شوء  يف  ا،  واأي�شً اإزالتها”، 
القانون  اإتباع  اأيدت  التي  “اأوتاوا” 

الدويل فيما يخ�س اأزمة الألغام.

تغري اأماكن االألغام
“اإن حقول  بالقول:  وتابع اخلويل 

ُت�شكل  العلمني  منطقة  يف  الأل��غ��ام 
خطًرا حقيقًيا على اأرواح امل�شريني، 
كما اأنها عقبة اأمام التنمية ال�شاملة 

يف تلك املنطقة..
 كما اأن اخلرائط التي �شلمتها كاًل 
واإيطاليا  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  اأمل��ان��ي��ا،  م���ن: 
الأماكن  تو�شح  تعد  اإىل م�شر، مل 
مناطق  بها  تتواجد  ال��ت��ي  الفعلية 
التغريات  ب�����ش��ب��ب  وذل����ك  الأل����غ����ام؛ 
الكثب������ان  ون�ش�������اط  املناخي������ة 
ال���رم���ل���ي���ة ال���ت���ي ق����د ح���رك���ت تلك 

الألغام«.
هذه  يف  “الألغام  اأن:  ع��ل��ى  و���ش��دد 
اأول  املنطقة ت�شكل حتديات كبرية، 
باأرواح  امل�شا�س  مب�شاألة  يتعلق  فيما 
ودوري،  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش��ك��ان 
املواطنني  اأرواح  ت��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 

ل��ل��خ��ط��ر ف��ي��دف��ع��ون ح��ي��ات��ه��م ثمنا 
لهذه الألغام، كما يتعر�س كثريون 
لبرت اأطرافهم، وت�شكل هذه الألغام 
حتديا بالن�شبة لتنمية هذه املنطقة 
وبالتايل كان من املهم التعامل مع 

هذه امل�شاألة«.
وتابع ع�شو جمل�س النواب امل�شري 
م�شيفا اأن: “الدولة امل�شرية ت�شعى 
الثانية  العاملية  ان��دلع احلرب  منذ 
وحتى الآن لنزع هذه الألغام، وهذه 
اأحت���رك  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  لي�شت 
ولكن  امل�شاألة،  برملانيا يف هذه  فيها 
اآن الأوان حللها، واأن تتحمل الدول 
التي زرعت هذه الألغام م�شوؤوليتها 
اأر�س  على  املوجودة  الألغام  نزع  يف 
فيها  مل�شر  تكن  مل  ح��رب  يف  م�شر 

ناقة ول جمل«.

تعوي�س املت�صررين
التعاون  “وزارة  اأن:  على  اأك��د  كما 
ب���ه���ذا امللف  امل��ع��ن��ي��ة  ال�������دويل ه����ي 
م�شاألة  عن  م�شوؤولة  وح��دة  ولديها 
تتعلق  وامل�����ش��األ��ة ل  الأل���غ�������ام،  ن����زع 
ف��ق��������������ط مب��ج��رد خ���رائ���ط الأل���غ���ام، 
ال��ت��ي زرع����ت الألغام  ال����دول  ف��ه��ذه 
الألغام  خ���رائ���ط  ���ش��������ل��م��ت  ب��ال��ف��ع��ل 
الألغام  هذه  اأن  امل�شكلة  لكن  مل�شر، 
حت���رك���ت م���ن م��ك��ان��ه��������������������ا، م���ا جعل 
�شخم������ة  مع�����دات  حت��ت��اج  امل�شاألة 
وكبرية لنزع هذه الألغ�������ام وتطهري 

هذه املنطقة..
وهي م�شوؤولية الدول التي زرعتها، 
هذه  دف���ع  ����ش���رورة  اإىل  اإ�شاف��������ة 
للمت�شررين،  ت��ع��وي�����ش��ات  ال�����دول 
ت���وف���وا نتيجة  اأ���ش��������������������ر م���ن  ����ش���واء 
الأ�شخا�س  اأو  الألغام،  هذه  انفجار 
اأطرافهم  ل��ب��رت  ت��ع��ر���ش��وا  ال���ذي���ن 

ب�شببها«.
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العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شخ�س  �شركة   - امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  توتاك  التجاري:�شركة  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

بناية/حارب  �شقة   - ع�شر  احلادي   - العني  �شناعية   - ال�شركة:العني  عنوان 
مفتاح حمد النيادي

CN 1919505 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

2 - تعيني ال�شادة/ترا�شت لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ال�شريبية ، كم�شفي 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/3  لل�شركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250000106
تاريخ التعديل:2022/01/26

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
وحال  ال�ش�����ادة/قطوف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للوجبات اخلفيفة
قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2622597 

تعديل اإ�شم جتاري من/ قطوف وحال للوجبات اخلفيفة
QATOUF wa HALA FOR SNACKS

اإىل/ كوبو ون كافية
  COPO ONE CAFE 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امي�شا للديكور وال�شيانة العامة   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3811327 
تعديل مدير / اإ�شافة عبدالرحمن نايف ايوب

تعديل وكيل خدمات / حذف هناء حم�شن ح�شني �شامل الرا�شدى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ امي�شا للديكور وال�شيانة العامة
AMISA DECOR AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ امي�شا ارت للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AMISA ART GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ليتاق  ال�شناعية  املنطقة  العني  اإىل  العني  العني  العني  من   / عنوان  تعديل 
٢٠٢1٠٠676847 ٢٠٢1٠٠676847 خليفه حممد �شاهني

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اليجاتار �شيبينغ كانتاينار لين ذ.م.م     

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4152632 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة ابوظبي للمواين �س م ع
ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / كري�شنا مورتى فينكاترامانى من �شريك اإىل مدير
% تعديل ن�شب ال�شركاء / كري�شنا مورتى فينكاترامانى من 99 % اإىل ٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف في�شالك�شى فينكاترامانى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اليجاتار �شيبينغ كانتاينار لين ذ.م.م
ALLIGATOR SHIPPING CONTAINER LINE L.L.C

اإىل/ �شركة اليجاتار �شيبينغ كانتاينار لين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALLIGATOR SHIPPING CONAINER LINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 يناير 2022 العدد 13453

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12773

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
واحة  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/02/02 االربعاء  يوم  م�صاءا   6:00
امل�صافرين لل�صقق الفندقية +املحل الذهبي للمالب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على 

النحو التايل :
�صعر التقييم                                                           الو�صف  

 4،205                                                            اأثاث   
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

70363 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9957
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

�صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
للمنفذ �صده جرين  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/02/02 االربعاء  يوم  م�صاءا   6:00
على  املحجوزات  او�صاف  و  �ــس.ذ.م.م  الهواء  تنقية  و  التهوية  معدات  ل�صناعة  �صوليو�صنز  انرجي 

النحو التايل :
�صعر التقييم                                                         الو�صف  

 58،590                                              معدات ومكائن تهويه  
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

70363
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عربي ودويل

مت اأخذ العقوبات القت�صادية الغربية 
اجلديدة يف العتبار يف ح�صابات مو�صكو

مع ت�صديد قب�صة بوتني على اأوكرانيا، 
�صيكت�صف العامل ما اإذا كان رهانه هو الفائز

يعرف الرئي�س الرو�صي التاريخ جيًدا، 
ويعرف كيف ي�صتفيد من الظروف املتغرّية

قارئا جيدا لف�صوله ومنعرجاته:

ع�صر يالطا عاد: رهان فالدميري بوتني على التاريخ...!
•• الفجر -هانز كريبي 
ترجمة خرية ال�صيباين

   »مل نعد يف عهد يالطا”، قال �صاخًطا1 يف اخلام�س من 
يناير، رئي�س ال�صيا�صة اخلارجية لالحتاد االوروبي، 
االأمريكية  املناق�صات  اإىل  اإ�صارة  يف  بوريل،  جوزيب 

االأمني  الهيكل  التي جرت يف جنيف حول  الرو�صية 
االأوروبي 2. “اإذا اأردنا التحدث عن االأمن يف اأوروبا، 

يجب اأن يكون االأوروبيون حول الطاولة«.
    كما كان متوقًعا، �صعر القادة االأوروبيون بالظلم الأن 
رو�صيا والواليات املتحدة كانتا تناق�صان م�صريهما يف 
غيابهما. مل يخفوا ا�صتياءهم من ذلك، لكن احلقائق 

على  يجل�س  فقط  واحـــد  اأوروبــــي  هــي:  كما  تظل 
الطاولة وا�صمه فالدميري بوتني.

   رغم كل عيوبه، فاإن الرئي�س الرو�صي يعرف التاريخ 
املتغرية.  الظروف  من  ي�صتفيد  كيف  ويعرف  جيًدا، 

وبالن�صبة له، ال يزال زمن يالطا قائًما.
البنية  تنظيم  ـــادة  الإع الكرملني  حتــرك  يــاأتــي     

وعلى  لرو�صيا.  منا�صب  وقــت  يف  ـــا  الأوروب االأمنية 
ال�صوء  غــايــة  يف  التوقيت  فـــاإن  ذلـــك،  مــن  العك�س 
حتدي  بعد  ال�صرقية.  واأوروبــا  الأوكرانيا  بالن�صبة 
ال�صني يف املحيط الهادئ، اأ�صبحت الواليات املتحدة 
وقت  اأي  من  اأكرث  االأوروبــي  االأمن  يف  انخراطا  اأقل 

منذ عام 1945.

متم�شكة  وا����ش���ن���ط���ن  ت������زال  ل   
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه ال��ن��ات��و، غري 
لدى  لي�س  اأن��ه  ا  اأي�شً ت��درك  انها 
اأن ترى  اأع���ل���ى م���ن  ب��ك��ني رغ��ب��ة 
مناف�شتها تندفع اإىل �شراع على 

احلدود ال�شرقية لأوروبا.
هي  بالتحديد  ال��ف��ر���ش��ة  وه���ذه   
التي راآها بوتني -واملخاطرة التي 

اختار الأوروبيون جتاهلها.
التاريخ  على  الكرملني  ره���ان     
ال���ولي���ات  اأُج�������ربت  اإذا  ب�����ش��ي��ط. 
امل����ت����ح����دة ع���ل���ى الخ����ت����ي����ار بني 
م�����ش��احل��ه��ا ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
ال���ه���ادئ، فاإنها  اأوروب�����ا وامل��ح��ي��ط 
�شتف�شل الأخرية وترتك لرو�شيا 
جماًل للمناورة الذي ت�شعى اإليه 

يف “خارجها القريب”.
 ورغم تدفق التاأكيدات على عك�س 
الوليات  قدمتها  ال��ت��ي   3 ذل���ك 
املتحدة للعوا�شم الأوروبية، فاإن 
رهان بوتني ميكن اأن يوؤتي ثماره 

على املدى الطويل.
 ق���ب���ل وق�����ت ل��ي�����س ب��ب��ع��ي��د، كان 
�شينددون  الأم��ري��ك��ان  ال��روؤ���ش��اء 

بخداع بوتني. 
وال���ي���وم، ي��ق��ول ب��اي��دن اإن���ه يريد 
“ت�شوية” مع رو�شيا موافقا على 

اإجراء حمادثات ثنائية.
   هناك الكثري من احلديث عن 
ق��ائ��م��ة م��ط��ال��ب رو���ش��ي��ا يف هذه 
اأّن بع�شها  املحادثات، وقد يتبنّي 

غري قابل للتحقيق.
امل��ط��ال��ب، تكمن   ويف ق��ل��ب ه���ذه 
الناتو،  اإب��ق��اء  اإىل  مو�شكو  حاجة 
اأق��ل الحت��اد الوروبي،  واإىل حد 
خ����ارج م��ا ت��ع��ت��ربه رو���ش��ي��ا جمال 
ال�شوفياتي  الف�شاء  يف  ن��ف��وذه��ا 
اأوكرانيا.  يف  �شيما  ل  ال�����ش��اب��ق، 
راه���ن���ا، ال���وق���ت ل��ل��ت�����ش��اوؤم، حيث 
�شعبة،  حم������ادث������ات  ت���ن���ت���ظ���رن���ا 
اجلولة  نتيجة  م��ن  يت�شح  ك��م��ا 
الأ�شبوع  يف  الأوىل  الدبلوما�شية 

املا�شي.
   ومع ذلك، بالن�شبة للكرملني، 
وا�����ش����ن����ط����ن على  اإج������ب������ار  ف��������اإن 
كقوة  ب��ط��م��وح��ات��ه��ا  الع�������رتاف 
ذاته.  ح��د  يف  انت�شار  ه��و  عظمى 
اأرادت رو�شيا النخراط  ل�شنوات، 
املفاو�شات.  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  يف 
تعدي  ال��غ��ا���ش��ب،  ب��وت��ني،  واأدان 
نفوذ  ي��راه جم��ال  ما  الناتو على 
 ،2008 وع��ام  الطبيعي.  رو�شيا 
ق����دم ال��رئ��ي�����س ال���رو����ش���ي اآن����ذاك 
مقرتحات  ميدفيديف،  دميرتي 

لهيكل اأمني اأوروبي جديد. 
بهدوء  دع���وت���ه  جت���اه���ل  مت  ل��ق��د 
يف ذل��ك ال��وق��ت، وال��ي��وم، حت�شل 
اأرادت���ه يف  مو�شكو اأخ��رًيا على ما 

تلك الفرتة.
ك���ل ه���ذه الطريق،  ق��ط��ع   وب��ع��د 
فاإن بوتني لي�س م�شتعًدا للتخلي 
عن ذلك، ونحن يف بداية عملية 
�شتتميز  وم�����ره�����ق�����ة،  ط����وي����ل����ة 
تتميز  م����ا  ب����ق����در  ب����امل����ح����ادث����ات 
الع�شكرية  وامل���ع���ارك  ب���احل���وادث 
يفهم  ب����وت����ني  لأن  ال�������ش���غ���رية، 
واحلرب  الدبلوما�شية  اأن  جيًدا 

مرتابطان ب�شكل وثيق.
الوليات  رف�����ش��ت  الآن،  ح��ت��ى     
��ا ق��اط��ًع��ا مطلب  امل��ت��ح��دة رف�����شً
عدم  �شمان  الرئي�شي:  مو�شكو 
الناتو  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  ان�����ش��م��ام 
اأبًدا. وهكذا، حتى الآن، وا�شنطن 
م�����ش��ت��ع��دة لت���خ���اذ خ���ط���وة نحو 
م��و���ش��ك��و ف���ق���ط يف ق�����ش��اي��ا من 
تبادل  م��ث��ل  ال���ث���ان���ي���ة،  ال����درج����ة 
امل����ع����ل����وم����ات ح������ول ال���ت���دري���ب���ات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��ن��ظ��م��ة يف اأوروب������ا 
ال�شواريخ  ن�����ش��ر  اأو  ال�����ش��رق��ي��ة، 
ينخدع  مل  امل���ن���ط���ق���ة.  ه�����ذه  يف 
ال�شرتاتيجية.  بهذه  الكرملني 
وكان رده املنطقي هو رفع املخاطر 
تدريجًيا، اإىل اأن ت�شطر وا�شنطن 
يف  اأوك��ران��ي��ا  ع�شوية  و���ش��ع  اإىل 
املفاو�شات.  ط��اول��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ات��و 
واإل، كما يقول امل�شوؤولون الرو�س 
مو�شكو  على  �شيتعني  اأنف�شهم، 
ال����الزم����ة  اخل�����ط�����وات  “اتخاذ 
ال�شرتاتيجي  ال��ت��وازن  ل�شمان 
وال��ق�����ش��اء على ال��ت��ه��دي��دات غري 

املقبولة لأمننا القومي«.
الأمريكيون  امل�شوؤولون  يزعم     
املحادثات  ياأخذ  ل  الكرملني  اأن 
اإىل  وي�شعى  اجل���د،  ع��ل��ى حم��م��ل 
كذريعة  ان���ه���ي���اره���ا  ا����ش���ت���خ���دام 

ملو�شكو لغزو اأوكرانيا.
امل�شكلة  ي����اأخ����ذون  ب���ذل���ك  وه����م   
م��ن ال��زاوي��ة اخل��ط��اأ لأن الهدف 
وهو  �شيا�شي،  ل��رو���ش��ي��ا  ال��ن��ه��ائ��ي 

لتعزيز  ف��ر���ش��ة  ذل����ك  يف  اإي������ران 
طموحاتها النووية؟ لي�شت هناك 
ال�شلطويون يف  يتحد  لأن  حاجة 
وين�شقون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 

بدقة خطة لهجوم م�شرتك.
امل��ت��ح��دة، بالطبع،  ال��ولي��ات    ان 
بنى  التي  الوحيدة  القوة  لي�شت 
م�شتقبلهم.  الأوروب���ي���ون  عليها 
ا على انت�شار  اعتمدت القارة اأي�شً
القانون واملبادئ الدولية، التي مت 
ومعاهدات  اإع��الن��ات  يف  تدوينها 
ك���ان من  امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي  الأمم 
�شيا�شات  جت��ع��ل  اأن  امل���ف���رت����س 

القوى العظمى بالية. 
وك���ان اأح���د ه���ذه امل���ب���ادئ، ه��و اأن 
ال�شيادة، كبرية كانت  ال��دول ذات 
اأم ���ش��غ��رية، م��ت�����ش��اوي��ة وح����رة يف 

الت�شرف يف �شوؤونها. 
ل����ط����امل����ا اع����ت����ق����د الأوروب��������ي��������ون 
-ولي���زال���ون ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو -اأن 
ت�شريحية.  اخلارجية  ال�شيا�شة 
�شحيح اأن بوتني و�شي وغريهما 
ال��زع��م��اء الأق����وي����اء يحبون  م���ن 
يت�شرفون  اإن����ه����م  ي���ق���ول���وا  اأن 
ال����دويل ومبادئ  ل��ل��ق��ان��ون  وف��ًق��ا 
من  لكن  بها،  املعرتف  ال�شرعية 
الوا�شح اأن ن�شختهم من القانون 
ملحوظ  ب�شكل  تختلف  ال���دويل 
عن ن�شخة الغرب، ول يوجد حكم 

لتحديد من هو على حق.
   ل�شوء احل��ظ، اأوروب���ا خمطئة. 
�شئنا اأم اأبينا، “زمن يالطا” عاد. 
م��ا تريد  ع��ل��ى  ال����دول ل حت�شل 
لديها  لأن  ولكن  حق،  على  لأنها 

القدرة على اإحداث ال�شرر.
 وع���ل���ى ه��������������������ذا ال��ن��ح�����������������������و، ف���اإن 
للغاية  غ��ام�����س  غ���ري  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
لأن����������ه، ع����ل����ى ع���ك�������س م�����ا مييل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون الأوروب��ي�����������������ون اإىل 
�ش����يكون الأم�ر كما كان  اعتقاده، 

يف املا�شي.
 �شيقرره املتحدون ويف موقع قوة، 
ل ال�شغار وال�شعفاء واملنق�شمني 
وحتى حتّليهم بالعدل والف�شيلة 
واحرتام القواعد، لن يغري �شيًئا. 
�شيجل�س املع�شكر الأول اإىل طاولة 
اأطراف  ُي��ب��لَّ��غ  بينما  امل��ف��او���ش��ات، 
عرب  مب�شريهم  ال��ث��اين  املع�شكر 
�شا�شات متداخلة. هذا غري عادل 
اأدركنا  كلما  ل��ك��ن  ف��ظ��ي��ع،  ب�شكل 
الرّد  ا�شتطعنا  كلما  مبكًرا،  ذلك 

ب�شكل اأف�شل. 
رمب����ا ح��ي��ن��ه��ا، ب�����دًل م���ن �شجب 
الظلم ال�شائد يف ع�شرنا، �شتطرح 
اأوروب��ا على نف�شها م�شالة كيفية 

التعامل مع هذا الظلم.
م�صادر
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*دكتور يف النظرية ال�صيا�صية. 
كم�صت�صار  خا�س  ب�صكل  عمل 
مع  ثم  االأوروبــيــة،  للمفو�صية 
الكرملني،  يف  االتــ�ــصــال  فــريــق 
موؤلف  وهــو   .2015 عــام  حتى 
“اأجندة  “االأقوياء”  كــتــاب 

للن�صر، 2020«

بايدن بني املطرقة وال�شندانماذا يريد القي�شر بوتني؟

حت��ق��ي��ق الت����ف����اق ال��ك��ب��ري ال���ذي 
اإليه مع الغرب منذ  كانت ت�شعى 
ثالثني عاًما، دون احل�شول عليه 

مطلًقا.
   ان ال��ت��ه��دي��د ب��ت��وغ��ل اأع��م��ق يف 
امل��ث��ال، عن  اأوك��ران��ي��ا، على �شبيل 
القرم  �شبه ج��زي��رة  رب��ط  ط��ري��ق 
مبنطقة دونبا�س بّرا، هي و�شائل 

�شغط لهذا الغر�س. 
من  �شا�شعة  م�شاحات  فاحتالل 
التي  رو�شيا،  يجذب  ل  اأوك��ران��ي��ا 
تعرف اأنه ميكن اأن تربح احلرب 

ع�شكرًيا، ولكن لي�س �شيا�شًيا. 
بدعم  بوتني  يتمتع  ال��ق��رم،  ففي 
اأنحاء  ب���اق���ي  ويف  ك���ب���ري،  ���ش��ع��ب��ي 

اأوكرانيا، الق�شة خمتلفة.
 ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ل��ط��امل��ا نظر 
اأنها  على  ال��ب��الد  اإىل  الكرملني 
لل�شفاء  ق��اب��ل  غ��ري  للف�شاد  ب���وؤرة 
ب�شكل  عليه  ال�شيطرة  ميكن  ول 
غي������ر  م���ن  ل��ذل��ك  اأ�ش�����ا�ش����ي، 
اأن يرغب بوتني يف تويل  املرجح 

اإدارتها.
اأن الكرملني     وم��ع ذل��ك، يبدو 
م���������ش����ت����ع����د مت��������اًم��������ا ل����زع����زع����ة 
�شبيل  وعلى  اأوك��ران��ي��ا،  ا�شتقرار 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��دم��ري  امل���ث���ال، 
غارات  خالل  من  ال�شرتاتيجية 
وهجمات  م�����ش��ت��ه��دف��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 

اإلكرتونية.
 الفر�شية هي: اإذا تدهور الو�شع 
�شلبي  ح��دث  وق��ع  اإذا  اأو  وت��ع��رث، 
ف�شي�شعى  ال����ه����ادئ،  امل��ح��ي��ط  يف 
ب�����اي�����دن ب������اي ث���م���ن ل���ل���ح���د من 
ملطالب  وال���ش��ت��ج��اب��ة  خ�����ش��ائ��ره 
بالن�شبة  ب���اخ���ت�������ش���ار،  رو����ش���ي���ا. 
بالتاأثري  الأم����ر  يتعّلق  مل��و���ش��ك��و، 
م�شافة  من  اأوكرانيا  �شوؤون  على 
حق  ام��ت��الك  وخ�شو�شا  ب��ع��ي��دة، 
النق�س على �شيا�شتها اخلارجية 
لرو�شيا  ي�����ش��م��ح  مم���ا  والأم���ن���ي���ة، 
م�شافة  ع��ل��ى  الغ�����رب  باإبق�����اء 

اآمنة. 
فاإن  ال��ب��ل��ط��ي��ق،  دول  وب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
نف�شها  ه���ي  ال��ك��رم��ل��ني  اأه������داف 

اأف��غ��ان�����ش��ت��ان جعلها  امل��ف��اج��ئ م��ن 
وا�شحة للعامل.

الوليات  ا�شتجداء  م��ن  وب���دًل     
اإ�شافًيا  م��ق��ع��ًدا  ملنحهم  امل��ت��ح��دة 
ع��ل��ى ط���اول���ة امل��ف��او���ش��ات، يجب 
على القادة الأوروبيني اأن يطلبوا 
م�شاعدتهم  ب���اي���دن  ال�����ش��ي��د  م���ن 
وراء  الكامن  ال�شبب  معاجلة  يف 
ب�شكل  ���ش��ي��ا���ش��ي  وه����و  ع���ج���زه���م، 

اأ�شا�شي.
 ت����اري����خ����ي����اً، دع����م����ت ال�����ولي�����ات 
التكامل  جهود  بحما�س  املتحدة 
الأوروبي، لكن حما�شها مل ميتد 
الأوروبي.  الدفاعي  التكامل  اإىل 
وطيلة �شنوات، مار�شت وا�شنطن 
لزيادة  الأوروب��ي��ني  على  �شغوًطا 
الوطنية.  الدفاعية  ميزانياتهم 
وم���ع ذل����ك، ق��وب��ل��ت خ��ط��ط دمج 
ق���درات���ه���م ال���دف���اع���ي���ة يف اإط�����ار 
اأ�شا�س  اأوروبي بدون حما�س على 
الناتو.  حلف  مع  �شتتداخل  اأنها 
اأوروبا  يف  املريرة  النق�شامات  اإن 
ال�شرتاتيجي،  ا�شتقاللها  ب�شاأن 
تنبع يف جزء كبري منها من عدم 
ارت���ي���اح اأم��ري��ك��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي لهذا 

الطموح.
ي���ك���ون ه����ذا ك���اف���ًي���ا لدفع  ل���ن     
الأم�����ام،  اإىل  الحت�����اد الوروب������ي 
املتحدة  ال��ولي��ات  اع���رتاف  لكن 
الأوروبية لدمج قدرات  باجلهود 
ال���دف���اع ال��وط��ن��ي ���ش��ي��زي��ل عقبة 
رئ��ي�����ش��ي��ة، و����ش���ي���ك���ون اأك������رث من 

خدمة نزيهة. 
ف��ف��ي ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، مي��ك��ن اأن 
ي�����ش��اع��د ح��ت��ى وا���ش��ن��ط��ن يف �شد 
ال�����ش��ع��ف ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال���ذي 
ا�شتغالله،  يف  حالًيا  بوتني  ياأمل 
�شتجد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  اأي 
���ش��ع��وب��ة يف ت���وزي���ع ط��اق��ت��ه��ا بني 
وال�شرق  الهادي  واملحيط  اأوروب��ا 

الأو�شط.
 وماذا لو قرر �شي، الذي ل �شك 
اأوكرانيا  يف  التطورات  يتابع  اأن��ه 
منا�شب  ال����وق����ت  اأن  ب���اه���ت���م���ام، 
مل��واج��ه��ة ت���اي���وان؟ وم����اذا ل��و راأت 

�شيتعني على الكرملني العرتاف 
النق�س  ا�شتخدام حق  اإن  بذلك. 
�����ش����د ال���������ش����ي����ا�����ش����ة اخل����ارج����ي����ة 
تخريب  و���ش��ل��ط��ة  الأوك����ران����ي����ة، 
الدميقراطية  الإ������ش�����الح�����ات 
ال����ب����الد، هما  والق���ت�������ش���ادي���ة يف 

�شيئان منف�شالن.
 وبالنظر اإىل افتقار خطة كييف 
لالن�شمام اإىل حلف الناتو حالًيا 
فمن  ����ش���ام���ل،  غ���رب���ي  دع�����م  اإىل 
حل  اإىل  التو�شل  نظرًيا  املمكن 
اأوكرانيا.  “فنلدة”  ب�شاأن  و�شط 
ال�����ش��ع��ب تخّيل  م���ن  امل��ق��اب��ل،  يف 
على  ال�شرعية  ت�شفي  ات��ف��اق��ات 
ال�شيا�شة  يف  الرو�شية  المتيازات 

الداخلية لأوكرانيا.
النهج  يظل  لأوروب�����ا،  بالن�شبة    
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي ل���وا����ش���ن���ط���ن يف 
ك����ل الح��������وال ه���زمي���ة واإه����ان����ة. 
الدبلوما�شيني  ف����اإن  وب��ال��ط��ب��ع، 
“يخربون”  ���ش��وف  الأم��ري��ك��ي��ني 
الأوروبيني بدقة عن حمادثاتهم 
اأن  املتوقع  والتي من  رو�شيا،  مع 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ق��ي��ة م���ا ك���ان ُيعرف 
ال�شوفياتي  ب����الحت����اد  ����ش���اب���ًق���ا 
-ب����ي����الرو�����ش����ي����ا وك����ازاخ���������ش����ت����ان 

وجورجيا وغريها.
   ب��ت�����ش��دي��د ق��ب�����ش��ة ب��وت��ني على 
اإذا  اأوكرانيا، �شيكت�شف العامل ما 

كان رهانه هو الفائز. 
الغربية  القت�شادية  فالعقوبات 
رو�شيا  اأ�شبحت  التي  اجل��دي��دة، 
اأك����رث ا����ش���ت���ع���داًدا ل��ه��ا مم���ا كانت 
اأخ��ذه��ا يف  2014، مت  عليه ع��ام 
مو�شكو.  ح�����ش��اب��ات  يف  الع��ت��ب��ار 
املرتفعة  الطاقة  اأ�شعار  وج��ددت 
اأن  ����ش���ن���دوق احل��������رب، خ���ا����ش���ة 
اأوروبا ل تزال م�شدر 40 باملائة 
تنوع  بينما  ال��رو���ش��ي،  ال��غ��از  م��ن 

غازبروم اإمداداتها اإىل اآ�شيا.
الرو�شية  ال�شركات  ط���ورت  كما   
����ش���ال����ش���ل اإم����������داد ب���دي���ل���ة وه���ي 
م����ع����زول����ة ب�������ش���ك���ل اأف���������ش����ل عن 

العقوبات الغربية.
    ومع ذلك، فاإن مطالب مو�شكو 
اآج����اًل،  اأم  ل��ه��ا ح�����دود، وع���اج���اًل 

بالطموحات،  وا���ش��ت��ه��زاأ  البع�س 
ال���������ت���������ي حت�������رك�������ه�������ا ف�����رن�����������ش�����ا 
ا�شتقالليته  ل��ت��ع��زي��ز  اأ����ش���ا����ش���ا، 
على  ذلك  ال�شرتاتيجية، مبا يف 

امل�شتوى الع�شكري.
 وج���ادل���ت ال�����دول ال��واق��ع��ة على 
اجلانب ال�شرقي من اأوروبا، وهي 
باأن  رو�شيا،  ه�شا�شة جتاه  الأكرث 
تخاطر  الأوروبية  الدفاع  خطط 
ب���ق���ط���ع ال�����رواب�����ط ب����ني اأوروب��������ا 

والوليات املتحدة. 
بوتني  ه���ج���وم  وراء  وال���ر����ش���ال���ة 
ال���راب���ط،  اأن ه����ذا  الأخ������ري، ه���ي 
رغم اأنه ل يزال حا�شًما، ل يقدم 
لأوروبا �شوى �شمانات متناق�شة، 
تعوي�شها  الحت����اد  ع��ل��ى  وي��ج��ب 

مبفرده. 
اإ���ش��ارة يجب على الحتاد،  وه��ذه 
اأن  ال�شرقي،  مكّونه  ذل��ك  يف  مبا 

ينتبه لها.
اأول���وي���ات  اإن ف��ك��رة ب��وت��ني ع���ن   
لي�شت  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأم��ري��ك��ا 
فالرحيل  ح��د���ش��ه:  ن��ت��اج  جم���رد 

والأ�شهر  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  ت�����ش��ت��م��ر 
اتفاق  “ل  �شيقولون:  ال��ق��ادم��ة. 
لكن  اأوروبا”،  اأوروبا بدون  ب�شاأن 
هذا اخلطاب بالكاد يخفي حقيقة 
اأن اأوروبا تظل حم�شورة ب�شكل ل 
لأن  املتفرج...  دور  يف  فيه  رجعة 
ا  اأي�شً راه��ن��ت  الأوروب���ي���ة  ال��ق��ارة 

على التاريخ.
 يراهن الأوروب��ي��ون على حقيقة 
الأمريكيني عار�شوا  الروؤ�شاء  اأن 
الرو�شية  ال���ت���وغ���الت  ب�����ش�����������������دة 

دائًما.
ترامب،  دون���ال���د  م��واج��ه��ة  ويف   
اأن هذا  اأجن��ي��ال م��ريك��ل  اأدرك�����ت 
خ����ا�����ش����ًرا، وحثت  ك�����ان  ال����ره����ان 
“م�شك  ع����ل����ى  الأوروب����������ي����������ني 

م�شريهم باأيديهم”. 
بعد خم�س �شنوات، مل يتم اإحراز 
اأي تقدم حقيقي، وعدم التواجد 
على طاولة املفاو�شات هو الثمن 
اأوروب�����ا  اأن ت��دف��ع��ه  ال�����ذي ي��ج��ب 

مقابل مماطلتها.
   داخل الحتاد الوروب��ي، رف�س 

الدول ال حت�صل على ما تريد الأنها على حق، ولكن الأنها متلك القدرة على اإحداث ال�صرر

ب��داي��ة  يف  ن��ح��ن 
طويلة  عملية 
لأن  وم��ره��ق��ة، 
بوتني يفهم جيًدا 
الدبلوما�صية  اأن 
واحل��������������رب 
م���رتاب���ط���ت���ان 
ب�����ص��ك��ل وث��ي��ق

يد اجلميع على الزناد

هل احلرب حتمية؟

جوزيب بوريل وغياب اأوروبا عن طاولة املفاو�شات
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عربي ودويل

بورتريه

ا كفوءة وتتمتع بتاأثري كبري تو�صف باأنها امراأة �صلطوية ولكنها اأي�صً

•• الفجر –خرية ال�صيباين
غيت،  بارتي  يف  للتحقيق  جــراي  �صو  اختيار  مت 
و�صيكون للنتائج التي �صتتو�صل اإليها تاأثري حا�صم 

على احلياة ال�صيا�صية يف اململكة املتحدة.
على  معلقة  الربيطانية  ال�صيا�صية  ال�صلطة  اإن 
�صفتيها، فكبرية املوظفني �صو جراي هي امل�صوؤولة 
يف  ُنظمت  التي  ال�صهرات  يف  التحقيق  قيادة  عن 

داوننغ �صرتيت يف عّز احلجر ال�صّحي ال�صامل.
هذا  االأخــري،  الك�صف  ويتعلق  الف�صائح،  تتالت 
االإثنني، بحفل عيد ميالد نظمته زوجة بوري�س 
عام  االأول  ال�صحي  احلجر  فرتة  خالل  جون�صون 

2020، وفًقا ملا ذكرته قناة اآي تي يف.

التحقيق يف بارتي غيت:

�صو جراي، املراأة التي جتعل بوري�س جون�صون يرتعد
يف املجموع، اأنهت �صو جراي وظائف ثالثة وزراء حمافظني

�شرطة  واأعلنت   
ال�������ب�������الد، ه����ذا 
ال����������ث����������الث����������اء، 
اأن���������ه���������ا حت���ق���ق 

داوننغ  الأح������داث يف  م��ن  ع���دد  يف 
�شرتيت، مقر اإقامة رئي�س الوزراء 
ووايتهول، ال�شارع الذي ي�شت�شيف 
النتهاكات  ح���ول  ال��ع��ل��ي��ا،  الإدارة 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ل��ق��واع��د امل��رت��ب��ط��ة ب� 

. كوفيد-19 
يتمثل دور �شو جراي يف حتديد ما 
اخلمرية  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  كانت  اإذا 
ا�شتفادت  قد  الكامل  احلظر  اثناء 
م���ن ح���ال���ة اج��ت��م��اع��ات ع���م���ل. اإن 
املخاطر كبرية، لأن التقرير الذي 
 64 امل��راأة،  طال انتظاره من هذه 
عاًما، �شيوؤثر على م�شتقبل بوري�س 
 10 اإدارة  جون�شون، و�شيوؤثر على 

داوننغ �شرتيت.
 م��رب��ع ب��ن��ي، ت��اي��ور داك���ن، وقالدة 
م��ن ال��ل��وؤل��وؤ الأ���ش��ود ح��ول عنقها، 
ت�شدرت �شورتها عناوين ال�شحف 
معروفة  غ��ري  كانت  الربيطانية. 
اأ�شهر،  ب�شعة  قبل  ال��ن��ا���س  لعامة 
ال�����ش��ك��رت��رية ال��دائ��م��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
م��ك��ت��ب جم��ل�����س ال����������وزراء حتمل 
مهمة  يديها.  ب��ني  ال��ب��الد  م�شري 
املوظفني  لكبري  خم�ش�شة  ك��ان��ت 
الربيطانيني �شاميون كي�س الذي 
ورود  بعد  املا�شي  ال�شهر  ان�شحب 
تقارير تفيد باأن جل�شة خمرية قد 

متت يف مكتبه.
 يف ه���ذا امل���ل���ف، ت��ل��ع��ب ���ش��و جراي 
البديل، لكنها بعيدة كل البعد عن 
كونها مبتدئة يف هذا ال�شاأن. لقد 
الإ�شراف  دور  �شغلت  عندما  برزت 
على املكاتب الوزارية والأخالقيات 
 .)2018-2012( احلكومة  يف 
امل�شوؤولة  تو�شف  ال��وق��ت،  ذاك  يف 

باأنها املراأة التي تدير الدولة.
عملت  -ال�����ت�����ي  م����اك����ن����زي  ب�������ويل 
مكتب  يف  خ���ا����ش���ة  ك���م�������ش���ت�������ش���ارة 
جمل�س الوزراء ا�شارت يف -برنامج 
بروفايل على قناة بي بي �شي عام 
فرتة  منذ  م��وج��ودة  �شو   :2017

ط�����وي�����ل�����ة، وه�����ي 
�شيء  ك���ل  ت��ع��رف 
خ����اط����ئ ارت���ك���ب���ه 
على  �شخ�س  اأي 
التحقيق  يف  خ��ربت��ه��ا  الإط������الق. 
اإعالمية  تغطية  عرفت  ملفات  يف 
ال�شخ�شي  ال�����ش��ل��وك  ح���ول  ك��ب��رية 
جتعل منها املر�شحة املثالية لقيادة 

حتقيق داوننغ �شرتيت.
غري معنّية باللون ال�شيا�شي، عملت 
�شو جراي مع كل من حزب العمال 
 ،2012 ع��ام  املحافظني.  وح���زب 
بعد  بليبغيت  اأ�شرفت على حتقيق 
و�شف  ب��اأن��ه  ميت�شل  اأن����درو  ات��ه��ام 
لأنه  القذر  بالربوليتاري  �شرطًيا 
عند  دراج��ت��ه  ا�شتخدام  م��ن  منعه 
���ش��رتي��ت. ورغم  م���غ���ادرة داون���ن���غ 
اع���ت���ذاره ال��ع��ل��ن��ي، ا���ش��ط��ر اأن����درو 

�شهر  بعد  ال�شتقالة  اإىل  ميت�شل 
اأ�شار  العام،  نف�س  من احلادثة. يف 
فلني  ب��ول  اآن���ذاك  العمايل  النائب 
اإىل �شو جراي ب�شفتها نائب الرب 
العامة  الإدارة  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع  يف 
بالربملان. ويف اأعقاب ذلك، ا�شقطت 

ماكينة جراي راأ�ًشا جديًدا. 
ق����ادت ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
مزاعم �شد النائب داميان غرين. 
الأخ����ري  ه����ذا  ن��ف��ى   ،2008 ع����ام 

الحتفاظ ب�شور اإباحية لالأطفال 
ع��ل��ى ج���ه���از ك��م��ب��ي��وت��ره، وه����و ما 
�شتثبته �شو جراي يف النهاية. وعام 
الذي  ال�شخ�س  اع��رتف   ،2017
الدولة  ���ش��ك��رت��ري  م��ن�����ش��ب  ���ش��غ��ل 
اكت�شاف  ب�����ش��اأن  ك��ذب  ب��اأن��ه  الأول، 

بي �شي ال�شابق نيوزنايت، وو�شفها 
باأنها اأقوى �شخ�س مل ت�شمعوا به 

من قبل.
 بعد �شت �شنوات، مل جتف هالتها: 
���ش��ت��ق��وم ���ش��و ج����راي ب��ع��م��ل �شامل 
�شو  تتبع  اأن  ميكن  مت��اًم��ا.  ودقيق 

امراأة  باأنها  ت�شفها  الربيطانية، 
ا  اأي�شً ك���ف���وءة  ول��ك��ن��ه��ا  ���ش��ل��ط��وي��ة، 

وتتمتع بنفوذ وتاأثري كبريين.

م�صار وظيفي فريد
اأ���ش��اد بها حم��رر بي   ،2015 ع��ام 

اإباحية على جهاز كمبيوتره  �شور 
داميان  ط���رد  ���ش��ن��وات.  ع�شر  ق��ب��ل 

جرين من من�شبه الوزاري.
يف امل����ج����م����وع، اأن����ه����ت ����ش���و ج����راي 
حمافظني.  وزراء  ثالثة  وظ��ائ��ف 
الإعالم  و���ش��ائ��ل  ت�شورها  عندما 

جراي احلجج والدّلة اأينما تقود. 
وك�����ل م����ا ي���ج���ب ع���ل���ى ����ش���و ج����راي 
القيام به، �شتكون قادرة على فعله. 
الوقائع  معرفة  اإىل  بحاجة  نحن 
واحل���ق���ائ���ق وه�����ذا م���ا ت��ف��ع��ل��ه �شو 
جراي. كما نطالب بال�شرب بينما 
كتب  حتقيقها،  ج��راي  �شو  جت��ري 
مقال  يف  يل  ���ش��ت��ي��وارت  ال�شحفي 
يف  الغارديان  �شحيفة  ن�شرته  راأي 

يناير املا�شي.
يزن  مل  دي�������ش���م���رب،  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
هولدن  ريت�شارد  املحافظ  النائب 
بي  ال��ب��ي  ميكروفون  على  كلماته 
�شي، وا�شفا كبرية املوظفني باأنها 
�شوزان  اكت�شبته  ن��ف��وذه��ا،  رائ��ع��ة. 
ال�شلم...  ت�شلق  خ��الل  من  ج��راي 
اإنها مل متر عرب املدار�س الكربى 
اإىل  مبا�شرة  تدفع  التي  البالد  يف 

املنا�شب الهامة.
والأكرث اإثارة للده�شة، اأنها اأوقفت 
حياتها املهنية يف نهاية الثمانينات 
زوجها  م���ع  اإي���رل���ن���دا  يف  لت�شتقر 
يف  الكانرتي.  مغني  كونلون،  بيل 
نيوري �شمال البالد، اأدار الزوجان 
املوظفني هي  وكانت كبرية  حانة، 
التي تقدم البرية. “لقد اأحببتها، 
مرة  اأفعلها  ول��ن  حينها،  اأحببتها 
بعد  �شي  ب��ي  لبي  اأخ���رى، �شرحت 

ب�شع �شنوات.
ان�شمت  القو�س،  ه��ذا  اغ��الق  بعد 
اإىل مكتب جمل�س الوزراء يف نهاية 
ذات  منا�شب  و�شغلت  الت�شعينات 
م�شوؤولية. عام 2018، مت تعيني 
ال�شمالية  اإي��رل��ن��دا  يف  ج���راي  ���ش��و 
ك���������ش����ك����رت����رية دائ������م������ة ل�����������الإدارة 
اعتباًرا  املالية  لل�شوؤون  التنفيذية 
مذكراته،  ويف   .2018 مايو  من 
ال�شابق  ال������وزراء  رئ��ي�����س  و���ش��ف��ه��ا 
غوردون براون باأنها �شخ�س ميكن 
الع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه ل��ل��ح�����ش��ول على 
م�شورة حكيمة عندما -كما يجري 
ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م -حت������دث اأزم������ات 
واأخرى �شغرية . مرة اأخرى، يبدو 

اأن �شو جراي هي �شّيدة اللحظة.
عن الك�صربي�س

الدمنارك تنوي رفع القيود ال�صحية رغم اإ�صابات كوفيد 
•• كوبنهاغن-اأ ف ب

على الرغم من الأعداد القيا�شية من الإ�شابات، اأعلنت الدمنارك اأم�س 
الأربعاء اأنها تريد رفع جميع القيود الداخلية ملكافحة كوفيد يف الأول 
من �شباط-فرباير معتربة اأن الن�شبة العالية لتلقيح �شكانها كافية يف 

مواجهة املتحورة اوميكرون الأقل خطورة.
لحق  وق��ت  يف  برملانية  جلنة  موافقة  على  احلكومة  خطة  ح�شلت  اإذا 
اأم�س ، �شت�شبح الدولة ال�شكندنافية الأوىل يف الحتاد الأوروبي التي 
تتخذ هذه اخلطوة رغم املوجة الرتبطة باملتحورة اوميكرون، وفق ما 

اأفادت املكاتب الأوروبية لوكالة فران�س بر�س.
“اأمتنى  الربملان  اإىل  ر�شالة  يف  هيونيك  ماغنو�س  ال�شحة  وزي��ر  كتب 

“...” اإلغاء ت�شنيف كوفيد-19 على اأنه مر�س يهدد املجتمع اعتباًرا 
الت�شنيف  هذا  نهاية  ت��وؤدي   .”2022 �شباط-فرباير  من  الأول  من 
بحكم الأمر الواقع اإىل رفع جميع القيود الوطنية ال�شارية حالًيا، مثل 
ا�شتخدام ال�شهادة ال�شحية اأو و�شع الكمامة اأو الإغالق املبكر للحانات 
واملطاعم. تريد احلكومة الدمناركية الإبقاء ملدة اأربعة اأ�شابيع اإ�شافية 
احلجر  اأو-و  الفحو�س  اإج���راء  اأي  ال��ب��الد،  ل��دخ��ول  معينة  قيود  على 
قد  ال�شكندنافية  الدولة  كانت  منها.  القادمني  للدولة  وفقا  ال�شحي 
اإدخ��ال ال�شهادة  اإع��ادة  اأيلول-�شبتمرب قبل   10 رفعت جميع القيود يف 

ال�شحية مطلع ت�شرين الثاين-نوفمرب ثم فر�س قيود جديدة.
امل�شت�شفيات  يف  امل��رك��زة  العناية  ق�شم  يف  منخف�س  مر�شى  ع��دد  واأم���ام 
مقارنة باملوجات ال�شابقة، اأعلنت عدة دول اأوروبية مثل فرن�شا اأو اململكة 

املتحدة عن تخفيف كبري اأو رفع معظم قيودها يف الأيام الأخرية رغم 
عدد احلالت القيا�شي اأو املرتفع للغاية.

يف انكلرتا، �شيكون الإجراء القانوين الوحيد اعتبارا من اليوم اخلمي�س 
هو عزل الأ�شخا�س امل�شابني.

يف الدمنارك، �شتبقى “التو�شية” احلجر ملدة اأربعة اأيام يف حال ثبتت 
الإ�شابة بكوفيد، وفًقا لوكالة ال�شحة الوطنية.

اأك���رث م��ن 46000 ح��ال��ة ج��دي��دة ال��ث��الث��اء، ب��ات معدل  م��ع ت�شجيل 
“لكن  احلالت مرتفعا للغاية يف هذا البلد. وكتب الوزير على تويرت 

تقييمنا احلايل هو اأن الوباء �شي�شل قريًبا اإىل ذروته«.
مليون   3،5 تلقي  بف�شل  ال�شت�شفاء  م��ع��دلت  ج��ي��دا  “نراقب  وق���ال 
الأقل  اوم��ي��ك��رون  امل��ت��ح��ورة  وطبيعة  الآن  الثالثة  اجل��رغ��ة  دمن��ارك��ي 

خطورة«. تلقى ما يقارب %60 من اأ�شل 5،8 مليون دمناركي جرعة 
معززة، قبل �شهر من املوعد املحدد من قبل ال�شلطات ال�شحية.

ا�شتمر عدد حالت العالج يف امل�شت�شفيات ب�شبب كوفيد يف الرتفاع يف 
900 مري�س، لكن ال�شلطات ال�شحية تعتقد  الأي��ام الأخ��رية وجتاوز 

اأنها قادرة على حتمل هذا العبء.
امل�شت�شفيات  الذين دخلوا  املر�شى  زاد عدد  الثاين-يناير  كانون  مطلع 
على حد   35% بن�شبة  اجل��دي��دة  احل��الت  لعدد  %16 فقط  بن�شبة 
العناية  ق�شم  يف  املر�شى  ع��دد  انخف�س  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  قولهم. 

املركزة من 74 مطلع ال�شهر احلايل اإىل 44 حالًيا.
املوجودين  الأ�شخا�س  م��ن   35% اأن  الوطنية  ال�شحة  وك��ال��ة  تقدر 

حالًيا يف امل�شت�شفى وامل�شابني بكوفيد يعاجلون ملر�س اآخر.

بوري�س جون�شون على كر�شي هزاز �شو جراي هي امل�شوؤولة عن التحقيق يف بارتي غيت

يرى رئي�س الوزراء ال�صابق غوردون براون اأنها ال�صخ�س الذي ميكن العتماد عليه للح�صول على م�صورة حكيمة

�صيكون للنتائج التي �صتتو�صل اإليها تاأثري حا�صم على احلياة ال�صيا�صية يف اململكة املتحدة

داميان غرين من �شحاياها من ال�شهرات ال�شرية لبوري�س جون�شون يف حديقة داوننغ �شرتيت

مبادرة الكويت حول لبنان.. هل جتروؤ بريوت على تنفيذها؟ •• عوا�صم-وكاالت

عبد  اللبناين،  اخلارجية  وزير  اأعلن 
اهلل بوحبيب، اأنه �شيتم بحث مبادرة 

اجلواب  يكون  اأن  على  اخلليجية  اللبنانية  العالقات  م�شار  حول  الكويت 
عنها جاهًزا بعد غٍد ال�شبت  بينما اأكد حمللون و�شيا�شيون على اأنها فر�شة 

لرتميم الثقة واإنهاء عزلة البالد.
راأ�شها  على  خليجية،  دول  وع���دة  لبنان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  �شهدت  وم���وؤخ���ًرا، 
الإعالم جورج قرداحي،  ب�شبب ت�شريحات م�شيئة لوزير  اأزمة  ال�شعودية، 
اآماًل  اأعطى  ما  وهو  الأزم��ة،  حللحلة  فرن�شية  ومبادرة  با�شتقالته  انتهت 
يف  التدخل  وع��دم  امل��خ��درات  تهريب  بوقف  امل�شروطة  الأزم����ة،  ه��ذه  بحّل 
ال�شوؤون الداخلية للدول العربية والتزام �شيا�شة الناأي بالنف�س وكبح جماح 

“حزب اهلل” من م�شاركاته الع�شكرية بالدول العربية واأهمها يف اليمن.

م�صلحة لبنان
اللبناين، مي�شال عون، قال بو حبيب، يف ت�شريحات  الرئي�س  وبعد لقائه 
اإىل  ال�شباح  النا�شر  اأحمد  الكويتي  اخلارجية  وزي��ر  “زيارة  اإن  متلفزة، 
لبنان جرى التح�شري لها ب�شّرّية تاّمة من قبلي، لكن الر�شالة التي حملها 
مل نكن على علٍم بها«. واأ�شاف اأن “الكويت حملت املبادرة لأننا على تفاهٍم 
ا  اللبنانية واأي�شً معها وهي حمبوبة وحمرتمة من قبل جميع الأط��راف 

لأن الكويت تع�شق لبنان وتريد عودته �شوي�شرا ال�شرق«.
لبنان  مل�شلحة  هي  بل  �شروٍط  اأي  حتمل  ل  الكويتية”  “املبادرة  اأن  واأك��د 
والعرب وهي مدعومة عربيًّا ودوليًّا، لفًتا اإىل اأنها “ت�شمل 12 بنًدا واأهم 

ما حتمله املبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية«.
ورّجح الوزير اللبناين اأن يقوم الرئي�س مي�شال عون، بدعوة رئي�س احلكومة، 

اآلت اإليه لن ي�شمحوا بنجاح املبادرة الكويتية، فهم الرابحون من ا�شتمرار 
عزلة لبنان.

هل جتروؤ ال�صلطات؟
حول  خ���وري،  اإي��ل��ي  اللبنانية،  ال��ق��وات  ح��زب  رئي�س  م�شت�شار  عّلق  ب���دوره، 
واأ�شاف  اللبنانيني«.  �شوت  تكون  “تكاد  اأّن��ه��ا  م��وؤّك��ًدا  الكويتية،  امل��ب��ادرة 
“القرتاحات التي نقلها الزائر الكويتي  خوري يف تغريدة عرب “تويرت”: 
مببادرة من جمل�س التعاون اخلليجي تكاد تكون هي نف�شها التي يطالب 

بها اللبنانيون ال�شياديون«.
اإ�شالح  اإجراء النتخابات،  “وهي اللتزام بقرارات جمل�س الأمن،  وتابع: 
احلدود  و�شبط  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات 
مل��ن��ع ت��ه��ري��ب امل���خ���درات خ��ا���ش��ة اإىل 
اخلليج.. فهل جتروؤ ال�شلطة احلالية 

يف لبنان على فعل ذلك؟«

ر�صائل وتطمينات
ويف م����وؤمت����ر ����ش���ح���ف���ي، ق�����ال وزي����ر 
خطوته  اإن  ال���ك���وي���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
تدخل �شمن م�شار بناء الثقة واإبداء 
الت�شامن مع ال�شعب اللبناين واأنها 
اخلليج  دول  م��ع  بالتن�شيق  “متت 
هناك  اأن  واأو�شح  الأخ��رى«.  العربي 

جنيب ميقاتي، ورئي�س الربملان، نبيه بري، لالتفاق على الرّد على املبادرة، 
اأيام للرّد خالل اجتماع وزراء خارجية العرب   5 اأن لبنان لديه  اإىل  لفًتا 

لكن لي�س هناك وقت حُمّدد للو�شول اإىل تفاهم كامل.

طوق جناة
ال�شحفي اللبناين، عماد �شيف الدين، قال اإّن املبادرة تاأتي يف �شميم جوهر 
املاأزق  امل�شكالت التي ُيعاين منها لبنان وتر�شم �شبل التعايف واخلروج ِمن 

الراهن وعودة لبنان للمحيط العربي واملجتمع الدويل.
الكويتية  امل��ب��ادرة  اأّن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ال��دي��ن،  �شيف  واأ���ش��اف 
والو�شاية  الرتهان  واإنهاء حالة  النهيار  ِمن حالة  لبنان  لإخ��راج  فر�شة 

ب���داي���ة التعايف  ث���ّم  الإي���ران���ي���ة وِم����ن 
ا واجتماعيًّا. �شيا�شيًّا واقت�شاديًّ

واعترب اأّنها طوق جناة من اأجل عودة 
لبنان اإىل حتييد نف�شه عن ال�شراعات 
وت�شويب  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
خا�شة  اجل������وار  دول  م���ع  ع���الق���ات���ه 
ذل��ك على  انعكا�س  ث��ّم  وِم��ن  اخلليج، 
والجتماعية  القت�شادية  الأو���ش��اع 
اإىل  واأ�شار  الهاوية.  نحو  تتجه  التي 
اأن  اإل  تاأييًدا جارًفا  املبادرة لقت  اأن 
حزب اهلل وحلفاءه الذين كانوا �شبًبا 
ما  اإىل  العالقات  و���ش��ول  يف  رئي�شيًّا 

ع����دة ر����ش���ائ���ل م���ن زي����ارت����ه لبريوت 
تعاون  ر�شالة  هي  الأوىل  “الر�شالة 
���ش��ع��ب لبنان  وت�����ش��ام��ن وت�������اآزر م���ع 
اأن  ه��ي  الثانية  وال��ر���ش��ال��ة  ال�شقيق، 
مع  اجتماعه  وبعد  وتاألقه«.  رونقه  لبنان  ل�شتعادة  م�شرتكة  رغبة  هناك 
رئي�س الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي، قال: “جميئي اإىل لبنان هو لدعم 
لبنان وانت�شال لبنان من كل الذي مير به ومل�شاعدته لتجاوز هذه امل�شاعب 

ولإعادة اإجراءات بناء الثقة مع لبنان«.

 21 بنًدا
ال�شيا�شي  الإ���ش��الح  مب�شار  لبنان  “التزام  بينها  ب��ن��ًدا   12 امل��ب��ادرة  ت�شّم 
اللبنانية”،  ال��دول��ة  ملوؤ�ش�شات  الع��ت��ب��ار  و”اإعادة  واملايل”  والق��ت�����ش��ادي 
ل�شوائب  تعر�شها  بعد  اإحيائها  واإع���ادة  بالنف�س  ال��ن��اأي  �شيا�شة  و”اعتماد 
ووقف  واخلليجية  العربية  ال��دول  �شيادة  و”احرتام  كثرية”،  وجت���اوزات 
الدول”،  ه���ذه  م���ن  اأي  وال��ع�����ش��ك��ري يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي والإع����الم����ي  ال��ت��دخ��ل 
العربية”،  بال�شرعية  والل���ت���زام  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ق����رارات  و”احرتام 
واللتزام بالقرارات الدولية ال�شادرة عن جمل�س الأمن الدويل، ل �شيما 
1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من �شرورة ح�شر ال�شالح  القراران 
بيد الدولة اللبنانية«. كما ت�شمل “اتخاذ اإجراءات جدية وموثوقة ل�شبط 
�شيا�شة  واعتماد  امل��خ��درات  تهريب  و”منع  اللبنانية”،  احل��دودي��ة  املعابر 
عمليات  خالل  من  اخلليج  دول  ا�شتهداف  توقف  وحا�شمة  وا�شحة  اأمنية 
اإجراءات  تتخذ  اأن  اللبنانية  احلكومة  من  و”الطلب  املخدرات”،  تهريب 
لبنان  و”اتخاذ  اليمن”،  حرب  يف  بالتدخل  ال�شتمرار  من  اهلل  حزب  ملنع 
مت�س  اأن  �شاأنها  من  موؤمترات  اأو  لقاءات  اأي  تنظيم  ملنع  حازمة  اإج���راءات 

بال�شاأن الداخلي لدول اخلليج«.
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن عبداجلليل املر�شدي - 
اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %100 
وذلك اىل ال�شيد : �شعيد �شامل حممد بن رويجده الكتبي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  باحلافالت(  للركاب  اخلا�س  للنقل  خيرب  )باب  الرخ�شة  يف 
مبوجب رخ�شة رقم )616906( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية ، تعديالت اخرى 

: تنازل �شاحب رخ�شة لآخر. 
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد: حممد ار�شاد نور العام - اجلن�شية بنغالدي�س ، يرغب 
دلوار  حممد  ال�شيد:  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
والتي  نور(  ار�شاد  امل�شماة )بقالة  الرخ�شة  ، اجلن�شية بنغالدي�س يف  ابول كاظم  ح�شني 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )782009( ال�شادرة من دائرة التنمية 

الإقت�شادية ، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  هندي   - فقيه  دامدا  ان�شار  ح�شني  فقيه  دامدا  اهلل  ن�شر  حممد  ال�شيد  اأن  حيث 
التجارية )�شيدلية اجلمهور بالذيد( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )18005( 
البيع  - هندي اجلن�شية يرغب يف  فقيه  دامدا  ان�شار  دامدا فقيه ح�شني  اهلل  ن�شر  ال�شيد : حممد  ان  حيث 
والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))�شيدلية اجلمهور بالذيد(( البالغة ) 100%( اإىل ال�شيد 
51% وال�شيد / كيالم باديكال حمى  : حممد عبداهلل �شعيد بن هويدن الكتبي - اماراتي اجلن�شية بن�شبة 
بن�شبة  اجلن�شية  هندي   - دامدا  اهلل  �شبغه  وال�شيد/عبدالرحمن   %24 بن�شبة  اجلن�شية  هندي   - الدين 
تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�شوؤلية حمدوده ، تنازل �شاحب الرخ�شة   ،25%
ال�شابق ل�شحابها احلاليني، خروج وكيل اخلدمات ودخوله �شريك. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009938 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نانداكومار ناجاراجان  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن 

�شائقي اجرة ال�شارقة   اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�شارقة - ذ م م - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب:

الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )7884.23( �شبعة اآلف وثمامنائة واربعة واربعون وثمانون 
درهم و 23 فل�س ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد 
التام. انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/1/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 

ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/18 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0005100 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الب�شتان لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  
بناية عبداهلل حممد   1 الرا�شدية  املدينة  اإمارة عجمان قطاع مركز   : الإقامة  جمهول حمل 
حمد ابو �شهاب ال�شويدي G1 - 2 رقم العقار 3 هاتف 0523444465 058918316 
مكتب  اأمام   2022/2/7 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت   -   4515608857 مكاين  رقم 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة 
الدعوى رقم 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  
مالحظة : اعالن ن�شر باللغتني العربية والجنليزية 

حرر بتاريخ  2022/1/26 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008327 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / كولين�س نوابونوان ناجي ناجي - العنوان : 9404999 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�شالح / اجرة ال�شارقة - ذ م م - بالتايل :
ن�س احلكم 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
)9،091،00( درهم ت�شعة اآلف وواحد وت�شعون درهما - بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع 
4% �شنويا على املبلغ املق�شى به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام على األ تتجاوز 

ا�شل الدين مع امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما غري قابال لال�شتئناف. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008331 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شوجات علي ف�شل معبود - العنوان : 9405054  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�شالح / اجرة ال�شارقة )ذ م م(  بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- 
الفا  ع�شر  )اأحد   1186200 وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   : اأول 
وثمامنائة واثنان و�شتون درهم والفائدة بواقع 4% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد 

على ال تزيد عن ا�شل املبلغ املق�شى به. ثانيا : الزام املدعي بالر�شوم وامل�شروفات.  
حكما غري قابال لال�شتئناف. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اإح�شان اأ�شلم حممد   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005135/ 

اإىل املحكوم عليه : اإح�شان اأ�شلم حممد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 18195  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005544/ 

اإىل املحكوم عليه :  هاين حممد اإبراهيم خمي�س رزيقة 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ح�شني عبدالعزيز نظيف - اجلن�شية م�شري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
اىل  بالإ�شافة   ، درهم   3310000 وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب 

الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موكي�ص دف راج   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005259/ 

اإىل املحكوم عليه : موكي�س دف راج 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 10701 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اكتف لتنظيف املباين   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005322/ 

اإىل املحكوم عليه : اكتف لتنظيف املباين 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد �شبوج ميا حممد يا�شو ميا - اجلن�شية بنجالدي�شي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 8530   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2021 /0001100 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
امل�شتاأنف �شده : موؤمن عطا اهلل طاهر ابوبكر عطا اهلل طاهر ابوبكر 

رقم  فيال   24 فلل  جممع   24 احلارث  �شارع  اأ  خليفة  مدينة  ابوظبي   : العنوان   : عنوانه 
  : اللكرتوين  الربيد   0506212223 متحرك  هاتف   026450966 هاتف   1
فوزات  �شامي   : امل�شتاأنف  اأن  لديك  ليكن معلوما    Momenn2117@gmail.com
بتاريخ  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  م   م  ذ  �س  الداخلي  للت�شميم  مرجع   : امل�شتاأنف  الكا�شي 
 AJCAPCIREA2021/0001100 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...
املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مدين )جزئي(.  فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام 
9.00 �شباحا  ال�شاعة   2022/2/7 املوافق   ....... يوم   ...... الق�شاء  بدار  حمكمة عجمان 
ف�شتنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�شور  او  ح�شورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي 

املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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MOJAU_2022- 0046188 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :  �شليمان كون�شي حممد - اجلن�شية : الهند 
اإىل الطرف الثاين : حممد عرفات ح�شني - اجلن�شية : بنغالدي�س 

بال�شم التجاري )كافترييا دار ال�شاي(  ن�شاط الرخ�شة )بيع الوجبات اخلفيفة 
)كافترييا(( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة 

مهنية رقم 571205 ال�شادرة بتاريخ
2009/1/18 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3188/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

2017/561 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )51595168.53 درهم(  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع - واآخرون  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -ديرة - دبي - �شارع الحتاد - مبنى بناية بنك دبي التجاري - �شقة 4 - بجوار �شتي �شنرت  

املطلوب اإعالنه : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �شركة منطقة حرة  
عنوانه : الإم��ارات -اإم��ارة دبي - جبل علي - بردبي -  جبل علي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى بناية رقم 10413 �س - بالقرب من �شركة الرا�س 

 CHANDAN@OVERSEASDXB.NET - 0599811990 - لتجارة
بيع  �شيجرى  اقت�شى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/2/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : بيانات العقار : حق منفعة على مبنى - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س S10413 - امل�شاحة 

: 10.000 مرت مربع - وينتهي بتاريخ 2024/3/31 مببلغ )التقييم : 6700000 درهم( 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 1776 ل�شنة 2018 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )اعالن املنفذ �شده ن�شرا(  

اإىل املنفذ �شدهم / ورثة / نا�شر عبداهلل احمد اآل ثاين وهم :  23-عبداهلل نا�شر عبداهلل احمد اآل ثاين 
ثاين  اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  هيا   -25 ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  24-مرمي 

ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  �شمية   -27 ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  نورة   -26
ثاين  اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  �شعود   -29 ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  حممد   -28

ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  علي   -31 ثاين   اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  علي   -30
ثاين  اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  هميان   -33 ثاين   اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  خالد   -32

ل�شالح املنفذ له / �شركة اجناز ل�شيانة املباين - ذ م م - تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني على موقع 
لبيع  وذلك   2020/2/2 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات 
العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل :  العقار قطعة رقم 48/اأ ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر 
التقييم : 90،000،000 درهم )ت�شعون مليون درهم( والعقار عبارة عن : بناية جتارية �شكنية طابق ار�شي )على م�شتويني( + ميزانيني + 6 
طوابق مواقف �شيارات + 26 طابق متكرر + مهبط طائرات.  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك 
م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكرتوين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا 

اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1776 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(  
اإىل املنفذ �شدهم / ورثة / نا�شر عبداهلل احمد اآل ثاين وهم :  34-عبداهلل نا�شر عبداهلل احمد اآل ثاين 

ثاين  اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  هيا   -36 ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  35-مرمي 
ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  �شمية   -38 ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  نورة   -37

ثاين  اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  �شعود   -40 ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  حممد   -39
ثاين    اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  علي   -42 ثاين   اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  علي   -41

ثاين  اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  هميان   -44 ثاين   اآل  احمد  عبداهلل  نا�شر  خالد   -43
ل�شالح املنفذ له / �شركة اجناز ل�شيانة املباين - ذ م م - تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني على موقع 
لبيع  وذلك   2020/2/2 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات 
العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل :  العقار قطعة رقم 48/اأ ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر 
التقييم : 90،000،000 درهم )ت�شعون مليون درهم( والعقار عبارة عن : بناية جتارية �شكنية طابق ار�شي )على م�شتويني( + ميزانيني + 6 
طوابق مواقف  �شيارات + 26 طابق متكرر + مهبط طائرات.  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك 
م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكرتوين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا 

اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1066 ل�شنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )للمنفذ �شده ن�شرا(  
اإىل املنفذ �شده / خليفة عبيد علي القطي النعيمي 

ل�شالح املنفذ له / �شعاد مو�شالتي 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 

emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق 2022/2/3 وذلك لبيع العقار 
العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل :

درهم   11،200،000  : التقييم  ب�شعر   - ال�شارقة  باإمارة   10 ال�شناعية  مبنطقة  ملك   2518 ار�س  قطعة  العقار   -
)احدى ع�شر مليون ومائتا الف درهم( والعقار عبارة عن : ار�س ف�شاء - م�شاحة الر�س : 79،998 ق م 

يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1066 ل�شنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�شرا   
اإىل املنفذ �شده / خليفة عبيد علي القطي النعيمي 

ل�شالح املنفذ له / �شعاد مو�شالتي 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق 2022/2/3 وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل :
درهم   11،200،000  : التقييم  ب�شعر   - ال�شارقة  باإمارة   10 ال�شناعية  مبنطقة  ملك   2518 ار�س  قطعة  العقار   -

)احدى ع�شر مليون ومائتا الف درهم( والعقار عبارة عن : ار�س ف�شاء - م�شاحة الر�س : 79،998 ق م 
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
وزارة العدل - حمكمة دبا الفجرية االبتدائية االحتادية

ق�شم التنفيذ
تنفيذ �شرعي رقم 114 ل�شنة 2020

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �شده / ورثة عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن ال �شالح ل�شالح طالب التنفيذ /1- �شالح عبدالرحمن �شيف 2- حممد 
عبدالرحمن �شيف 3- �شامل عبدالرحمن �شيف - تعلن حمكمة دبا الفجرية البتدائية الحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد 
علني وذلك على موقع المارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر 
10/02/2022 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �شدهم )لأعلى عطاء( واأو�شاف  يوم اخلمي�س املوافق  ظهراً 
العقار على النحو التايل : العقار رقم 2/130 ملك مبنطقة الفقيت دبا الفجرية ، �شعر التثمني 16،621،190 درهم 
 8،310،595  : التخفي�س  بعد  العر�س  �شعر  درهم(  وت�شعون  ومائة  األفاً  و�شتمائة وواحد وع�شرون  )�شتة ع�شر مليوناً 
فيال.   على  حتتوي  مزرعة  عن  عبارة  وهو  وت�شعون(  وخم�شة  وخم�شمائة  اآلف  وع�شرة  وثالثمائة  ماليني  )ثمان  درهم 
يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من 
يرغب بال�ش�راء اأو ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�ش�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات 
التقدم باعرتا�ش�ه  البيع وعلى كل من له اعرتا�س  http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل
عن / رئي�ص ق�شم التنفيذ 
حمكمة دبا الفجرية االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/854( 

املنذر / بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �شامح م�شطفى عبدالغني ابو حجر - م�شري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - القا�شمية الق�شباء - بناية 

 0501952003 رقم  متحرك   -  611 رقم  �شقة   -  BEATCH
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )62597( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )62597( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016احمر كيا �صرياتو Rدبي43818
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا الخطار وال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/875( 

املنذر / بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإماراتي اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - منطقة القا�شمية - فيال  املنذر اليه / �شعود حميد عبا�س كرمك البلو�شي - 

خا�شة رقم 3 - متحرك رقم 0502712813 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )131053( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )131053( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016بني جيه ام �صي �صرياابي�سال�صارقة42192
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا الخطار وال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/876( 

املنذر / بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / حممد ادري�س حممد �شادق - باك�شتاين اجلن�شية - وعنوانه اإمارة دبي - الرب�شاء - بناية الرام�س 56 - �شقة 

رقم 505 - متحرك رقم 0567789376 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )50808( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )50808( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2014ابي�ستويوتا كوروالOدبي11527
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا الخطار وال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70392
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/859( 

املنذر / بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / لورنا كا�شوبانان اي�شيب - فلبيني اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - العني - �شارع امل�شعودي - بجوار فندق 

هلنت - فيال رقم 10 - متحرك رقم 0529219204 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )27037( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )27037( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2014ابي�ستويوتا كوروال 10ابوظبي50215
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا الخطار وال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/865( 

املنذر / بنك دبي الإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / عامر قيوم خان عبدالقيوم خان - باك�شتاين اجلن�شية - وعنوانه اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرباحة - بناية 

رقم 32 - متحرك رقم 0551198001 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )28547( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )28547( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2011ابي�ستويوتا كوروالPدبي25923
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا الخطار وال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام: 

ا�شت�شاف اإك�شبو دبي 2020 الفعاليات الرتويجية لبطولة كاأ�س 
العامل لالأندية "فيفا الإم��ارات 2021 " على مدار ثالثة اأيام، 
�شمن �شاحة الريا�شة "Sports Arena" يف املعر�س الأكرب 

من نوعه على م�شتوى العامل.
التي  التفاعلية  الأن�شطة  من  كجزٍء  الرتويجية  الفعاليات  تاأتي 
اأطلقتها اللجنة املنظمة للبطولة بهدف حتقيق التاأثري الإيجابي 
الفعاليات  وت��واج��دت  الإم���ارات.  بدولة  املجتمع  فئات  يف خمتلف 
اأ�شهر   6 2020، احلدث العاملي الأكرب املمتد ملدة  اإك�شبو  �شمن 
اأنحاء العامل، بهدف ت�شجيع فئات  وامل�شتقطب للزوار من جميع 
وتعزيز  العاملية  الريا�شية  الفعاليات  مع  التفاعل  على  املجتمع 

للبطولة  الرتويج  جانب  اإىل  وال�شحية  الريا�شية  احلياة  منط 
املرتقبة.

واتيحت الفر�شة الأوىل من نوعها للجماهري للتفاعل والتقاط 
ال�شور مع كاأ�س البطولة الر�شمي. وظهر الكاأ�س لأول مرة يف ن�شخة 
بطولة "كاأ�س العامل لالأندية" عام 2005 املقامة يف طوكيو. كما 
�شهدت الفعالية الرتويجية �شمن اإك�شبو 2020 تقدمي "ظبي"، 
"فيفا الإمارات  التعويذة الر�شمية لبطولة كاأ�س العامل لالأندية 
2021 " املقدمة من علي بابا كالود، بهدف التفاعل مع الأجيال 
اجلديدة من ع�شاق كرة القدم. وت�شتمر رحلة "ظبي" يف خمتلف 
القنوات  خ��الل  من  متابعتها  للجمهور  وميكن  الإم���ارات،  اأنحاء 

الر�شمية للبطولة على مواقع التوا�شل الجتماعي.
 "  2021 الإم����ارات  "فيفا  لالأندية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  وُت��ق��ام بطولة 

وتنطلق  عاملية،  اأندية  �شبعة  مب�شاركة  املغلوب  خ��روج  نظام  وف��ق 
اجلزيرة،  ن��ادي  يجمع  بلقاء  فرباير   3 اخلمي�س  يوم  مناف�شاتها 
ممثل الإمارات يف البطولة، مع فريق اإيه اإ�س برياي، ممثل احتاد 

اأوقيانو�شيا لكرة القدم.
اأبطال  م��ن  ُك���اّلً  املناف�شات  يف  امل�����ش��ارك��ة  الأن��دي��ة  قائمة  وت�شمل 
القارات: نادي مونتريي املك�شيكي "ممثل احتاد اأمريكا ال�شمالية 
واأمريكا الو�شطى والبحر الكاريبي لكرة القدم"، ونادي ت�شيل�شي 
الإجنليزي "ممثل الحتاد الأوروبي لكرة القدم"، ونادي باملريا�س 
ونادي  القدم"،  لكرة  اجلنوبية  اأمريكا  احت��اد  "ممثل  الربازيلي 
ونادي  القدم"،  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  "ممثل  ال�شعودي  الهالل 

الأهلي امل�شري "ممثل الحتاد الأفريقي لكرة القدم".

•• دبي-الفجر:

ال����ك����رة  جن�����م  مل����و�����ش����ي  ������ش�����ربي  زار 
الفرن�شية ال�شابق واملدرب احلايل مقر 
جمل�س دبي الريا�شي حيث التقى مع 
اأمني عام جمل�س  �شعادة �شعيد حارب 
اآل رحمة  اأمان  الريا�شي ونا�شر  دبي 

م�شاعد الأمني العام.
واط���ل���ع مل��و���ش��ي ع��ل��ى ال���ت���ط���ور ال���ذي 
الدولة  يف  الريا�شي  القطاع  ي�شهده 
والنمو  ��ا  خ�����ش��و���شً دب���ي  ويف  ع��م��وًم��ا 
تنظم  التي  الفعاليات  عدد  يف  الكبري 
واملوؤ�ش�شات  الأكادمييات  وعدد  �شنوًيا 

العمل  جم���الت  خمتلف  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
الذي  ال���دور  على  وك��ذل��ك  الريا�شي، 
بالتعاون  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  ي��ل��ع��ب��ه 
والتكامل مع القطاع احلكومي لتعزيز 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة وت��وف��ري الفر�س 
للمزيد من النمو يف القطاع الريا�شي 

واإطالق العديد من املبادرات.
���ش��ع��ي��د ح�����ارب �شرحا  ����ش���ع���ادة  وق������ّدم 
ل��ل�����ش��ي��ف ع���ن ال�����دور ال����ذي ي��ق��وم به 
تطوير  يف  ال���ري���ا����ش���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
ال����ق����ط����اع ال����ري����ا�����ش����ي، وج�����ه�����وده يف 
ا����ش���ت�������ش���اف���ة وت���ن���ظ���ي���م ال����ب����ط����ولت 
املحلية  ال���ري���ا����ش���ي���ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 

ينظمها  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة  وال���دول���ي���ة 
وي�شرف عليها املجل�س وو�شع اخلطط 
وا�شرتاتيجيات العمل ل�شنوات قادمة 
الريا�شة  ن�����ش��ر مم��ار���ش��ة  ي��دع��م  مب���ا 
ب��ج��م��ي��ع اأن���واع���ه���ا وا���ش��ت�����ش��اف��ة اأه���م 
�شعيد  ����ش���ع���ادة  واأه�������دى  ال���ب���ط���ولت، 
كتاب  من  الإجنليزية  الن�شخة  ح��ارب 
ق�شتي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
�شربي  اط��ل��ع  كما  اهلل".  "رعاه  دب��ي 
ملو�شي على دليل الفعاليات الريا�شية 
اإعجابه  واأب����دى  ���ش��ن��وات،   10 ل��ف��رتة 

ال�شديد بالتطور املعماري وال�شياحي 
والريا�شي الكبري يف دبي، وقال: "اأنا 
منبهر جًدا بالتطور الذي ت�شهده دبي، 
فقد تغريت ب�شكل كبري عن اآخر مرة 
طويل  وق��ت  منذ  هنا  اإىل  فيها  جئت 
وحتديًدا يف عام 1999، اإنها جتربة 
جديدة وخمتلفة متاًما، لقد جئت اإىل 
والأطفال  وال��زوج��ة  العائلة  م��ع  هنا 
والأ�شدقاء، وهم ي�شتمتعون بالأجواء 
الرائعة هنا، لأنك جتد كل �شيء ممتع 
�شخ�س  كل  وباإمكان  تتخيله  ما  وك��ل 
اأن يفعل ما يريد، فيمكنك ال�شتمتاع 
اأو يف ال�شحراء  اأ�شرتك يف املنزل،  مع 

ال�شاطئ،  اأو على  التجارية،  املراكز  اأو 
اأو  بالريا�شة  ال�شتمتاع  ميكنك  كما 
�شيء  ك��ل  ل��ذل��ك  املختلفة،  ال��ع��رو���س 
الطبيعة  جت���د  ه��ن��ا  دب�����ي،  يف  مم��ك��ن 
وال�شعب الطيب الكرمي، وباخت�شار اأن 
وحفلت  للغاية".  مذهلة  مدينة  دبي 
والتدريب  ب��ال��ل��ع��ب  مل��و���ش��ي  م�����ش��رية 
الريا�شية  الأن���دي���ة  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
والأفريقية،  واخلليجية  الأوروب���ي���ة 
ولعب مع منتخب فرن�شا لكرة القدم، 
كما توىل من�شب املدير الفني ومدرب 
الفرتة  خ��الل  ال��ع��اج  �شاحل  منتخب 
من 2012 اإىل 2014 وبعدها درب 

ال��ع��دي��د م��ن الأن���دي���ة. وك��ان��ت بداية 
م�شريته املهنية مع الأندية الفرن�شية 
اآل�س ثم  اأوملبيك  حيث لعب مع فريق 
انتقل اإىل نادي اأوك�شري وبعدها لعب 
ن��ادي موناكو وحقق معهم بطولة  يف 
ثم   ،2000 ع��ام  الفرن�شي  ال����دوري 
حيث  الإي��ط��ال��ي��ة  الأن��دي��ة  اإىل  انتقل 
لعب م��ع ن���ادي ب��ارم��ا الإي��ط��ايل وفاز 
 ،2002 ع���ام  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ك��اأ���س  معهم 
ولعب مع نادي انرتنا�شيونال ميالنو، 
واأوملبيك ليون واأعري اإىل نادي جنوى، 
ثم عاد مرة اأخرى اإىل فرن�شا ليلعب 
مع نادي اأوملبيك مار�شيليا، كما �شارك 

ال��ع��دي��د م��ن الأن���دي���ة اخلليجية  م��ع 
ح��ي��ث ل��ع��ب م���ع اأن����دي����ة ال����ري����ان واأم 
�شالل واخلريطيات، وبداأت م�شريته 
تدريب  التدريبية حينما توىل مهمة 

فريق  وبعدها  ال��ع��اج  �شاحل  منتخب 
اجلي�س وفريق رين الفرن�شي وفريق 
نوتينغهام فور�شت الجنليزي، وفريق 

الدحيل.

•• اأبوظبي-الفجر:

امل�شري،  الأه��ل��ي  ب��ال��ن��ادي  ال��ك��رة  لفريق  الفني  اجل��ه��از  ���ش��دد 
بيت�شو مو�شيماين، حالة من اللتزام  اأفريقي  بقيادة اجلنوب 
التي  املقبلة  ال��ف��رتة  ب��الإج��راءات الح��رتازي��ة خ��الل  ال�شديد 
العامل  كاأ�س  يف  للم�شاركة  اأبوظبي،  اإىل  الفريق  �شفر  ت�شبق 
رئي�س  اأب��و عبلة،  اأحمد  الدكتور  بالتفاق مع  وذل��ك  لالأندية، 

اجلهاز الطبي للفريق.
وقال اأبوعبلة: »هناك اإجراءات طبية م�شددة يف النادي، خا�شة 
يف تدريبات فريق الكرة؛ من اأجل املحافظة على اجلميع قبل 

امل�شاركة يف كاأ�س العامل لالأندية«.
واأكد اأبو عبلة اأن هناك تطبيقاً �شارماً لالإجراءات الحرتازية 
يخ�شع  التي  امل�شحات  جانب  اإىل  امل�شتمرة،  التعقيم  وعمليات 
كافة  الكرة  ومنظومة  والالعبون  والطبي  الفني  اجلهاز  لها 

بالنادي.
واجلهاز  بالنادي  ال��ق��دم  لكرة  الأول  الفريق  لعبو  ويخ�شع 

الفني والإداري مل�شحة طبية جديدة مبعدل كل 48 �شاعة.
الدورية  الحرتازية  الإج��راءات  �شمن  الطبية  امل�شحة  وتاأتي 
الفريق،  حالة  على  لالطمئنان  الطبي  اجلهاز  يتخذها  التي 
بكامل  البعثة  �شفر  ول�شمان  ك��ورون��ا،  فريو�س  انت�شار  ظل  يف 
قوتها، خ�شو�شاً واأن الأجواء بالعا�شمة اأبوظبي الأف�شل من 

حيث التعامل مع الفريو�س واتخاذ كافة التدابري الوقائية.
اأك��رث من لع��ب عن  ابتعاد  �شهدت  قد  املا�شية  الفرتة  وكانت 
بعدوى فريو�س كورونا، وهو  الإ�شابة  ب�شبب  الفريق  �شفوف 
ما دفع اجلهاز الفني بالتفاق مع نظريه الطبي، على ت�شديد 
الإجراءات الحرتازية، خ�شو�شاً واأن الفريق يف حاجة جلهود 
كل لعبيه، مع غياب الالعبني الدوليني للم�شاركة مع املنتخب 

امل�شري يف بطولة اأمم اأفريقيا.
من ناحية اأخرى، تاأكد غياب 8 لعبني عن الفريق يف بطولة 
كاأ�س العامل لالأندية، حيث ينتظر اأن تخلو منهم قائمة الفريق، 
وهم بدر بانون و�شالح حم�شن وح�شام ح�شن وحممود متويل 
واأكرم توفيق وحممد حممود واأحمد نبيل كوكا، وذلك ب�شبب 

للخروج  كهربا  املنعم  عبد  حممود  اإىل  بالإ�شافة  الإ���ش��اب��ات، 
على �شبيل الإعارة اإىل نادي هاتاي الرتكي.

وينتظر اأن ت�شل بعثة الفريق اإىل اأبوظبي يوم الثنني املقبل، 
حيث ت�شم البعثة 65 �شخ�شاً، بينهم 30 لعباً.

الكرة  م��دي��ر  عبداحلفيظ،  �شيد  اأع��ل��ن  الآخ����ر،  اجل��ان��ب  على 
اأكرم توفيق، لعب  بالنادي، انتهاء الإج��راءات اخلا�شة ب�شفر 

الفريق اإىل اأملانيا لإجراء جراحة الرباط ال�شليبي.
اإىل  الفريق  غ��ادر رفقة طبيب  اأك��رم  اأن  واأو���ش��ح عبداحلفيظ 
اأملانيا لإجراء الفحو�س الطبية والتحاليل الالزمة قبل اإجراء 

العملية اجلراحية.
واأ�شار مدير الكرة بالنادي اإىل اأن اأكرم توفيق �شيجري جراحة 
املتخ�ش�شة  امل��راك��ز  اأح���د  يف  اجل��م��ع��ة  غ��د  ال�شليبي  ال��رب��اط 

باأملانيا.
ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  بقطع  لالإ�شابة  توفيق  اأك���رم  وتعر�س 
اأمام نيجرييا  اأثناء م�شاركته يف مباراة منتخب م�شر  للركبة 

يف كاأ�س الأمم الإفريقية املقامة حالياً بالكامريون.

�صربي ملو�صي يزور جمل�س دبي الريا�صي ويطلع على التطور الذي ي�صهده القطاع الريا�صي

اأبوظبي مونديال  يف  الفريق  قائمة  خارج  العبني   8

الأهلي يتحدى »كورونا« بت�صديد الإجراءات الحرتازية

اإك�صبو دبي 2020 ي�صت�صيف الفعاليات الرتويجية لكاأ�س 
العامل لالأندية »فيفا الإمارات 2021«

•• ال�صارقة -الفجر:

ال�شنية  الفرق  خمتلف  من  الريا�شي  مليحة  ن��ادي  لعبو  ب��ادر 
ب��رف��ع �شورة  الفنية والإداري������ة وامل��وظ��ف��ني  ي��راف��ق��ه��م الأج���ه���زة 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مع بداية يومهم الريا�شي 
ال�شارقة مقاليد  مبنا�شبة مرور خم�شني عاما على تويل حاكم 

احلكم.
و�شارك الالعبون يف رفع �شورة حاكم ال�شارقة ورفع التهنئة اإىل 

مقام حاكم ال�شارقة بحلول هذه الذكرة موجهني عبارات التهنئة 
اأعمال  ال�شارقة من  �شمو حاكم  به  قام  ما  على  بالثناء  املقرونة 
ال�شارقة  اإم��ارة  وجهود متوا�شلة ط��وال خم�شة عقود يف تطوير 
وتنميتها يف كافة املجالت . و�شكل الالعبون لوحة ب�شرية حية 
التفت حول �شورة حاكم ال�شارقة تقديرا على عطاء �شموه الذي 
واهتمام  الريا�شيني  ودع��م  الأج��ي��ال  خدمة  اأج��ل  م��ن  لين�شب 
�شموه بالإن�شان على ار�س اإمارة ال�شارقة وما يوليه من اهتمام 
الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  النه�شة  لتحقيق  متوا�شلني  ورع��اي��ة 

والتطور للريا�شة.

•• دبي-وام:

 24 ال���  ن�شختها  يف  ال�شلة  لكرة  للمنتخبات  العربية  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ق��ررت 
اإط��الق ا�شم املغفور له ب��اإذن اهلل تعاىل ال�شيخ حمدان بن را�شد، طيب اهلل ث��راه، على 
كاأ�س البطولة التي ت�شت�شيفها الإمارات يف الفرتة من 8 اإىل 16 فرباير املقبل، وتقام 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

الريا�شي.
و تعقد اللجنة املنظمة موؤمتراً �شحفياً غداً ب�شوق دبي احلرة، لالإعالن عن تفا�شيل 
الإم��ارات ولبنان والردن و�شوريا  8 منتخبات عربية هي  التي ي�شارك فيها  البطولة 
حمدان  بن  را�شد  �شالة  مناف�شاتها  وت�شت�شيف  وال�شومال،  وليبيا  واجلزائر  وتون�س 
اإ�شماعيل  )م(  اللواء  برئا�شة  العربي  لالحتاد  العامة  الأم��ان��ة  وكانت  الن�شر.  بنادي 

القرقاوي رئي�س الحتادين الماراتي والعربي واللجنة املنظمة للبطولة، قد وافقت 
على اإجراء تعديل على لئحة ت�شجيل الالعبني بالبطولة ممثلة يف اعتماد 14 لعباً 
لكل منتخب بدل من 12 فقط وهو العدد امل�شموح بتواجده يف امللعب على ان ت�شتفيد 
اإ�شراك الالعبني ال�شافيني يف حال اإ�شابة اأي لعب ا�شا�شي بفريو�س  املنتخبات من 
كوفيد 19-. كما وافق الحتاد العربي على اإقامة املباريات اذا كان عدد امل�شابني اقل 

من 7 مع تاأجيل املباريات يف حال زاد عدد الالعبني امل�شابني عن املعدل املطلوب.
ومن املقرر توزيع املنتخبات ال� 8 امل�شاركة يف البطولة على جمموعتني بحيث ت�شم كل 
منهما 4 منتخبات، تتناف�س منتخبات كل جمموعة فيما بينها يف دوري من دور واحد 
لتحديد املراكز من الأول حتى الرابع، قبل اأن تخو�س دوراً ثانيا اإق�شائياً، يواجه فيه 
اأول املجموعة رابع املجموعة الأخرى، والثاين مع الثالث، والثالث مع الثاين، والرابع 

مع الأول، لتحديد الفرق الأربعة املتاأهلة اإىل ن�شف النهائي، ومن ثم النهائي.

لعبو نادي مليحة الريا�صي من الفرق ال�صنية والأجهزة الإدارية 
والفنية واملوظفني يبادرون برفع �صورة حاكم ال�صارقة ومباركة اخلم�صني 

اإطالق ا�صم حمدان بن را�صد على كاأ�س الن�صخة ال� 24 للبطولة العربية لكرة ال�صلة

•• اأبوظبي-وام:

جريمان  �شان  باري�س  ون���ادي  امل��غ��رب،  منتخب  ظهري  حكيمي  اأ���ش��رف  ا�شتطاع 
الأفريقية  الأمم  كاأ�س  تاريخا مع منتخب بالده يف  لنف�شه  يكتب  اأن  الفرن�شي 
من  الفرتة  خ��الل  الكامريون  يف  حاليا  واملقامة  ال�33،  بن�شختها  القدم  لكرة 
هدفني  �شجل  بعدما  منتخبا،   24 مب�شاركة  املقبل  فرباير   6 وحتى  يناير   9

حا�شمني حتى الآن من ت�شديدات نارية بعيدة املدى.
اأ�شرف حكيمي" 23 عاما" منتخب بالده للتاأهل اإىل الدور ربع النهائي  وقاد 
من كاأ�س الأمم الأفريقية م�شاء اأم�س الأول الثالثاء بت�شجيله هدف الفوز على 
منتخب مالوي يف الدقيقة 70 بعدما كان اللقاء يتجه اإىل التعادل 1-1 ومن 

ثم الأ�شواط الإ�شافية، فيما نال لقب رجل املباراة من قبل الحتاد الأفريقي.

وجاء هدف حكيمي من �شربة حرة مبا�شرة من خارج منطقة اجلزاء ا�شتقرت 
على ميني حار�س منتخب مالوي بطريقة رائعة مل ي�شتطع التعامل معها.

اأهداف،   7 اإىل  ب��الده  منتخب  مع  ر�شيده  حكيمي  اأ�شرف  رفع  التاأهل  وبهدف 
اإ�شافة اإىل 6 متريرات حا�شمة، خالل 45 مباراة خا�شها مع املنتخب.

لقاء  البطولة خالل  اأهدافه احلا�شمة يف  اأول  �شجل  اأن  لأ�شرف حكيمي  و�شبق 
من  ب���الده  منتخب  لينقذ  املجموعات  مرحلة  م��ن  الثالثة  باجلولة  اجل��اب��ون 
اخل�شارة يف الدقيقة 84 من ركلة حرة مبا�شرة اأي�شا، بعد ت�شجيل زميله نايف 
 ،2-2 بالتعادل  اللقاء  لينتهي   ،81 الدقيقة  باخلطاأ يف مرماه يف  اأك��رد هدف 
انت�شارين  من  نقاط   7 بر�شيد  الثالثة  للمجموعة  مت�شدرا  املغرب  ويتاأهل 

وتعادل.
واأثنى الفرن�شي كيليان مبابي لعب باري�س �شان جريمان عقب اللقاء على اأداء 

زميله يف الفريق الفرن�شي بتغريدة يف ح�شابه على تويرت قال فيها :" اأ�شرف 
حكيمي اأف�شل ظهري اأمين يف العامل".

وان�شم اأ�شرف حكيمي لقائمة اأ�شحاب الثنائيات يف كاأ�س الأمم الأفريقية حتى 
تون�س وهبي اخلزري،  بوفال، ولع��ب  �شفيان  بالفريق  زميله  بعد كل من  الآن 
اليفينا، ولع��ب كوت  اأحمد موغني، ولع��ب اجلابون جيم  القمر  ولع��ب جزر 
ديفوار نيكول بيبيه، ولعبا جامبيا اأبلي جالو ومو�شى بارو، و�شاديو ماين لعب 

ال�شنغال.
 5 ي�شدد  اأن  اأ���ش��رف حكيمي  ا�شتطاع  ع�شر  ال�شتة  دور  م��الوي يف  لقاء  وخ��الل 
كرات على املرمى، واأن ي�شجل ا�شتحواذا على الكرة بن�شبة 9.7 % طيلة اللقاء. 
اأ�شرف حكيمي بح�شب تران�شفري ماركت املوقع  ال�شوقية لالعب  وتبلغ القيمة 

املتخ�ش�س يف اأرقام واح�شائيات الالعبني 70 مليون يورو.

عام  يونيو من  �شهر  الفرن�شي يف  �شان جريمان  باري�س  لفريق  وان�شم حكيمي 
ميتد حتى 30 يونيو 2026،  بعقد  اليطايل  انرتميالن  من  قادما   ،2021
مدريد  ري��ال  من  قادما  الأمل���اين،  دورمت��ون��د  برو�شيا  لفريق  لعب  اأن  �شبق  كما 

الإ�شباين.
وقال حكيمي يف ت�شريحات عقب اللقاء : "�شعدت كثريا بالت�شجيل مرتني حتى 
الآن يف كاأ�س الأمم الأفريقية خا�شة الهدف احلا�شم يف مرمى مالوي، �شنتاأهل 

اإىل املباراة النهائية بف�شل تعاون الزمالء يف الفريق و�شنحقق اللقب".
ديفوار  وك��وت  م�شر  منتخب  لقاء  من  الفائز  الفريق  املغرب،  منتخب  وينتظر 
يطمح  حيث  ع�شر،  ال�شتة  دور  مناف�شات  �شمن  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ي��ق��ام  وال���ذي 
بالو�شول للمباراة النهائية من اأجل حتقيق اللقب للمرة الثانية يف تاريخه بعد 

املرة الأوىل والوحيدة يف عام 1976.

بالأهداف احلا�صمة.. املغربي اأ�صرف حكيمي اأبرز جنوم العرب يف �صماء اأفريقيا

•• دبي-وام:

يف  الأول  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��واج��ه 
اخلمي�س،  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  ال�شابعة 
مكتوم  اآل  ب��ا���ش��ت��اد  ال�����ش��وري  ن��ظ��ريه 
اجلولة  م���ب���اراة  يف  ال��ن�����ش��ر،  ب���ن���ادي 
الآ�شيوية  الت�شفيات  م��ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
العامل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 

الأوىل. املجموعة  �شمن   ،2022
حت�شرياته  "الأبي�س"  واأك�����م�����ل 
���ش��ل�����ش��ل��ة من  اأج������رى  اأن  ب��ع��د  ل��ل��ق��اء 

التدريبات من خالل مع�شكره املغلق، 
الالعبني،  م���ن  وا���ش��ع��ة  ومب�����ش��ارك��ة 
وروح  بحما�س  التدريبات  اأدوا  الذين 
واأظ���ه���روا جاهزية  ع��ال��ي��ة،  م��ع��ن��وي��ة 
موؤكدين  امل��واج��ه��ة،  خل��و���س  ك��ب��رية 
حر�شهم على حتقيق نتيجة اإيجابية 
والتقدم خطوة اإىل الأم��ام يف م�شوار 

الت�شفيات.
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  وح���ر����س 
ب���ق���ي���ادة ال���ه���ول���ن���دي م���ارف���ي���ك، على 
امل���ن���اف�������س وال������وق������وف على  درا������ش�����ة 

مواطن ال�شعف والقوة لديه، لو�شع 
لتحقيق  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الهدف املن�شود من املباراة.
يبحث  وه��و  امل��ب��اراة  منتخبنا  ويدخل 
عن الفوز لرفع ر�شيده من النقاط، 
ح��ت��ى ي��ب��ق��ى ���ش��م��ن امل��ن��اف�����ش��ني على 
واح�����دة م���ن ال��ب��ط��اق��ات امل��وؤه��ل��ة اإىل 
يتاأهل  ح��ي��ث  امل����ون����دي����ال،  ن��ه��ائ��ي��ات 
والثاين  الأول  امل���رك���زي���ن  ���ش��اح��ب��ا 
تبقى  فيما  النهائيات،  اإىل  مبا�شرة 
ح���ظ���وظ ���ش��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف 

املجموعة عرب امللحق.
الثالث  املركز  حالياً  منتخبنا  ويحتل 
املجموعة، بر�شيد �شت نقاط من  يف 
���ش��ت م��ب��اري��ات، ب��ف��وز وح��ي��د وثالثة 
تعادلت، فيما يتذيل املنتخب ال�شوري 
املجموعة بنقطتني، ويت�شدر املنتخب 
الإيراين الرتتيب ب� 16 نقطة بفارق 
ف��ي��م��ا يتقدم  ك����وري����ا،  ع���ن  ن��ق��ط��ت��ني 
املركز  �شاحب  لبنان  على  منتخبنا 
العراق  وعلى  واح���دة،  بنقطة  ال��راب��ع 

خام�س الرتتيب بنقطتني.

نظريه  م��ن��ت��ح��ب��ن��ا  واج�����ه  اأن  و���ش��ب��ق 
احلالية  الت�شفيات  �شمن  ال�����ش��وري 
املباراة  وان��ت��ه��ت  ال��ث��ان��ي��ة،  يف اجل��ول��ة 
الأردنية عمان  بالعا�شمة  التي جرت 
اآخر  بالتعادل بهدف لكل منهما، ويف 
مواجهة جمعت املنتخبني يف دي�شمرب 
املا�شي تفوق "الأبي�س" على منتخب 
����ش���وري���ا ب���ه���دف���ني م���ق���اب���ل ه�����دف يف 

بطولة كاأ�س العرب فيفا بالدوحة.
اخلا�س  الفني  الجتماع  ام�س  وُعقد 
املباراة  م���راق���ب  ب��ح�����ش��ور  ب���امل���ب���اراة، 

خالله  ومت  امل���ن���ت���خ���ب���ني،  ومم���ث���ل���ي 
الفنية  اجل�����وان�����ب  ك���اف���ة  م��ن��اق�����ش��ة 

يرتدي  اأن  وت����ق����رر  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، 
الأبي�س  ال���ل���ون  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

بينما يرتدي املنتخب ال�شوري اللون 
الأحمر.

اليوم.. منتخبنا يواجه نظريه ال�صوري يف اجلولة 
ال�صابعة من ت�صفيات املونديال
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•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأعلنت 
وبالتعاون  ال�����ش��ب��اط،  ب��ن��ادي  ممثلة 
مع احتاد الإم��ارات للتن�س، وبرنامج 
"الروح  وم��ب��ادرة  دب��ي،  �شرطة  اإ�شعاد 
مناف�شات  ان��ط��الق  ع��ن  الإيجابية"، 
بطولة نادي �شباط �شرطة دبي، يوم 
غد اجلمعة املوافق الثامن والع�شرين 
اأيام   9 وت�شتمر  احل��ايل،  ال�شهر  من 

لكال اجلن�شني.
علي  العقيد  اأك���د  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
الإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������ش���وري،  خ��ل��ف��ان 
اأن  بالإنابة،  املجتمع  لإ�شعاد  العامة 
مع  ت��زام��ن��ا  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ب��ط��ول��ة 
توجيهات القيادة العامة ل�شرطة دبي 
الألعاب  مب�شتوى  لالرتقاء  الرامية 
والبطولت الريا�شية يف �شرطة دبي، 
يعك�س  مبا  م�شامينها،  يف  والتنويع 
�شرطة  للريا�شة يف  امل�شرفة  ال�شورة 
دبي، ويعزز التناف�شية بني الالعبني 
دبي،  �شرطة  داخل  �شواء  الريا�شيني 

اأو بينها وبني اجلهات الأخرى.
اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  ال��ع��ق��ي��د  واأ�����ش����ار 
البطولة تف�شح املجال للمناف�شة بني 
ممار�شي ريا�شة التن�س من املواطنني 
واملقيمني ملمار�شة ريا�شتهم املف�شلة، 
املقدمة  اجل���وائ���ز  ع��ل��ى  وال��ت��ن��اف�����س 
م�شيدا  الأوىل،  امل���راك���ز  لأ����ش���ح���اب 
واملثمر  الإيجابي  التعاون  مب�شتوى 
والذي  للتن�س،  الإم�����ارات  احت���اد  م��ع 
املفاهيم  تطور  على  اإيجابيا  ينعك�س 
حتظى  اأن  م��ت��م��ن��ي��ا  ال����ري����ا�����ش����ي����ة، 
النجاح.  درج������ات  ب��اأع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة 

يو�شف  نا�شر  اأك��د  اجل��ان��ب،  ذات  ويف 
املرزوقي، الأمني العام لحتاد التن�س 
تعترب  البطولة  اأن  البطولة،  ومدير 
املهمة،  الت�شنيفية  ال��ب��ط��ولت  م��ن 
والتي تاأتي يف مطلع املو�شم الريا�شي 
بالتعاون مع   ،2022 للعام  اجلديد 
القيادة العامة ل�شرطة دبي، وترتجم 
مع  بالتكامل  التن�س  احت��اد  توجهات 
جميع اجلهات املجتمعية لن�شر ثقافة 

ممار�شة ريا�شة التن�س.
التعاون  ل���ه���ذا  "�شعداء  واأ������ش�����اف 
�شباط  ن��ادي  لإدارة  بال�شكر  ونتقدم 
ونتطلع  املثمر،  للتعاون  دب��ي  �شرطة 
اإحدى  تكون  واأن  البطولة  اإىل جناح 
على  املواظبة  �شيتم  التي  البطولت 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م�����ش��ت��ق��ب��ال، ب��ح��ي��ث تكون 
وي�شارك  ال�شنوية."  الأج��ن��دة  �شمن 
ويف  لعبا،   32 الرجال  مناف�شات  يف 
مناف�شات ال�شيدات 16 لعبة، وتبلغ 
األف   30 القيمة الإجمالية للجوائز 

درهم.

••  دبي -الفجر

�شبين�س  حتدي  من  العام  هذا  لن�شخة  اخلتامية  التح�شريية  اجلولة  �شهدت 
دبي  بالتعاون مع جمل�س  فعالياته  تنظم  ال��ذي  الهوائية  للدراجات   92 دبي 
التح�شريية  اجل��ول��ة  يف  للم�شاركة  دراج   600 م��ن  اأك���رث  و�شجل  الريا�شي 
23 يوًما من مدينة  اخلتامية ا�شتعداًدا لل�شباق الذي تنطلق مناف�شاته بعد 

دبي الريا�شية �شبيحة يوم ال�شبت 19 فرباير.
كما �شهدت الفعالية تنظيم اأوىل عيادات برنامج تعلم ركوب الدراجة الهوائية 
الذي مت اإطالقه موؤخًرا، حمققًة اإقباًل وا�شًعا وح�شور عدد كبري من حمبي 
الريا�شة التي ي�شاركون لأول مرة يف فعالياتها، مبا يف ذلك 16 دراًجا �شغرًيا 
�شمن احل�شور الذين �شاركوا فيها للتعرف على قواعد ال�شالمة على الطرق 
القدرة  م�شار  على  جمموعات  �شمن  الهوائية  ال��دراج��ات  رك��وب  واأ�شا�شيات 

ال�شهري.
حتدي  فئة  اإ�شافة  عن  للدراجات   92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي  منظمو  وك�شف 

الدويل  دبي  ا�شتاد  يقام يف  وال��ذي  ال�شغار  للدراجني  �شينرت  ب��رامي ميديكال 
ركوب  ريا�شة  ملحبي  يتيح  وال��ذي  العام،  فعاليات حدث هذا  للكريكيت �شمن 
الدراجة الهوائية، الذين ترتاوح اأعمارهم من عامني اإىل 12 عاًما، اإمكانية 

امل�شاركة يف فعالية خا�شة بالعائالت م�شاء يوم اجلمعة 18 فرباير.
وتنطلق فعاليات حتدي برامي ميديكال �شينرت للدراجني ال�شغار على امل�شار 
الدائري يف مدينة دبي الريا�شية، مبا يتيح لل�شغار ركوب الدراجة الهوائية 
من  للمزيد  املمتعة،  الريا�شة  ه��ذه  واختبار  اآمنة  اأج���واء  يف  العائلية  برفقة 
https:// :املعلومات حول كيفية م�شاركة ال�شغار يف الفعالية، يرجى زيارة

./cyclechallenge.ae
الزمن  اإخ���ت  ف���ون  ب��اخ��وف��ن  وه��ي��ل��ي  بيبيكاكي�س  �شتيفن  ال���دراج���ان  و���ش��ج��ل 
الأ�شرع يف اجلولة التح�شريية اخلتامية للحدث الرئي�شي، لكل من الرجال 
 85 البالغة  املحددة  اجلولة  م�شافة  �شتفني  اجتاز  الرتتيب،  على  وال�شيدات 
، فيما حققت هيلي زمًنا قدره   1:57:31.13 كيلومرًتا خالل زمن قدره 

و2:01:54.57.

الدراجات  ريا�شة  ع�شاق  التح�شريية، يرتقب  فعاليات اجلولت  اختتام  ومع 
الهوائية يف ال��دول��ة ���ش��ارة ب��داي��ة حت��دي دب��ي غ��ران ف��ون��دو �شبين�س دب��ي 92 
يف  الأ�شفر  القمي�س  ارت��داء  على  املناف�شة  تنطلق  حيث  الهوائية،  للدراجات 

ال�شباق النهائي لهذا العام.
يف  ال��رج��ال  لفئة  الأ�شفر  القمي�س  �شيمب�شون  جريجوري  ال���دراج  وي��رت��دي 
توري  مناف�شيه  على  متقدًما  الهوائية،  للدراجات   92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي 

اأوكونل، و�شتيفن بيبيكاكي�س على �شلم الرتتيب.
اإملريا  على  متقدمة  الأ�شرع  الزمن  خاطري  بابيتا  حققت  ال�شيدات،  فئة  ويف 

بوليفيلو.
19 فرباير،  بتاريخ  الذي يقام  العام  ل�شباق هذا  التنازيل  العد  ومع انطالق 
يرتقب الدراجون ب�شوق خو�س غمار هذا التحدي املمتع، كما ميكن للراغبني 
كيلومرًتا،   92 البالغة  مب�شافته  الرئي�شي  ال�شباق  مناف�شات  يف  بامل�شاركة 
عرب  الت�شجيل  كيلومرًتا،   40 م�شافته  البالغة  رايد  اأوت  ويل  ليف  �شباق  اأو 

www.cyclechallenge.ae :املوقع

برامي ميديكال �شينرت للدراجني ال�شغار: اجلمعة 18 فرباير
حتدي �شبين�س دبي 92 دبي للدراجات الهوائية وليف ويل اآوت رايد: ال�شبت 

فرباير  19
يقام حتدي �شبين�س دبي 92 للدراجات الهوائية بال�شراكة بني كل من �شبين�س 
دبي وجمل�س دبي الريا�شي واإذاعة دبي 92 ، وهو واحد من اأرقى الفعاليات 
الريا�شية يف ال�شرق الأو�شط والتي ت�شتقطب اآلف الدراجني من جميع اأنحاء 
العامل. ويعد التحدي فر�شة مثالية للدراجني املبتدئني من اأ�شحاب اخلربة 
للعام  ال��ت��ح��دي  �شمن  الق�شرية  للم�شافات  م�شار  دم��ج  مت  حيث  الب�شيطة، 
2022 اإىل جانب قرية الفعالية وجتربة ال�شيافة التي �شتوفر جتارب فريدة 

للم�شاركني وعائالتهم واأ�شدقائهم.
جميع  يف  الالزمة  الح��رتازي��ة  التدابري  اتخاذ  على  املنظمة  اجلهة  وحتر�س 
وحماية  اجلمهور  �شالمة  ل�شمان  الرئي�شي  وال�شباق  التح�شريية  اجل��ولت 
اجلميع من فريو�س كورونا. و�شتتم م�شاركة املزيد من التفا�شيل ب�شكل فردي 

مع كل م�شارك قبيل الفعالية.

•• اأبوظبي –الفجر:

 ا�شت�شافت حلبة مر�شى يا�س �شباقات 
اأكرث بطولت  بطولت جمموعة من 
الإقليمية  ال�شيارات  �شباقات  ريا�شة 
والدولية ت�شويًقا ومتعة، ومن �شمنها 
فورمول4  لبطولة  ال�شاد�س  املو�شم 
الإم���������������ارات، وب����ط����ول����ة ال����ف����ورم����ول 

الإقليمية الأ�شيوية.
فورمول4  بطولة  فعاليات  واأقيمت 
اجلائزة  �شباق  م�شار  على  الإم�����ارات 
الكربى للفورمول1 يف حلبة مر�شى 
ي��ا���س ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي������ام، حيث 
11 فريًقا  �شائًقا ميثلون   27 خا�س 
ملو�شم  الفتتاحية  اجل��ول��ة  مناف�شات 
2022 من البطولة التي تعتمد لأول 
مرة يف م�شريتها اجليل الثاين لهيكل 
تي421- تاتو�س، وحقق اأندريا كيمي 
راي�شينج  برميا  فريق  من  اأنتونيللي 
الأول����ني،  ال�شباقني  يف  الأول  امل��رك��ز 
اإنرثابوفا�شاك  تا�شانابول  حقق  فيما 
الفوز  موتور�شبورت  بي  اإم  فريق  من 
يف ال�شباق الثالث، كما اأحرز فريق بي 
لأول  ي�شارك  ال��ذي  راي�شينج،  اإم  اإت�س 

مرة يف البطولة، فوزه الأول فيها عن 
طريق ال�شائق تايلور بارنارد.

انت�شارين  ت�شجيله  بعد  اأن��دري��ا  ق��ال 
متتالني على م�شار حلبة مر�شى يا�س 
املناف�شة  "كانت  اجل��دي��د:  بت�شميمه 
على اأ�شدها، كما �شاهم امل�شار يف ذلك 
ب�شكل كبري لن�شيابيته وعر�شه، مما 
ال��ت��ج��اوز وي�شهلها،  ي��زي��د م��ن ف��ر���س 
من  ي��زي��د  وت�شميمه  رائ���ع  م�شار  اإن���ه 

حما�شة ال�شباقات".
باملوقع  ت��ا���ش��ان��اب��ول  ظ��ف��ر  اأن  وب���ع���د 

الأول على �شبكة النطالق يف ال�شباق 
الفتتاحي، واجه م�شكلة يف النطالق 
ليرتاجع اإىل املركز الأخري، ويت�شدر 
اإيدن نيت من فريق اأبوظبي لل�شباقات 
اأكرث  �شهد  ال��ذي  ال�شباق  يف  املناف�شة 

املناف�شات تقارًبا يف م�شرية البطولة.
وع��ل��ق ت��ا���ش��ان��اب��ول ح���ول اأدائ����ه خالل 
اأداوؤنا  :"كان  الأ���ش��ب��وع:  نهاية  عطلة 
ج���ي���ًدا، ب����ذل ال��ف��ري��ق ج���ه���وًدا كبرية 
ومتكننا من حتقيق ال�شرعة املن�شودة، 
مع  للتكيف  ف���رتة  الأم����ر  ا���ش��ت��غ��رق��ن��ا 

تت�شمن  اتلتي  اجل��دي��دة  ال��ت��غ��ي��ريات 
هيكل ال�شيارة وت�شميم امل�شار، ولكننا 
�شعداء مبجرى الأمور". وعرب اأندريا 
خط نهاية ال�شباق الفتتاحي متقدًما 
ثانية   0.003 ق����دره  زم��ن��ي  ب���ف���ارق 
على  م��ت��ق��دًم��ا  مناف�شيه،  اأق����رب  ع��ل��ى 
ك���ل م���ن اإي�����دن ن��ي��ت ال����ذي ح���ل ثانًيا 
جامي�س  املبتدئ  الأ�شرتايل  وال�شائق 
اأح��رز املركز الثالث يف  ال��ذي  وارت���ون 
ال�شيارات  �شباقات  يف  له  م�شاركة  اأول 
ف����ري����ق برميا  م����ع  امل���ق���ع���د  اأح������ادي������ة 

راي�����ش��ي��ن��ج. ول���ن ي��ت��م��ك��ن اأن���دري���ا من 
الثانية  اجلولة  مناف�شات  يف  امل�شاركة 
من بطولة فورمول4 الإم��ارات التي 
ت��ت��وج��ه اإىل ح��ل��ب��ة دب���ي اأوت�������ودروم يف 
عطلة هذا الأ�شبوع، حيث تقام �شباقات 
مناف�شات  وتتوا�شل  الثانية،  اجلولة 
البطولة يف اجلولتني الثالثة والرابعة 
يف دبي، لتتوجه بعد ذلك جمدًدا اإىل 
حلبة مر�شى يا�س حيث تقام مناف�شات 
اأوىل  يف  اأم�������ا  اخل���ت���ام���ي���ة.  اجل����ول����ة 
الإقليمية  الفورمول  بطولة  ج��ولت 

ت�����ش��م��ن��ت ثالثة  وال����ت����ي  الآ����ش���ي���وي���ة 
�شيبا�شتيان  من  كل  ف�شجل  �شباقات، 
مونتويا، من فريق مومباي فالكونز، 
وج��اب��ري��ي��ل ب��ارت��ول��ي��ت��و، م��ن ف��ري��ق 3 
ميني،  وجابرييل  تيكنولوجي،  واي 
م��ن ف��ري��ق ه��ا تيك ج���راد ب���ري، فوًزا 
مونتويا  وت���ق���دم  م��ن��ه��م.  ك���ل  ب��ا���ش��م 
ال�شباق  انطالق  �شبكة  على  مناف�شيه 
منذ  جم��ري��ات��ه  على  م�شيطًرا  الأول 
العديد  ال�شباق  و�شهد  البداية،  �شارة 
م��ن الأح������داث وال���ت���ج���اوزات، ليحرز 

الأول  ف���وزه  فالكونز  مومباي  �شائق 
املقعد  اأح��ادي��ة  ال�����ش��ي��ارات  �شباقات  يف 
ال�شباق  و���ش��ه��د  الأم�����ان،  ���ش��ي��ارة  وراء 
جمدًدا،  الأم���ان  �شيارة  دخ��ول  الثاين 
لتخرج قبل اللفة الأخرية من ال�شباق 
بورتوليتو  خ��الل��ه��ا  ت�����ش��دى  وال���ت���ي 
فلوك�شا  ل��وري��ن��زي  زم��ي��ل��ه  مل���ح���اولت 
احتل  ال��ف��وز. كما  التجاوز حم��رًزا  يف 
لل�شباقات،  اأب���وظ���ب���ي  ف��ري��ق  ���ش��ائ��ق��و 
القبي�شي مواقًعا  واآمنة وحمدة  خالد 
الأوائ��ل بعج  الع�شرة  ال�شائقني  �شمن 

الثاين  البطولة  �شباق  يف  ق��وي  اأداء 
خالل عطلة الأ�شبوع. ويرتقب ع�شاق 
من  مميًزا  مو�شًما  ال�شيارات  ريا�شة 
والإقليمية  املحلية  الريا�شة  فعاليات 
والدولية يف حلبة مر�شى يا�س، حيث 
من  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة  مناف�شات  ت��ق��ام 
�شل�شلة �شباقات يا�س من 17 اإىل 20 
�شرتيت  �شوبر  يا�س  وحت��دي  فرباير، 
وغريها  للدريفت،  الإم��ارات  وبطولة 
ال�شيارات  و���ش��ب��اق��ات  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 

امل�شوقة.

•• ال�صارقة-الفجر

ينظم احتاد امل�شارعة واجلودو وبالتعاون مع نادي ال�شارقة 
ال�شبت املقبل 29 يناير  النادي فرع احلزانة" يوم  "ب�شالة 
احلايل، بطولة الإمارات لالأ�شبال وال�شباب للجودو املقامة 
الحتاد،  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  برعاية 
وبدعم من  جمل�س ال�شارقة الريا�شي، والتي تاأتي اإقامتها 
وقد   ،  2022 –  2021 مل��و���ش��م  الحت����اد  ب��رن��ام��ج  �شمن 
م�شاء  ال��ب��ط��ول��ة   تلك  يف  للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  اأغ��ل��ق 
وحددت  لع��ب��ا..   100 ح���وايل  �شمت  وال��ت��ي  الأول  اأم�����س 
امليزان  اإج���راء  �شاعة   24 ب�  انطالقتها  ي�شبق  اأن  الالئحة 

والقرعة، مع التاأكيد علي الإجراءات الحرتازية والتدابري 
اللجنة  وا���ش��رتط��ت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  م��ن  للحد  الوقائية 
�شلبية  ،بنتيجة   PCR خم��ربي  فح�س  ���ش��رورة  املنظمة 

مده ل تزيد عن 96 �شاعة لكل امل�شاركني يف البطولة .
اليوم الواحد  التي تقام بنظام  وتنطلق مناف�شات البطولة 
الأدوار  ن����زالت  وب��ع��ده��ا  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة،  الأدوار  بت�شفيات 
الأوائل  الفائزين  وت��ك��رمي  التتويج  مرا�شم  ث��م  النهائية، 
تنظيمها  على  الحت��اد  يحر�س  التي  املناف�شات،  اخلتام  يف 
ب��ه��دف اك��ت�����ش��اف امل���واه���ب ال���واع���دة يف ك���ل م��و���ش��م، دعماً 
والتي بدورها   ، الوطنية ملختلف فئات اجلودو  للمنتخبات 
حتت�شنها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  للم�شاركة  ت�شتعد 

، ويقوم  القادم   2022 الأردنية عمان يف مار�س  العا�شمة 
اجلهاز الفني للمنتخبات العمرية مبتابعة البطولة لر�شد 
املواهب الواعدة اجلديدة التي ميكن رفد املنتخب بها حيث 
ت�شتهدف مثل تلك البطولت  العمرية التي متثل م�شتقبل 
اللعبة.  وكان �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد 
التزامها  امل�شارعة واجل��ودو، قد حث اجلميع على �شرورة 
ال�شابقة،  البطولت  خالل  حدث  كما  الوقائية  بالتعليمات 
ال��ق��در خالل  ب��ذات  ب��الإج��راءات  اأن يكون التقيد  وم��وؤم��اًل 
تلك البطولة،وجدد �شكره ملجل�س ال�شارقة الريا�شي ونادي 
دعم  يف  ت�شهم  ظلت  التي  املعنية  اجل��ه��ات  وك��اف��ه  ال�شارقة 

م�شرية اللعبة.

اختتام فعاليات اجلولت التح�صريية ا�صتعداًدا لتحدي �صبين�س دبي 92 للدراجات الهوائية

�صمن فعاليات �صل�صلة �صباقات يا�س

انطالق مناف�صات بطولتي فورمول4 الإمارات والفورمول الآ�صيوية الإقليمية يف حلبة مر�صى يا�س

احلدث الرئي�صي لهذا العام، واملقرر عقده يف 19 فرباير، م�صاركة اأكرث من 1000 دراج  • ي�صهد 
• اإ�صافة فئة حتدي برامي ميديكال �صينرت للدراجني ال�صغار الذين ترتاوح اأعمارهم بني عامني و12 عاما الذي يقام يف ا�صتاد دبي الدويل للكريكيت يوم اجلمعة 18 فرباير

• جريجوري �صيمب�صون وبابيتا خاطري يقودان كوكبة الدراجني والدراجات يف ال�صباق

انطالق بطولة نادي �صباط �صرطة دبي للتن�س ال�صارقة ت�صت�صيف بطولة الإمارات لالأ�صبال وال�صباب للجودو 
يوم  غد اجلمعة مب�صاركة 48 لعبًا ولعبة
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الفجر الريا�ضي

�شيواجه ث��الث��ة م��ن اأك���رب جن��وم ك��رة ال��ق��دم يف 
الأوروغويانيان  اجل��ن��وب��ي��ة،  واأم���ريك���ا  ال���ع���امل 
واإدين�شون كافاين والت�شيلياين  لوي�س �شواري�س 
الغياب عن نهائيات  اإمكانية  �شان�شي�س  األك�شي�س 
كاأ�س العامل 2022 يف قطر، مع دخول ت�شفيات 

اأمريكا اجلنوبية مراحلها النهائية.
والأرجنتني  نقطة(  الربازيل )35  ومع �شمان 
على  منتخبات  �شبعة  تت�شارع  لتاأهلهما،   )29(
اآخ����ر م��ق��ع��دي��ن ت��ل��ق��ائ��ي��اً م��ن ال��ت�����ش��ف��ي��ات وذلك 
خام�س  اأن  علماً  النهاية،  من  مراحل  اأرب��ع  قبل 
قارة  مع خام�س  دولياً  الرتتيب يخو�س ملحقاً 

اآ�شيا يف حزيران/يونيو.
وكافاين  �شواري�س  اأوروغ����واي  من  كل  وتتخلف 
وت�شيلي �شان�شي�س، بفارق نقطة واحدة عن املركز 
كولومبيا  ح��ال��ًي��ا  ال���ذي حتتله  احل��ا���ش��م  ال��راب��ع 
والتي تت�شاوى مع البريو اخلام�شة )17 نقطة 

من 14 مباراة(.
وقال كافاين عند و�شوله اإىل الأوروغواي الأحد 
بعد م�شاهمته بفوز مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي 
-1�شفر على و�شت هام يف نهاية ال�شبوع املا�شي 
ا�شطررنا  الت�شفيات،  الأحيان يف  "يف كثري من 

اإىل ا�شتخدام الآلت احلا�شبة".
وتابع "يف اأوقات اأخرى كان الو�شع اأكرث هدوًءا 
الآن، ���ش��ع��ب. ل ميكننا  ول��ك��ن ه���ذا ه��و احل���ال 
اإىل احل�شول  ون��ح��ت��اج  ال��ن��ق��اط  حت��م��ل خ�����ش��ارة 
على اأكرب عدد ممكن". حتتل الأوروغواي حالًيا 
من  نقطة   16( الت�شفيات  يف  ال�شابع  امل��رك��ز 

وقد عمدت اأخرياً اىل ا�شتبدال مدربها   )14
النافذة الخرية من  انتهاء  بعد  التاريخي 

املباريات يف ت�شرين الثاين/نوفمرب.
اأو�شكار  ق�شاها  قيا�شية  ف��رتة  وبعد 

املنتخب  راأ��������س  ع���ل���ى  ت���اب���اري�������س 
الوروغ�������وي�������اين ط�������وال 15 

من�شبه  من  اأقيل  ع��اًم��ا، 
عقب اأربع هزائم 

و�شّجل  ه��دًف��ا   11 الفريق  فيها  تلقى  متتالية 
هدًفا واحًدا يف املقابل.

وحّل مكان تاباري�س، دييغو األون�شو الذي �شيقود 
طموحات الوروغويانيني ببلوغ مونديال قطر.

اأوروغ�������واي، بطلة ال��ع��امل م��رت��ني يف  ومل ت��غ��ب 
العام  منذ  العامل  كاأ�س  عن  و1950،   1930

.2006
و�شيخو�س منتخب "ل �شيلي�شتي" مباراة حذرة 

ي�شت�شيف  ان  قبل  اخلمي�س  ال��ب��اراغ��واي  ام���ام 
فنزويال التي تعترب البلد الوحيد الذي ل ميلك 

اي حظوظ يف التاأهل بني املنتخبات الع�شرة.
الوحيد  لي�س  الوروغ���وي���اين  املنتخب  اّن  غ��ري 

الذي يعي�س هاج�س عدم التاأهل.
لالن�شمام  الأق��رب  الإك����وادوري  املنتخب  يعترب 
حيث  النهائيات،  يف  وال��ربازي��ل  الرج��ن��ت��ني  اىل 
ي��ت��ق��دم ب���ف���ارق ���ش��ت ن��ق��اط ع���ن امل���رك���ز الرابع، 

والثامن  ال��راب��ع  ب��ني  ال��ف��ارق  يبلغ  ح��ني  يف 
نقطتني فقط.

عددا  الت�شيلياين  املنتخب  عن  �شيغيب 
النافذة  ال��ب��ارزي��ن خ��الل  م��ن جنومه 
املقبلة، ويف طليعتهم لعب و�شط انرت 
ميالن اليطايل اأرتورو فيدال ب�شبب 
اإث��ر تلقيه بطاقة حمراء يف  الإي��ق��اف 
التي خ�شرها منتخب  املباراة الخرية 

ب����الده ام����ام الك������وادور 

�شفر2-، وقد تلقى املنتخب اخباًرا اخرى غري 
���ش��ارة بغياب ث��الث��ة لع��ب��ني ج��دد ع��ن مواجهة 

الرجنتني ب�شبب ال�شابة بفريو�س كورونا.
فران�شي�شكو  النكليزي،  واتفورد  دخل مدافع  اإذ 
فيما  ب��اإن��ك��ل��رتا،  ال�شحي  احل��ج��ر  يف  �شيريالتا 
وجون  اإي�شال  ماوري�شيو  فح�س  اإيجابية  تبني 

ميني�شي�س عند و�شولهما اىل �شانتياغو.
بوليفيا  على  �شيفة  ت�شيلي  و�شتحّل 
بنقطة  ع��ن��ه��ا  ت��ت��خ��ل��ف  ال���ت���ي 
����ش���ب���اط/  1 يف  واح�����������دة، 

فرباير.
الك�����وادور فر�شة  ومت��ل��ك 
ح�شم تاأهلها اىل املونديال 
ال��ق��ط��ري الأ���ش��ب��وع املقبل 
جميع  �����ش����ّب����ت  ح�������ال  يف 

النتائج يف م�شلحتها.
وت�������ش���ت�������ش���ي���ف الك����������وادور 
الربازيل  نظريتها 
يغيب  ال���ت���ي 

عنها نيمار امل�شاب، اخلمي�س، قبل ان حتّل �شيفة 
على البريو بعدها بخم�شة اأيام.

الأرجنتيني  الك����وادوري،  املنتخب  م��درب  وق��ال 
زلنا  ما  لكننا  قريبون  "نحن  األ��ف��ارو  غو�شتافو 
امل��ب��اراة لأن  اإن��ه��اء  وه��و  �شيء  اأ�شعب  اإىل  نفتقر 

اأمامنا بع�س املباريات ال�شعبة".
مباراتهم  خو�س  الك���وادوري���ني  على  و�شيتعنّي 
ب�شبب  جمهور  دون  م��ن  ال�شامبا  منتخب  ام��ام 
اجراءات مكافحة كوفيد19- يف البالد، رغم اّن 
الحتاد الكوادوري قام مبحاولة اأخرية بتقدمي 

ال�شماح  اأج��ل  م��ن  العليا  ال�شلطات  اإىل  طلب 
ل��ل��ج��م��ه��ور ب��ح�����ش��ور امل����ب����اراة ع��ل��ى ملعب 

ديلغادو". با�س  "رودريغو 
من  وبوليفيا  بريو  كولومبيا،  وُتعد 

بينها  تف�شل  منتخبات  �شتة  ب��ني 
تبتعد  ف��ي��م��ا  ف���ق���ط،  ن��ق��ط��ت��ان 

بنقطتني  ال����ب����اراغ����واي 
وحتتاج  اإ�شافيتني 

ن�����ت�����ائ�����ج  اىل 

ت��ع��ادلت يف  ال��ت��اأه��ل بعد �شبعة  اف�شل م��ن اج��ل 
مباراة.  14

ثالثة منتخبات فقط هي الربازيل بطلة العامل 
خم�س مرات )رقم قيا�شي( والرجنتني )مرتان( 
لت�شفيات  حت�شرياتها  ب����داأت  ال��ت��ي  وف��ن��زوي��ال 
2026 بتعيني م��درب جديد هو  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
اأي  ميلكون  ل  ب��ي��ك��رم��ان،  خو�شيه  الرجنتيني 
غياب  ورغ���م  الت�شفيات.  ه��ذه  يف  اإ���ش��ايف  ح��اف��ز 
لع������َب������ي ب�����اري�����������س ����ش���ان 
الفرن�شي،  ج����رم����ان 
والرجنتيني  نيمار 
ليونيل مي�شي، فال 
يخو�س  اأن  ي��ت��وق��ع 
العريقان  املنتخبان 
بطريقة  مباراتيهما 

مت�شاهلة.
الربازيلي  املعلق  وق��ال 
باولو كالكادي من قنوات 
الريا�شية  دي��������زين 
لوكالة فران�س بر�س 
"يف املباريات القليلة 
يقوم  ل���ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة، 
اأي مدرب بالكثري من 

التجارب".
اإىل  بحاجة  "اإنهم  وت��اب��ع 
والعمل  م��ع��ي��ن��ة  ق���ن���اع���ات 
ما  ه���ذا  اأن  واأع��ت��ق��د  عليها، 
تيتي  ال���ربازي���ل���ي  ���ش��ي��ف��ع��ل��ه 
ليونيل  والأرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي 
"اإنهم  اأ����ش���اف  ���ش��ك��ال��وين. 
يوؤمنون بالعمل التكتيكي 
مي�شي  ب������دون  اأو  م����ع 

ونيمار".

•• اأبوظبي – رم�صان عطا  

ت��اأه��ل 90 م��ق��ات��ال وم��ق��ات��ل��ة، من 
ج��ن�����ش��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ل���ل���دور ن�شف 
للفنون  العامل  بطولة  يف  النهائي 
للكبار  للهواة  املختلطة  القتالية 
وال�����ش��ب��اب، ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت مظلة 
وبرعاية  للعبة  ال����دويل  الحت����اد 
جم���ل�������س اأب����وظ����ب����ي ال���ري���ا����ش���ي ، 
واحت��اد الإم��ارات للجوجيت�شو وال� 
الريا�شية،  باملز  و�شركة   ،mma
من  املقاتلني  من   550 مب�شاركة 

دولة.    60
النهائي  رب���ع  م��ن��اف�����ش��ات   ���ش��ه��دت 
التي  احل��دث  من  الثالث  اليوم  يف 
جوجيت�شو"،  اأرينا  ب�شالة  اأقيمت 
�شاعات،   7 م��ن  اأك���رث  ا���ش��ت��م��رت  و 
ومقاتلة،  مقاتال   180 مب�شاركة 
قائمة  و�شكلت  الأوزان  خمتلف  يف 
وتناف�شاً  مميزاً  ح�شوراً  ال�شيدات، 

قوياً.  
وتقام اليوم مناف�شات ن�شف نهائي 
وتنطلق  اأقفا�س   4 على  البطولة 

11 وي��ت��وق��ع اأن  يف مت���ام ال�����ش��اع��ة 
املتاأهلني  رغبة  ظل  يف  قوية  تاأتي 
وح�شد  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  ال��و���ش��ول 

امليداليات.  
وح�شر البطولة �شعادة حممد بن 
دملوك الظاهري ع�شو جمل�س اإدارة 
اإحتاد الإمارات للجوجيت�شو رئي�س 
جلنة الفنون القتالية، الربيطاين 
كريث براون رئي�س الحتاد الدويل 
املختلطة، و فوؤاد  القتالية  للفنون 
)باملز  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر  دروي�����س 
الريا�شية( ، وحممد قمرب رئي�س 

القتال  ل��ف��ن��ون  ال��ب��ح��ري��ن  احت�����اد 
احلو�شني  جا�شم  حممد  املختلط، 
القتالية  الفنون  جلنة  ع��ام  اأم���ني 

املختلطة.  

ــمــة  تــعــكــ�ــس قــــــدرة الــعــا�ــص
اأبوظبي

واأعرب فوؤاد دروي�س ع�شو جمل�س 

القتالية  ال���ف���ن���ون  جل���ن���ة  اإدارة 
ل�شركة  التنفيذي  املدير  املختلطة 
باملز الريا�شية عن �شعادته بالنجاح 
الكبري الذي حققته بطولة العامل 
املقامة  املختلطة  القتالية  للفنون 
للمرة  اأبوظبي  العا�شمة  يف  حاليا 
يناير   29 حتى  وت�شتمر  الأوىل، 

احلايل.

واأك��د دروي�����س  وج��ود  زي��ادة اأعداد 
امل�شاركني يف البطولة، حيث ما مت 
الإعالن عنه م�شاركته 521 لعبا 
ال���ع���دد الذي  ل��ك��ن  60 دول����ة  م���ن 
و�شل الآن تخطى 550 لعبا من 
68 دولة الأمر الذي ميثل ا�شافة 

كبرية للبطولة ومتيز لها.
وتابع املدير التنفيذي ل�شركة باملز 

الريا�شية : على الرغم من ا�شناد 
تنظيم البطولة لالإمارات يف �شهر 
يف  متكنا  اأن��ن��ا  اإل  املا�شي  دي�شمرب 
ف���رتة 8 اأ���ش��اب��ي��ع م��ن ان��ه��اء كافة 
ال�شتعدادات والتجهيزات اخلا�شة 
قيا�شي،  اأم������ر  وه�����و  ب���ال���ب���ط���ول���ة، 

يح�شب ل�شجل اإجنازات اأبوظبي.
وي��ق��ول دروي�����س ف��خ��ورون بالعمل 

يف هذه البطولة التي تعك�س قدرة 
التنظيمية  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة 
الريا�شية  الفعاليات  واأه��م  لأك��رب 
بال�شورة  وخ���روج���ه���ا  ال���ع���امل،  يف 
ال���ت���ي ت��ل��ي��ق ب��ا���ش��م وم���ك���ان���ة دول���ة 

الإمارات يف خمتلف املحافل.
ووج��ه ف��وؤاد دروي�س ع�شو جمل�س 
القتالية  ال���ف���ن���ون  جل���ن���ة  اإدارة 

ل�شركة  التنفيذي  املدير  املختلطة 
التي  اجل��ه��ات  لكافة  ال�شكر  ب��امل��ز، 
العاملي  احل��دث  خ��روج  يف  �شاهمت 
دعم  اأن  معتربا  املبهرة،  بال�شورة 
واأبرز  اأه��م  اأح��د  الر�شيدة  القيادة 
الذي  النجاح لهذا احلدث  عوامل 
يليق با�شم دولة الإمارات، ويعك�س 

قدرتها التنظيمية.

نزاالت قوية يف مناف�صات اليوم الثالث

املونديال نهائي  ن�صف  اإىل  ي�صعدون  ومقاتلة  مقاتال   90
الر�صيدة اأحد اأهم واأبرز عوامل النجاح لهذا احلدث الذي يليق با�صم دولة االإمارات..  القيادة  دعم   : دروي�س  • فوؤاد 

للحاق بالربازيل واالأرجنتني      

معركة �صارية يف اأمريكا اجلنوبية بت�صفيات املونديال 



ي�صرتي 7 منازل بف�صل ادخار
يقول �شاب اأ�شرتايل ميتلك �شبع عقارات بقيمة 4 ماليني دولر، 
اإن كل ما ميلكه الآن هو بف�شل الدخار اأثناء العمل بدوام جزئي 

يف كنتاكي فرايد ت�شيكن.
بداأ ماركو�س هوروود يف ادخار الأموال وهو يف �شن الرابعة ع�شرة 
، وبعد 17 عاًما متكن من �شراء عدد من املنازل يف نيو �شاوث ويلز 

واأ�شرتاليا الغربية وت�شمانيا وجنوب اأ�شرتاليا وكوينزلند.
وقد اختار هوروود، منازل قدمية يف مناطق رخي�شة وبعيدة عن 
مراكز املدن، اإذ اأنه ا�شرتى منزًل يف منطقة بنغل هوبارت، وكان يف 
حالة مزرية اآنذاك، قبل اأن يقوم بتحديثه ليت�شاعف �شعره ثالث 

مرات على مدى ال�شنوات القليلة املا�شية.
وقال هوروود متحدثاً عن جتربته: " اتبعت ا�شرتاجتية تتمثل يف 
�شراء العقارات يف وليات خمتلفة، واخرتت العقارات التي ميكنني 

تغطية اأق�شاط رهنها العقاري.
 ، ، وهو الآن طالب دكتوراة يف جامعة ديكني  ب��داأ ال�شيد ه��وروود 
الدخار عندما كان يبلغ من العمر 14 عاًما اأثناء عمله يف كنتاكي 
فرايد ت�شيكن يف �شيدين ، حيث كان يك�شب 6 دولرات يف ال�شاعة.

ر�صد ن�صر نادر يف ولية مني الأمريكية 
اأثار نوع نادر من الن�شور اإعجاب ع�شاق الطيور وحرية العلماء منذ 
و�شوله اإىل ولية مني الأمريكية ال�شهر املا�شي. وقد ل يكون هذا 

الطائر يف عجلة من اأمره للمغادرة.
اأواخ��ر دي�شمرب بعد توقف  وو�شل ن�شر البحر �شتيلر اإىل مني يف 
ومكث  ���ش��ه��ر.  م��ن  اأك����رث  ق��ب��ل  ما�شات�شو�شت�س  ولي����ة  يف  ق�����ش��ري 
املئات  ويجذب  والبط  الأ�شماك  ياأكل  للولية  ال�شرقي  بال�شاحل 

من م�شاهدي الطيور من اأنحاء العامل.
وموطنه  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  اآلف  ب�شعة  البحر  ن�شر  اأع���داد  تبلغ 
اآ�شيا مبا يف ذلك رو�شيا واليابان، وي�شل  الأ�شلي هو �شمال �شرق 

طول جناحيه اإىل ثمانية اأقدام )2.4 مرت(.
وقال دوغ هيت�شكوك�س عامل الطبيعة يف مني اأودوبون، اإن الطائر 
الوا�شح على الإط��الق �شبب  ي��زال من غري  بعيد عن م�شاره ول 
قدومه اإىل هنا، م�شيفا اأن الطائر ل يبدو اأنه ميثل اأي نوع من 
ويعي�س  وف��رية  غذائية  اإم���دادات  لديه  الطائر  اأن  وذك��ر  اخلطر. 
اأنه  اإىل  م�شريا  الأ�شلي،  ملوطنه  كبرية  بدرجة  م�شابه  موطن  يف 
ي�شعر  اأنه  اإل  الأ�شلي  اإىل موطنه  النهاية  اأن يعود يف  املمكن  من 

بالرتياح حتى الآن يف مني.

يحطم ع�صرات الأرقام القيا�صية يف 52 اأ�صبوعا
باإجناز  الأ�شبوع،  هذا  الأمريكية،  اأيداهو  ولي��ة  من  �شاب  احتفل 

مميز متثل با�شتكماله حتطيم 52 رقما قيا�شيا يف 52 اأ�شبوعا.
ومت���ّك���ن دي��ف��ي��د را�����س م���ن حت��ط��ي��م 52 رق��م��ا ق��ي��ا���ش��ي��ا يف �شجل 
اأ�شبوع  كل  يف  رق��م  حتقيق  على  بالعمل  ب��داأ  بعدما  "غيني�س"، 
لدعم  ت��رم��ي  م���ب���ادرة  �شمن  را����س  خ��ط��وة  وج����اءت   .2021 �شنة 
يف  والعلوم  والريا�شيات  والهند�شة  التكنولوجيا  لتعّلم  الرتويج 
را�س  اآي" لالأنباء. وتعاون  "يو بي  املدرا�س، ح�شبما ذكرت وكالة 
يف الأرقام التي حطمها مع جريانه الذين كانوا ي�شاعدونه اأثناء 
الأرقام  اأ�شعب  اأن  ب�"غيني�س". واعترب  بالتجارب اخلا�شة  قيامه 
القيا�شية التي �شجلها، كان تقطيع اأكرب عدد من �شرائح الكيوي 

يف دقيقة واحدة با�شتخدام �شيف �شاموراي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هذه هي الق�صة الكاملة ل� »املومياء احلامل«
"م�شروع  �شمن  حامل  م�شرية  مومياء  اأول  اكت�شاف  بخرب  الإع���الم  و�شائل  �شّجت  املا�شي،  العام  من  اأب��ري��ل  يف 

مومياوات وار�شو"، وهي حمفوظة يف املتحف الوطني البولندي بالعا�شمة وار�شو.
ال�شهر اجلاري  الأثرية يف مطلع  العلوم  ن�شرت جملة  بعدما  للواجهة جم��ددا،  املومياء احلامل  ع��ادت ق�شة  وقد 
ع�شو  الآث��ار،  اأ�شعة  خبرية  �شليم،  �شحر  الدكتورة  القاهرة،  بجامعة  الت�شخي�شية  الأ�شعة  لأ�شتاذة  علمية  مقالة 

م�شروع املومياوات امل�شرية التابع لوزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية، تدح�س فيها فر�شية الباحثني البولنديني.
وافرت�س الفريق البولندي يف الدرا�شة الأوىل التي ن�شرت مبجلة العلوم الأثرية يف اأبريل املا�شي، اأّن امل�شح ال�شوئي 
ك�شف اأّن املومياء التي كان ُيعتقد اأنها لكاهن يف بادئ الأمر هي مومياء اأنثى و�شعت يف "التابوت اخلطاأ"، وبداخلها 
جنني عمره ما بني 26 اإىل 30 اأ�شبوعاً، واأّن الأم توفيت لأ�شباب غري معلومة. يف رّدها على الباحثني البولنديني، 
فّندت اخت�شا�شية الأ�شعة بجامعة القاهرة �شحر �شليم، الأ�شباب التي دفعتها اإىل العتقاد بعدم وجود جنني داخل 

املومياء.
"�شكاي نيوز عربية" اإنها عندما قراأت الدرا�شة العلمية املن�شورة يف العام املا�شي عن املومياء  وتقول �شليم ملوقع 
احلامل، مل ترد مطلقاً على و�شائل الإعالم حينها، وف�شلت الرد من خالل ن�شر مقال علمي يفّند الأخطاء التي 
وقع فيها علماء الآثار البولنديني، بح�شب راأيها؛ موؤكدًة "اأّن ما اعتربوه جنيناً هو يف احلقيقة عبارة عن لفائف 

ت�شتخدم يف التحنيط".
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تختار التعلق بوا�صطة �صعرها يف القطار! 
بينما  قطار  داخ��ل  �شعرها  من  معلقة  ل�شابة  م��ت��داول  فيديو  مقطع  اأث��ار 
يجل�س بقية الركاب على الكرا�شي حرية رواد مواقع التوا�شل الجتماعي.

معدين  بق�شيب  �شعرها  من  مربوطة  وهي  تتاأرجح  فتاة  الفيديو  واأظهر 
به ول  الواقفني حتى مي�شكوا  للركاب  القطار، ومعد  داخل عربات  مثبت 
يف  مت�شابكتان  و�شاقيها  هاتفها،  م�شاهدة  يف  منغم�شة  وك��ان��ت  ي�شقطوا، 
"ديلي ميل"، فاإن الفتاة بهلوانية رو�شية تدعى  الهواء. وبح�شب �شحيفة 
اأح��د قطارات  داخ��ل  اجل���اري  يناير   21 ي��وم  الفيديو  ت�شوير  داري��ن��ا، ومت 
�شانغهاي يف ال�شني. على اإثر ذلك، تلقت ال�شابة مكاملة من م�شوؤويل مرتو 

�شنغهاي، ي�شاألونها عما كانت تفعله وملاذا كانت معلقة من �شعرها.
اأذكر  اأن  اأري���د  اأم��ار���س ه��ذه احل��رك��ة منذ ن�شف ع��ام.  "اأنا  فقالت داري��ن��ا: 

اجلميع باأنها كانت خدعة خطرية ول ينبغي جتربتها".
و�شاركت املقطع عرب تطبيق "تيك توك" الن�شخة ال�شينية، بعد اأن مار�شت 
احلركة اخلطرية لأكرث من ن�شف عام. كما ن�شرت مقاطع مماثلة لعملية 
اأن حتظى بكل هذا الهتمام الذي ح�شلت عليه  تدربها، لكنها مل تتخيل 
النا�س  ودع��ت   ،2013 ع��ام  منذ  �شريك  كبهلوانية  داري��ن��ا  وتعمل  م��وؤخ��را. 
ال�شعر،  تعليق  حلقة  يف  �شعرها  ربط  يتم  اأن��ه  واأو�شحت  عر�شها،  مل�شاهدة 

ويتم توزيع وزن ال�شخ�س بالت�شاوي على فروة الراأ�س.

اإمييلي املجرمة يف�صح ازدواجية املجتمع الأمريكي
و�شوم   "Emily The Criminal" اأو  املجرمة"  "اإمييلي  فيلم  ت�شّدر 
تويرت وذلك ب�شبب الق�شية التي يناق�شها الفيلم الذي ُيعر�س لأول مّرة 
 30 ل�   20 "�شن دان�س" ال�شينمائي، حاليا يف الفرتة من  �شمن مهرجان 
بينيتو،  اإمييلي  دور  تلعب  والتي  ب��الزا،  اأوب��ري  بطولة  من  الفيلم  يناير. 
وي�شاركها ثيو رو�شي، الذي يلعب دور جوزيف، ومن تاأليف واإخ��راج جون 
باتون فورد. وتعاين اإمييلي يف الفيلم، من حياة �شعبة مليئة بالديون، التي 
بالإ�شافة  درا�شتها،  دفع م�شاريف  لعدم قدرتها على  �شدادها  ت�شتطيع  ل 
اجلنائي  �شجّلها  ب�شبب  ك��ام��ل  ب���دوام  عمل  اإي��ج��اد  على  قدرتها  ع��دم  اإىل 
"الب�شيط"، حيث اأُدينت يف جرمية اعتداء. وبح�شب موقع هوليوود ريبورتر 
العاملة،  الطبقة  واقع  الفا�شل بني  ال�شتار عن اخلط  يك�شف  الفيلم  ف��اإنَّ 
للعمل  يتطلعون  الذين  الأ�شخا�س  الراأ�شمالية  بها  تهزم  التي  والطريقة 
ق  ت�شوُّ �شبكة  عن  يخربها  ال��ذي  بجوزيف  اإمييلي  وتلتقي  قانوين.  ب�شكل 
ال�شاعة  يف  دولر   200 جني  من  متّكنها  والتي  اأجنلو�س  لو�س  يف  وهمية 
ومعرفات  ائتمان  بطاقات  خالل  من  الإلكرتونية  الأجهزة  بع�س  ل�شراء 
ق  مزّيفة يقّدمها و�شيط. وخالل الفيلم حتاويل اإمييلي ترك وظيفة الت�شوُّ
الوهمي مّرات عديدة اإل اأّنها تف�شل، ب�شبب ما تواجهه من اإحباطات خالل 
حماولت ح�شولها على وظيفة قانونية ب�شبب املرتبات املنخف�شة، وب�شبب 

ابن لينون يعر�س 
تذكارات �صخ�صية للبيع 
عر�س جوليان لينون للبيع يف املزاد 
ال�شخ�شية  ت��ذك��ارات��ه  م��ن  �شل�شلة 
غري  )رم���وز   "NFT" �شكل  على 
منتجات  وهي  لال�شتبدال(،  قابلة 
وبيعها  ����ش���راوؤه���ا  مي��ك��ن  رق��م��ي��ة 
"بلوكت�شاين"  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
باهتمام  وحتظى  الكتل(  )�شل�شلة 
�شيتيح  م���ا  ال���ف���ن،  ���ش��وق  ك��ب��ري يف 
الطالع  ال�"بيتلز"  ف��رق��ة  ملحبي 
للجمع.  اأخ���رى  قطع  ك���اأي  عليها 
واأب�����رز ال��ق��ط��ع ال��ت��ي ط��رح��ه��ا ابن 
جون لينون من جمموعته الأوىل 
دار  تنظمه  ال���ذي  امل����زاد  يف  للبيع 
7 �شباط- اأوك�شنز" يف  "جوليانز 
بتكنولوجيا  ن�شخة  ه��ي  ف��رباي��ر، 
مكتوبة  مالحظات  عن   "NFT"
جود"،  "هاي  لأغ��ن��ي��ة  ال��ي��د  بخط 
األف  و70   50 بني  قيمتها  وُت��ق��ّدر 
دولر. واأّلف اأغنية ال�"بيتلز" التي 
كانت معنونة بالأ�شل "هاي جول" 
 1968 ال���ع���ام  م��اك��ارت��ن��ي يف  ب����ول 
كان  ال��ذي  لينون  جوليان  ملوا�شاة 
انف�شال  بعد  �شعبة  ب��اأوق��ات  مي��ّر 

والده جون عن والدته �شينتيا.
بن�شخة  امل�����الح�����ظ�����ات  وت����ظ����ه����ر 
ر�����ش����وم  ����ش���ك���ل  ع����ل����ى   "NFT"
الكلمات  ُت����ك����َت����ب  اإذ  م���ت���ح���رك���ة 
يرافقها  ال�شفحة  على  تدريجياً 
لينون وهو  ب�شوت جوليان  تعليق 
التاريخي  ���ش��ي��اق��ه��ا  يف  ي�����ش��رح��ه��ا 
لينون  جوليان  وق��ال  والعاطفي. 
كنت  "اإذا  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
م�شرتياً ل يهّمني اأن اأرى ال�شورة 
مل�شة  اإ���ش��اف��ة  اأردت  ل��ذل��ك  ف��ق��ط. 
خ��ا���ش��ة م���ن خ����الل رواي������ة ق�شة 

�شغرية تتعّلق بال�شورة".

غوغل يحتفل بذكرى ميالد 
�صندريال ال�صا�صة العربية

ال��ب��ح��ث غوغل،  اح��ت��ف��ل حم����رك 
امل�شرية  ال���ف���ن���ان���ة  م���ي���الد  ب��ع��ي��د 
ال���راح���ل���ة ���ش��ع��اد ح�����ش��ن��ي ال����� 79، 
والذي ي�شادف يوم  اأم�س الأربعاء 
متعددة  الفنانة  ول��دت  يناير.   26
والتي  ح�����ش��ن��ي،  ����ش���ع���اد  امل����واه����ب 
الغناء،  واأج��ادت  التمثيل  احرتفت 
فن  ت��اأدي��ة  على  بقدرتها  ومت��ي��زت 
�شنة  ال���ق���اه���رة  يف  ال����ش���ت���ع���را����س، 
1943، وا�شتهرت بلقب "�شندريال 
وانطلقت  العربية".  ال�����ش��ا���ش��ة 
ال�شينما  عامل  يف  الراحلة  الفنانة 
ال�����ش��اد���ش��ة ع�شر  ت����زال يف  وه���ي ل 
م����ن ع���م���ره���ا، وذل������ك م����ن خالل 
و�شاركت  ونعيمة".  "ح�شن  فيلم 
النجمة يف 91 فيلما من اأ�شهرها: 
م�����ال ون�������ش���اء، م���وع���د يف ال�����ربج، 
����ش���غ���رية ع���ل���ى احل������ب، وال����زوج����ة 
وخلي   ،30 وال���ق���اه���رة  ال���ث���ان���ي���ة، 
اأعمال  اآخ��ر  بالك من زوزو. وك��ان 
"الراعي  ف��ي��ل��م  "ال�شندريال" 
عام  ع���ر����س  وال��������ذي  والن�شاء" 
ي�شرا،  بطولته  و�شاركها   ،1991
�شعاد ح�شني  توفيت  زك��ي.  واأحمد 
العا�شمة  2001، يف  يونيو   21 يف 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ل����ن����دن، يف ظ����روف 

غام�شة، عن عمر ناهز 58 عاما.

اإ�صابة اإلتون جون 
بكوفيد 

 ق���ال امل��غ��ن��ي وك��ات��ب الأغ����اين الربيطاين 
كورونا  بفريو�س  م�شاب  اإن��ه  ج��ون  اإل��ت��ون 
وا����ش���ط���ر ل���ت���اأج���ي���ل ب��ع�����س احل����ف����الت يف 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
الأعرا�س التي يعاين منها خفيفة وتوقع 
اأن يتمكن من ا�شتئناف جولته الوداعية يف 

مطلع الأ�شبوع.
باأغنيات مثل  ا�شتهر  ال��ذي  ج��ون،  ا�شتاأنف 
)روك����ت م����ان( و)ت��اي��ن��ي دان�����ش��ر(، جولته 
خ�شبة  اإىل  وع���اد  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  الفنية 
امل�شرح يف نيو اأورليانز بعد توقف دام قرابة 

عامني.
م��واع��ي��د جديدة  �شيحدد  اإن���ه  وق���ال ج��ون 
الأ�شبوع  ه��ذا  دال���س  يف  املوؤجلة  للعرو�س 
املنا�شب  الوقت  يف  يتعافى  اأن  يتوقع  لكنه 
قبل حفالته يف اآركن�شو يف مطلع الأ�شبوع.

تربعت حلبيبها بكلية فهجرها بعد العملية
اأملها  خيبة  ع��ن  ت��وك  تيك  م�شتخدمات  اإح���دى  ك�شفت 
اأنها  م��ن  ال��رغ��م  على  حبيبها  هجرها  اأن  بعد  ال�شديدة 
كولني  وقالت  حياته.  لإنقاذ  كليتيها  باإحدى  له  تربعت 
اإحدى  ال�شابق  حبيبها  على  عر�شت  اإنها  عاماً(   30( لو 
كليتيها لأنه كان يكافح من اأجل العي�س مع مر�س الكلى 
املزمن يف �شن املراهقة، ويف �شن 17 عاماً فقط، كان على 
اأن يخ�شع لعالج  ا�شمه  ال�شاب الذي مل يتم الك�شف عن 
خم�شة  من  باأقل  تعمل  كليته  اأن  واأخربها  الكلى،  غ�شيل 
يف املائة من قدرتها. وتقول كولني، من الوليات املتحدة، 
اأن  الختبارات  اأظهرت  اأن  بعد  التربع  ق��رار  اتخذت  اإنها 
كال ال�شابني كانا متطابقني، وتعافى كالهما متاًما بعد 
اأنهى  فقط،  اأ�شهر  ع�شرة  بعد  ولكن  الناجحة.  العملية 
عملية  يف  قدًما  بامل�شي  واتهمها  بينهما،  العالقة  ال�شاب 
اأح��د مقاطع  ب��ه. وق��ال��ت كولني يف  ال���زرع لتبدو ج��دي��رة 
هناك  ك��ان  اإذا  ما  ملعرفة  اختبار  اإج���راء  "قررت  الفيديو 
كنت  اأرغ���ب يف م�شاهدته مي��وت.  لأن��ن��ي مل  بيننا  تطابق 
اأن  كولني  اأو�شحت  لح��ق،  مقطع  ويف  للغاية".  متوترة 
العملية،  م��ن  اأ�شهر   7 بعد  تغريت  حبيبها  م��ع  عالقتها 
دمت عندما عاد اإىل املنزل من رحلة واعرتف بخيانتها  و�شُ
اأثناء الرحلة، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية. وبعد 
اإنه  العالقة، وقالت كولني  ال�شاب  اأنهى  اأخ��رى،  اأ�شهر   3
حظرها على جميع من�شات و�شائل التوا�شل الجتماعي 

وهي الآن ت�شارك ق�شتها احلزينة على تيك توك.

كامريات يف م�صرحة ت�صّور بعث زومبي
�شّورت كامريات الفيديو يف م�شرحة مدينة تفري الرو�شية 
عودة جثة اإىل احلياة. وقال اأ�شحاب الفيديو الذي ن�شر 
خربا  ولي�س  حقيقي  الفيديو  اإن  الإن��رتن��ت  �شبكة  على 
جثتان  عليهما  ت�شجى  طاولتني  الفيديو  واأظهر  مزيفا. 
ما  حل��ظ��ة  ويف  ال��ق��م��ا���س،  م��ن  قطعة  منهما  ك��ال  تغطي 
رفع اأحد املوتى يده من  حتت املالءة. وقام رجل ي�شعب 
اأو ال�شاقني  اأن الذراعني  عليه التحكم يف حركاته ويبدو 
 " لوكالة  اإدارة م�شارح تفري  توؤكد  بينما مل  ل تطيعانه. 
املنبعثة" وافرت�شت  "اجلثة  حول  نوفو�شتي" املعلومات 
الإدارة  با�شم  ناطق  وق��ال  م�شرحية.  جم��رد  ذل��ك  كل  اأن 
اإنه "ب�شكل عام، املوتى ل ي�شجون على الطاولت املغطاة 
مبا�شرة،  الت�شريح  قبل  عليها  و�شعهم  ويتم  مب���الءات. 

لذلك نعتقد اأن هذا كله خرب مزّيف على الأرجح."

�صفينة خدعت ركابها
ميامي  م��دي��ن��ة  اإىل  طريقها  يف  �شياحية  �شفينة  ك��ان��ت 
اإىل  طريقها  غ��رّيت  لكنها  الأم��ريك��ي��ة،  فلوريدا  ب��ولي��ة 

جزر البهاما.
اأ����ش���در الق�شاء  وج����اء ق����رار ق��ب��ط��ان ال�����ش��ف��ي��ن��ة ب��ع��دم��ا 
لرتاكم  نتيجة  ال�شفينة،  لتوقيف  م��ذك��رة  الأم���ريك���ي 
"�شي  �شبكة  اأوردت  ما  امل�شددة، على  الوقود غري  فواتري 
 Crystal" اإن اإن" الأمريكية. ويف حال وا�شلت ال�شفينة
ف�شيكون  ميامي،  مدينة  اإىل  م�شارها   "Symphony
الأمريكية.  ال�شلطات  اأي����دي  ع��ل��ى  امل�����ش��ادرة  م�شريها 
ولذلك، حّول طاقم ال�شفينة امل�شرية نحو ميناء بيميني 
ما  را�شية هناك، بح�شب  ت��زال  ل  البهاما، حيث  يف جزر 

يظهر موقع تتبع حركة ال�شفن.

الولدة على �صوت فريوز.. الأم املغنية تروي ق�صة الفيديو
اإىل  ال���غ���ن���اء  غ���ن���اء، وحت�����ول  اإىل  حت����ول اخل�����وف 
التوا�شل  �شفحات  على  انت�شر  م��ا  ���ش��رع��ان  اأم���ل، 
الجتماعي، ب�شوت الأم بيرتا لي�شع، من بلدة دير 
الأحمر يف منطقة البقاع اللبنانية، التي غنت اأثناء 
الولدة ولقيت �شهرة كبرية على مواقع الإنرتنت.

اأغنية  ت���وؤدي  لبنانية  ل�شّيدة  فيديو  مقطع  وك��ان 
رائع  ب�شوت  ف���ريوز  لل�شيدة  النا�س"  "�شاألوين 
واإح�شا�س عال، وقد �شاركها الطبيب بذلك، داخل 
غرفة العمليات اأثناء الولدة يف اإحدى م�شت�شفيات 
م��دي��ن��ة زح��ل��ة يف ال��ب��ق��اع ال��ل��ب��ن��اين ت�����ش��در مواقع 

التوا�شل الجتماعي يف لبنان يوم الثنني .
التوا�شل  م��واق��ع  رواد  ا�شتح�شان  الفيديو  ول��ق��ي 
معنى  يحمل  مب�شهد  فرحهم  ع��ن  ع���ربوا  ال��ذي��ن 
ل��الأم��ل يف ب��ل��د جت��ت��اح��ه اأخ���ب���ار ال��ي��اأ���س، وب�شوت 
ومب�شاركة  بحنان  مولودتها  ت�شع  التي  ال�شيدة 

طبيبها اللبنانيني.
وقالت الأم بيرتا يف حديث مع موقع �شكاي نيوز 
اإمنا  فيها  األ��د  التي  الأوىل  امل��رة  " لي�شت  عربية: 

الأوىل التي اأغني فيها، عندي ابنتني بالإ�شافة اإىل 
اأ�شميتها  التي  الفيديو،  جنمة  اجلديدة  مولودتي 

ال�شماء". يف  جنمة  يعني  "�شيلينا" وال�شم 
واأ�شافت: " كنت اأف�شل اأن يدخل زوجي معي اإىل 
وفريو�س  احلالية  الظروف  ولكن  ال���ولدة،  غرفة 

كورونا منعته من ذلك ".
واأردف������ت: " ك��ن��ت م��ت��وت��رة وخ��ائ��ف��ة ف��ق��د اأدخلني 
الدكتور �شريعا اإىل غرفة الولدة يف حالة طارئة، 
ول��ك��ن��ي ك��ن��ت م��ط��م��ئ��ن��ة ق��ل��ي��ال ف��ال��دك��ت��ور ري�شار 
معروف عنه باأنه اإن�شاين ولبق ويخلق جوا مريحا 

اأثناء الولدة ".
واأ�شافت: " لكي يزيل توتري طلب مني اأن اأغني 
ب�شكل  التخدير  ت��اأث��ري  واأن���ا حت��ت  ول��ل��م��ول��ودة  ل��ه 
ج���زئ���ي، وق�����ال غ��ن��ي ل����ف����ريوز، وب�������دوري اخ���رتت 
وعندما  بالغناء،  وب��داأت  عفوية  بطريقة  الأغنية 
انتهيت من الغناء كانت عملية الولدة القي�شرية 
قد انتهت اأي�شا، واأ�شكر اهلل على اإن�شانية الدكتور 

وخفة دمه ".

حرا�س يحملون �صغار الباندا وهم يقفون اللتقاط �صور يف قاعدة تكاثر �صين�صوبينج، يف مقاطعة �صيت�صوان جنوب 
غرب ال�صني ، قبل ال�صنة القمرية اجلديدة للنمر يف االأول من فرباير. ا ف ب

جورجينا ت�صدم املتابعني 
بف�صتان زهيد الثمن 

بعد ال�شورة التي انت�شرت لها برفقة �شديقها وحبيبها جنم كرة القدم 
كانت  حيث  اخلا�شة،  طائرتهما  منت  على  رون��ال��دو  كري�شتيانو  العاملي 
التوا�شل الجتماعي  على مواقع  ال�شورة رواجاً  جتل�س بح�شنه، لقيت 
اإعجابهم بال�شورة و�شياكة جورجينا، كما  ال��رواد، وعربوا عن  وتناقلها 
وعربوا لها عن حبهم. وبعد ال�شجة التي اأحدثتها ال�شورة، قام بع�س 
 ( بلغ  ف�شتانها  �شعر  اأن  ليتبني  جورجينا،  ف�شتان  �شعر  بر�شد  ال���رواد 

59.99 دولر( ح�شب ما مت تداوله على مواقع التوا�شل الجتماعي.
وقد تناقل املتابعون اخلرب، و�شاركوه على �شفحاتهم اخلا�شة، معربين 

عن ده�شتهم وتعجبهم.


