
   

الإمارات تت�ضامن مع 
الربازيل يف �ضحايا الفي�ضانات

•• اأبوظبي - وام:

عربت دولة الإمارات عن تعازيها وت�ضامنها مع جمهورية الربازيل 
الحتادية يف �ضحايا الفي�ضانات التي اجتاحت ولية باهيا، واأ�ضفرت 
املمتلكات.  يف  واأ����ض���رار  الآلف،  ون���زوح  واإ���ض��اب��ات،  قتلى  وق���وع  ع��ن 
تعاطفها  ع��ن خال�ص  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع��رب��ت 
وذوي  اأه��ايل  واإىل  ال�ضديقة  الربازيلية  احلكومة  اإىل  وموا�ضاتها 

ال�ضحايا، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.

اليوم.. توقع �ضقوط اأمطار 
خفيفة على بع�ض املناطق

•• اأبوظبي -وام:

اأن يكون الطق�ص اليوم غائما جزئياً  توقع املركز الوطني للأر�ضاد 
بع�ص  على  خفيفة  اأم��ط��ار  �ضقوط  ي�ضاحبها  قد  اأح��ي��ان��اً،  غائم  اإىل 
الأربعاء  و���ض��ب��اح  ل��ي��ًل  ورط��ب��ا  واجل����زر،  ال�ضمالية  خ��ا���ض��ة  امل��ن��اط��ق 
معتدلة  اإىل  خفيفة  والرياح  الغربية،  الداخلية  املناطق  بع�ص  على 

ال�ضرعة، تن�ضط اأحياناً.
واأو�ضح املركز - يف بيانه اليومي - اأن حركة الرياح �ضتكون �ضمالية 

غربية - �ضمالية �ضرقية 15 اإىل 25 ت�ضل اإىل 35 كم- �ص.
املوج يف اخلليج العربي متو�ضط اإىل خفيف .. ويحدث املد الأول عند 
الأول  18:54واجلزر  ال�ضاعة  عند  الثاين  وامل��د   08:13 ال�ضاعة 

عند ال�ضاعة 13:54 واجلزر الثاين عند ال�ضاعة 01:43 .
ال�ضاعة  ع��ن��د  الأول  امل���د  وي��ح��دث   .. خ��ف��ي��ف  امل����وج  ع��م��ان  ب��ح��ر  ويف 
عند  الأول  واجل��زر   04:20 ال�ضاعة  عند  الثاين  وامل��د   17:23

ال�ضاعة 10:59 واجلزر الثاين عند ال�ضاعة 21:50 .

القوات الع�ضكرية ال�ضومالية تقوم بالتاأمني بالقرب من الق�ضر الرئا�ضي يف مقدي�ضو  )رويرتز(

طريق �ضينية يف بوتان

ديني تاماكي ال�ضيا�ضي املتمرد على الوجود المريكي

حمدوك ي�ضتعد لل�ضتقالة وال�ضارع ال�ضوداين ينتظر احلل

اأنباء عن مبادرة جديدة حلل الأزمة تواجه الرف�ض

ا�ضتقالة مرتقبة لرئي�ض احلكومة ال�ضودانية

بعد اأن علق �سلطاته بتهم ف�ساد

رئي�ض وزراء ال�ضومال يتهم الرئي�ض بتدبري حماولة انقالب 
•• مقدي�شو-رويرتز:

ال�ضومايل  ال�������وزراء  رئ��ي�����ص  ات��ه��م 
عبد  حممد  الرئي�ص  الثنني  اأم�ص 
اهلل حممد بتدبري حماولة انقلب 
بني  ال�ضيا�ضي  اخللف  ت�ضاعد  مع 

الزعيمني.
وق��ال رئي�ص ال��وزراء حممد ح�ضني 
ُن�����ض��ر ع��ل��ى �ضفحة  روب��ل��ي يف ب��ي��ان 
وكالة الأنباء ال�ضومالية احلكومية 
التي  اخل��ط��وات  اإن  في�ضبوك  ع��ل��ى 
حماولة  ال�ضابق  الرئي�ص  اتخذها 
وانتهاك  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ان���ق���لب 

للد�ضتور.
ودع�������ت ال�������ض���ف���ارة الأم����ري����ك����ي����ة يف 
ال�ضومال اأم�ص الثنني اإىل تخفيف 
يف  ال��واق��ع  البلد  يف  التوتر  ت�ضعيد 
اأن  ب��ع��د  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  منطقة 
�ضلطات  ال�����ض��وم��ايل  الرئي�ص  علق 

رئي�ص الوزراء .
تقول  تويرت  على  ال�ضفارة  وكتبت 
على  ب�ضدة  ال�ضومال  زع��م��اء  نحث 
لتخفيف  ف���وري���ة  خ���ط���وات  ات���خ���اذ 
ح����دة ت�����ض��ع��ي��د ال��ت��وت��ر والإح���ج���ام 
ع��ن الأف��ع��ال ال���ض��ت��ف��زازي��ة وجتنب 

العنف.
وق���ال ال��رئ��ي�����ص ال�����ض��وم��ايل حممد 
اإنه  الث��ن��ني  اأم�����ص  عبد اهلل حممد 

انتظارا  دي��رر  حممد  احلميد  عبد 
لتحقيقات مماثلة.

وق������ال ن���ائ���ب وزي������ر الإع��������لم عبد 
انت�ضار  اإن  ع��م��ر  ي��و���ض��ف  ال��رح��م��ن 
قوات الأم��ن حول مكتب روبلي لن 

مينعه من اأداء مهامه.
وق�������ال ع����رب م���ن�������ض���ور ع���ل���ى موقع 
ال�ضباح  ه����ذا  ج����ري  م���ا  ف��ي�����ض��ب��وك 
لن  لكنه  مبا�ضر  غ��ري  ان��ق��لب  ه��و 

ينت�ضر.
اأي���ل���ول، ع��ل��ق حممد  ���ض��ب��ت��م��رب  ويف 
وتعيني  ع�����زل  يف  روب����ل����ي  ���ض��ل��ط��ة 
�ضكليا  ي��ت��ع��ل��ق  ن����زاع  يف  امل�����ض��وؤول��ني 
والذي  ق��ت��ل  ج��رمي��ة  يف  بالتحقيق 
بلد  يف  ل�ضهور  بينهما  ت��وت��را  اأث����ار 
وتناحر  املت�ضددين  هجمات  متزقه 

الع�ضائر.
مرة  لأول  وروب��ل��ي  حممد  وا�ضتبك 
يف اأبريل ني�ضان عندما مدد الرئي�ص 
البالغة  اأح��ادي فرتة رئا�ضته  ب�ضكل 
اأربع �ضنوات ملدة عامني اآخرين، مما 
متحالفة  اجلي�ص  من  ف�ضائل  دف��ع 
على  لل�ضيطرة  ال��رج��ل��ني  ك��ل  م��ع 
العا�ضمة  يف  خم���ت���ل���ف���ة  م���ن���اط���ق 
عندما  املواجهة  و�ضويت  مقدي�ضو. 
كلف الرئي�ص روبلي بالأمن وتنظيم 
والرئا�ضية  الت�ضريعية  النتخابات 

املوؤجلتني.

ال��وزراء حممد  علق �ضلطات رئي�ص 
يف  لتحقيق  ان��ت��ظ��ارا  روب��ل��ي  ح�ضني 
بالف�ضاد يف خطوة و�ضفها  اتهامات 
ن��ائ��ب وزي���ر الإع����لم ب��اأن��ه��ا انقلب 

غري مبا�ضر.
بال�ضتيلء  روب��ل��ي  حم��م��د  وات��ه��م 
للجي�ص  مملوكة  عامة  اأرا����ص  على 
حتقيق  يف  وال���ت���دخ���ل  ال�����ض��وم��ايل 
جميع  اإن  وق�����ال  ال����دف����اع.  ل������وزارة 

الوزراء الآخرين �ضيوا�ضلون القيام 
التوا�ضل مع  يت�ضن  مبهامهم. ومل 
لكن  للتعليق.  ال��ف��ور  ع��ل��ى  روب��ل��ي 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م احل��ك��وم��ة حممد 
من�ضور  يف  ك��ت��ب  م��ع��ل��م��و  اإب���راه���ي���م 
ت�ضرف  اإن  ف��ي�����ض��ب��وك  م��وق��ع  ع��ل��ى 
اأن  واأ�ضاف  د�ضتوري.  غري  الرئي�ص 
رئي�ص الوزراء �ضيوا�ضل ال�ضطلع 

مبهامه.

التهامات  وروب��ل��ي  حممد  وت��ب��ادل 
تعطيل  بامل�ضوؤولية عن  الأول  اأم�ص 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة اجل��اري��ة يف 
خ����لف ي���ق���ول حم��ل��ل��ون اإن�����ه رمبا 
على  الرتكيز  ع��ن  احلكومة  ي�ضتت 
قتالها �ضد حركة ال�ضباب املرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
وق�����ال ال��رئ��ي�����ص ك���ذل���ك اإن�����ه عزل 
ق���ائ���د ق������وات ال���ب���ح���ري���ة اجل�����رال 

يف جبال الهيماليا:

دبلوما�ضية الع�ضالت ال�ضينية تثري قلق نيبال وبوتان

للعودة اإىل حالتها الأ�سلية

اليابان: اأوكيناوا تريد كن�ض القواعد الأمريكية!

ل��ب��ن��ان ي��ج��ري الن��ت��خ��اب��ات 
م��اي��و  15 يف  ال��ربمل��ان��ي��ة 

•• بريوت-وكاالت:

اللبنانية  الداخلية  وزارة  قالت 
تكون  اأن  ت����ق����رر  اإن�������ه  ب����ي����ان  يف 
 15 الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

مايو)اأيار( 2022.
املغرتبني  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ�����ض����اف 
�ضيدلون باأ�ضواتهم اإما يف 6 اأو 8 

مايو)اأيار( ح�ضب بلد اإقامتهم.
و�����ض����وت ال����ربمل����ان ال���ل���ب���ن���اين يف 
على  الأول(  اأك��ت��وب��ر)ت�����ض��ري��ن 
 27 يف  مبكرة  انتخابات  اإج����راء 
الرئي�ص  ل���ك���ن  م��������ار���������ص)اآذار( 
ل��ن يقبل  اإن���ه  ق���ال  ع���ون  مي�ضال 

هذا التاريخ املبكر.
املناف�ضة  حتتدم  اأن  املتوقع  وم��ن 
يف النتخابات مع انت�ضار الغ�ضب 
على نطاق وا�ضع يف لبنان ب�ضبب 
اأفقد  ال��ذي  القت�ضادي  النهيار 
%90 من  م���ن  اأك�����ر  ال��ع��م��ل��ة 
وتفاقم   2019 م��ن��ذ  ق��ي��م��ت��ه��ا 

الفقر بدرجة كبرية.
ومل يت�ضح امل�ضهد النتخابي بعد 
بعدما  الثانية،  ب��ريوت  دائ���رة  يف 
تق�ضيم   2018 انتخابات  يف  مت 
اأوىل  دائ����رت����ني،  اإىل  ال��ع��ا���ض��م��ة 
ذات اأكرية م�ضيحية وثانية ذات 
اأك���ري���ة م�����ض��ل��م��ة، ح��ي��ث يرتقب 
ب��الن��ت��خ��اب��ات يف هذه  امل��ع��ن��ي��ون 
القرار  عليه  �ضيكون  ما  ال��دائ��رة 
ورئي�ضه  امل�ضتقبل  لتيار  النهائي 

�ضعد احلريري.

الق�ضاء العراقي ي�ضادق على نتائج النتخابات 
•• بغداد-وكاالت:

للبت  الثنني،  اأم�ص  املرتقبة،  جل�ضتها  العراقية  الحتادية  املحكمة  عقدت 
بطعون نتائج النتخابات العراقية الأخرية.

وردت املحكمة الحتادية العليا يف العراق دعوى اإلغاء نتائج النتخابات، والتي 
قدمها عدد من الف�ضائل امل�ضلحة والأحزاب اخلا�ضرة خلل النتخابات.

وقال القا�ضي: قررت املحكمة الحتادية العليا رّد دعوى عدم امل�ضادقة على 
النتائج وحتميل امل�ضتكي كافة امل�ضاريف، يف حني اأ�ضار اأحد حمامي مفو�ضية 
نتائج  م�����ض��ادق��ة  ال��ق��رار ل يعني  ه���ذا  اأن  اإىل  ب��ر���ص  ل��ف��ران�����ص  الن��ت��خ��اب��ات 

النتخابات و�ضيكون هناك قرار اآخر للم�ضادقة مل يحدد موعده بعد.
واأجرى العراق انتخابات نيابية يف 10 اأكتوبر املا�ضي، وما زالت اخللفات 
جارية ب�ضاأن نتائجها، خا�ضة من قبل الف�ضائل امل�ضلحة التي ُمنيت بهزمية 

قا�ضية، وما زالت تعرت�ص على النتائج وتطالب باإلغائها اأمام الق�ضاء.
نتائج  باإلغاء  فيها  يطالب  للمحكمة،  دع��وى  رف��ع  ق��د  الفتح  حتالف  وك��ان 

النتخابات، ب�ضبب خ�ضارته املدّوية بالنتخابات.
النظر يف  اخلمي�ص،  اأجلت  قد  ال��ع��راق،  يف  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  وكانت 
نتائج  �ضد  امل�ضلحة،  للف�ضائل  ال�ضيا�ضية  الأجنحة  اأقامتها  التي  الدعوى 

النتخابات، اإىل جل�ضة الثنني.

•• الفجر -اأوليفييه جيالرد

 – ترجمة خرية ال�شيباين

اأوامر  ج��دي��دة،  اإقليمية  مطالبات 
يف  التبتيني  ت�ضليم  ب�ضاأن  ق�ضائية 
على  بال�ضيطرة  التهديد  امل��ن��ف��ى، 
الأنهار امل�ضرتكة ... متار�ص ال�ضني 
�ضغوًطا متزايدة على وليتي بوتان 

ونيبال يف جبال الهيماليا.
امل�ضتوى  على  وا�ضحة  �ضعوبة  يف 
اأقل من �ضهرين  الدبلوما�ضي قبل 
الأل���ع���اب  دورة  اف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  م���ن 
يف  عقدها  املقرر  بكني  يف  الأوملبية 
الفرتة من 4 اإىل 20 فرباير، ويف 
مواجهة م�ضتمرة مع وباء كوفيد-
19 املخيف، واقت�ضاد راكد، بعيًدا 
عن انتظارات ديناميكيته ال�ضابقة، 
 2021 ب�����غ�����روب  ال�������ض���ني  مت������ّر 

بع�ضبية ملحوظة.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ي���ع���ار����ص ح���اك���م ه�����ذا الأرخ���ب���ي���ل 
البلد،  غ����رب  ج���ن���وب  يف  ال����واق����ع 
من  نائب  اأول  وه��و  تاماكي،  ديني 
ياباين،  اأمريكي  خمتلطة،  اأع���راق 
اأمريكية  ع�����ض��ك��ري��ة  ق���اع���دة  ن��ق��ل 
احلكومة  م��ن  بطلب  اأرا���ض��ي��ه  اإىل 

املركزية.
ال�ضيا�ضية  احل��������رب  ت����ع����رف  ل 
اأرخبيل  بني  هدنة  اأي  -القانونية 
معظم  يحت�ضن  -ال����ذي  اأوك��ي��ن��اوا 
املتمركزين  الأم��ري��ك��ي��ني  اجل��ن��ود 
يف ال��ي��اب��ان وال��ب��ال��غ ع���دده���م 50 
األ���ف ج��ن��دي -واحل��ك��وم��ة املركزية 
اليابانية. وي�ضتبك املع�ضكران حول 
نقل اأن�ضطة قاعدة فوتينما اجلوية 
ال���ب���ح���ري���ة ال���ت���ي ت��������وؤوي ال���ق���وات 
البحرية يف جنوب اأوكيناوا باجتاه 
���ض��م��ال اجل���زي���رة. وه����ذه اخلطوة 
القرن  ت�ضعينات  م��ن��ذ  امل��ط��روح��ة 

اأمريكا  بني  اأمنية  حمادثات 
املقبل  ال�ضهر  ورو���ض��ي��ا 

•• مو�شكو-رويرتز:

الرو�ضي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ق����ال 
الثنني  اأم�����ص  لف���روف  �ضريجي 
وم�ضوؤولني  دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني  اإن 
�ضيجرون  رو�ضيا  م��ن  ع�ضكريني 
حمادثات مع م�ضوؤولني اأمريكيني 
ق��ائ��م��ة من  ب�����ض��اأن  امل��ق��ب��ل  ال�ضهر 
تريدها  التي  الأمنية  ال�ضمانات 

مو�ضكو من وا�ضنطن.
الت�ضريحات  بهذه  اأدىل لفروف 
يف مقابلة ُبثت مبا�ضرة على موقع 

وزارة اخلارجية على الإنرتنت.
�ضتجرى  امل���ح���ادث���ات  اإن  وق�����ال 
ال�ضنة  راأ����ص  عطلة  بعد  مبا�ضرة 
يف رو�ضيا. و�ضيكون اأول يوم عمل 
 2022 ع��ام  رو�ضيا يف  ر�ضمي يف 

هو 10 يناير كانون الثاين.
اأنها تدر�ص  الأحد  رو�ضيا  وذكرت 
اقرتاحا منف�ضل تلقته من حلف 
حمادثات  لبدء  الأطل�ضي  �ضمال 
الأمنية  مو�ضكو  خم���اوف  ب�����ض��اأن 

يوم 12 يناير كانون الثاين.

بالتاأكيد، اأن حالتها يف منطقة اآ�ضيا 
معزولة.  لي�ضت  ال��ه��ادئ  واملحيط 
�ضكان  ل��ه  يتعر�ص  م��ا  يكذبنا  ول��ن 
الع�ضكر،  م��ن عنف  ب��ورم��ا جم���ددا 
اأفغاين حتت  38 مليون  ول عودة 
احل��ك��م ال��ظ��لم��ي حل��رك��ة طالبان 

املا�ضي من قبل طوكيو ووا�ضنطن، 
هكتار   200 ا�ضت�ضلح  تت�ضمن 
مهبطني  ل���ب���ن���اء  اأورا،  خ��ل��ي��ج  يف 

للطائرات بطول 2 كيلومرت.
الأع����م����ال تثري  ه����ذه  ان  امل�����ض��ك��ل��ة، 
املعادين  املحليني،  ال�ضكان  غ�ضب 
اأن�ضئت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  للقواعد 
الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  منذ 

اأن  ي��ب��دو  اأ���ض��ه��ر بينما  اأرب��ع��ة  م��ن��ذ 
اأو احل�ضود  املجاعة تلوح يف الف��ق، 
التي ت�ضرخ من بانكوك اإىل هونغ 
كونغ مطالبة بعلوية الدميقراطية 

ذاك املطلب املرفو�ص.
)التفا�ضيل �ص11(

على اأر���ص متثل اأقل من 1 باملائة 
م����ن م�������ض���اح���ة ال�����ب�����لد. وم�����ن ثم 
ال��ت��اأخ��ري يف ب��ن��اء امل���وق���ع. واأح���دث 
مثال: اكت�ضاف ه�ضا�ضة قاع البحر، 
نهاية  يف  ال�����دف�����اع  وزارة  اأج�������رب 
نوفمرب على طلب ت�ضاريح حملية 

جديدة.
 )التفا�ضيل �ص10(

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

مواقــيت ال�صالة
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ربع قرن تتبنى 120 طفالً ويافعاً و�شاباً 
لتمكينهم يف جمال الإبداع الرقمي 

اأخبار الإمارات

نا�شونال اإنرت�شت: اإيران حتاول 
احتواء خ�شارة حلفائها يف العراق

عربي ودويل

تتويج الفائزين مبزاينة احلقايق يف مهرجان 
حممد بن زايد ل�شباق الهجن ومزاينة الإبل

الفجر الريا�شي

اأوميكرون يلغي رحالت جديدة.. 
و�ضط مزيد من الإغالقات يف العامل

•• باري�س-اأ ف ب:

اأحدث  �ضوء  يف  العامل  يف  كورونا  فريو�ص  بانت�ضار  املتعلقة  التطورات  اآخ��ر  ياأتي  ما  يف 
الأرقام والتدابري والوقائع اجلديدة والإغلقات التي ي�ضهدها العديد من دول العامل: 
األغت �ضركات الطريان اأكر من 2100 رحلة جوية على م�ضتوى العامل الثنني اأي�ضا، 
ب�ضبب املتحورة اأوميكرون التي حتدث ا�ضطرابات يف قطاع ال�ضفر مع طيارين مر�ضى 
املتخ�ض�ص  اوير  اأ�ضدره موقع فليت  تقرير  اأحدث  اأو حمجورين خ�ضو�ضا. وبح�ضب 
الثنني عند ال�ضاعة 11،30 بتوقيت غرينت�ص، فاإن هذه ال�ضطرابات طالت خ�ضو�ضا 
اإلغاء حواىل ثمانية  اوير  املتحدة. و�ضجل موقع فليت  واإندوني�ضيا والوليات  ال�ضني 

اآلف رحلة خلل عطلة نهاية الأ�ضبوع يف عيد امليلد.
حلجر  مليونا   13 عددهم  البالغ  �ضكانها  يخ�ضع  التي  ال�ضينية  �ضياآن  مدينة  �ضّددت 
امل�ضتوى  اإىل  رفعت  التي  الثنني  كوفيد19-  ملكافحة  قيودها  اخلمي�ص،  منذ  �ضحي 
»الأكر �ضرامة« حمّظرة الأفراد العاديني من التنقل ب�ضياراتهم يف كل اأنحاء املدينة يف 

حماولة لل�ضيطرة على اأ�ضواأ تف�ص للفريو�ص يف البلد منذ 21 �ضهرا.

•• اخلرطوم-وكاالت:

رئي�ص  ا���ض��ت��ق��ال��ة  م�����ض��ادر  ت��وق��ع��ت 
الوزراء ال�ضوداين عبد اهلل حمدوك 
املقبلة،  القليلة  الأي����ام  غ�ضون  يف 
الأ�ضبوع  اأرج����اأه����ا  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 
املا�ضي ا�ضتجابة لو�ضاطات اإقليمية 

ودولية، و�ضغوط حملية.
الأو�ضط  ال�����ض��رق  �ضحيفة  وذك���رت 
تطور  اأن  الث��ن��ني  اأم�����ص  اللندنية 
الأح������داث وال��ع��ن��ف امل���ف���رط الذي 
�ضد  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ا�ضتخدمته 
الأي����ام  يف  ال�ضلميني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
املا�ضية، دفع حمدوك اإىل الرتاجع 

عن اإرجاء ال�ضتقالة.
م�ضدر  ع����ن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ال���وزراء  رئي�ص  م��ن مكتب  م��وث��وق 
تلقوا،  م��ك��ت��ب��ه  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اأن 
توجيهاً  امل���ا����ض���ي،  الأرب�����ع�����اء  م��ن��ذ 
ت�ضليم  لإج����������راءات  ب���ال����ض���ت���ع���داد 
وت�����ض��ل��م، واأن��ه��م ���ض��رع��وا يف جتهيز 
الو�ضيك،  والت�ضلم  الت�ضليم  وثائق 
بيد اأن امل�ضدر مل يك�ضف لل�ضحيفة 

موعد ال�ضتقالة ر�ضمياً.
اأكتوبر  ال��ربه��ان يف  اإط��اح��ة  وعقب 
باحلكومة  املا�ضي  الأول(  )ت�ضرين 
النتقالية املدنية التي كان يراأ�ضها 
الطوارئ،  واإع���لن حالة  ح��م��دوك، 

األقت القوات الأمنية القب�ص على 
حمدوك وع��دد من وزرائ��ه وكبار 
ال�ضيا�ضيني  وال���ق���ادة  امل�����ض��وؤول��ني 
ال��ب��لد، ثم خ��رج حمدوك من  يف 
الإق���ام���ة اجل��ربي��ة م��ب��ا���ض��رًة اإىل 
اتفاقاً  ل��ي��وق��ع  ال��رئ��ا���ض��ي  الق�ضر 
اإنه  ق��ائ��ًل  ال��ربه��ان،  م��ع  �ضيا�ضياً 
عري�ضة  خ���ط���وط  ع���ل���ى  ات����ف����اق 
يف  الدميقراطي  امل�ضار  ل�ضتعادة 

البلد.
ال�ضبب  اإن  حينها  حمدوك  وق��ال 

يوقع  ج���ع���ل���ه  ال�������ذي  ال���رئ���ي�������ض���ي 
الت���ف���اق م���ع ق���ائ���د اجل��ي�����ص، هو 
ح��ف��ظ دم���اء ال�����ض��ودان��ي��ني ووقف 
العنف �ضد املتظاهرين ال�ضلميني، 
اإل اأن التفاق مل يجد قبوًل من 

ال�ضارع ال�ضيا�ضي.
ال�ضاعات  خ���لل  اأن���ب���اء  ور���ض��ح��ت 
املا�ضية عن مبادرة جديدة لإعادة 
ال�������ض���راك���ة، ل��ك��ن ق���ي���ادي ب�����ارز يف 
احلرية  ل��ق��وى  امل��رك��زي  املجل�ص 
نيوز  �ضكاي  مل��وق��ع  ق��ال  والتغيري 

مرفو�ص؛  ال����ط����رح  اإن  ع���رب���ي���ة 
م�ضريا اإىل اأن الأح��داث جتاوزته 
واإن �ضقف مطالب ال�ضارع ارتفعت 

ب�ضكل كبري.
ال�ضارع  ظ���ل  اأك��ت��وب��ر   25 وم��ن��ذ 
يومي  غليان  حالة  يف  ال�����ض��وداين 
يف  الآلف  م����ئ����ات  خ������رج  ح���ي���ث 
مظاهرات يف العا�ضمة وعدد من 
ال��ب��لد الأخ�����رى، راف�ضني  م���دن 
لإج���������راءات ال����ربه����ان والت���ف���اق 

الذي عقده مع حمدوك.

حمكمة اأبوظبي لالأحوال ال�ضخ�ضية لغري 
امل�ضلمني توثق اأول عقد زواج مدين

•• اأبوظبي - وام:

اأول  توثيق  امل�ضلمني،  لغري  ال�ضخ�ضية  للأحوال  اأبوظبي  حمكمة  �ضهدت 
للقانون  وذل��ك وفقاً  الكندية،  زواج مدين بني زوج��ني من اجلن�ضية  عقد 
رقم 14 ل�ضنة 2021 يف �ضاأن الأحوال ال�ضخ�ضية للأجانب غري امل�ضلمني 
يف اإمارة اأبوظبي، والذي يهدف اإىل حتقيق ريادة الإمارة يف تنظيم م�ضائل 
�ضعادة  واأكد  الدولية.  املمار�ضات  اأف�ضل  مع  امل�ضلمني متا�ضياً  الأ�ضرة لغري 
اإمتام  اأن  اأبوظبي،  الق�ضاء يف  دائرة  العربي، وكيل  امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد 
�ضابقة  اأب��وظ��ب��ي، يعد  امل��دين لأول م��رة يف حماكم  ال���زواج  اإج����راءات عقد 
وفق  امل�ضتحدثة  الإج���راءات  العربية، يف ظل  املنطقة  م�ضتوى  نوعية على 
جهود  تدعم  والتي  امل�ضلمني،  غري  للأجانب  ال�ضخ�ضية  الأح���وال  قانون 
مواكبة  ل�ضمان  والق�ضائية  الت�ضريعية  للمنظومة  امل�ضتمرة  التطوير 
امل�ضتجدات واملتغريات، مبا ي�ضهم يف تر�ضيخ املكانة العاملية الرائدة لإمارة 
اأبوظبي، كونها وجهة جاذبة للكفاءات واخلربات من خمتلف اأنحاء العامل.       

)التفا�ضيل �ص2(

ال�ضحة جتيز ال�ضتخدام الطارئ للقاح جديد 
�ضد كوفيد- 19 يعتمد على الربوتني املوؤتلف

•• دبي -وام:

للقاح  الطارئ  املوافقة على ال�ضتخدام  املجتمع عن  ال�ضحة ووقاية  اأعلنت وزارة 
اجلديد املعتمد على الربوتني املوؤتلف من �ضركة �ضينوفارم �ضي اإن بي جي. وياأتي 
القرار عقب املراقبة والتقييم ال�ضارم لبيانات الدرا�ضة التي مت اإجراوؤها يف دولة 
الإم��ارات. واأكدت ال��وزارة اأن هذا ال�ضتخدام الطارئ للقاح يتوافق ب�ضكل تام مع 
اللوائح والقوانني التي ت�ضمح مبراجعة اأ�ضرع لإجراءات الرتخي�ص وذلك يف اإطار 
وقاية  لتعزيز  ال�ضحية  اجلهات  مع  بالتعاون  واملتكاملة  ال�ضاملة  ال��وزارة  جهود 

اأفراد املجتمع من جائحة كوفيد 19.   )التفا�ضيل �ص3(

اأن�ضار ف�ضائل مدعومة من اإيران يتجمعون اأمام املحكمة العليا العراقية

حدود  على  الأمني  الو�ضع  بوتني: 
اأفغان�ضتان وطاجيك�ضتان مثري للقلق 

•• مو�شكو-رويرتز:

فلدميري  الرو�ضي  الرئي�ص  قال 
الو�ضع  اإن  الث��ن��ني  اأم�����ص  بوتني 
اأفغان�ضتان  ح���دود  ع��ل��ى  الأم��ن��ي 
وهو  للقلق،  مثري  وطاجيك�ضتان 
خطر �ضعت مو�ضكو للتخفيف من 
حدته بتعزيز قاعدتها الع�ضكرية 
يف طاجيك�ضتان باأ�ضلحة ومعدات 

اأخرى.
مت�ضددين  ت�������ض���ل���ل  واح����ت����م����ال 
طاجيك�ضتان  اإىل  اإ����ض���لم���ي���ني 
�ضوفيتية  اأخ�����رى  وج��م��ه��وري��ات 
يزعج  الو�ضطى  اآ���ض��ي��ا  يف  �ضابقة 
املنطقة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  م��و���ض��ك��و 
مب��ث��اب��ة م��ن��ط��ق��ة دف��اع��ي��ة عازلة 

جلنوبها.
اإنها  ال�ضهر  ه���ذا  رو���ض��ي��ا  وق��ال��ت 
ت���ع���زز ق���اع���دت���ه���ا ال��ع�����ض��ك��ري��ة يف 
دبابة  ب���ث���لث���ني  ط��اج��ي��ك�����ض��ت��ان 
اأجرت  هناك  قواتها  واإن  جديدة 
ت�����دري�����ب�����ات مب����ن����ظ����وم����ات دف�����اع 

�ضاروخي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

 - وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي 
"مواقع  حول  جديداً  تعليمياً  م��ورداً 
قائمة  على  امل��درج��ة  الثقافية  العني 
اليون�ضكو" �ضمن  يف  العاملي  ال��رتاث 
اإ�ضافة  ل��ي��ك��ون  ��ع��ل��ي��م��ي��ة؛  ال��تَّ امل��ن��اه��ج 
نوعية جديدة يف دعم حمتوى املناهج 
الدرا�ضات  يف  التَّعليمية  رات  وامل���ق���رَّ
الوطنية  وال���رتب���ي���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
جميع  يف  ع�������ض���ر  احل���������ادي  ل���ل�������ض���ف 
التعليم  ومدار�ص  احلكومية  املدار�ص 
اخل���ا����ص ال��ت��ي ت��ط��ب��ق م��ن��اه��ج وزارة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليم  الرتبية 

العربية املتحدة.
وقد اأ�ضدرت دائرة الثقافة وال�ضياحة 
باللغتني  تعليمياً  م��ورداً  اأبوظبي   –
العربية والإجنليزية، للرتويج ملواقع 
اإدراجها  بعد  خا�ضة  الثقافية  العني 
ك������اأول م���وق���ع اإم����ارات����ي ع��ل��ى لئحة 
الرتاث العاملي للب�ضريةيف اليون�ضكو. 
ت��ع��زي��ز وعي  اإىل  الإ�����ض����دار  وي�����ض��ع��ى 
الطلبة باأهمية مواقع العني الثقافية 
واإن�ضاين  ع���امل���ي  ت������راث  م����ن  ك���ج���زء 
الذي  ال��دور  اإىل  بالإ�ضافة  م�ضرتك، 
الطلبة  اأب���ن���اوؤن���ا  ب���ه  ي��ق��وم  اأن  مي��ك��ن 
امل��ج��ت��م��ع يف احلفاظ  اأف�����راد  وج��م��ي��ع 

عليها للم�ضتقبل.

ته  اأعدَّ ال����ذي  الإ����ض���دار  ه���ذا  وي���اأت���ي 
باإ�ضراف   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة 
يف  واملتخ�ض�ضني  اخل��رباء  من  نخبة 
 - والتاريخ  والثقافة  التَّعليم  جم��ال 
التَّعليمية  براجمه  يف  يعتمد  وال��ذي 
والو�ض��ائط  ال��ت��ك��ام��ل��ي  امل��ن��ه��ج  ع��لى 
التخ�ض�ض��ات،  متع��ددة  التَّفاعلي��ة 
ا�ض��رتاتيجيات  ع�����������ل���ى  وي����رت����ك����ز 
اجلماع��ي؛  والتعُلّم  ال��ذاتي  التعُلّم 
لي�ض��تخدمه املعل��م يف توجيه العملية 
الأهداف  وحتقيق  للطلبة  التَّعليمية 
املجالت  يف  امل��ت��ن��وع��������ة  ��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��تَّ
وال�ض��لوكية  وامل��ه��اري��������ة  امل��ع��رف��ي��������ة 

املتعلقة بالرتبية الثقافية. 

وقال معايل ح�ضني اإبراهيم احلمادي، 
هذا  "ي�ضّكل  والتعليم:  الرتبية  وزير 
الثقافة  دائ��رة  اأ�ضدرته  ال��ذي  الكتاب 
تعليمياً  راف���داً  اأبوظبي   - وال�ضياحة 
على  ال�ضوء  ي�ضّلط  مهماً،  وتاريخياً 
م����واق����ع ال���ع���ني ال���ث���ق���اف���ي���ة امل���درج���ة 
ع��ل��ى لئ��ح��ة ال����رتاث ال��ع��امل��ي ملنظمة 
اإىل  تاريخها  يعود  والتي  اليون�ضكو، 
ثرية عن  م��ادة  ويقّدم  ال�ضنني،  اآلف 
التاريخية  والبيئة  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث 
ل���ه���ذه امل����واق����ع، ل���ض��ي��م��ا ال���ت���ي متثل 
ال��ع�����ض��ري��ن ال���ربون���زي واحل���دي���دي، 
م������ث������ل: م��������داف��������ن ج�����ب�����ل ح����ف����ي����ت، 
وم�ضتوطنات ومدافن هيلي، ومدافن 

والواحات  والأف���لج  �ضّعود،  بنت  ب��دع 
التاريخية". 

�ضاأن  "من  اأن  احل��م��ادي  واأك���د معايل 
حم���ت���وى ه�����ذا ال���ك���ت���اب، ال������ذي جاء 
الرتبية  وزارة  روؤي�����ة  م���ع  م��ن�����ض��ج��م��اً 
مادة  وم��ع��اي��ري  وفل�ضفتها  والتعليم 
والرتبية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���درا����ض���ات 
ال��ط��ل��ب��ة معارف  اإك�������ض���اب  ال��وط��ن��ي��ة، 
اإ�ضافة  ج��دي��دة،  وم���ه���ارات  وخ����ربات 
وبناء  ال��وط��ن��ي��ة  هويتهم  ت��ع��زي��ز  اإىل 
���ض��خ�����ض��ي��ات��ه��م م����ن خ������لل درا�����ض����ة 
املا�ضي وا�ضتخل�ص العرب والدرو�ص 
ب��ن��اء احلا�ضر  م��ن��ه��ا يف  وال���ض��ت��ف��ادة 

وامل�ضتقبل".

وم������ن ج���ه���ت���ه، ق������ال م����ع����ايل حممد 
الثقافة  دائ��رة  رئي�ص  املبارك،  خليفة 
توعية  "اإن  -–اأبوظبي:  وال�ضياحة 
ال��ق��ادم��ة وت��ع��زي��ز معارفهم  الأج��ي��ال 
حول الإرث الثقايّف والبيئة التاريخية 
اأهم  م��ن  واح���دة  ه��ي  لدولتنا  الغنية 
وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  م�ضوؤوليات 
ركيزة  يعد  التَّعليم  واإن  اأبوظبي،   –
تاريخنا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
احل�ضارّي وتراثنا الثقايّف، مما ي�ضهم 
والنتماء،  ال���ولء  م�ضاعر  غ��ر���ص  يف 
ال���وط���ن���ي���ة، وقيم  ال���ه���وي���ة  وت���ع���زي���ز 
املواطنة ال�ضاحلة يف نفو�ص الطلبة؛ 
�ضلوكهم  من  يتجزاأ  ل  ج��زءاً  جلعلها 

وثقافتهم اليومية، وهذه هي الروة 
احلقيقية لبلدنا".

هذه  "ت�ضتخدم  امل����ب����ارك:  واأ�����ض����اف 
احلقيبة التَّعليمية املتكاملة منهجية 
متطلبات  ت��ل��ّب��ي  م��ب�����ّض��ط��ة  تعليمية 
اأ�ضاليب الرتبية احلديثة التي ت�ضهم 
مبا  التَّعليم  مب��خ��رج��ات  الرت��ق��اء  يف 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ض��ت��ج��دات  ي���واك���ب 
ويعّد  ال��رتب��وي��ة.  امل��ي��ادي��ن  ت�ضهدها 
اأخرى  ف��ارق��ة  علمة  الكتاب  اإ���ض��دار 
الثقايّف  ال���رتاث  لإدم���اج  م�ضريتنا  يف 
رة  يف منظومة املناهج التَّعليمية املقرَّ
بطريقة  احلكومية  ال��دول��ة  مل��دار���ص 
ت�ضمن  ف���ل���ن  وح����دي����ث����ة.  م���ب���ت���ك���رة 

الدرا�ضي  امل��ن��ه��ج  اإىل  الإ���ض��اف��ة  ه���ذه 
الثقافية  ب���امل���واق���ع  ال���ط���لب  دراي������ة 
�ضرت�ّضخ  ب�����ل  ف���ح�������ض���ب،  ال����ع����ني  يف 
لتاريخنا  العظيمة  باأهميتها  اإدراكهم 
ح�ّص  م�����ن  و����ض���ت���ع���زز  وجم���ت���م���ع���ن���ا، 
عرب  اجتاهها  ال��ف��ردي��ة  م�ضوؤوليتهم 
توعيتهم مبا ميكنهم فعله للعب دور 
ن�ضط يف حماية هذه املواقع للأجيال 

القادمة".
الثقافية  العني  "مواقع  كتاب  يدعم 
العاملي  ال���رتاث  قائمة  على  امل��درج��ة 
الرتبية  وزارة  خطط  اليون�ضكو"  يف 
التَّعليمية،  املناهج  لتطوير  والتعليم 
وحت���دي���ث���ه���ا مب����ا ي����واك����ب ت����ط����ورات 

ل�����ذا قامت  ال���ع�������ض���ر،  وم�������ض���ت���ج���دات 
ال������وزارة ب������اإدراج ه���ذا ال��ك��ت��اب كمادة 
درا�����ض����ي����ة ل��ط��ل��ب��ة ال�������ض���ف احل������ادي 
ع�������ض���ر، يف ج��م��ي��ع م����دار�����ص ال���دول���ة 
اخلا�ص  التعليم  ومدار�ص  احلكومية 
الرتبية  وزارة  م��ن��اه��ج  ت��ط��ب��ق  ال��ت��ي 
يف  ال��ك��ت��اب  اأه��م��ي��ة  وتكمن  والتعليم. 
الطلبة  م��ه��ارات  تنمية  يف  ي�ضهم  اأن��ه 
يف التفكري الناقد والبحث والتحليل 
املتغريات،  بني  والربط  وال�ضتك�ضاف 
والتجارب  والعرب  الأف��ك��ار  وا�ضتلهام 
التي تنمي ميولهم وت�ضقل قدراتهم 

وتبني �ضخ�ضياتهم.
املتعلق  املحتوى  بعر�ص  الكتاب  يبداأ 
ال��ع��امل��ي يف منطقة  ال����رتاث  مب��واق��ع 
العني؛ جبل حفيت، وهيلي، وبدع بنت 
وي�ضتمل  والأف��لج،  والواحات  �ضّعود، 
على مقدمة ومتهيد، واأربع��ة ف�ض��ول 
م��ن  ع��������دد  ع��لى  منه��ا  ك��ل  يحت��وي 
ال��درو�ص ال�ضفي��ة باأه��داف تعليمي��ة، 
ترافقه��ا  واأ���ض��������ئ��ل��ة،  و����ض���روح�����������ات، 
اإ�ضاف��ة  للطلب��ة،  مقرتح��ة  اأن�ض��طة 
وال�ضور  التفاعلية  الفيديوهات  اإىل 
والرواف��د  التو�ضيحية،  وال��ر���ض��������وم 
الإنرتن��ت  ورواب�����������ط  الإث���رائ���ي�����������ة، 
باملفاهي��م  وق���ائ���م���ة  ال�����ض��ل��������ة،  ذات 
بامل�ضادر  وق���ائ���م���ة  وامل�����ض��ط��ل��ح��ات، 
اإليه��ا  الرج��وع  ميكن  التي  وامل��راج��ع 

م��ن قب��ل املعل��م والطال��ب.

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي و وزارة الرتبية والتعليم تعلنان عن اإ�ضافة نوعية للمنهج التَّعليمي لل�ضف احلادي ع�ضر 

مبادرة ما بعد 2020 تعزز فر�ض احل�ضول على خدمات الرعاية ال�ضحية لنحو 20 األف من �ضكان املناطق الريفية برواندا 

حمكمة اأبوظبي لالأحوال ال�ضخ�ضية لغري امل�ضلمني توثق اأول عقد زواج مدين

••   اأبوظبي-وام:

متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
بفريو�ص كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 325،097 فح�ضا جديدا خلل ال�ضاعات ال� 
اأف�ضل واأحدث  فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام  على  املا�ضية   24

تقنيات الفح�ص الطبي.

نطاق  وتو�ضيع  الدولة  والفح�ص يف  التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف    و�ضاهم 
1،732 حالة اإ�ضابة  الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 753،065 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�ضابة وذلك من تداعيات الإ�ضابة 
بفريو�ص كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،159 

حالة.

تعازيها  وخال�ص  اأ�ضفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ضاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ضلمة اجلميع.
مل�ضابني بفريو�ص  ح��الت جديدة   608 �ضفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
املر�ص  اأعرا�ص  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا 
امل�ضت�ضفى، وبذلك  بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية اللزمة منذ دخولها 

يكون جمموع حالت ال�ضفاء 741،933 حالة.

تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
 24 ال���  ال�ضاعات  خ��لل  "كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   20،492
ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�ضية 
لكل  جرعة   227.56 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   22،506،696

�ضخ�ص.  100
وياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد- 19" و�ضعياً 
اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�ص " كوفيد19-".

تقدمي 20,492 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 

ال�ضحة جتري 325,097 فح�ضا ك�ضفت عن 1,732 اإ�ضابة جديدة بفريو�ض كورونا و608 حالت �ضفاء

•• اأبوظبي-الفجر:

الإم���ارات  دول���ة  اأطلقتها  ال��ت��ي   "2020 بعد  "ما  الإن�ضانية  امل��ب��ادرة  توا�ضل 
العربية املتحدة، جهودها الإن�ضانية لت�ضمل جمتمعات ريفية يف اإفريقيا، حيث 
قامت موؤخراً باإطلق م�ضروع لتوفري خدمات الرعاية ال�ضحية لنحو 20 األف 
�ضخ�ص من �ضكان املناطق الريفية يف روان��دا. ويهدف هذا امل�ضروع اإىل توفري 
الريفية  املناطق  من  لثنتني  معقولة  وباأ�ضعار  م�ضتدامة  اأولية  �ضحية  رعاية 
يف رواندا وهي نياروجورو وروبافو، اللتني تفتقدان للخدمات ال�ضحية مقارنة 

بباقي املناطق يف البلد وهو ما ينتج عنه اآثار وتبعات �ضلبية.
البارزة،  املوؤ�ض�ضات  اأطلقت جائزة زايد لل�ضتدامة بال�ضراكة مع عدد من  وقد 
2020" تر�ضيخاً لإرث الأب املوؤ�ض�ص ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  "ما بعد  مبادرة 
اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، يف جمال العمل الإن�ضاين، وذلك عرب التربع بتقنيات 
امل�ضروع  ه��ذا  ويعترب  ال��ع��امل.  ح��ول  النائية  املجتمعات  اإىل  م�ضتدامة  وح��ل��ول 
لتوفري  الإن�ضانية  توا�ضل جهودها  التي  امل��ب��ادرة،  ال��ذي تطلقه   احل��ادي ع�ضر 
اأك��رب من  عدد  املعي�ضية يف  الظروف  ت�ضهم يف حت�ضني  مبتكرة  وحلول  تقنيات 

املجتمعات حول العامل بهدف دعم حتقيق التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة. 
وقال �ضعادة هزاع حممد القحطاين، �ضفري دولة الإمارات لدى رواندا: "تفخر 
الأ�ضا�ضية يف روان��دا من خلل  الرعاية ال�ضحية  الإم��ارات بدعم توفري  دول��ة 
املبادرة الإن�ضانية "ما بعد 2020". وقد �ضكلت ال�ضتجابة جلائحة كوفيد19- 
اأهم اختبار يواجهه قطاع الرعاية ال�ضحية العاملي، وميثل توفري نظم �ضحية 
مرنة وموثوقة اأمراً حيوياً لإدارة مرحلة التعايف ما بعد اجلائحة، ل �ضيما ما 

يتعلق بالتغلب على العوائق التي تعرت�ص توفري اخلدمات ال�ضحية". 

ملوا�ضلة  الإم���ارات  دول��ة  تتطلع  الذهبي،  بيوبيلها  "احتفاًل  �ضعادته:  واأ���ض��اف 
احلكيمة  قيادتها  وروؤي���ة  توجيهات  اإىل  م�ضتندة  والزده����ار  التنمية  م�ضرية 
ووثيقة املبادئ الع�ضرة التي اأقرتها كخريطة عمل ا�ضرتاتيجية للخم�ضني عاماً 
اخلارجية  الإن�ضانية  للم�ضاعدات  اأولوية  املبادئ  هذه  اأحد  يويل  حيث  املقبلة، 
لدولة الإم��ارات باعتبارها ج��زءاً ل يتجزاأ من نهج دولة الإم��ارات يف م�ضاعدة 
املجتمعات حول العامل لتحقيق التنمية القت�ضادية والجتماعية والذي اأر�ضى 

دعائمه الأب املوؤ�ض�ص ال�ضيخ زايد، طّيب اهلل ثراه".
 من جهته قال �ضعادة اميانويل هاتيجيكا، �ضفري رواندا لدى دولة الإمارات: 
اأولوياتها.  اأه��م  اإح��دى  للجميع  �ضحية  رعاية  توفري  م�ضاألة  روان��دا  "تعترب 
2020" بالتعاون مع  "ما بعد  اأطلقته مبادرة  الذي  امل�ضروع  واإننا نثمن هذا 
�ضركائها، والذي ين�ضجم ب�ضكل مبا�ضر مع جهود احلكومة الرواندية املتوا�ضلة 

لتعزيز فر�ص توفري رعاية �ضحية حديثة وعاملية امل�ضتوى ل�ضعبها".
اأك��ر من ٪80 من �ضكانها يف  اأر���ص الأل��ف ت��ل، ويعي�ص  وُتعرف روان��دا با�ضم 
املناطق الريفية، حيث جتعل الت�ضاري�ص اجلبلية الو�ضول اإىل املرافق ال�ضحية 
البعيدة حتدياً حقيقياً. ويف حني اأن رواندا من الدول املعروفة بريادتها عاملياً 
التغطية  ل�ضيا�ضية  الناجح  تبنيها  خ��لل  م��ن  ال�ضحية  اخل��دم��ات  حت�ضني  يف 
الأولية  ال�ضحية  الرعاية  توفري  م�ضاألة  ت��زال  ل  اإن��ه  اإل  ال�ضاملة،  ال�ضحية 
�ضمن املجتمع متثل عائقاً لعملية التطوير املتوا�ضلة. ويت�ضبب �ضعف خدمات 
اأو طلبها بوترية اأقل، وهو ما  الرعاية ال�ضحية يف تاأخر ح�ضول النا�ص عليها 
قد يجعل الأمرا�ص التي ميكن الوقاية منها وعلجها ُمهددة للحياة يف املناطق 

الريفية النائية. 
ا�ضتخدام  زي���ادة  يف  ال�ضحية  وامل��راك��ز  امل��ر���ض��ى  ب��ني  امل�ضافات  تقليل  وي�ضاهم 

ال�ضحي  القطاع  على  اإي��ج��اب��اً  ذل��ك  وينعك�ص  كبري  ب�ضكل  ال�ضحية  اخل��دم��ات 
اإىل  ال��رع��اي��ة ال�ضحية  اإي�����ض��ال خ��دم��ات  ون��ت��ائ��ج��ه. وب��ه��دف  وحت�ضني ج��ودت��ه 
املناطق الريفية كاأولوية، وقعت وزارة ال�ضحة يف رواندا اتفاقية �ضراكة ت�ضمل 
رائدة  عاملية  منظمة  هيلث" وهي  فاميلي  "ون  مع  واخلا�ص  العام  القطاعني 
غري ربحية كانت �ضمن قائمة املر�ضحني النهائيني جلائزة زايد لل�ضتدامة عام 
التفاقية لإن�ضاء 500 عيادة يف املجتمعات  وتهدف  ال�ضحة،  فئة  عن   2020

الريفية، يف حني مت افتتاح 156 عيادة من قبل منظمة "ون فاميلي هيلث".
للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  �ضندوق  ع��ام  م��دي��ر  ال�����ض��وي��دي،  �ضيف  حممد  �ضعادة  واأك���د 
احدى اجلهات الداعمة للمبادرة، باأن مبادرة "ما بعد 2020" تن�ضجم ب�ضكل 
املايل  الدعم  اإىل توفري  الرامية  للتنمية  اأبوظبي  اأه��داف �ضندوق  مبا�ضر مع 
وال�ضرتاتيجي والأدوات اللزمة التي ت�ضاعد على تعزيز القدرات وبناء الكتفاء 
الذاتي للبلدان النامية وحتقيق متطلبات النمو القت�ضادي والجتماعي ذات 
الأولوية الق�ضوى بالإ�ضافة اإىل تعزيز اأهداف التنمية امل�ضتدامة التي اأقرتها 

الأمم املتحدة.
التاأثري  يعك�ص مدى  روان��دا  امل�ضروع اجلديد يف  ب��اأن  ال�ضويدي  �ضعادة  واأو�ضح 
خدمات  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  منحهم  خ��لل  من  النا�ص  حياة  على  امللمو�ص 
املجتمعات  يف  طبية  ع��ي��ادات  اإن�����ض��اء  خ���لل  م��ن  ال�����ض��ام��ل��ة  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 

الريفية.
وتعمل العيادات وفق  نظام الرعاية ال�ضحية املتنقل الذي ميّكن املمر�ضات من 
اإلكرتونياً مما ي�ضاهم يف تعزيز كفاءة  املر�ضى  بيانات اخلدمة و�ضجلت  اإدارة 
من  العديد  م�ضاهمات  من  هيلث"  فاميلي  "ون  وت�ضتفيد  العيادة.  يف  العمل 
الوكالت احلكومية و�ضركات القطاع اخلا�ص وتعمل على ال�ضتفادة من مبادئ 

على  احلا�ضلة  العيادات  خ��لل  من  الأول��ي��ة  الرعاية  لتقدمي  امل�ضاريع  تنظيم 
امتياز يف املناطق املت�ضررة. ومتنح العيادات احلا�ضلة على حق المتياز فر�ضة 
توفري  اإىل  بالإ�ضافة  اأعمال،  رائ��دات  لي�ضبحن  اخل��ربة  ذوات  للممر�ضات من 
العوامل  تعالج  التي  الأ�ضا�ضية  والعلجية  الوقائية  الأولية  الرعاية  خدمات 
الرئي�ضية امل�ضببة للأمرا�ص يف املجتمع، مثل التهابات اجلهاز التنف�ضي احلادة، 

وامللريا، واأمرا�ص الإ�ضهال.
ويف �ضوء ا�ضتعداد العامل لتقييم جهود العمل املناخي خلل مرحلة التعايف من 
تاأثريات اجلائحة العاملية، توا�ضل مبادرة "ما بعد 2020" جهودها الإن�ضانية 
املو�ضعة التي ت�ضاهم يف التخفيف من التحديات التي تواجه بع�ص املجتمعات 

الأكر ت�ضرراً يف العامل.
 و�ضمل امل�ضروع اإن�ضاء اأربع عيادات يف جمتمعات نائية، يف حني مت متكني اأربع 
لدعم  ج��دي��دة  وظيفة   12 وت��وف��ري  الأع��م��ال  اإدارة  على  وتدريبهم  ممر�ضات 
املراقبة والفح�ص  اأي�ضاً خدمات  التي توفر  العيادات الأربعة،  العمليات �ضمن 
الأوبئة  من  غريها  اأو  بها  م�ضتبه  املبا�ضرة لأي حالت كوفيد19-  والإحالة 

النا�ضئة.
ويذكر اأن مبادرة "ما بعد 2020" قد قامت حتى الآن بع�ضرة م�ضاريع. وتوفر 
والغذاء  واملياه  وال�ضحة  الطاقة  جمالت  يف  حيوية  حلوًل  امل�ضتكملة  امل�ضاريع 
ومدغ�ضقر،  وكمبوديا،  وم�ضر،  والأردن،  واأوغندة،  وتنزانيا،  نيبال،  من  كل  يف 
واإندوني�ضيا، وبنغلدي�ص، والفلبني. وبالإ�ضافة اإىل رواندا، مت حتديد ت�ضع دول 

جديدة من اأجل اإطلق م�ضاريع فيها مت�ضتقبًل.
وحت��ظ��ى م��ب��ادرة "ما بعد 2020" ب��دع��م ع��دد م��ن ال�����ض��رك��اء ال��ب��ارزي��ن، من 

�ضمنهم �ضندوق اأبوظبي للتنمية، ومبادلة للبرتول، و"م�ضدر".

•• اأبوظبي - وام:

�ضهدت حمكمة اأبوظبي للأحوال ال�ضخ�ضية لغري امل�ضلمني، توثيق اأول عقد زواج مدين بني 
زوجني من اجلن�ضية الكندية، وذلك وفقاً للقانون رقم 14 ل�ضنة 2021 يف �ضاأن الأحوال 
ال�ضخ�ضية للأجانب غري امل�ضلمني يف اإمارة اأبوظبي، والذي يهدف اإىل حتقيق ريادة الإمارة 

يف تنظيم م�ضائل الأ�ضرة لغري امل�ضلمني متا�ضياً مع اأف�ضل املمار�ضات الدولية.
واأكد �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد العربي، وكيل دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي، اأن اإمتام اإجراءات 
املنطقة  اأبوظبي، يعد �ضابقة نوعية على م�ضتوى  امل��دين لأول مرة يف حماكم  ال��زواج  عقد 
غري  ل��لأج��ان��ب  ال�ضخ�ضية  الأح����وال  ق��ان��ون  وف��ق  امل�ضتحدثة  الإج�����راءات  ظ��ل  يف  العربية، 
امل�ضلمني، والتي تدعم جهود التطوير امل�ضتمرة للمنظومة الت�ضريعية والق�ضائية ل�ضمان 
مواكبة امل�ضتجدات واملتغريات، مبا ي�ضهم يف تر�ضيخ املكانة العاملية الرائدة لإمارة اأبوظبي، 

كونها وجهة جاذبة للكفاءات واخلربات من خمتلف اأنحاء العامل.
واأو�ضح اأن دائرة الق�ضاء تعمل تنفيذا لتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب 

اأبوظبي، على توفري  الق�ضاء يف  دائ��رة  الرئا�ضة، رئي�ص  ال��وزراء وزير �ضوؤون  رئي�ص جمل�ص 
بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال ال�ضخ�ضية املدنية، والتي مت �ضياغتها طبقاً 
متعارف  مدنية  ملبادئ  اخل�ضوع  يف  الأجنبي  حق  تكفل  والتي  الدولية،  املمار�ضات  لأف�ضل 
الإيجابية  ال�ضورة  يعك�ص  مبا  واللغة،  والعادات  الثقافة  حيث  من  له  وقريبة  دولياً  عليها 
اأر�ص  ل�ضماحة الدين الإ�ضلمي احلنيف، وي�ضمن تقدمي خدمات متميزة للمقيمني على 

دولة الإمارات.
املنطقة  اأول زواج مدين يف  اليوم، مبرا�ضم ت�ضجيل  اأبوظبي،  الق�ضاء يف  دائرة  وقد احتفت 
العربية، وقد عرب الزوجان عن جزيل ال�ضكر والمتنان لتوفري خدمة عقد الزواج املدين 
اأبوظبي، مع تقديرهما للجهود املبذولة �ضواء يف عملية التنظيم و�ضهولة تقدمي  اإمارة  يف 

الطلب، و�ضرعة اإمتام الإجراءات الق�ضائية لعملية التوثيق خلل فرتة وجيزة.
يذكر اأن خدمة ت�ضجيل الزواج املدين، متاحة الآن عرب املوقع الإلكرتوين الر�ضمي لدائرة 
الق�ضاء، للمقيمني وال�ضياح الزائرين على حد �ضواء، اإذ يتم عقد وت�ضجيل الزواج عن ُبعد 

من خلل تقنية الت�ضال املرئي، وذلك وفق ال�ضروط وال�ضوابط التي حددها القانون.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن املوافقة على ال�ضتخدام الطارئ 
الربوتني املوؤتلف من �ضركة �ضينوفارم �ضي  على  املعتمد  اجلديد  "للقاح 

اإن بي جي.
التي مت  الدرا�ضة  لبيانات  ال�ضارم  والتقييم  املراقبة  القرار عقب  وياأتي 
اأن هذا ال�ضتخدام الطارئ  ال��وزارة  اإجراوؤها يف دولة الإم��ارات. واأك��دت 
للقاح يتوافق ب�ضكل تام مع اللوائح والقوانني التي ت�ضمح مبراجعة اأ�ضرع 
ال��وزارة ال�ضاملة واملتكاملة  اإط��ار جهود  لإج��راءات الرتخي�ص وذل��ك يف 

اأفراد املجتمع من جائحة  بالتعاون مع اجلهات ال�ضحية لتعزيز وقاية 
19 يف الدولة. و�ضملت الدرا�ضة م�ضاركني مت تطعيمهم م�ضبقا  كوفيد 
بجرعتني من لقاح "�ضينوفارم �ضي اإن بي جي" غري الن�ضط �ضد كوفيد-
%100 من  ل�  ت�ضل  ن�ضبة  امل�ضلي  النقلب  معدل  �ضجل  حيث   19
الأج�ضام امل�ضادة املحايدة وترافق ذلك مع معدلت �ضلمة عالية وانعدام 

الآثار اجلانبية اخلطرية لدى جميع امل�ضاركني.
واأو�ضحت الوزارة اأن اللقاح اأظهر قدرة مناعية حم�ضنة �ضد املتحورات 
ت�ضمح  عالية  اأم��ان  بن�ضبة   SARS-CoV-2 فريو�ص  من  النا�ضئة 
الدرا�ضة  اأظ��ه��رت  ..كما  والتوزيع  التخزين  و�ضهولة  ال�ضريع  بالإنتاج 

التي اأجريت يف دولة الإمارات ا�ضتجابة مناعية �ضد املتحورات النا�ضئة 
ل��ل��ف��ريو���ص ل���دى امل��ت��ط��وع��ني ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا ���ض��اب��ق��اً ج��رع��ت��ني م��ن لقاح 
ا�ضرتاتيجية  اخل��ط��وة  وتعك�ص  الن�ضط  غ��ري  ج��ي  ب��ي  اإن  �ضي  �ضينوفارم 
دولة الإمارات يف �ضمان اأولوية �ضحة اأفراد املجتمع و�ضمان �ضلمتهم 

وجهودها امل�ضتمرة ملكافحة الوباء بكافة الو�ضائل املمكنة.
وك�ضفت الوزارة عن موافقتها على ت�ضنيع اللقاح اجلديد وتوزيعه من 
قبل �ضركة "حياة بيوتك"، وهي امل�ضروع امل�ضرتك بني "�ضينوفارم �ضي اإن 
بي جي" و�ضركة "جي 42" حيث �ضيتوفر اللقاح للعامة كجرعة معززة 
املتخذة لحتواء  الإج����راءات  اإط���ار  2022 يف  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن  اعتبارا 

انت�ضار الفريو�ص وذلك يف الوقت الذي ت�ضري فيه التقارير اإىل اأن دولة 
الإمارات تعد اأكر دول العامل بن�ضبة التغطية بلقاح كوفيد19- حيث مت 

تقدمي اأكر من 22 مليون جرعة حتى تاريخ 23 دي�ضمرب 2021.
اأن النتائج الإيجابية التي حققتها احلملة الوطنية  ولفتت ال��وزارة اإىل 
للقاح "كوفيد19-" والتزام اأفراد املجتمع باحل�ضول على اللقاح ي�ضكل 
مرحلة مهمة للغاية يف مواجهة " كوفيد19- " للعبور اإىل التعايف حتى 
مع  املجتمع  يف  والطمئنان  التفاوؤل  ويتعزز  طبيعتها  اإىل  احلياة  تعود 
على  للمحافظة  الوقائية  ال�ضحية  بال�ضلوكيات  اللتزام  يف  ال�ضتمرار 

املكت�ضبات وحت�ضني املجتمع من اأي �ضللت متحورة.

ال�ضحة جتيز ال�ضتخدام الطارئ للقاح جديد �ضد كوفيد-19 يعتمد على الربوتني املوؤتلف

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم���������ارات  م�����ض��رف  اأع���ل���ن 
التعديلت  اأن  امل�����رك�����زي  امل���ت���ح���دة 
املعاملت  ق����ان����ون  ع���ل���ى  اجل�����دي�����دة 
ال�ضيك  جترمي  اإلغاء  ب�ضاأن  التجارية 
املتعلقة  وال��ت��ع��دي��لت  ر���ض��ي��د  ب����دون 
وت�ضديد  ل��ل�����ض��ي��ك  اجل���زئ���ي  ب��ال��وف��اء 
اجلزاءات الإدارية عن اإ�ضدار ال�ضيك 
بدون ر�ضيد ال�ضادرة مبوجب املر�ضوم 
"14" ل�ضنة  رق���م  احت�����ادي  ب��ق��ان��ون 
-9-27 ب��ت��اري��خ  ال�����ض��ادر   2020

2020 �ضتدخل حيز التنفيذ اعتباراً 
من 2 يناير 2022.

امللمح  اأه��م  امل��رك��زي  امل�ضرف  ون�ضر 
واأب��رز الأح��ك��ام ال���واردة يف التعديلت 
املعاملت  ق����ان����ون  ع���ل���ى  اجل�����دي�����دة 
ال�ضيك  ب��اأح��ك��ام  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
والذي ي�ضم 7 مواد معدلة و9 مواد 
 16 امل����واد  اإج���م���ايل  لي�ضبح  ج��دي��دة 
ال��ت��ع��دي��لت اجلديدة  م���ادة. وت��ه��دف 
ب�ضفة عامة اإىل اإلغاء جترمي ال�ضيك 
يف قانون العقوبات خا�ضة فيما يتعلق 
واإدخال  ر�ضيد  بدون  �ضيكات  باإ�ضدار 
تعديلت وا�ضتحداث ن�ضو�ص جديدة 
يف الباب الثالث املتعلق بال�ضيك الوارد 
يف الكتاب الرابع من قانون املعاملت 
ال��ت��ج��اري��ة الحت������ادي ل��ت��ح��ق��ي��ق عدد 
م��ن الأه������داف امل��ت��م��ث��ل��ة يف احل���د من 
ال�����ض��ل��ب��ي��ات ال��ت��ي ك�����ض��ف ع��ن��ه��ا الواقع 
ب��ال�����ض��ي��ك يف �ضوء  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال��ع��م��ل��ي 

اأف�ضل واأجنح املمار�ضات الدولية.
تر�ضيخ  اإىل  ال��ت��ع��دي��لت  ت��ه��دف  ك��م��ا 
وتكافوؤ  والإن�����ض��اف  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادئ 
التوازن  حتقيق  خ���لل  م��ن  ال��ف��ر���ص 
اقت�ضاء  يف  امل�����ض��ت��ف��ي��د  م�ضلحة  ب���ني 
ح��ق��ه ب���اأ����ض���رع و���ض��ي��ل��ة مم��ك��ن��ة وبني 
م�ضلحة ال�ضاحب يف انق�ضاء الدعوى 
ال�ضداد  املرفوعة �ضده عند  اجلزائية 
اقت�ضاد  اإىل  ال��و���ض��ول  اإىل  ..اإ���ض��اف��ة 
وط���ن���ي ق�����وي وق�������ض���اء م���رت���ك���ز على 
الكفاءة واجلودة ورفع موؤ�ضرات �ضيادة 
ال��ق��ان��ون وال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة ال��دول��ي��ة وهو 
وال�ضرتاتيجية  ال��روؤي��ة  مع  يتفق  ما 

العامة للدولة.
واأب�����رز الأحكام  امل��لم��ح  اأه����م  وح����ول 

ال���ت���ع���دي���لت ..اأو������ض�����ح  ال����������واردة يف 
الحتفاظ  اأن���ه مت  امل��رك��زي  امل�����ض��رف 
ل�����ض��م��ان حتقيق  ب��ب��ع�����ص اجل����رائ����م 
الأه���داف امل��رج��وة م��ن رف��ع التجرمي 
التدابري  ببع�ص  ع��ن��ه  وال���ض��ت��ع��ا���ض��ة 

املدنية.
ومت ح�ضر حالت التجرمي والحتيال 
املتعلقة بال�ضيك يف حالت الغ�ص عند 
اإ�ضدار ال�ضيك كاإ�ضدار اأمر اأو الطلب 
ال�ضتحقاق،  ت��اري��خ  ق��ب��ل  ال��ب��ن��ك  م��ن 
حق  وج��ه  ب��دون  ال�ضيك  �ضرف  بعدم 
"اأي يف غري احلالت املن�ضو�ص عليها 
"625" وهي  "620" و  يف املادتني 
حالة �ضياع ال�ضيك اأو اإفل�ص حامله" 
اإ�ضافة اإىل حالت التجرمي يف جرائم 
واقفال  وا�ضتعمالها  ال�ضيكات  تزوير 
الر�ضيد  ك��ام��ل  ���ض��ح��ب  اأو  احل�����ض��اب 
اأو  ال�ضيك  اإ���ض��دار  قبل  فيه  امل��وج��ود 
كان  اأو  لل�ضرف  للبنك  تقدميه  قبل 
تعمد  ج��ان��ب  اإىل  جم���م���داً  احل�����ض��اب 
ب�ضورة  ت��وق��ي��ع��ه  اأو  ال�����ض��ي��ك  حت��ري��ر 

متنع من �ضرفه.
ك����م����ا ت���ت�������ض���م���ن ح���������الت ال���ت���ج���رمي 
الغاء  ب��ال�����ض��ي��ك  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والح���ت���ي���ال 
قانون  يف  ح��ال��ي��ا  ال�������وارد  ال���ت���ج���رمي 
وبالأخ�ص  ال�����ض��ي��ك  ح���ول  ال��ع��ق��وب��ات 
بدون  ���ض��ي��ك��ات  ب��اإ���ض��دار  يتعلق  ف��ي��م��ا 
املن�ضو�ص  احل��الت  ع��دا  فيما  ر�ضيد 
نظم  ..ف��ال��ق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها 
 "617" املواد من  الوفاء بال�ضيك يف 
ت�ضمن  ب�����ق�����واع�����د   "627" اإىل 
القانونية  بوظيفته  ق��ي��ام��ه  لل�ضيك 
يلتزم  اأن  ..وال�����ض����ل  والق��ت�����ض��ادي��ة 
بالوفاء  عليه"  "امل�ضحوب  ال��ب��ن��ك 
متى  ت��ق��دمي��ه  جم���رد  ال�ضيك  بقيمة 
كان لديه ر�ضيد ول يجوز له المتناع 
ملبداأ متلك حامل  الوفاء تطبيقاً  عن 

ال�ضيك ملقابل الوفاء.
للبنك  اأج�����از  ق���د  ال��ق��ان��ون  ك���ان  واإذا 
الوفاء  "امل�ضحوب عليه" المتناع عن 
اإل  ال��وف��اء،  اإذا تلقى معار�ضة يف ه��ذا 
اأنه قد �ضيق من احل��الت التي جتوز 
الوفاء وح�ضرها يف  املعار�ضة يف  فيها 
وافل�ص حامله  ال�ضيك  حالتي �ضياع 
فقط وذلك لكي يوؤدي ال�ضيك وظيفته 
ك�����اأداء ل��ل��وف��اء. ك��م��ا مت و���ض��ع بدائل 

ا�ضتح�ضال  اىل  ت����وؤدي  ق��وي��ة  م��دن��ي��ة 
طريقة  واأب�ضط  باأ�ضرع  ال�ضيك  قيمة 
بالوفاء  ال��ب��ن��ك  اإل������زام  م��ن��ه��ا  مم��ك��ن��ة 
املثبت  ال�ضيك  وجعل  لل�ضيك  اجلزئي 
عليه  امل�ضحوب  البنك  قبل  م��ن  عليه 
اأو عدم كفايته  بعدم وج��ود ر�ضيد له 
�ضنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مبا�ضرة من 
خلل قا�ضي التنفيذ دون اللجوء اىل 
الإجراءات القانونية املطولة كما كان 
الو�ضع �ضابقاً "قبل التعديل" ..اأي اأنه 
ل حاجة اىل فتح بلغ لدى ال�ضرطة 
اج���راءات  ومتابعه  �ضكوى  ت��ق��دمي  اأو 
البلغ لدى ال�ضرطة ومن ثم النيابة 
قوه  له  ال�ضيك  اأ�ضبح  فقد  فاملحكمة 
اىل  يحتاج  ل  ال��ذي  التنفيذي  ال�ضند 
ح��ك��م حم��ك��م��ه وذل�����ك م���ن ����ض���اأن���ه اأن 
اإىل ال���ض��راع يف اتخاذ الجراء  ي��وؤدي 
طريقة  عن  ي�ضتطيع  ال��ذي  القانوين 
احل�ضول على حقه وتب�ضيط اجراءات 
للح�ضول على قيمه ال�ضيك وذلك من 
�ضاأنه اأن يوؤدي اىل تعزيز قوة ال�ضيك 
التجارية  امل��ع��ام��لت  يف  للوفاء  ك���اأداة 

واملالية.
من  ال����وق����اي����ة  و����ض���ائ���ل  ت����وف����ري  ومت 
الدعوى اجلزائية وت�ضهيل اإجراءاتها 
يف حالة الوفاء بكامل اأو ما تبقى من 
اإجراءات  مبا�ضرة  قبل  ال�ضيك  قيمة 
بات  حكم  �ضدور  اأو  اجل��ربي  التنفيذ 
..كما مت ا�ضتحداث عدد من العقوبات 
ال�ضيكات  دف��رت  �ضحب  منها  التبعية 
من املحكوم عليه ومنع اإعطائه دفاتر 
5 �ضنوات ووقف  اأق�ضاها  جديدة ملدة 
لل�ضخ�ص  التجاري  اأو  املهني  الن�ضاط 

العتباري.
لل�ضخ�ص  عقوبات  ا�ضتحداث  مت  كما 
واملوؤ�ض�ضات  البنوك  "عدا  العتباري 
املالية  ال��غ��رام��ة  ف��ر���ص  منها  املالية" 
ن�ضاطه  اإيقاف ترخي�ص مزاولة  عليه 
م���دة 6 ���ض��ه��ور اإل���غ���اء ال��رتخ��ي�����ص اأو 
تكرار  عند  الع��ت��ب��اري  ال�ضخ�ص  ح��ل 

املخالفة.
تنفيذياً..  �ضنداً  ال�ضيك  اعتبار  وحول 
للقانون  التنظيمية  ال��لئ��ح��ة  ن�ضت 
 1992 "11" ل�ضنة  رق��م  الحت���ادي 
املدنية  الإج�����������راءات  ق����ان����ون  ب�������ض���اأن 
ال�ضادرة مبوجب قرار جمل�ص الوزراء 

املوقر رقم "57" ل�ضنة 2018 على 
اأنه ل يجوز التنفيذ اجلربي اإل ب�ضند 
تنفيذي اقت�ضاًء حلق حمقق الوجود 

ومعني املقدار وحال الأداء.
وعرفت اللئحة ال�ضندات التنفيذية، 
القانون  يعطيها  التي  الأوراق  ومنها 

�ضفة "ال�ضند التنفيذي".
اأن��ه ل يجوز  كما ن�ضت اللئحة على 
امل�ضتثناة  – يف غري الأح��وال  التنفيذ 
مبوجب  اإل   – ال���ق���ان���ون  يف  ب��ن�����ص 
���ض��ورة م��ن ال�����ض��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي عليها 
�ضيغة التنفيذ الآتية: "على ال�ضلطات 
اىل  ت����ب����ادر  اأن  امل��خ��ت�����ض��ة  واجل����ه����ات 
مقت�ضاه  واإج����راء  ال�ضند  ه��ذا  تنفيذ 
وعليها اأن ُتعني على تنفيذه ولو جرباً 
متى ُطلب اليها ذلك". الف�ضل الثاين 

من اللئحة - ال�ضند التنفيذي.
ال�ضيك  ح���ام���ل  ب���اإم���ك���ان  ف����اإن����ه  ل�����ذا 
له  ر�ضيد  وج��ود  ع��دم  ب�ضبب  املرجتع 
اأم عدم كفايته رفع الأمر مبا�ضرة اإىل 
قا�ضي التنفيذ للح�ضول على ال�ضيغة 
التنفيذية على ال�ضيك واتباع الأحكام 
التي حتددتها  والقواعد  والإج��راءات 

اللئحة التنظيمية يف هذا ال�ضاأن.
وحول ميعاد تقدمي ال�ضيك للوفاء اأو 
تقدمي  ميعاد  القانون  ح��دد  ال��دف��ع.. 
فق�ضى  ال���دف���ع،  اأو  ل��ل��وف��اء  ال�����ض��ي��ك 
تقدميه  ب��وج��وب   "618" امل����ادة  يف 
م�ضحوباً  ك���ان  اإذا  اأ���ض��ه��ر  �ضتة  خ���لل 
يف الدولة اأو خارجها وم�ضتحق الوفاء 
من  امل���دة  ه��ذه  احت�ضاب  ..وي���ب���داأ  بها 
تاريخ  اأن���ه  ال�ضيك  يف  امل��ب��ني  ال��ت��اري��خ 
اإ���ض��داره ..وك��م��ا ه��و وا���ض��ح م��ن ن�ص 
املادة فاملدة حتت�ضب من التاريخ املبني 
اإ���ض��داره ولي�ص  ت��اري��خ  ان��ه  ال�ضيك  يف 

من تاريخ الوفاء اجلزئي.
اإىل  امليعاد  هذا  تق�ضري  �ضبب  ويرجع 
ال�ضاحب  ُي���ل���زم  األ  يف  امل�����ض��رع  رغ��ب��ة 
لدى  ال��وف��اء  مقابل  على  باملحافظة 
البنك امل�ضحوب عليه اإىل ما ل نهاية 
احلامل  ي���ق���دم  مل  اإذا  ب���اأن���ه  ..ع���ل���م���اً 
للوفاء،  تقدميه  ميعاد  خلل  ال�ضيك 
بقيمته،  املطالبة  ي�ضقط حقه يف  فل 
"1/620" من  امل���ادة  تن�ص  ول��ذل��ك 
للم�ضحوب  "يجوز  اأن��ه  على  القانون، 
بعد  ول��و  ال�ضيك  قيمة  ي��ويف  اأن  عليه 

اأن  ..اأي  تقدميه"  م��ي��ع��اد  ان��ق�����ض��اء 
اإلزامية  ق����وة  ل���ه  ل��ي�����ص  امل��ي��ع��اد  ه����ذا 
يحول  ول  ال��ب��ن��ك،  اأو  امل�ضتفيد  ق��ب��ل 
من  قيمته  ا���ض��ت��ي��ف��اء  دون  ان��ق�����ض��اوؤه 
يرتتب  ل  اإذ  عليه  امل�����ض��ح��وب  ال��ب��ن��ك 
كاأداة  لطبيعته  ال�ضيك  ف��ق��دان  عليه 
وف��اء جت��ري جم��رى النقود ويقت�ضر 
ان��ق�����ض��ائ��ه ع��ل��ى جم����رد حرمان  اأث����ر 
التي  بالدفوع  التم�ضك  من  امل�ضتفيد 

تكون له قبل ال�ضاحب.
حقه  ل�ضقوط  احل��ام��ل  يتعر�ص  فقد 
وال�ضاحب  امل��ظ��ه��ري��ن  ن��اح��ي��ة  امل����دين 
التي  ب��الإج��راءات  قيامه  ع��دم  نتيجة 
والتي  حقه  ل�ضتيفاء  امل�ضرع  تطلبها 
امليعاد  يف  ال�����ض��ي��ك  ت��ق��دمي  بينها  م��ن 

املبني على النحو املبني يف القانون.
الر�ضيد  ت��واف��ر  ال�ضاحب  اأث��ب��ت  ف���اإذا 
يتقدم  ومل  اأ���ض��ه��ر،  ال�ضتة  م��دة  طيلة 
قيمته،  ل�ضتيفاء  البنك  اإىل  احلامل 
من�ضوب  غري  بفعل  املقابل  ه��ذا  وزال 
يف  احل��ام��ل  ح��ق  �ضقط  ال�ضاحب،  اإىل 
الرجوع بقيمة ال�ضيك على ال�ضاحب، 

باعتباره حامًل مهمًل.
اجلزئي  ب���ال���وف���اء  امل���ق�������ض���ود  وح������ول 
قيمة  من  بجزء  الوفاء  هو  لل�ضيك.. 
ال�����ض��ي��ك، وب���ال���ت���ايل ي��ت��م اإب�������راء ذمة 
ال�ضاحب وجميع املظهرين وال�ضامنني 
اإب�����راًء  ُوجدوا"  "اإن  الح��ت��ي��اط��ي��ني 
يف  القانون  ي�ضرتط  مل  حيث  جزئياً، 
ال�ضيك  بقيمة  للوفاء  الإم���ارات  دول��ة 
لدى  املوجود  الوفاء  مقابل  يكون  اأن 
ملبلغ  م�����ض��اوي��اً  عليه  امل�ضحوب  البنك 

ال�ضيك.
قبول  ال�ضيك  ي��ج��وز حل��ام��ل  اأن���ه  كما 
الوفاء بجزء من قيمة ال�ضيك وتاأجيل 
ذل��ك يف م�ضلحته  اأن  ق��در  اإذا  الباقي 
ك��م��ا ل��و ك��ان��ت ح��ال��ة ال�����ض��اح��ب املالية 
�ضيئة واأن من م�ضلحته اإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه من الدين فاحلامل غري ملزم 
ُي��خ��رّي بني  اإذ  ال��وف��اء اجل��زئ��ي  بقبول 
رف�ص  او  حلّقه  اجلزئي  الوفاء  قبول 
الوفاء والرجوع على ال�ضاحب بكامل 
الوفاء  قبل  اإذا  اأن���ه  اإل  ال�ضيك  مبلغ 
عليه  امل�ضحوب  للبنك  فلي�ص  اجلزئي 
المتناع عن ذلك وللحامل اأن يطلب 
من امل�ضحوب عليه التاأ�ضري على ظهر 

يعطيه  واأن  اجل��زئ��ي  بالوفاء  ال�ضيك 
الأخري اأ�ضل ال�ضيك و�ضهادة بذلك.

ال��وف��اء اجلزئي  البنك يف  دور  وح��ول 
البنك  دور  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  لل�ضيك.. 
"600" على  امل�����ادة  يف  ال��ي��ه  امل�����ض��ار 
من   "617" ل��ل��م��ادة  ال��ب��ن��ك - وف��ق��اً 
امل�����ض��رف املركزي  اإخ��ط��ار  ال��ق��ان��ون - 
ع��ن ب��ي��ان��ات ���ض��اح��ب احل�����ض��اب ح�ضب 
الآتية:  احل�����الت  م���ن  اأي  يف  الآل���ي���ة 
لي�ص له مقابل وفاء  ال�ضيك  كان  "اإذا 
تاريخ  يف  لل�ضحب  وق��اب��ل  ق��ائ��م  ك���اف 
بعد  ال�ضاحب  ا�ضرتد  اإذا  ا�ضتحقاقه.. 
به  الوفاء  ال�ضيك كل مقابل  اإ���ض��داره 
بحيث ل ميكن �ضرفه.. اإذا قام البنك 

بالوفاء اجلزئي لل�ضيك".
"اآلية  ب��الت��ي:  الل��ت��زام  البنك  وعلى 
ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���ع���دي���لت اجل����دي����دة على 
ب���ال���وف���اء اجلزئي  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ق���ان���ون 
لل�ضيك التي �ضيتم تعميمها قريباً من 
قبل امل�ضرف املركزي.. اإبلغ موظفي 
التعديلت  ب��ه��ذه  وع��م��لئ��ه  ال��ب��ن��ك 
والطرق  ال��و���ض��ائ��ل  ب��ك��اف��ة  اجل���دي���دة 
و�ضائل  خ�����لل  م����ن  �����ض����واء  امل���ع���ت���ادة 
اأو  امل���واق���ع  اأو  ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي 
الر�ضائل  اأو  الإلكرتونية  التطبيقات 
ق�ضرية  ر�ضائل  �ضكل  على  اأو  الن�ضية 
اأجهزة  ���ض��ا���ض��ات  ع��ل��ى  ع��ر���ض��ه��ا  ي��ت��م 
الداخلية  ال�ضا�ضات  اأو  الآيل  ال�ضرف 
اأو  التقليدية  الو�ضائل  من  غريها  اأو 
الل��ك��رتون��ي��ة احل��دي��ث��ة ..اإ���ض��اف��ة اإىل 
لدى  وال��وع��ي  التثقيف  م�ضتوى  رف��ع 
وتوجيههم  وعملئه  البنك  موظفي 
وار������ض�����اده�����م ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن فهم 
بكافة  وتزويدهم  الأ�ضا�ضية  املخاطر 
التعديلت  ب��ه��ذه  املتعلقة  املعلومات 
وتو�ضيح  عليهم  واآث���اره���ا  اجل���دي���دة 
اجلزئي  الوفاء  تطبيق  وطريقة  اآلية 
ل��ق��ي��م��ة ال�����ض��ي��ك، والإج���������راءات التي 

ب�ضكل  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  اتباعها  ميكن 
مراعاته  امل���ط���ل���وب  ه����و  وم�����ا  دق���ي���ق 
والعقوبات  القانونية  امل�ضائلة  لتجنب 
و�ضوء  القانون  خمالفة  ع��ن  الناجتة 
الو�ضائل  ..ت��وف��ري  ال�ضيك  ا�ضتخدام 
والآل����ي����ات ال���لزم���ة وامل��ن��ا���ض��ب��ة للرد 
العملء  وا���ض��ت��ف�����ض��ارات  ���ض��ك��اوى  على 
وتو�ضيح حقوقهم وم�ضوؤولياتهم فيما 
يتعلق بكافة التعديلت اجلديدة على 
ال��ق��ان��ون. وح���ول ال��ع��ق��وب��ات مبوجب 
القانون  ع��ل��ى  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��دي��لت 
عن  تقل  ل  ال��ت��ي  بالغرامة  ..ي��ع��اق��ب 
وبحد  ال�ضيك  قيمة  م��ن   "%10"
اآلف  خم�ضة   "5،000" مبلغ  اأدن��ى 
���ض��ع��ف قيمة  ع��ل��ى  ت���زي���د  دره�����م ول 
الأفعال  اأح��د  يرتكب  من  كل  ال�ضيك 
وخلفاً  ع���م���داً  ال��ت�����ض��ري��ح  الآت����ي����ة: 
وفاء  م��ق��اب��ل  وج����ود  ب��ع��دم  للحقيقة 
اأقل  وف���اء  م��ق��اب��ل  ب��وج��ود  اأو  لل�ضيك 
وفاء  نية  ب�ضوء  الرف�ص  قيمته..  من 
�ضيك م�ضحوب على البنك وله مقابل 
وفاء حلامل مل تقدم ب�ضاأنه معار�ضة 
���ض��ح��ي��ح��ة.. ع���دم و���ض��ع ال��ب��ن��ك بيان 
الم��ت��ن��اع ع��ن ال��دف��ع ال���ذي ي��ج��ب اأن 
ال�ضيك  على  وم���وؤرخ���اً  مكتوباً  ي��ك��ون 
عن  ميتنع  م��ن  كذلك  ويعاقب  ذات���ه. 
اإ�ضدار  اأو  لل�ضيك  اجل���زئ���ي  ال���وف���اء 
ال�ضيك  اأ�ضل  ت�ضليم  اأو  بذلك  �ضهادة 
امل��ن�����ض��و���ص عليها يف  ل��لأح��ك��ام  وف��ق��ا 
من   "617" امل����ادة  "2" م��ن  ال��ب��ن��د 
القانون، "املادة 641". وحول عقوبة 
من ظهر ال�ضيك لغريه اأو �ضلمه �ضيكاً 
حلامله وهو يعلم اأن ال�ضيك لي�ص له 
غري  اأن��ه  اأو  بقيمته  يفي  قائم  مقابل 
الغرامة  ع��ق��وب��ت��ه  ل��ل�����ض��ح��ب..  ق���اب���ل 
"%10" من قيمة  التي ل تقل عن 
 "1،000" مبلغ  اأدن��ى  وبحد  ال�ضيك 
األ���ف دره���م ول ت��زي��د ع��ل��ى م��ا يعادل 

قيمة ال�ضيك "املادة 641 1".
ا�ضطنع  اأو  زور  م���ن  ع��ق��وب��ة  وح����ول 
�ضيكاً، اأو ن�ضبه للغري، اأو ا�ضتعمل �ضيكاً 
املادة  ب��ذل��ك.. ن�ضت  مع علمه  م���زوراً 
باحلب�ص  يعاقب  اأن���ه:  "641"على 
التي  والغرامة  �ضنة  عن  تقل  ل  م��دة 
األف  ل تقل عن "20،000" ع�ضرين 
 "100،000" على  تزيد  ول  دره��م 
اأحد  األف دره��م، كل من يرتكب  مائة 
الأفعال الآتية: زور اأو ا�ضطنع �ضيكاً، 
يف  تغيرياً  اأدخ���ل  ب���اأن  للغري  ن�ضبه  اأو 
بياناته بالإ�ضافة اأو احلذف اأو بغريها 
املادة  يف  عليها  املن�ضو�ص  الطرق  من 
رقم  الحتادي  القانون  "216" من 
"3" ل�ضنة 1987 امل�ضار اإليه، بق�ضد 
اإحداث �ضرر للغري وبغر�ص ا�ضتعماله 
من  اإىل  ..اإ�ضافة  اأجله  من  زور  فيما 
اأو م�ضطنعاً مع  م��زوراً  ا�ضتعمل �ضيكاً 
علمه بذلك.. قبل مبالغ مدفوعة عن 
مع  م�ضطنع،  اأو  م���زور  �ضيك  ط��ري��ق 
حمرراً  �ضيكاً  ا�ضتعمل  ب��ذل��ك..  علمه 
ب��ا���ض��م غ����ريه، اأو ان��ت��ف��ع به  ���ض��ح��ي��ح��اً 
ا�ضتعماله  ارت��ب��ط  اأو  ح��ق،  وج��ه  بغري 
اأو  اأو �ضنع  ا�ضتورد  بجرمية احتيال.. 
اأو قدم  اأو عر�ص  اأو ب��اع  اأح��رز  اأو  ح��از 
معدات اأو اأدوات اأو برامج تكنولوجية 
يف  م�ضتخدمة  بيانات  اأو  معلومات  اأو 
املن�ضو�ص  ال��ت��زوي��ر  ج��رمي��ة  ارت��ك��اب 

عليها يف هذه املادة، مع علمه بذلك.
يف ح���ال���ة وج������ود دع������وى ج���زائ���ي���ة.. 
هذه  يف  اجل��زائ��ي��ة  ال��دع��وى  تنق�ضي 
اأو باقي  اإذا مت الوفاء بكامل  اجلرائم 
اإجراءات  مبا�ضرة  قبل  ال�ضيك  قيمة 
اأو مت الت�ضالح فيها  التنفيذ اجلربي 
قبل  قيمته  باقي  اأو  بكامل  الوفاء  اأو 
حدث  واإذا  ب���ات،  بحكم  فيها  الف�ضل 
ال��ت�����ض��ال��ح ب��ع��د ����ض���ريورة احل��ك��م باتاً 

ُيوقف تنفيذه.

•• ابوظبي-الفجر:

�ضارك الأر�ضيف الوطني يف اجتماعات 
ملراكز  العامة  للأمانة   34 ال���دورة 
ال��وث��ائ��ق وال��درا���ض��ات ب���دول جمل�ص 
مملكة  يف  ع���ق���دت  ال���ت���ي  ال����ت����ع����اون، 
اخلطة  فيها  وا�ضتعر�ص  البحرين، 
ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة التي و�ضعها 
تنفيذ  ط��رق  وق��دم  العامة،  للأمانة 
فيها  ما جاء  لتنفيذ  يوم  املئة  خطة 
و�ضبل و�ضع  من مبادرات وم�ضاريع، 
هيكلية وا�ضحة ل�ضتدامتها، وجاءت 
بو�ضفه  الوطني  الأر�ضيف  م�ضاركة 
اأحد اأبرز الأع�ضاء يف الأمانة العامة، 
وهو من اأقدم الأر�ضيفات يف منطقة 
اخلليج العربي، وُيعنى بحفظ ذاكرة 

الإمارات ومنطقة اخلليج.
جت��ّل��ت م�����ض��ارك��ة الأر���ض��ي��ف الوطني 

األقاها �ضعادة عبد اهلل  بالكلمة التي 
الأر�ضيف  ع��ام  مدير  علي  اآل  ماجد 
ال��وط��ن��ي ب��الإن��اب��ة، وال��ت��ي اأك���د فيها 
اأه��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ات ال������دورة 34 يف 

جلائحة  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  ظل 
كوفيد19 ملا �ضتناق�ضه من حتديات 
كبرية ينبغي التغلب عليها من اأجل 
دفع عجلة العمل التوثيقي والبحثي 

اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  يف 
العلمي  ال����ت����ع����اون  م�������ض���رية  ودع������م 
العمل،  اآل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  املتخ�ض�ص 
والو�ضول اإىل اأن�ضب احللول واأف�ضل 

ا�ضرتاتيجية الأمانة  الطرق لتنفيذ 
العامة واأهدافها.

اإىل  امل���������ض����ارك����ني  �����ض����ع����ادت����ه  ودع��������ا 
الذي  والأر���ض��ي��ف��ات  املكتبات  م��وؤمت��ر 
الوطني  الأر����ض���ي���ف  ���ض��ي�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه 
وال�����ذي   2022 ع�����ام  اأب���وظ���ب���ي  يف 
املنا�ضبة  احل���ل���ول  و���ض��ع  ي�����ض��ت��ه��دف 
لتطوير اأعمال املكتبات والأر�ضيفات، 
وذلك متهيداً ل�ضت�ضافة اأكرب حدث 
كوجنر�ص  وه���و  ال���ع���ام  يف  اأر���ض��ي��ف��ي 
امل��ج��ل�����ص ال�����دويل ل��لأر���ض��ي��ف الذي 

�ضت�ضت�ضيفه اأبوظبي عام 2023م.
ال�����ض��ي��د ح��م��د املطريي  وا���ض��ت��ع��ر���ص 
حماور  اأه��م  الأر�ضيفات  اإدارة  مدير 
ال�ضاملة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
املتعلقة بها، وقدم روؤية  والتو�ضيات 
وتنفيذ  لتطبيق  الوطني  الأر�ضيف 
واأهم  ال�ضرتاتيجية،  اخل��ط��ة  ه��ذه 

وم�ضّرعات  املقبلة  للمرحلة  امللمح 
اخلطة.

الجتماع  يف  امل�������ض���ارك���ون  ون���اق�������ص 
للأمانة  ال�����ض��ام��ل��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
العامة التي اأعدها الأر�ضيف الوطني 
وخطة املئة يوم لتنفيذ ما جاء فيها 

من مبادرات وم�ضاريع.
وعلى �ضعيد مت�ضل ناق�ص الجتماع 
ع��������دداً م����ن امل����و�����ض����وع����ات امل����درج����ة 

ع��ل��ى ج�����دول اأع���م���ال���ه، و����ض���ّدد على 
الأر�ضيفي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة 
لكي  اخل��ل��ي��ج؛  دول  يف  وال��وث��ائ��ق��ي 
ملتخذي  وم���رج���ع���اً  م�������ض���دراً  ي���ك���ون 
وعلى  اخل����ل����ي����ج،  دول  يف  ال�����ق�����رار 
العمل  وت�ضافر  تكامل  دع��م  اأهمية 
وتوحيد  وال��ت��وث��ي��ق��ي؛  الأر����ض���ي���ف���ي 
من�ضق،  اأر����ض���ي���ف���ي  ل��ع��م��ل  ال�����روؤي�����ة 
اخلليجية  التجارب  من  وال�ضتفادة 

التكامل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل�����ض��رتك��ة، 
امل��ع��ريف وال��رق��م��ي، وت��ك��ام��ل اجلهود 
الأر�ضيفية التي تنطلق من التكامل 
ل��دول جمل�ص  التاريخي واجل��غ��رايف 
وح�ضورها  قوتها  يعزز  ما  التعاون؛ 

بني املوؤ�ض�ضات العاملية.
اأهمية  يف  اأي�ضاً  الجتماعات  ورك��زت 
اإعداد درا�ضة حول تاريخ دول اخلليج 

وتوحيد امل�ضطلحات الأر�ضيفية. 

امل�ضرف املركزي: تعديالت قانون اإلغاء جترمي ال�ضيك بدون 
ر�ضيد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير املقبل

و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية ال�ساملة وناق�ض �سبل و�سع هيكلية وا�سحة ل�ستدامتها

الأر�ضيف الوطني ي�ضارك يف اجتماعات الدورة 34 لالأمانة العامة ملراكز الوثائق والدرا�ضات بدول اخلليج

••  اأبوظبي-الفجر:

برنامج  اأب���وظ���ب���ي  ���ض��رط��ة  ن��ف��ذت 
ت���وع���ي���ة ب���ال���ل���غ���ت���ني الإجن���ل���ي���زي���ة 
�ضائقي  من   250 لنحو  والأوردو 
ال����دراج����ات ال���ن���اري���ة واحل���اف���لت 
تو�ضيل  جم������ال  ف�����ى  ال���ع���ام���ل���ني 
ن������ون،و حثهم  ب�����ض��رك��ة  ال��ط��ل��ب��ات 
بقانون  الل�����ت�����زام  �����ض����رورة  ع���ل���ى 
باإجراءات  والتقيد  وامل��رور  ال�ضري 

من  يحد  مب��ا  امل���روري���ة،  ال�ضلمة 
اخل���ط���ورة ال��ن��اجت��ة ع��ن احل���وادث 

املرورية.
تعريف  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  ورك�����ز    
���ض��ائ��ق��ي احل����اف����لت وال����دراج����ات 
النارية مبخاطر التجاوز اخلاطئ 
والن�������ح�������راف امل����ف����اج����ئ وجت������اوز 
امل��ح��ددة ع��ل��ى الطريق  ال�����ض��رع��ات 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ت���رك م�����ض��اف��ة اأم���ان 
كافية بني املركبات وتقدمي الن�ضح 

ح��ول خماطر ع��دم الل��ت��زام بخط 
ال�ضري الإلزامي اإىل جانب �ضروط 
ال�ضلمة  و����ض���ائ���ل  وم���وا����ض���ف���ات 

لقائدي الدراجات النارية.
 واأو����ض���ح ال��ع��م��ي��د حم��م��د �ضاحي 
احل��م��ريي م��دي��ر م��دي��ري��ة امل���رور 
العمليات  ب���ق���ط���اع  وال�������دوري�������ات 
ت�ضمنت  ال��ت��وع��ي��ة  اأن  امل���رك���زي���ة، 
عر�ص فيديوهات توعوية حلوادث 
�ضائقي  وتثقيف  النارية  الدراجات 

بالأخطاء  التو�ضيل"  "دراجات 
الطرق،  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ب��ون��ه��ا  ال���ت���ي 
وت�ضمل ال�ضري على اجلانب الأمين 
م���ن ال���ط���ري���ق، ال���ت���ج���اوز وامل�����رور 

بطريقة خطرة بني املركبات.
النارية  ال���دراج���ات  �ضائقي  ودع���ا   
التحرك  ع����دم  اإىل  )ال��ت��و���ض��ي��ل( 
وال�����ض��ري على ال��ط��رق يف الأح���وال 
ينخف�ص  ال��ت��ي  امل��ت��غ��رية  اجل���وي���ة 
الأفقية  ال����روؤي����ة  م�����ض��ت��وى  ف��ي��ه��ا 

يف  يت�ضبب  مم��ا  ال�����ض��ب��اب،  ب�ضبب 
ع��دم روؤي��ت��ه��ا ب��و���ض��وح م��ن قائدى 
ن�����ض��ب��ة ل�ضغر  الأخ������رى  امل���رك���ب���ات 

حجمها.
 كما حثهم على اللتزام باإجراءات 
الإ�ضابات  م��ن  للوقاية  ال�ضلمة 
وت�ضمل  احل�������وادث  ع���ن  ال���ن���اجت���ة 
لوقاية  ال��واق��ي��ة  اخل�����وذة  ارت������داء 
اأن��ف�����ض��ه��م م����ن اإ�����ض����اب����ات ال����راأ�����ص 
لقيادة  امل���خ�������ض�������ض���ة  وامل����لب���������ص 

ت���ع���م���ل على  ال�������دراج�������ات وال�����ت�����ي 
ح��م��اي��ت��ه��م، وال���ت���اأك���د م���ن �ضلمة 

ال�����دراج�����ة و����ض���لح���ي���ة الأ�����ض����واء 
الأم���ام���ي���ة واخل��ل��ف��ي��ة والإط������ارات 

وم��ل�����ض��ق��ات ع��اك�����ض��ة ل��ل�����ض��وء يف 
خلفية الدراجة.

�ضرطة اأبوظبي تعزز وعي �ضائقي »دراجات الدليفري« بال�ضالمة املرورية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

العربية  الم�������ارات  ج��ام��ع��ة  ���ض��ارك��ت 
املتحدة يف اإحياء اليوم الدويل للتاأهب 
املتحدة  الأمم  حددته  ال��ذي  للأوبئة 
27 دي�ضمرب م��ن كل  ع��امل��ي��اً يف  ي��وم��اً 
على  الأوب��ئ��ة  مبخاطر  للتوعية  ع��ام 

�ضحة الب�ضر. 
وقال د. اأحمد دميا�ص ال�ضويدي ،اأ�ضتاذ 
م�ضارك ورئي�ص ق�ضم طب الأطفال - 
املعدية  الأم����را�����ص  ط���ب  اإ���ض��ت�����ض��اري 
ل���دى الأط���ف���ال ب��ج��ام��ع��ة الم������ارات ، 
كُرَ  املا�ضية،  القليلة  العقود  يف  ان��ه 

اإنت�ضار الأوبئة حول العامل كاإنفلونزا 
احلمى  ال��ط��ي��ور،  اإنفلونزا  اخل��ن��ازي��ر، 

النزفية وموؤخراً كوفيد 19.
اإجتاحت  الأوب��ئ��ة  تلك  ان  اىل  واأ���ض��ار 
م�ضحوبة  ف���ائ���ق���ة  ب�����ض��رع��ة  ال����ع����امل 
ال�ضحية  احل���ي���اة  مل��ن��اح��ي  ت���ام  ب�����ض��ل��ل 
والإق���ت�������ض���ادي���ة م����وؤك����دة م���ق���ول���ة اأن 
ما  عاملية" بكل  قرية  اأ�ضبح  "العامل 
حت��م��ل��ه ال��ك��ل��م��ة م��ن م��ع��ن��ى، ح��ي��ث اإن 
�ضهولة انتقال النا�ص من بقعة لأخرى 
اإنتقال  وك���ذل���ك  زه����ي����دة،  ب��ت��ك��ال��ي��ف 
امليكروبات  اإن��ت��ق��ال  ���َض��َه��ل  ال��ب�����ض��ائ��ع، 

والفريو�ضات. 

"اإن تكاثر  ال�����ض��وي��دي  ال��دك��ت��ور  واك���د 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا وال��ف��ريو���ض��ات ي����وؤدي اإىل 
ظ���ه���ور حت�����ورات ج��ي��ن��ي��ة ج���دي���دة قد 
ت��ك��ون اأك���ر ح��دة يف الإن��ت�����ض��ار واأكر 
و�ضواء  الإن�����ض��ان.  اأ�ضابت  اإذا  خ��ط��ورة 
كان الن�ضان موجود يف دولة متقدمة 
فاإن  ال��ث��ال��ث  ال���ع���امل  دول  اإح�����دى  اأو 
وبالتايل  بينهم  تفرق  الوبئة ل  تلك 
املختربات،  يف  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ف���ان 
ويف  العلمية  الأب��ح��اث  يف  التعليم،  يف 
ت��ب��ادل الف��ك��ار اأ���ض��ب��ح ل��زام��ا ملكافحة 
ب�ضكل  تنت�ضر  ق��د  ال��ت��ي  الوب��ئ��ة  ه��ذه 
�ضريع جداً اكر مما يت�ضور الن�ضان.

فاإن  الفردي،  امل�ضتوى  انه على   وقال 
�ضواء  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال��ت��ق��ي��د 
اأو  املتوفرة  اللقاحات  على  احل�ضول 
للوقاية من  ال�ضحية  الرعاية  توفري 
هذه المرا�ص مهم ج��داً، واأي تقليل 
م��ن ���ض��اأن ه���ذه الج������راءات ق��د ينتج 
الكثري  حت�ضد  وخ��ي��م��ة  ع��واق��ب  ع��ن��ه 
توعية  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل  الرواح.  م���ن 
املجتمع اأ�ضبح �ضرورة ق�ضوى اإبتداء 
الدولة،  امل��دي��ن��ة،  احل��ي،  العائلة،  م��ن 
اإلتزامنا  وب��ال��ت��ايل  ب��ال��دول،  واإن��ت��ه��اء 
ا�ضبح التزام عاملي ولي�ص اإلتزام فردي 

فقط.

ال�ضويدي  دميا�ص  بن  الدكتور  وذك��ر 
انه خلل فرتة الأوبئة ، متر الب�ضرية 
اإنت�ضار  م��ع  اليقني  ع��دم  م��ن  بلحظة 
تربز  وهنا  امل�ضللة  للمعلومات  �ضريع 
كاأف�ضل  العلمي  واملجتمع  اجلامعات 
موثوقية  واأكرها  املعلومات  م�ضادر 
املخت�ضني  ل���ل���ع���ل���م���اء  مي���ك���ن  ح���ي���ث 
ال����وب����اء وما  م���ع���اجل���ة  امل�����ض��اه��م��ة يف 
يرتتب عليه من م�ضاكل اقت�ضادية و 
�ضحية خطرية.  واأ���ض��ار اىل ان��ه على 
الإم����ارات  جلامعة  ك��ان  امل��ث��ال،  �ضبيل 
اإ���ض��ه��ام��ات علمية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
كوفيد  جائحة  خ��لل  ب���ارزة  وبحثية 

19  متمثلة يف م�ضاركتها يف التجارب 
غاماليا  م��ع��ه��د  ل��ل��ق��اح  ال�����ض��ري��ري��ة  
ال���ف���ي���درايل لأب���ح���اث الأوب����ئ����ة وعلم 

رو�ضيا  جمهورية  يف  الدقيقة  الأحياء 
 19 كوفيد  ف��ريو���ص  �ضد  الحت��ادي��ة 
و ت��ط��وي��ر من���وذج ري��ا���ض��ي ق��ائ��م على 

النت�ضار  لتحليل  م�ضمم  الكمبيوتر 
امل��ت��وق��ع ل��� ك��وف��ي��د 19 ب��ال��ت��ع��اون مع 

دائرة ال�ضحة يف اأبوظبي.  

•• ال�شارقة-الفجر:

���ض��ع��ي��اً ن��ح��و ت��اأه��ي��ل ج��ي��ل ق����ادر على 
التكنولوجية  ال���ت���ط���ورات  م��واك��ب��ة 
امل�ضتقبل  لقيادة  ومتكينه  املت�ضارعة 
يف  ي�ضهم  ا���ض��ت��ب��اق��ي  بفكر  ال��رق��م��ي، 
ال�����ض��ام��ل��ة لدولة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رية 
الإمارات العربية املتحدة؛ "موؤ�ض�ضة 
ربع قرن ل�ضناعة القادة واملبتكرين"، 
وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا الأرب��������ع م��ت��م��ث��ل��ة يف 
فتيات  و�ضجايا  ال�����ض��ارق��ة،  "اأطفال 
ال�ضارقة، ونا�ضئة ال�ضارقة، وموؤ�ض�ضة 
تتبنى  القدرات"  لتطوير  ال�ضارقة 
برنامج "مربمج القرن"، وبالتعاون 
�ضركة  م��ن  معتمدين  م��درب��ني  م��ع 
م��اي��ك��رو���ض��وف��ت، مت��ا���ض��ي��اً م���ع �ضوق 
العمل والذي �ضيخلق فر�ضاً وظيفية 
الذكاء  جم��الت  على  تعتمد  جديدة 
والواقع  املعزز  والواقع  ال�ضطناعي 
الفرتا�ضي وحتليل البيانات ا�ضتناداً 
مل�����ه�����ارات ال���ت���ف���ك���ري ال���ن���ق���دي وح���ل 
امل�ضكلت والتفكري احل�ضابي؛ وذلك 

من خلل جتربة ا�ضتثنائية مبتكرة 
ُتطبق ا�ضرتاتيجية التعلم بالرتفيه 

يف بيئة تفاعلية ممتعة.
كامل،  ع���ام  مل���دة  ال��ربن��ام��ج  ي�ضتمر 
يف  م�������ض���ارك���اً   )120( وي�����ض��ت��ق��ط��ب 
�ضنة،   )31-8( من  العمرية  الفئة 
لتدريبهم وتطوير مهاراتهم يف جمال 
 STEM الربجمة، من خلل نهج

ال��������ذي ي���ج���م���ع ب�����ني اأرب������ع������ة م�����واد 
والتكنولوجيا  العلوم  وهي:  اأ�ضا�ضية 
والهند�ضة والريا�ضيات، حيث ُيطرح 
مما  م�ضتويات  ثلث  على  الربنامج 
لنتقاء  للم�ضاركني  الفر�ضة  يتيح 
يتنا�ضب  ال���ذي  التعليمي  ال��ربن��ام��ج 
مثل:  وق�����درات�����ه�����م  م���ي���ول���ه���م  م�����ع 
املواقع  وت��ط��وي��ر  الأل����ع����اب،  ت��ط��وي��ر 

التطبيقات  وت��ط��وي��ر  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
وهند�ضة الذكاء ال�ضطناعي؛ وذلك 
الرقمية  امل���ه���ارات  اإك�����ض��اب��ه��م  ب��ه��دف 
الربجمة  ل���غ���ات  ع���ل���ى  وت���دري���ب���ه���م 
و"جافا  "بايثون"  م��ث��ل  ال�����ض��ائ��دة 
على  وال��ع��م��ل  و"جافا"؛  �ضكريبت" 

حت�ضني اجلوانب الإبداعية لديهم.
امل�����ض��ارك��ني يف  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

�ضوف  القرن"  "مربمج  ب���رن���ام���ج 
من  معتمدة  �ضهادات  على  يح�ضلون 
يف  الب�ضرية  والتنمية  املعرفة  هيئة 
دبي وSTEM.org  بعد اإجنازهم 
ال����ذي �ضريكز  ال��ربن��ام��ج  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
ع��ل��ى اجل���وان���ب ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن خلل 
اإجناز م�ضاريع مبتكرة كاإن�ضاء األعاب 
اإنرتنت؛  ومواقع  وتطبيقات  فيديو 

امل�ضاركة يف  لتمكينهم من  بالإ�ضافة 
امل�ضابقات املحلية والعاملية.

واليافعني  الأطفال  تعريف  وبهدف 
وم�ضاراته  الربنامج  على  وال�ضباب 
الت�ضجيل  واآلية  التدريبية؛  ودورات��ه 
وت���ق���ي���ي���م م�������ض���ت���وي���ات���ه���م يف جم���ال 
ربع  "موؤ�ض�ضة  ت��ن��ظ��م  ال����ربجم����ة؛ 
ملربمج  املفتوح  "اليوم  قرن" فعالية 

القرن" على مدار يومني من ال�ضاعة 
الرابعة م�ضاًء وحتى ال�ضاعة الثامنة 
جممع  يف  وال�ضباب  للنا�ضئة  م�ضاًء، 
والتكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����ض��ارق��ة 
والب��ت��ك��ار ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 29 
ول����لأط����ف����ال  2021؛  دي�������ض���م���رب 
 30 املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  والفتيات 
فتيات  ���ض��ج��اي��ا  يف  دي�ضمرب2021 

ال�ضارقة  بالقرائن.
اليوم  ح�ضور  يف  الراغبني  وباإمكان 
التوا�ضل  م����واق����ع  زي�������ارة  امل���ف���ت���وح 
ربع  مبوؤ�ض�ضات  اخلا�ضة  الجتماعي 
م�ضتجدات  ومتابعة  للت�ضجيل،  قرن 

الربنامج.
ل�ضناعة  قرن"  "ربع  موؤ�ض�ضة  تعد 
القادة واملبتكرين، والتي مت الإعلن 
 2016 �ضبتمرب  يف  اإط��لق��ه��ا  ع��ن 
بتوجيهات كرمية من قرينة �ضاحب 
ال�ضمو حاكم ال�ضارقة -�ضمو ال�ضيخة 
القا�ضمي-  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
ل�ضناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة 
موؤ�ض�ضة  اأول  تعد  واملبتكرين،  القادة 
اإم��ارات��ي��ة وع��رب��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة ترمي 
اإم����ارات����ي ق����ادر على  ب��ن��اء ج��ي��ل  اإىل 
قيادة امل�ضتقبل والتاأثري فيه، ملتزماً 
حتتها  وتن�ضوي  الوطنية؛  بهويته 
ونا�ضئة  ال�����ض��ارق��ة  اأط���ف���ال  م���ن  ك���ل 
ال�ضارقة  ف��ت��ي��ات  و���ض��ج��اي��ا  ال�����ض��ارق��ة 
القدرات  ال�ضارقة لتطوير  وموؤ�ض�ضة 

"تطوير". 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة"  جامعة  "م�ضت�ضفى  اأعلن 
ا���ض��ت��خ��دام اجلراحة  ال��ب��دء يف  ع��ن 
باملنظار يف مركز هيم�ضان للمفا�ضل 
وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري، يف اإط����ار توفري 
الطبية  اخل������دم������ات  م�����ن  امل�����زي�����د 
الرامية  جلهوده  وتعزيزاً  املتقدمة، 
وعرو�ص  م���راف���ق  يف  ال��ت��و���ض��ع  اإىل 
ال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة م����ن ال���درج���ة 
العاملية  اخل��ربة  اإىل  ا�ضتناداً  الأوىل 
العظام.  ت���ق���ومي  ج���راح���ة  ل��ف��ري��ق 
النوع  ب��امل��ن��ظ��ار  وت��ع��ت��رب اجل���راح���ة 
الفقري  ال��ع��م��ود  جل��راح��ة  املف�ضل 
ت�ضتخدم  ح��ي��ث  ال���ت���وغ���ل،  ط��ف��ي��ف��ة 
لتقلي�ص  �ضغرية  جراحية  �ضقوقاً 
خماطر اإتلف الع�ضلت والأن�ضجة 

الأخرى.
التخ�ض�ضي  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  وي���ه���دف 
املر�ضى  م��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأي�����ض��اً 
وثقتهم يف جراحات العمود الفقري 
وم��ع��اجل��ة ت��ردده��م امل��ل��ح��وظ حيال 
وب�ضبب  ال���ط���ب���ي.  الإج����������راء  ه�����ذا 
دق�����ة ه�����ذا ال����ن����وع م����ن اجل����راح����ة، 

اخل�ضوع  يف  امل��ر���ض��ى  بع�ص  ي���رتدد 
حتى  الفقري،  العمود  يف  للجراحة 
ل��و كانت ���ض��روري��ة. وت���وؤدي عوامل 
املوؤكدة  ال�ضائعات غري  عديدة، مثل 
عجز  اإىل  اخل����اط����ئ����ة،  وامل���ف���اه���ي���م 
املثايل  التوقيت  اإختيار  املر�ضى عن 
لإج��راء اجلراحة، ما قد ي��وؤدي اإىل 
اأمرا�ص غري قابلة للعلج يف العمود 

الفقري.
املر�ضى،  ت����ردد  م���ن  احل���د  وب���ه���دف 
جلراحة  ه��ي��م�����ض��ان  م���رك���ز  ي���ل���ج���اأ 
العمود الفقري واملفا�ضل اإىل تعزيز 
باملنظار،  اجل��راح��ة  ب��ف��وائ��د  ال��وع��ي 
والتي اأثبتت فعاليتها يف دول اأخرى 
م��ث��ل ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة. ك��م��ا تلبي 
لهذا  الإم���ارات  هذه اخلدمة حاجة 

النوع من اجلراحة، والتي ن��ادراً ما 
النق�ص يف  ب�ضبب  اإليها  اللجوء  يتم 
اجلراحني املهرة من ذوي اخلربة يف 

هذا املجال.
وم���ن خ���لل ال���ض��ت��ف��ادة م��ن فريق 
تقومي العظام والذي يتمتع مبهارات 
وقدرات مهنية عالية، اكت�ضب مركز 
الفقري  العمود  جل��راح��ة  هيم�ضان 

اجلامعة  م�ضت�ضفى  يف  وامل��ف��ا���ض��ل 
للر�ضا  متقدماً  ت�ضنيفاً  بال�ضارقة 
والثقة من جانب املر�ضى الدوليني 
واملحليني. ويتما�ضى اإدخال اجلراحة 
باملنظار مع التزام امل�ضت�ضفى بتقدمي 
املتخ�ض�ضة  واخل���دم���ات  اخل�����ربات 
وتعزيز  املنطقة  اإليها  تفتقر  التي 
مكانة ال�ضارقة كمزود رائد للرعاية 

ال�ضحية يف الدولة واخلليج.
���ض��ون��غ��ك��وك كيم،  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
الفقري  العمود  ج��راح��ة  ا�ضت�ضاري 
العمود  جلراحة  هيم�ضان  مركز  يف 
م�ضت�ضفى  يف  وامل��ف��ا���ض��ل  ال��ف��ق��ري 
التقدم  "مهد  بال�ضارقة:  اجلامعة 
املزيد  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  التكنولوجي 
البتكارات يف قطاع الرعاية ال�ضحية 

مثل اجلراحة باملنظار. ويف ال�ضابق، 
النوع من اجلراحة عبارة  ه��ذا  ك��ان 
عن عملية �ضاقة وموؤملة للمر�ضى، ما 
يوؤدي يف بع�ص الأحيان اإىل اإ�ضعاف 
ع�����ض��لت ال��ظ��ه��ر. ول��ك��ن م��ع تطور 
الأ�ضاليب والأدوات اجلراحية، باتت 
اجل����راح����ات ط��ف��ي��ف��ة ال��ت��وغ��ل مثل 

اجلراحة باملنظار". 

علي،  اآل  عبيد  علي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
جمل�ص  وع�ضو  التنفيذي  الرئي�ص 
بتقدمي  ف��خ��ورون  "نحن  الأم���ن���اء: 
امل��ت��ط��ورة يف  ه���ذه اخل��دم��ة الطبية 
املر�ضى  ح��اج��ة  ل��ت��ق��ل��ي�����ص  ال���دول���ة 
لل�ضفر اإىل اخلارج. وقد حان الوقت 
�ضحة  اإىل  النا�ص  نظرة  تتغري  ك��ي 
اأنها  وي����درك����ون  ال���ف���ق���ري  ال���ع���م���ود 
مهمة جداً ل�ضحتهم وبالتايل طلب 
تظهر  عندما  الطبية  ال�ضت�ضارات 
عليهم العوار�ص. ون�ضجع املواطنني 
واملقيمني والزائرين على ال�ضتفادة 
م���ن و���ض��ائ��ل ال���ع���لج والإج��������راءات 
الطبية املبتكرة للوقاية من احلالت 

الطبية اخلطرية يف امل�ضتقبل".
التزام  ب��امل��ن��ظ��ار  اجل��راح��ة  وتعك�ص 
العمود  جل���راح���ة  ه��ي��م�����ض��ان  م��رك��ز 
م�ضت�ضفى  يف  وامل��ف��ا���ض��ل  ال��ف��ق��ري 
باحلفاظ  ب���ال�������ض���ارق���ة  اجل����ام����ع����ة 
���ض��واء يف  امل��ئ��ة  يف  ن�ضبة �ضفر  ع��ل��ى 
م�����ض��اع��ف��ات م���ا ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي��ات اأو 
اجلراحني  بف�ضل  اجل��راح��ة  ف�ضل 
يتمتعون  ال����ذي����ن  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني 

بخربات طويلة يف هذا املجال.

•• دبي -وام:

ال�ضحة يف دبي ور�ضة تدريبية  ال��دويل وهيئة  والتعاون  نفذت وزارة اخلارجية 
وقن�ضليات  ���ض��ف��ارات  يف  امل��واط��ن��ني  ال����وزارة  موظفي  جميع  �ضمت  اف��رتا���ض��ي��ة 
الإم��ارات يف خمتلف دول العامل وذلك للتعريف بخدمة "طبيب لكل مواطن" 
واإمكانياتها وكيفية التوا�ضل مع الفريق الطبي املخت�ص والتدريب على الطرق 

املثلى لل�ضتفادة من هذه اخلدمة النوعية التي توفرها الهيئة.
و���ض��ه��دت ور���ض��ة ال��ع��م��ل ت��ف��اع��ل مم��ي��زا ب��ني امل��وظ��ف��ني امل�����ض��ارك��ني وامل�ضوؤولني 
حيث  بدبي  ال�ضحة  وهيئة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  يف  واملخت�ضني 
اخلا�ضة  ال�ضتف�ضارات  جميع  على  وردت  املطلوبة  الإف���ادات  كل  الهيئة  قدمت 
بنوعية اخلدمات التي يقدمها فريق طبيب لكل مواطن وكيفية ال�ضتفادة من 

اخلدمة وما يوفره تطبيق DHA يف هذا ال�ضاأن.

جاءت الور�ضة يف اإطار مذكرة التفاهم التي اأبرمتها "اخلارجية" و"�ضحة دبي" 
مطلع �ضبتمرب املا�ضي لتعزيز برامج الرعاية ال�ضحية للمواطنني خارج الدولة 
وتقدمي ال�ضت�ضارات الطبية املرئية لهم واإحاطتهم بالعناية ال�ضحية اللزمة.

اإح��دى مبادرات وثيقة اخلم�ضني  التي متثل  وكانت خدمة طبيب لكل مواطن 
التي وجه بتنفيذها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
ب�ضكل لفت  "رعاه اهلل" قد جنحت  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
وذروة  ف��رتة  خ��لل  وخا�ضة  واخل��ارج��ي  املحلي  امل�ضتوى  على  فعاليتها  واأثبتت 
جائحة كوفيد19- ما دعا لتو�ضيع نطاق اخلدمة لرعاية املواطنني املنت�ضبني 
لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل وتوفري ال�ضت�ضارات الطبية التي حتفظ لهم 

�ضلمتهم و�ضحتهم.
اخلدمات  ل�ضوؤون  م�ضاعد  وزارة  وكيل  البلوكي  حممد  اهلل  عبد  �ضعادة  واعترب 
امل�ضاندة يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خدمة طبيب لكل مواطن اإ�ضافة 

مهمة ملجمل برامج الرعاية التي توفرها "اخلارجية" ملوظفيها املتواجدين يف 
�ضفارات وقن�ضليات الإمارات على م�ضتوى العامل.

املواطنني  املوظفني  لكل  حمفزاً  مهما  م�ضارا  اأي�ضا  اأ�ضافت  اخلدمة  اأن  واأك��د 
حالتهم  ومتابعة  احلاجة  عند  كذلك  واملراجعة  الدورية  الطبية  املراجعة  على 
وي�ضر  �ضهولة  وبكل  تواجدهم  اأماكن  يف  وه��م  ال�ضحية  الظروف  تطلبت  كلما 
ومن خلل حزمة الأدوات الرقمية والذكية التي تقوم عليها خدمة طبيب لكل 
مواطن والتي تتيح مناظرة املوظف وت�ضخي�ص حالته من خلل الت�ضال املرئي 

وهو الأمر الذي لقى ا�ضتح�ضان املوظفني املواطنني.
املوظفني  ا�ضتجابة من  واأهدافها لقت  الور�ضة  باأن فكرة  البلوكي  �ضعادة  واأفاد 

وهو ما ي�ضري اإىل اأهمية خدمة طبيب لكل مواطن بالن�ضبة لهم.
من جانبها اأكدت الدكتورة منال ترمي املدير التنفيذي لقطاع الرعاية ال�ضحية 
وزارة  م��ع  علقتها  بتوثيق  تعتز  الهيئة  اأن  ب��دب��ي  ال�ضحة  هيئة  يف  الأول���ي���ة 

اخلارجية والتعاون الدويل كما اأن القائمني على /خدمة طبيب لكل مواطن/ 
املنت�ضبني للوزارة وخا�ضة امللحقني بالعمل يف  املواطنني  اأي�ضاً بخدمة  يعتزون 

�ضفارات وقن�ضليات الإمارات حول العامل.
نفو�ص  يف  الطماأنينة  بث  يف  مواطن  لكل  طبيب  خدمة  جنحت  " لقد  وقالت: 
اآلف الأ�ضخا�ص داخل الدولة خلل الفرتات احلرجة جلائحة كوفيد19- ويف 
الرعاية ومت  للم�ضت�ضفيات ومراكز  الظروف دون و�ضولهم  ذروتها ممن حالت 

تقدمي ال�ضت�ضارات واخلدمات الطبية املتنوعة لهم وهم يف منازلهم.
ال�ضحة بدبي  النجاح هو ما دفع هيئة  اأن هذا  الدكتورة منال ترمي  واأو�ضحت 
لتعميم اخلدمة والتو�ضع يف نطاقها لت�ضمل املواطنني املنت�ضبني لوزارة اخلارجية 
ممن هم خارج الدولة ويحتاجون من يتوا�ضل معهم ويقدم ما يحتاجون اإليه 
من ا�ضت�ضارات طبية دقيقة وفعالة وهو ما توفره الهيئة اأونلين ويف بث مرئي 

و�ضوتي مبا�ضر ومن خلل فريق طبي متخ�ض�ص وحمرتف.

بهدف تاأهيلهم لوظائف امل�ستقبل 

ربع قرن تتبنى 120 طفاًل ويافعًا و�ضابًا لتمكينهم يف جمال الإبداع الرقمي يف برنامج مربمج القرن 

ور�ضة عمل لتعزيز ا�ضتفادة املواطنني يف بعثات الدولة يف اخلارج من خدمة طبيب لكل مواطن

•• دبي –الفجر:

اأعلنت حماكم دبي عن اأوقات تقدمي اخلدمة للمتعاملني من بداية يناير 
 ،2021 ل�ضنة   )30( رق��م  التعميم  على  الط���لع  بعد  وذل���ك   ،2022
وال�ضادر من دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي، ب�ضاأن تغيري نظام العمل 
اإم��ارة دبي، ليتوافق مع النظام اجلديد يف احلكومة  الأ�ضبوعي اجلديد يف 
الحتادية، ويف اإطار توجه الإمارة ملواكبة روؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها 
يف التناف�ضية العاملية يف قطاعات القت�ضاد والأعمال، وتر�ضيخ موقعها على 
خريطة العامل القت�ضادية، وكمركز للأعمال الذي يعترب الأن�ضط والأكر 

كفاءة وفاعلية من نوعه يف املنطقة.
دبي  حماكم  يف  للمتعاملني  الر�ضمية  اخلدمة  تقدمي  اأوق��ات  �ضتكون  حيث 
والأفرع التابعة لها ابتداًء من الأول من يناير 2022 وفق الآتي، من يوم 

الثنني وحتى يوم اجلمعة، تبداأ �ضاعات العمل، من ال�ضاعة 8 �ضباحاً حتى 
ال�ضاعة 3 ظهراً، عدا يوم اجلمعة حتى ال�ضاعة 11:30 �ضباحاً، و بالن�ضبة 
ف�ضوف  الل��ك��رتوين  املوقع  على  الفورية  املحادثة  وخدمة  الت�ضال  ملركز 
يتم اتاحتهما جلميع املتعاملني من يوم الثنني حتى اجلمعة من ال�ضاعة 
7:30 �ضباحاً حتى 3 ظهراً، عدا اجلمعة حتى ال�ضاعة 11:30 �ضباحاً ، 
و�ضتبا�ضر املحاكم البتدائية عقد جل�ضاتها خلل اأيام العمل الر�ضمية لعام 

اجلمعة.   يوم  لغاية  الثنني  يوم  2022من 
و�ضوف تكون اأوقات تقدمي اخلدمة يف اأفرع  الكاتب العدل على النحو التايل 
،  "اإدارة مرور الرب�ضاء" من الثنني اإىل اخلمي�ص ال�ضاعة 08:00 �ضباحاً 
اإىل  �ضباحاً   8:00 ال�ضاعة  م��ن  واجل��م��ع��ة  م�����ض��اًء،   07:30 ال�ضاعة  اإىل 
ال�ضاعة 11:30 �ضباحاً، و فرع  "الرب�ضاء مول" من الثنني اإىل اخلمي�ص 
من  واجلمعة  م�ضاًء،   03:00 ال�ضاعة  اإىل  �ضباحاً   08:00 ال�ضاعة  من 

الطوار"  "و" مركز  11:30 �ضباحاً،  ال�ضاعة  اإىل  8:00 �ضباحاً  ال�ضاعة 
ال�ضاعة  اإىل  ���ض��ب��اح��اً    08:00 ال�����ض��اع��ة  م��ن  اخل��م��ي�����ص  اإىل  الث��ن��ني  م��ن 
07:30 م�ضاًء، واجلمعة من ال�ضاعة 8:00 �ضباحاً اإىل ال�ضاعة 11:30 
�ضباحاً، و�ضيقدم فرع  اليلي�ص خدمات توثيقات الأحوال ال�ضخ�ضية، من 
الثنني اإىل اخلمي�ص  ال�ضاعة 08:00 �ضباحاً اإىل ال�ضاعة 03:00 م�ضاًء، 
و  11:30 �ضباحاً،  ال�ضاعة  اإىل  8:00 �ضباحاً  ال�ضاعة  ويوم اجلمعة من 
اخلمي�ص  اإىل  الث��ن��ني  م��ن  ال��ع��دل  الكاتب  خ��دم��ات  اليلي�ص  ف��رع  �ضيقدم 
ال�ضاعة 08:00  �ضباحاً اإىل ال�ضاعة 07:30 م�ضاًء، اجلمعة من ال�ضاعة 

�ضباحاً.  11:30 ال�ضاعة  اإىل  �ضباحاً   8:00
من  اجلمعة  حتى  الث��ن��ني  م��ن  الع�ضيد  مل��راك��ز  الر�ضمي  العمل  و�ضيكون 
 8 ال�ضاعة  من  اجلمعة  عدا  م�ضاء،   7:30 ال�ضاعة  اإىل  �ضباحاً   8 ال�ضاعة 

�ضباحاً حتى ال�ضاعة 11:30 �ضباحاً.

حماكم دبي تعلن عن اأوقات تقدمي اخلدمة للمتعاملني من بداية يناير 2022

جامعة المارات ت�ضارك يف اإحياء اليوم الدويل للتاأهب لالأوبئة

م�ضت�ضفى اجلامعة بال�ضارقة ُيدخل اجلراحة باملنظار يف مركز هيم�ضان جلراحة العمود الفقري واملفا�ضل
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- وام:

ال��ل��واء علي عبد اهلل بن علوان  اأك��د 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ض��رط��ة راأ�����ص 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����ص  اخل���ي���م���ة 
ل�ضرطة راأ�ص اخليمة على مد قنوات 
امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  وج�ضور 
امل��ع��ن��ي��ة بالدولة  ك��اف��ة اجل��ه��ات  م��ع 
حكومتنا  روؤي������ة  م���ع  ي��ن�����ض��ج��م  مب���ا 
ومبا  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا  وت��وج��ي��ه��ات 
ال�ضرتاتيجية  والأه�����داف  ي��ت��واف��ق 

لوزارة الداخلية.
جاء ذلك خلل ا�ضتقباله وف��داً من 
الركن  العميد  الدفاع برئا�ضة  وزارة 
بح�ضور  ال��ط��ن��ي��ج��ي  اأح����م����د  ع���ل���ي 
�ضعيد  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  ال���ع���م���ي���د 
العمليات  ع�����ام  م���دي���ر  احل���م���ي���دي 
املركزية. وبحث اللواء علي النعيمي 
مع اأع�ضاء وفد وزارة الدفاع - خلل 
الزيارات  �ضمن  يندرج  ال��ذي  اللقاء 

املتبادلة - �ضبل ا�ضتمرارية وتطوير 
ال����ت����ع����اون ب����ني ال���ط���رف���ني وت���ب���ادل 
اخل����ربات وامل���ع���ارف والإط�����لع على 
اأبرز املمار�ضات الوظيفية مبا ي�ضب 
العمل  وي��ع��زز  ال��ع��ام��ة  امل�����ض��ل��ح��ة  يف 
الأمني يف راأ�ص اخليمة.. م�ضرياً اإىل 
اأن عقد مثل هذه اللقاءات يعزز من 

الدولة  يف  الأم��ن��ي  العمل  منظومة 
مكت�ضبات  على  احل��ف��اظ  يف  وي�ضهم 
الحتاد . وتبادل اللواء علي النعيمي 
و ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ال��ط��ن��ي��ج��ي ال����دروع 
ال��ت��ذك��اري��ة، واأع��ق��ب ال��ل��ق��اء اجتماع 
م�ضرتك بني اجلانبني عقد يف قاعة 
الجتماعات الكربى مببنى القيادة.

•• اأبوظبي -وام:

عبدالرحمن  الدكتور  معايل  بحث 
ب���ن ع��ب��دامل��ن��ان ال���ع���ور وزي����ر امل����وارد 
بيتي  وم��ع��ايل  وال��ت��وط��ني  الب�ضرية 
اأمبي اأنغوم وزيرة النوع الجتماعي 
الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال���ع���م���ل 
���ض��ب��ل تعزيز  اأوغ���ن���دا  يف ج��م��ه��وري��ة 
التعاون وتطوير العلقات الثنائية 
بني البلدين ال�ضديقني يف جمالت 

العمل.
وا���ض��ت��ع��ر���ص م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبد 
الرحمن العور - خلل اللقاء الذي 
عقد يف دي��وان ال��وزارة يف اأبوظبي - 
العمل  ل�ضوق  اجلديدة  الت�ضريعات 

يف ال����دول����ة و���ض��ي��ا���ض��ات وم����ب����ادرات 
ا�ضتقطاب اخلربات واملواهب العاملية 
واملحافظة عليها. من جانبها اأ�ضادت 
الذي  بالتطور  الأوغندية  ال��وزي��رة 
خمتلف  يف  الإم�����ارات  دول���ة  ت�ضهده 

املجالت التنموية وبت�ضريعات �ضوق 
ال��دول��ة ودوره���ا يف حفظ  العمل يف 
حقوق العمال .. معربة عن تطلعها 
البلدين يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ن  ملزيد 

الفرتة املقبلة.

•• دبي-الفجر:

اأط����ل����ق����ت م���وؤ����ض�������ض���ة دب������ي خل���دم���ات 
الإ�ضعاف ومركز لوتاه التقني مبادرة 
لتدريب ال�ضائقني يف جمال ميكانيكا 
لتاأهيل  ت���ه���دف  وال����ت����ي  ال�������ض���ي���ارات 
مركبة  م�����ض��غ��ل  خ��م�����ض��ني  ومت����ك����ني 
ال�ضيارات  �ضيانة  جم���ال  يف  اإ���ض��ع��اف 
الفنية  الأعطال  تفادي  من  لتمكنهم 
ل��ل��م��رك��ب��ات ق��ب��ل وق��وع��ه��ا م��ن خلل 
اخلروج  ق��ب��ل  ���ض��ري��ع  ب�ضكل  فح�ضها 
ه���ذا  م����ري���������ص. ويف  ن��������داء  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
الدراي  خليفة  �ضعادة  �ضرح  ال�ضياق 
باأن التنوع يف جمال  "نحن مقتنعون 
يوؤهل وميكن موظفينا من  التدريب 
�ضاملة  خ����ربات  اأ���ض��ح��اب  ي��ك��ون��وا  اأن 
ت����خ����دم جم�����ال الإ�����ض����ع����اف امل����ي����داين 
جميع  با�ضتعداد  و�ضعداء  اأك��رب  ب�ضكل 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ل��دع��م  ال��ق��ط��اع��ات 
خدمات  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  احل���ك���وم���ي 
مركز  قدم  واليوم   ، للمجتمع  اأف�ضل 
لتاأهيل  م���ب���ادرة  التخ�ض�ضي  ل��وت��اه 
للتعامل  الإ���ض��ع��اف  م��رك��ب��ات  م�ضغلي 
بهذا  ورحبنا  امليكانيكة  الأع��ط��ال  مع 

التعاون النوعي الذي �ضي�ضكل اإ�ضافة 
واأ���ض��اف نتطلع   ، يف جم��ال خرباتهم 
لتعزيز التعاون امل�ضرتك بيننا وتبادل 
اخل�����ربات وامل��ع��رف��ة مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
التميز  دف��ع  يف  دب��ي  حكومة  تطلعات 
احلكومي  للعمل  م��ن��ه��ج��اً  والب��ت��ك��ار 
التعاون  ه�����ذا  ���ض��ي��ك��ون  اهلل  وب��������اإذن 
خطوة نحو �ضراكة اأكرب على م�ضتوى 

التدريب والتعليم " .
احلمادي  يعقوب  ���ض��رح  جانبه  وم��ن 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�����رك�����ز ل����وت����اه 
بها  من��ر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  "اإن  التقني 
ت�����ض��ت��دع��ي ال���ت���ع���اون وال���ت���ك���ات���ف بني 
معاً  للعمل  املعنية  الأط�����راف  جميع 
ع��ل��ى ���ض��م��ان ���ض��لم��ة واأم�����ان و�ضحة 
كواجب  املبادرة  هذه  وتاأتي  جمتمعنا 

�ضكر وتقدير من مركز لوتاه التقني 
دبي  موؤ�ض�ضة  يف  الأول  دفاعنا  خل��ط 
دعم  يف  وم�ضاهمة  الإ�ضعاف  خلدمات 
املقبلة  روؤي��ة الإم��ارات للخم�ضني عام 
الإن�ضانية  ال�ضائقني  ملهام  وت�ضهيًل 
لوتاه  التزامنا يف مركز  على  وتاأكيداً 
املجتمع  ب���دع���م  امل���ت���وا����ض���ل  ال��ت��ق��ن��ي 
وت��اأه��ي��ل وت��دري��ب ك����وادره مب��ا يخدم 

رقي و�ضعادة املجتمع".
وت�����ض��م��ل ال�������دورة ت���دري���ب���اً ع��م��ل��ي��اً يف 
يعد  ال���ذي  ال�����ض��ي��ارات  ميكانيكا  ق�ضم 
التقني  ل���وت���اه  م���رك���ز  اأق�������ض���ام  اأح�����د 
ال�ضيارات  اأع���ط���ال  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وامل�����ت�����ن�����وع�����ة  ك����اأع����ط����ال 
اإىل  الكهربائية  والأع��ط��ال  الإط���ارات 
امل�ضاكل  ب��ع�����ص  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى  ج��ان��ب 
بني  والتمييز  ال�ضيارة  يف  امليكانيكية 
ال�ضحيح  وال��ت��ع��ام��ل  ال���دخ���ان  األ�����وان 
مع ت�ضريب الزيت وكيفية التاأكد من 
وجاهزيتها  الإ�ضعاف   �ضيارة  �ضلمة 
قد  التي  ال��ظ��روف  للعمل يف خمتلف 
اأداءه  خ��لل  الإ�ضعاف  رج��ل  يواجهها 
لعمله وغريها من امل�ضاكل التي ميكن 
وكيفية  امل��ب��دئ��ي  بالفح�ص  ت��ف��ادي��ه��ا 
التي  الطارئة  الإع��ط��ال  مع  التعامل 
 . ف��رتة عملهم   تواجههم خ��لل  ق��د 
اجلدير بالذكر اأن مدة الدورة ثلثة 
تدريبية،  �ضاعة  ع�ضرين  ب��واق��ع  اأي���ام 
اأربعة   اإىل  امل�����ض��ارك��ون  ي����وزع  و���ض��وف 
التدريب  ���ض��ي��ط��ب��ق  ك��م��ا  جم��م��وع��ات 
م��ب��ا���ض��رة ع��ل��ى م��رك��ب��ات اإ���ض��ع��اف دبي 

ل�ضمان معرفة املنت�ضبني التامة بها.

•• ال�شارقة -وام:

اأج�����از امل��ج��ل�����ص ال���ض��ت�����ض��اري لإم����ارة 
ب�ضاأن  ال���ق���ان���ون  م�����ض��روع  ال�����ض��ارق��ة 
حكومة  وه���ي���ئ���ات  دوائ��������ر  م�����وازن�����ة 
ال�������ض���ارق���ة ع���ن ال�����ض��ن��ة امل���ال���ي���ة لعام 
جل�ضته  خ�����لل  وذل�������ك  2022م 
اأم�ص  �ضباح  عقدها  ال��ت��ي  ال�ضاد�ضة 
ال�����ض��ارق��ة �ضمن  مب��ق��ره يف م��دي��ن��ة 
الثالث  العادي  انعقاده  لدور  اأعماله 

من الف�ضل الت�ضريعي العا�ضر.
ميحد  علي  �ضعادة  اجلل�ضة  وت��راأ���ص 
ال�ضويدي رئي�ص املجل�ص ال�ضت�ضاري 
�ضعادة  ال�����ض��ارق��ة وح�����ض��ره��ا  لإم�����ارة 
ول��ي��د اإب��راه��ي��م ال�����ض��اي��غ م��دي��ر عام 
واملعنيون  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  ال���دائ���رة 
ال��دائ��رة وهم  من م��دراء الإدارات يف 
القا�ضمي  ���ض��ق��ر  ب���ن  را����ض���د  ال�����ض��ي��خ 
مدير اإدارة املوازنة والتخطيط املايل 
رئي�ص  ال�ضويدي  عبدالعزيز  وم��روة 
الجتماعية  التنمية  م��وازن��ة  ق�ضم 
ونور عبدالرحمن �ضهيل رئي�ص ق�ضم 
وامل�ضاريع  التحتية  البنية  م��وازن��ة 
احلواي  يو�ضف  وماجد  الراأ�ضمالية 
موازنة  ق�ضم  رئي�ص  باأعمال  القائم 
عمر  وم����اج����د  احل���ك���وم���ي���ة  الإدارة 
الزرعوين القائم باأعمال رئي�ص ق�ضم 

موازنة التنمية القت�ضادية.
وبداأت اأعمال املجل�ص بالت�ضديق على 
وبعدها  اخلام�ضة  اجلل�ضة  م�ضبطة 

�ضرية  ج��ل�����ض��ة  يف  امل��ج��ل�����ص  ن���اق�������ص 
ال�ضوؤون  جلنة  اأعدته  ال��ذي  التقرير 
وال�ضناعية  والق��ت�����ض��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 

باملجل�ص.
واأل������ق������ى �����ض����ع����ادة ول����ي����د اإب����راه����ي����م 
ال�����ض��اي��غ م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة املالية 
التعاون  خللها  ثّمن  كلمة  املركزية 
ال�ضلطة  بني  املتطور  ال�ضرتاتيجي 

الت�ضريعية والتنفيذية يف الإمارة.
وقال يف كلمته اإن العمل متوا�ضل وفق 
�ضاحب  مظلة  وحتت  موحد  منظور 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�ص  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم���م���د 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�����ض��ارق��ة م���ن اأج���ل 
والرفاهية  الرقي  من  املزيد  حتقيق 

والزدهار لإمارة ال�ضارقة.

"ميثل عر�ص املوازنة العامة  وتابع: 
هذه  اأح���د  ال�ضت�ضاري  املجل�ص  على 
امل����ح����ط����ات ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة لأط����ر 
التعاون والرت�ضيخ لبنية موؤ�ض�ضاتية 
الأطر  ب��ني  التكامل  ت�ضمن  ر�ضينة 

الت�ضريعية والأدوات التنفيذية".
يف  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  اإط�������ار 
تطوير  اإىل  الهادفة  ال�ضارقة  حاكم 
احلكومي  امل�����ايل  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
التقنيات  اأف�ضل  با�ضتخدام  بالإمارة 

يف اأنظمة العمل املايل احلكومي.
را�ضد  م��رمي  الع�ضوة  �ضعادة  تلت  ثم 
التقرير  اللجنة  م��ق��ررة  ال�ضيخ  ب��ن 
واأو�ضحت اأن اللجنة ناق�ضت م�ضروع 
عن  ال�ضارقة  حكومة  م��وازن��ة  قانون 

ال�ضنة املالية2022م .
كما اأ�ضارت خلل قراءة التقرير اإىل 
اأن اللجنة ناق�ضت املوازنة التقديرية 
امل�����ق�����رتح�����ة ل������ل������دوائ������ر امل����رك����زي����ة 
ال�ضارقة  حل��ك��وم��ة  وال���لم���رك���زي���ة 
..وبعدها قراأت كافة امللحظات التي 

اأوردتها اللجنة.
واأتبعت ذلك مناق�ضة من قبل اأع�ضاء 
املوازنة  مل�����ض��روع  امل��ج��ل�����ص  وع�����ض��وات 
للعام  ال�������ض���ارق���ة  حل���ك���وم���ة  امل���ال���ي���ة 
التي  ال��واف��ي��ة  وال�����ض��روح  2022م 
ال�ضايغ  اإبراهيم  وليد  �ضعادة  قدمها 
م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة امل��ال��ي��ة املركزية 
�ضادق  النقا�ص  نهاية  ويف  ومعاونوه، 
ع��ل��ى م�ضروع  ال���ض��ت�����ض��اري  امل��ج��ل�����ص 
القانون ب�ضاأن املوازنة العامة لدوائر 

لل�ضنة  ال�����ض��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  وه��ي��ئ��ات 
املالية 2022م.

ال�ضويدي  ميحد  علي  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
جميعاً  "با�ضمكم  امل��ج��ل�����ص:  رئ��ي�����ص 
والتقدير  ال�����ض��ك��ر  ب��خ��ال�����ص  اأت���ق���دم 
املدفع  حممد  �ضيف  الع�ضو  ل�ضعادة 
القت�ضادية  ال�����ض��وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
اللجنة  واأع�ضاء  واملالية  وال�ضناعة 
وه���م ���ض��ع��ادة م���رمي را���ض��د اأح��م��د بن 
ال�����ض��ي��خ و����ض���ع���ادة ج���م���ال حم��م��د بن 
الكعبي  �ضامل  �ضهيل  و�ضعادة  هويدن 
العوي�ص  حم��م��د  ع���ب���داهلل  و����ض���ع���ادة 
اإب���راه���ي���م مو�ضى  ع���ب���داهلل  و����ض���ع���ادة 
و�ضعادة الدكتور حممد اأحمد الكو�ص 
يف  بامل�ضاركة  املُ��ق��درة  جهودهم  على 
اإعداد تقرير املوازنة العامة حلكومة 
ال�ضكر  اأي�������ض���ا  ..وق�������دم  ال�ضارقة" 
اأع�����ض��اء املجل�ص  ل��لإخ��وة والأخ�����وات 
ولكل من �ضاهم و�ضارك مبلحظاته 
واآرائه، واأي�ضاً ال�ضكر اجلزيل للإخوة 
العامة  الأم��ان��ة  موظفي  والأخ�����وات 

على جهودهم وتعاونهم املُثمر.
ويف نهاية اجلل�ضة اأعلن الأمني العام 
باأن  اجل��روان  �ضعيد  اأحمد  للمجل�ص 
ب���اإذن اهلل- وهي   - ال��ق��ادم��ة  اجلل�ضة 
ال�ضابعة �ضُتعقد يوم اخلمي�ص املوافق 
ال�ضاد�ص من يناير من عام 2022م 
هيئة  ت��و���ض��ي��ات  ملناق�ضة  وتخ�ض�ص 
ال�ضارقة للموانئ واجلمارك واملناطق 

احلرة.

•• دبي-الفجر:

ج��م��ع��ت ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ض��رط��ة دب����ي ممثلة 
باأ�ضرته  مقيماً  امل��ط��ارات،  لأم��ن  العامة  ب���الإدارة 
وذلك  �ضنوات،  ع�ضر  من  اأك��ر  منذ  فارقها  التي 
بال�ضماح له بالدخول اإىل منطقة " الرتانزيت" 
وجهتهم  اإىل  الأم  وطنهم  من  اأ�ضرته  �ضفر  اأثناء 

الأخرى مرورا مبطار دبي الدويل.
الإدارة  ال��ل��واء علي عتيق بن لح��ج، مدير  وق��ال 
ال��ع��ام��ة لأم���ن امل��ط��ارات، اأن��ه��م تلقوا ر���ض��ال��ة من 
له  ال�ضماح  منهم  يطلب  اجلن�ضية  اآ�ضيوي  ُمقيم 

مبطار  عبورهما  اأث��ن��اء  وابنته  بزوجته  باللقاء 
اأنه مل يلتق بهما منذ اأكر  دبي ال��دويل، موؤكدا 
اأن متكنه  اآم��ًل  10 �ضنوات لظروف خا�ضة،  من 
ب��ع��د فراق  دب���ي م��ن لقائهما وروؤي��ت��ه��م��ا  ���ض��رط��ة 

طويل.
واأ�ضاف اللواء بن لحج " حتر�ص دولة الإمارات 
الإن�ضاين  العمل  ا�ضتدامة  على  املتحدة  العربية 
جميع  واأك��دت��ه  احلنيف،  ديننا  عليه  حثنا  ال��ذي 
املتلحقة  الأج��ي��ال  واأر���ض��ت  ال�ضماوية،  الأدي����ان 
واخلري  الت�ضامح  قيم  على  ن�ضاأنا  فقد  ق��واع��ده، 
الأعمال  اأ���ض��ب��ح��ت  ح��ت��ى  وال���رح���م���ة،  وال���ع���ط���اء 

اخلريية واملبادرات الإن�ضانية ر�ضائل خالدة نلتزم 
والأقوال  بالأفعال  املجتمع  بها ونعزز غر�ضها يف 

معا."
وتابع " ومن هذا املنطلق، ا�ضتجبنا لطلب املقيم، 
اإج���راءات  تي�ضري  ع��رب  باأ�ضرته  اللقاء  ل��ه  ورتبنا 
دبي  مطار  يف  "الرتانزيت"،  منطقة  اإىل  دخوله 
التي  الأ���ض��رة  �ضمل  ومل   ،2 رق��م  املبنى  ال���دويل 
اأعربت عن �ضعادتها الكبرية و�ضعورها بالمتنان 
ال�ضريعة، والتي  لتعاون �ضرطة دبي وا�ضتجابتها 
دبي  ���ض��رط��ة  "�ضكراً  ب��ج��م��ل��ة  امل��ق��ي��م  اخ��ت�����ض��ره��ا 

جعلتموين اأ�ضعد اأب يف العامل."

•• دبي - وام:

�ضعت جمعية "بيت اخلري" مع نهاية هذا العام اإىل تعزيز قوة 
ا�ضتعداداً  وعجمان  اخليمة  وراأ����ص  والفجرية  دب��ي  يف  اأفرعها 
ا�ضرتاتيجيتها  تنفيذ  ب��داي��ة  �ضي�ضهد  ال���ذي   2022 ل��ل��ع��ام 
وزيادة  ال�ضتدامة  على  القائمة   -2026  2022 اجل��دي��دة 

النمو الإن�ضاين.
واأعلنت اجلمعية عن ت�ضغيل وقف عجمان ونقل فرعها هناك 
لتعزيز عائدات ن�ضاطها اخلريي داخل الإمارة وجار التخطيط 

لوقف مماثل يف راأ�ص اخليمة واآخر يف الفجرية اإ�ضافة لت�ضغيل 
اأوق����اف اجلمعية يف دب��ي ووق���ف النهدة  اأك���رب  ال��ك��رام��ة  وق��ف 

اجلديد الذي على و�ضك النتهاء.
ويبلغ عدد احلالت امل�ضجلة يف اجلمعية حوايل 56 األف اأ�ضرة 
اأ�ضرة   40،964 نوفمرب  نهاية  حتى  منها  ���ض��اع��دت  وح��ال��ة 
2،9 مليون  136،2 مليون درهم وتقدم منها  وحالة بقيمة 
درهم �ضهرياً كم�ضاعدات نقدية للأ�ضر امل�ضجلة الأكر حاجة 

والتي يبلغ عددها 4132 اأ�ضرة.
الطارئة  ل��ل��ح��الت  �ضهرية  م�����ض��اع��دات  اخلري"  "بيت  وت��ق��دم 

اأو عجزا ماليا ي�ضعها حتت �ضغط  اإن�ضانية  اأزم��ة  التي تعاين 
احلاجة املا�ضة مببالغ تبلغ يف ال�ضهر الواحد 3،8 مليون درهم 
 25 وع��دده��ا  الأخ���رى  امل�ضاريع  الإن��ف��اق على  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
مليون   12،3 اإىل  ال�ضهري  اإنفاقها  اإجمايل  لي�ضل  م�ضروعاً 

درهم.
"بيت اخلري" حتى الآن  وبلغت قيمة امل�ضاعدات التي قدمتها 
مليون  و550  مليارين  على  يزيد  ما   /2021 –  1989/
درهم وهي تعلن عن ذلك يف اإطار �ضيا�ضة ال�ضفافية التي تتبعها 

اجلمعية لتوثيق اإنفاقها اخلريي منذ التاأ�ضي�ص وحتى اليوم.

ا�ضت�ضاري ال�ضارقة يجيز املوازنة املالية حلكومة الإمارة عن عام 2022م

�ضرطة دبي جتمع مقيما بزوجته وابنته بعد فراق اأكرث من ع�ضر �ضنوات

بيت اخلري تنفق 12,3 مليون �ضهريا عرب 
اأفرعها يف دبي والإمارات ال�ضمالية

•• دبي-وام: 

ال�ضحية عن تقدمي منح  والعلوم  را�ضد للطب  اأعلنت جامعة حممد بن 
ماج�ضتري  ل��ربام��ج  الدرا�ضية  الر�ضوم  م��ن   50% ن�ضبة  تغطي  درا�ضية 
متري�ص  يف  العليا  الدرا�ضات  وبرامج  احليوية  الطبية  العلوم  يف  العلوم 
كامل  متويل  ع��ن  ف�ضل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ومتري�ص  الأط��ف��ال 

لربنامج الدكتوراه يف العلوم الطبية احليوية.
وتقدم اجلامعة برامج البكالوريو�ص والدرا�ضات العليا من خلل كلياتها 
الثلث وهي كلية الطب وكلية التمري�ص والقبالة وكلية حمدان بن حممد 
لطب الأ�ضنان وعمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا وذلك بهدف جذب 

اأكر الطلب موهبة دون اأن تقف ال�ضعوبات املادية يف طريقهم.

بن  ح��م��دان  كلية  يف  العليا  للدرا�ضات  ب��رام��ج  خم�ضة  اجلامعة  تقدم  كما 
م�ضت�ضفى  واأك���رب  اأول  للأ�ضنان  دب��ي  وم�ضت�ضفى  الأ���ض��ن��ان  لطب  حممد 
الأ�ضنان  دبي وهي ماج�ضتري علج ج��ذور  الأ�ضنان يف  متخ�ض�ص يف طب 
وماج�ضتري  الأطفال  اأ�ضنان  طب  وماج�ضتري  الأ�ضنان  تقومي  وماج�ضتري 
علوم اللثة وماج�ضتري ال�ضتعا�ضات ال�ضنية وما يزال باب القبول الت�ضجيل 
يف هذه التخ�ض�ضات للعام الدرا�ضي 2022-2023 مفتوحا حتى تاريخ 

.  2022 فرباير   3
املعتمد  الأ�ضنان  الإقامة يف علج جذور وع�ضب  برنامج  وتقدم اجلامعة 
من الهيئة ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية والذي مينح الطلب فر�ضة 
فريدة للخ�ضوع لدورات تدريبية وتعليمية متقدمة يف هذا املجال حيث 

ي�ضتمر الت�ضجيل فيه لغاية 3 فرباير2022.

كما تقدم اجلامعة برنامج المتياز يف طب الأ�ضنان وهو الأول من نوعه 
اآفاق  تو�ضيع  بهدف  واح��د  ع��ام  مدته  دب��ي  اإم���ارة  يف  تعليمية  موؤ�ض�ضة  يف 
اخلريجني اجلدد من كلية طب الأ�ضنان واإتاحة الفر�ص لهم كي يقدموا 
رعاية �ضنية �ضاملة تركز على احتياجات املري�ص ويفتح باب الت�ضجيل يف 

الربنامج من 7 فرباير وحتى 29 مايو 2022.
الت�ضجيل  بفر�ضة  الدكتوراه  �ضهادة  على  الراغبون يف احل�ضول  ويحظى 
اأول برامج الدكتوراه يف  يف برنامج الدكتوراه يف العلوم الطبية احليوية 
للجامعة  العلمية  املقومات  من  لل�ضتفادة  ت�ضميمه  مت  وال��ذي  اجلامعة 
مع الرتكيز على موا�ضيع وا�ضعة يف جمال العلوم الطبية والعلوم الطبية 

احليوية.
املوا�ضيع  اأحد  املاج�ضتري يف  �ضهادة  الربنامج حلملة  الت�ضجيل يف  وميكن 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا ال��ربن��ام��ج م��ث��ل ع��ل��وم احل��ي��اة وال��ع��ل��وم ال�ضحية ب�ضرط 
ح�ضولهم على معدل اإجمايل تراكمي 3.00 من 4.00 كما يتم النظر 
املوا�ضيع  اأح��د  يف  البكالوريو�ص  �ضهادة  حملة  م��ن  املتقدمني  طلبات  يف 
املرتبطة مع معدل اإجمايل تراكمي بقيمة 3.7 من 4.0 ومتنح الأولوية 
للمتقدمني من اأ�ضحاب اخلربة يف جمال البحث العلمي اأو احلا�ضلني على 
درجة ممتازة يف الختبار العام لتحديد م�ضتوى القبول للدرا�ضات العليا. 
وقالت �ضما الرفيع مدير التطوير وامل�ضتقبل يف جامعة حممد بن را�ضد 
للطب والعلوم ال�ضحية: "جاءت مبادرة املنح الدرا�ضية لت�ضمل املزيد من 
برامج الدرا�ضات العليا متا�ضيا مع ا�ضرتاتيجية حكومة الإمارات ال�ضاعية 
جلذب املواهب واحلفاظ عليها ونوؤكد التزامنا باإزالة احلواجز اأمام التعلم 

امل�ضتمر".

جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية توفر منحا درا�ضية لطالب برامج الدرا�ضات العليا

•• الفجرية-وام:

ال�ضرقي ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن حمد  �ضمو  ا�ضتقبل 
الفجرية، يف مكتبه بالديوان الأمريي، الدكتورة عائ�ضة 
اليماحي مبنا�ضبة ح�ضولها على درجة الدكتوراه  ح�ضن 
الربيطانية  اجلامعة  من  الرتبوية  القيادة  تخ�ض�ص  يف 
عائ�ضة  الدكتورة  الفجرية  عهد  ويل  �ضمو  وهّناأ  دب��ي.  يف 
�ضمّوه  وا�ضتمع  العلمي،  الإجناز  اليماحي لتحقيقها هذا 

ال��دك��ت��وراه التي  ���ض��رح مف�ضل ع��ن م��و���ض��وع ر���ض��ال��ة  اإىل 
ناق�ضت اأثر املن�ضات الرقمية املدعمة بالذكاء ال�ضطناعي 
على اأداء الطلب وممار�ضات املعلمني، متمنياً لها التوفيق 
والنجاح. بدورها، توجهت الدكتورة عائ�ضة اليماحي اإىل 
�ضموه  بال�ضكر والمتنان لدعم  الفجرية  �ضمو ويل عهد 
العايل  التعليم  درجات  على  للحا�ضلني  وتقديره  الدائم 
الزحمي  �ضامل  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر  الفجرية.  اأبناء  من 

مدير مكتب �ضمو ويل عهد الفجرية.

•• اأبوظبي-وام: 

التقى اللواء ثاين بطي ال�ضام�ضي، مدير اأكادميية �ضيف 
بن زايد للعلوم ال�ضرطية والأمنية يف �ضرطة اأبوظبي، 
امل��ل��ح��ق ال�ضرطي  امل��ح��م��دي��ن  ال��ع��م��ي��د حم��م��د الأن�����ور 
امل�ضري ب�ضفارة جمهورية م�ضر العربية لدى الدولة.

التعاون يف جمالت  تعزيز  اللقاء بحث  خ��لل  وج��رى 
التدريب بني اأكادميية �ضيف بن زايد للعلوم ال�ضرطية 
والأم���ن���ي���ة واأك���ادمي���ي���ة ال�����ض��رط��ة يف ج��م��ه��وري��ة م�ضر 
ال��ع��رب��ي��ة وت���ب���ادل اخل����ربات وامل���ع���ارف والط�����لع على 
اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات وال��ت��ق��ن��ي��ات والأ���ض��ال��ي��ب املتبعة يف 

التدريب والتعليم.

ويل عهد الفجرية ي�ضتقبل عائ�ضة اليماحي ويهنئها بح�ضولها على الدكتوراه

بحث التعاون التدريبي بني �ضرطة اأبوظبي واأكادميية ال�ضرطة امل�ضرية

تعاون بني �ضرطة راأ�ض اخليمة 
ووزارة الدفاع 

الإمارات و اأوغندا تبحثان تطوير اآفاق التعاون يف جمالت العمل

اإ�ضعاف دبي ومركز لوتاه التقني يتعاونان ل� »متكني« ال�ضائقني
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم برياين دربار 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1117820 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة �ضلطان حممد نور نظري ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد عو�ص مطر جمعه ال�ضام�ضي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ويلن�ص  ال�ض�����ادة/�ضيدلية  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2406450 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء 

 احمد على حممد عبداهلل ال�ضايغ من 51 ٪ اإىل ٪1
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ايه ا�ص  لل�ضتثمارات القاب�ضة 

AS4 Investments Holding Ltd املحدودة
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضفقت على مالك

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
نعمة  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�ضيارات رخ�ضة رقم:1004760 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة جلهم علي مبارك حممد الكربي ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد علي مبارك حممد الكربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

ايكونك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3806237 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

ق�ضر الب�ضتان لعمال النجارة واحلدادة امل�ضلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2323123 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمطة 

املطار خلدمة ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1103778 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ركن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مومباي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1171021 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ارو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضبي�ص للعقارات وال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2498052 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/فخر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العلم للمقاولت والنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2088646 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ركن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفجر لل�ضيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1166464 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة م�ضاهمة خا�ضة

ال�ضم التجاري:انفرا كابيتال لل�ضتثمارات �ص.م.خ
عنوان ال�ضركة:غرب 59-1 وحدة املالك �ضركة بن حمودة للعقارات - 

ابوظبي جزيرة  اأبوظبي   C14
CN 1003135 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات   2
الدارية ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/12/27 وذلك بناء 
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم:  - تاريخ التعديل:2021/12/27
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�ضفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جي ام بريفورمن�ص اوتو لت�ضليح 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضيارات  رخ�ضة رقم:3989487 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جي ام بريفورمن�ص اوتو لت�ضليح ال�ضيارات

GM PERFORMANCE AUTO REPAIR

اإىل/ العبارة لل�ضيانة وادارة العقارات
ALABARA MAINTENANCE AND REAL ESTATE MANAGEMENT

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001

 تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضلح ميكانيك املركبات  4520003
 تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضلح كهرباء ال�ضيارات  4520005

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  التحدي  ال�ض�����ادة/عنوان  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م   رخ�ضة رقم:2915892 

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضليم �ضامل عمر عبود العفارى من 10 ٪ اإىل ٪2

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حمد �ضليمان �ضامل خمي�ص ال�ضام�ضى ٪2

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة نا�ضر عبداهلل احمد عبداهلل  ٪2

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حامد على حممد �ضامل املهرى  ٪2

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة وليد على �ضيف �ضليمان املعمرى  ٪2

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كوفى �ضوب الآغوات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2679367 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضاهر عبداحلى على زقدوح  ٪100

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة ن�ضره على ابراهيم

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضيخه ابراهيم حممد ح�ضني البلو�ضى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف رائد جمال جدوع

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان  القت�ضادية خلل 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة ابو ايوب ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1055849 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالعزيز ليت عبدال�ضتار  ٪49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد فرهاد ال�ضلم حممد فرقان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز ليت عبدال�ضتار

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان  القت�ضادية خلل 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
لل�ضيانة  ال�ض�����ادة/حمفوظ عامل  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:1094984 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمفوظ عامل لل�ضيانة العامة ذ.م.م

MAHFUJ ALAM GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ �ضوريك�ص لل�ضيانة العامة ذ.م.م

SHOREX GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دمي للهواتف املتحركة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1048253 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد �ضاه عامل ر�ضا حممد ابو الها�ضم  ٪49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ابراهيم على ابراهيم املرزوقى من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ابراهيم على ابراهيم املرزوقى من 100 ٪ اإىل ٪51

تعديل راأ�ص املال / من 0 اإىل 100000
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ضاحة 3.50*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ دمي للهواتف املتحركة

DEEM MOBILE PHONES
اإىل/ دمي للهواتف املتحركة ذ.م.م

  DEEM MOBILE PHONES L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كثبان للت�ضوير والنتاج

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4228873 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كثبان للت�ضوير والنتاج
KUTHBAAN PHOTOGRAPHY AND PRODUCTION

اإىل/ كثبان للت�ضوير والنتاج - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
KUTHBAAN PHOTOGRAPHY AND PRODUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تكميل 

خلدمات املعاملت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4016911 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13428 بتاريخ 2021/12/28 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:نيو براخنه لل�ضيانه العامه ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:مدينة زايد �ضرق 19 - ق 166 م 23 - مبنى ال�ضيد 

عبدالرحمن عبدالرحيم احمد واخرين
CN 2914407 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات ، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2021/12/21 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105039787  
- تاريخ التعديل:2021/12/27

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�ضفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اأخبـار الإمـارات
جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والبيئية يف املجل�ض الوطني الحتادي تعتمد تقريرها ب�ضاأن مو�ضوع تعزيز ال�ضحة النف�ضية

•• ابوظبي-الفجر:

اعتمدت جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والبيئية يف املجل�ص الوطني الحتادي 
�ضعادة  برئا�ضة  يومني،  م��دار  على  بعد  اجتماعني عقدتهما عن  خلل 
ناعمة عبداهلل ال�ضرهان النائب الثاين لرئي�ص املجل�ص رئي�ضة اللجنة، 
�ضاأن  يف  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  �ضيا�ضة  مو�ضوع  حول  تقريرها 

تعزيز ال�ضحة النف�ضية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ح�ضر الجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة كل من: نا�ضر حممد اليماحي 
مقرر اللجنة، واأحمد حمد بو�ضهاب،، و�ضمية عبداهلل ال�ضويدي، و�ضذى 

�ضعيد النقبي، وعذراء ح�ضن بن ركا�ص، وحممد اأحمد اليماحي.
التقرير واعتمدته، وت�ضمن  اللجنة يف اجتماعيها مناق�ضة  وا�ضتكملت 

املعنية  اجلهات  ممثلي  مع  ال�ضابقة  الجتماعات  ملحظات  التقرير 
وامل��خ��ت�����ض��ة، وال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ل��ع��دد من 
اأق�ضام ال�ضحة  م�ضت�ضفيات الدولة للطلع على اخلدمات املقدمة يف 

النف�ضية.
التي  امل��و���ض��وع  مب��ح��اور  ال�ضلة  ذات  التو�ضيات  التقرير  ت�ضمن  كما 
ال�ضيا�ضات  تطوير  يف  ال�ضرتاتيجية  وخططها  ال��وزارة  ب�ضيا�ضة  تتعلق 
وتو�ضيع  تعزيز  يف  ال����وزارة  ودور  النف�ضية،  ال�ضحة  يف  والت�ضريعات 
الوقاية  وتعزيز  واملتكاملة،  ال�ضاملة  النف�ضية  ال�ضحة  خدمات  نطاق 
التعاون  يف  ال���وزارة  ودور  املجتمع،  لأف���راد  النف�ضية  ال�ضطرابات  من 
واخلدمات  النف�ضية  ال�ضحة  تعزيز  �ضيا�ضة  لتنفيذ  املعنية  اجلهات  مع 

املقدمة.

يوا�سل زياراته لأجنحة الدول امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي

وزير ال�ضحة يطلع على جتربة ال�ضتدامة والتنوع احليوي يف جناح الربازيل

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ال�ضحة ووقاية  العوي�ص وزير  الرحمن بن حممد  زار معايل عبد 
جناح جمهورية الربازيل يف منطقة "ال�ضتدامة" مبعر�ص اإك�ضبو 2020 
دبي، والذي يحمل �ضعار "معاً من اأجل التنمية امل�ضتدامة". واأطلع معاليه 

امل��اجن��روف، وبرامج  ال��ربازي��ل واأن��ه��اره��ا واأ���ض��ج��ار  على التنوع احل��ي��وي يف 
احلفاظ على البيئة واحلد من التغري املناخي، وخطط التنمية امل�ضتدامة 
ملنطقة الأمازون بالتعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�ص والأطراف املعنية، 

لتعزيز التنمية وتطوير القت�ضاد.
الثقافة والبيئة يف  اإعجابه باجلناح الذي يعك�ص  العوي�ص عن  وعرّب معايل 

الربازيل، واأ�ضار معاليه اإىل اأن اإك�ضبو 2020 دبي ميثل ملتقى عاملي ويقدم 
متنوعة،  دول  وخ��ربات  وجت��ارب  ح�ضارات  على  للطلع  منوذجية  فر�ضة 
كافة  يف  وال��رواب��ط  العلقات  وتعزيز  العامل  �ضعوب  بني  التوا�ضل  ويحقق 
املجالت والقطاعات. وهو ما يعّد انعكا�ضاً للدور احل�ضاري والإن�ضاين الذي 
تلتزم به دولة الإمارات وقيادتها الر�ضيدة، بهدف الإ�ضهام الفاعل واملوؤثر يف 

ر�ضم م�ضتقبل م�ضرق تنعم فيه الدول وال�ضعوب باخلري والرخاء والزدهار.
ت�ضميمه  طريقة  عرب  ال�ضتدامة  مو�ضوع  على  الربازيلي  اجلناح  ويركز 
واملواد التي ي�ضتخدمها القابلة لإعادة تدويرها، وحماكاة ت�ضميم حو�ص نهر 
الأمازون الذي يعد الأكرب بالعامل، مب�ضاعدة املوؤثرات ال�ضمعية والب�ضرية 

يف ت�ضميم هند�ضي مميز.

مبجل�ض»�ضتاوؤنا اآمن وممتع« �ضرطة اأبوظبي تدعو لاللتزام با�ضرتاطات ال�ضالمة من احلوادث

والتي  راأ���ص اخليمة  حادثة غرق يف 
األقت بظللها واآلمها على جمتمع 

الإمارات ككل.
وتعاوننا  ب��ت��لح��م��ن��ا  واأ�������ض������اف:   
ال�ضلمة  ب��ا���ض��رتاط��ات  وال��ت��زام��ن��ا 
ن��ت��ف��ادى وق���وع م��ث��ل ه���ذه احل���وادث 
من خلل التقيد باإجراءات ومعدات 
بامل�ضارات  والل������ت������زام  ال�������ض���لم���ة 
املخ�ض�ضة بقيادة الدراجات النارية 

والهوائية.

اآم��ن  ومم��ت��ع   والتي  حملة �ضتاوؤنا 
اأب��وظ��ب��ي بهدف   اأط��ل��ق��ت��ه��ا ���ض��رط��ة 
والإيجابية  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز 
ال����ربي����ة  امل����ن����اط����ق  ل���ل���ج���م���ه���ور يف 
على  املحافظة  باأهمية  وتوعيتهم 
����ض���لم���ت���ه���م و�����ض����لم����ة الآخ�����ري�����ن 
ال�ضلبية  ال�ضلوكيات  ع��ن  والب��ت��ع��اد 
ال���ت���ي ق���د ت������وؤدي ل���وق���وع احل�����وادث 
اأول���ي���اء الأم�����ور ب�ضرورة  م��ن��ا���ض��داً  
التزام ابنائهم م�ضتخدمي الدراجات 

ب��ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة و�ضروط  ال��ن��اري��ة 
ال�ضلمة العامة وعدم القيادة بتهور 

لتجنب وقوع احلوادث الأليمة.
اأب��وظ��ب��ي مع  �ضرطة  ت�ضافر  واأك���د   
والبناء  ال���ض��رة  وح��م��اي��ة  املجتمع 
انها:  احل���وادث مو�ضحاً  وق��وع  م��ن 
اي�ضاً  وامن��ا  فقط  اأهلها  لت��وؤمل   "
الذي  الإم����ارات  وجمتمع  ال�ضرطة 
املاأ�ضاوية"  احل���وادث  ل��وق��وع  يحزن 
متطرقا حلوادث وقعت موؤخراً مثل 

••  اأبوظبي-الفجر:

املجتمعية   ال�����ض��رط��ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
امل��ج��ت��م��ع  يف �ضرطة  اأم�����ن  ب��ق��ط��اع 
اآم���ن  "�ضتاوؤنا  جم��ل�����ص  اأب���وظ���ب���ي 
التوا�ضل  ت��ق��ن��ي��ة  ع����رب  وممتع" 
م�����ن خماطر  ب����ع����د حم����������ذراً  ع�����ن 
ق���ي���ادة ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة ب���دون 
ومن  ال�ضخ�ضية  احل��م��اي��ة  م��ع��دات 
ال�ضتخدام اخلاطئ ملعدات التدفئة 
واإ�ضعال احلطب والفحم يف البيوت 
م��ع اإغ���لق ال��ن��واف��ذ، وت��ن��اول الآثار 
ال�ضلبية ل�ضتخدام �ضواحن الهواتف 
النوم  اأث����ن����اء  ال���ذك���ي���ة  والأج�����ه�����زة 
قيادة  على  اجلمهور  وحتفيز  ليل 
الدراجات الهوائية وفق ا�ضرتاطات 
ال�����ض��لم��ة والأم�������ان، وح����ث  الأ�ضر 
ال�ضرتاطات  تعزيز  على  واملجتمع 
ال���وق���ائ���ي���ة حل��م��اي��ة الأط����ف����ال من 
ح����وادث ال�����ض��ق��وط م��ن ال��ب��ن��اي��ات او 
املباين ال�ضكنية  والهتمام باملراقبة 
اقرتابهم   عند  للأطفال   الدائمة  

من النوافذ او ال�ضرفات.
  اأدار املجل�ص الإعلمي علي اخلاجة  
وا�ضتعر�ص   اأب���وظ���ب���ي  ���ض��رط��ة  م���ن 
اأرب���ع���ة حم����اور رئ��ي�����ض��ي��ة، حت���دث يف 
املحور الأول، العقيد حم�ضن �ضعيد 
املن�ضوري مدير ادارة مرور منطقة 

اأبوظبي والإم��ارات  عموماً  ب�ضورة 
باحلياة  تنب�ص  م�ضاهد  يف  جديدة  
احلديثة  ب���ال���ط���رق  وال����ض���ت���م���ت���اع 
وامل���ن���اط���ق احل�������ض���ري���ة اجل��م��ي��ل��ة ، 
اللتزام  اإىل   م�ضتخدميها   داع��ي��ا 
ومعدات  ال�����ض��لم��ة  ب���ا����ض���رتاط���ات 
الدراجة  ارت��داء قائد  احلماية مثل 
خل������وذة احل���م���اي���ة ع���ل���ى ال�����راأ������ص و 
ال��ب��دل��ة اخل��ا���ض��ة  ب��ه��ذه  الريا�ضة  

جتنبا لوقوع احلوادث. 
ن��ادر عبداهلل  اأول  امل�ضاعد   وحت��دث 
للدفاع  اأبوظبي  هيئة  من  البلو�ضي 
املدين يف املحور الرابع عن خماطر 
اإغلق  م��ع  ليل  باحلطب  التدفئة 
الأبواب والنوافذ حيث يجب ا�ضعال 
املخ�ض�ضة   الج����ه����زة  يف  احل���ط���ب 
�ضفاطات  ت��وف��ري  اأو  ال��غ��رف  خ����ارج 
ل�ضعود الدخان اىل اأعلى واملحافظة 
املنا�ضبة، وعدم  التهوية  على توفري 
عند  م�ضتعلة  التدفئة  اأج��ه��زة  ت��رك 
الن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا واإط���ف���ائ���ه���ا خ����ارج 

املنزل.
امل��ن��ب��ع��ث يف حال  ال���دخ���ان  اأن  وذك���ر 
اإغ����لق الأب�����واب وال��ن��واف��ذ يت�ضبب 
اإىل  ت���وؤدي  �ضامة  غ���ازات  انت�ضار  يف 
كما حدث  ووف��ي��ات  اختناق  ح���وادث 
يف اإحدى الدول الفريقية قبل عدة 
�ضلمة  من  التاأكد  على  ،حاثا  اأي��ام 

والدوريات  املرور  مبديرية  الظفرة 
ب���ق���ط���اع ال���ع���م���ل���ي���ات امل���رك���زي���ة عن 
النارية  ال���دراج���ات  ق��ي��ادة  خم��اط��ر 
احلماية  م����ع����دات  وب�������دون  ب���ت���ه���ور 
عدم  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، 
ت��ق��ي��د ف��ئ��ة م���ن ال�����ض��ب��اب م���ن هواة 
النارية  ال����دراج����ات  وم�����ض��ت��خ��دم��ي 
وقوع  اإىل  اأدى  ال�ضلمة  بتعليمات 
اإ�ضابات  وق��وع  عنها  نتج  خمالفات 
وع����دة وف��ي��ات خ�����ض��و���ض��اً يف اأوق����ات 

الذروة ال�ضنوية مثل ال�ضتاء.
�ضعيد  حم�������ض���ن  ال���ع���ق���ي���د  وح������ث   
املن�ضوري اأولياء الأمور على توعية 
اأبنائهم باللتزام بالقواعد املرورية 
لقيادة  الوقائية  بالتدابري  والتقيد 
ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة وخ�����ض��و���ض��اً مع 
الفرتات  ال���دراج���ة يف  ع���دم و���ض��وح 
اجلهود  تعزيز  يف  والتعاون  الليلية 
الرامية اإىل توفري ال�ضلمة وحماية 
ا�ضتخدامها  خم��اط��ر  م��ن  ال�����ض��ب��اب 
اجل�ضيمة  املرورية  للحوادث  جتنباً 
واإ�ضابات  وف��ي��ات  عنها  تنتج  ال��ت��ي 
الأحيان  من  كثري  يف  ت��وؤدي  خطرة 

اإىل الإعاقة.
 و تناول   املقدم �ضيف علي اجلابري 
باإدارة  املجتمع  توعية  ق�ضم  رئي�ص 
اأمن  ق��ط��اع  يف  املجتمعية  ال�ضرطة 
اأهمية   املجتمع،  املحور الثاين  عن 

اإه��م��ال الأ���ض��رة يعد   واأ���ض��ار اإىل اأن 
الأطفال  ل�����ض��ق��وط  رئ��ي�����ض��ي��اً  ���ض��ب��ب��اً 
اىل  بالإ�ضافة   ، املباين  �ضرفات  من 
يدفعهم  ال�����ذي  الأط����ف����ال  ف�����ض��ول 
ل�ضتخدام قطع الأثاث القريبة من 
�ضقوطهم،  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال�ضرفات 
ال�ضرتاطات  ت��ع��زي��ز  اإىل  داع����ي����اً  
ال���وق���ائ���ي���ة حل��م��اي��ة الأط����ف����ال من 
ح����وادث ال�����ض��ق��وط م��ن ال��ب��ن��اي��ات او 
املباين ال�ضكنية والهتمام باملراقبة 
ل��لأط��ف��ال  عند اقرتابهم   ال��دائ��م��ة 
من النوافذ وحذر من خماطر ترك 
تفاديا  للنوافذ  اأث��اث مل�ضق  قطع 
بغر�ص  الأط��ف��ال  من  ل�ضتخدامها 
الف�ضول ما يوؤدي اإىل وقوع حوادث 

�ضقوط ماأ�ضاوية.
 يف  امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ح���ث  النخرية  
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��ي��ي��ل��ي  
املجتمع  اأف���راد  ل��ل��دراج��ات   اأبوظبي 
الهوائية   ال����دراج����ات  ق���ي���ادة   ع��ل��ى 
ج��م��ي��ل��ة ومفيدة  " ه���واي���ة  ق���ائ���ل: 
م�������ض���رياً   ،" ل���ل�������ض���ح���ة  ومم����ت����ع����ة 
ميثل  ق���ي���ادت���ه���ا   ان���ت�������ض���ار  ان  اإىل  
ظ���اه���رة  ح�����ض��اري��ة ل��ف��وائ��ده��ا على 
���ض��ح��ة  الإن�����ض��ان لأن��ه��ا  ت����وؤدي اإىل 
ال�ضعرات  من  كبرية  كميات  اإح��راق 
اأي  ريا�ضات  اأك���ر م��ن  احل���راري���ة  
اإمارة  جماليات   واكت�ضاف  اأخ���رى، 

وحت���م���ل الأ�����ض����لك ال���وا����ض���ل���ة بني 
الكهربائي، وجتنب  وامل�ضدر  املدفاأة 
اأ�ضلكها حتت ال�ضجاد، وعدم  و�ضع 
بالقرب  باللعب  ل��لأط��ف��ال  ال�ضماح 
عند  املدفاأة  واإطفاء  املدفاأة  اأو حول 
النوم،  ع��ن��د  اأو  امل��ك��ان  م��ن  اخل����روج 
وعدم و�ضعها بجوار املاء اأو منطقة 

رطبة.
الت�ضجيل يف نظام  اإىل  الأ�ضر   ودعا 
هيئة  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  ع��رب  ح�ضنتك 
يف  لأهميته  امل��دين  للدفاع  اأبوظبي 
وال�ضلمة من  الأم��ن  م�ضتوى  رفع 
واملن�ضاآت  املباين  جميع  ربط  خلل 
ب��غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، وت��ق��ل��ي��ل زمن 
الإ���ض��ت��ج��اب��ة يف ح�����الت ال���ط���وارئ، 
الأرواح  يف  اخل�����ض��ائ��ر  م���ن  واحل�����د 
م��ن خماطر  وح���ذر      . واملمتلكات 
ا�ضتخدام �ضواحن الهواتف والأجهزة 
الذكية   طيلة الليل اىل النهار لأنها 
يف  ع��ال��ي��ة  كهربائية  �ضحنات  ت��ول��د 
اأج�ضام م�ضتخدميها وت�ضكل خطورة 
عليهم  ون�ضح ب�ضرورة اإعادة ترتيب 
من  بالقرب  الكهربائية  الأ���ض��لك 
اأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��از ب��ط��ري��ق��ة اآم���ن���ة ل 
توؤدي اإىل متا�ص كهربائي، وحتذير 
ال�ضتخدام  خم���اط���ر  م���ن  الأب����ن����اء 
اأثناء  ال���ذك���ي���ة  ل���لأج���ه���زة  امل���ف���رط 

�ضحنها بالتيار الكهربائي.

تك�سف عن حملة خا�سة لت�سبح الوجهة العاملية لعالج التهاب الكبد الفريو�سي �سي

ماليزيا ت�ضتعر�ض متّيزها الطبي يف معر�ض اإك�ضبو دبي 2020
•• دبي-الفجر:

متيزها  م���ال���ي���زي���ا  ت�������ض���ت���ع���ر����ص 
ال���ع���ن���اي���ة  جم��������ال  يف  اخل������ا�������ص 
ال�ضحية وتقدمي التجربة املثالية 
ل���زواره���ا يف م��ع��ر���ص اإك�����ض��ب��و دبي 
 8  –  2 م���ن  وب���داي���ة   ،2020
للم�ضاركني  �ضيتاح   2022 يناير 
ماليزيا  ج��ن��اح  زي����ارة  امل��ع��ر���ص  يف 
الفريد  املاليزي  التميز  لكت�ضاف 
يف كونها الوجهة الرئي�ضية لعلج 
اآ�ضيا،  يف  القلب  واأم��را���ص  العقم 
الفائقة  العناية  لتقدمي  اإ���ض��اف��ة 
والأورام  ال�������ض���رط���ان  جم�����ال  يف 
علج  يف  الأوىل  ال��ت��م��ي��ز  ووج��ه��ة 
الفريو�ضي  الكبد  التهاب  م��ر���ص 
ب��ح�����ض��ور جمموعة  وذل�����ك  ����ض���ي، 
تقدمي  يف  ال��رائ��دة  ال�ضركات  م��ن 
ال�ضحية يف ماليزيا، مبا  الرعاية 
كوتا  ت��وم�����ض��ون  م�ضت�ضفى  ف��ي��ه��ا 
اإم �ضي  ت��ي  دام��ن�����ض��ارا، وم��وؤ���ض�����ض��ة 
اخلا�ص  امل���راأة  وم��رك��ز  للخ�ضوبة 
اأكرب  فارمانياغا،  ل�ضركة  اإ�ضافة 
���ض��رك��ة ل��ل�����ض��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة يف 

ماليزيا.

لل�ضياحة  امل���ت���غ���رية  ل���ل���ح���اج���ات 
ال��ع��لج��ي��ة، وه��دف��ن��ا ت��وف��ري راحة 
اأثناء ح�ضولهم على  للزوار  البال 
واآمنة  م��ري��ح��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  ال���ع���لج 

وجديرة بالثقة."
خ��لل خطة  ماليزيا من  وتهدف 
ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة ال��ع��لج��ي��ة لعام 
2021 – 2025 لتعزيز مكانتها 
املتميزة كوجهة بارزة للعديد من 
خدمات  مثل  ال�ضحية  اخل��دم��ات 
اخل�ضوبة  وم�ضاكل  العقم  ع��لج 
لتوفري  اإ�����ض����اف����ة  ال���ق���ل���ب  وط�����ب 
العديد من املراكز املتميزة للعناية 
وعلجهم،  ال�����ض��رط��ان  مب��ر���ض��ى 
الريادة  ك��م��رك��ز  موقعها  وت��ع��زي��ز 
الكبد  ال���ت���ه���اب  م���ر����ص  ع����لج  يف 

الفريو�ضي من النوع �ضي.
ويعترب م��زودوا اخلدمات الطبية 
يف م��ال��ي��زي��ا م��ن ب��ني الأف�����ض��ل يف 
اأف�ضل  وثقة  ب��اع��رتاف  اآ�ضيا  ق��ارة 
املوؤ�ض�ضات العاملية يف جمال العناية 
ال�ضحية وال�ضياحة العلجية مثل 
 )JCI( اللجنة الدولية امل�ضرتكة
ملعايري  الأ�������ض������رتايل  وامل���ج���ل�������ص 
 )ACHS( العلجية  ال�ضياحة 

وجمل�ص العتماد لتقنيات الولدة 
للعديد  اإ����ض���اف���ة   )RTAC(
التابعة  ال���دول���ي���ة  ال����وك����الت  م���ن 
اجلودة  ملعايري  ال��دويل  للمجتمع 
.)ISQua( يف العناية ال�ضحية

دبي  اإك�ضبو  معر�ص  م�ضرح  وعلى 
ال�ضياحة  جمل�ص  �ضيوقع   2020
اتفاقيتان  امل���ال���ي���زي  ال��ع��لج��ي��ة 
لقطاع  ال��رتوي��ج  لتعزيز  ه��ام��ت��ان 
ماليزيا يف  العلجية يف  ال�ضياحة 

عدة اأ�ضواق خمتلفة.
ال�ضياحة  جم��ل�����ص  ���ض��ي��وق��ع  ح��ي��ث 
املاليزي اتفاقية تفاهم  العلجية 
 International �ضركة  م��ع 
 AssitanceSdnBhd
ال�ضحية  العناية  لقطاع  للرتويج 
العلمة  وت���ع���زي���ز  م���ال���ي���زي���ا  يف 
دول  اأ�ضواق  يف  املاليزية  التجارية 
اأ�ضيان. كما �ضيوقع املجل�ص اتفاقية 
 HADID ���ض��رك��ة  ت��ف��اه��م م���ع 
للرتويج  ال����دول����ي����ة  ل���ل���خ���دم���ات 
املاليزي  ال�ضحية  العناية  لقطاع 

يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.
لفر�ص  ال��ي��وم  م��ال��ي��زي��ا  وت�ضتعد 
ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة لعلج  م��ك��ان��ت��ه��ا 

ميكن  كما  القرار.  ل�ضناع  اإ�ضافة 
لبناء  فر�ص  اكت�ضاف  للم�ضاركني 
الرقمية  ال�����ض��رك��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
وال����ت����ي  م����ال����ي����زي����ا  ال���ن���ا����ض���ئ���ة يف 
�ضت�ضتعر�ص م�ضاريعها يف م�ضاحة 
خ��ا���ض��ة ل��ل���ض��ت��ث��م��ار ال��رق��م��ي يف 

الرعاية ال�ضحية.
حممد  ب����ن  داود  حم���م���د  وق�������ال 
ملجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص  ع��ارف 

خلل هذه الأيام اخلم�ص، �ضيوفر 
للتوا�ضل  ف��ر���ض��ة  م��ال��ي��زي��ا  ج��ن��اح 
والتعاون مع العديد من املوؤ�ض�ضات 
ال�ضحية يف  ال��رع��اي��ة  يف  ال��رائ��دة 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ال��ي��زي��ا 
الرعاية ال�ضحية وجمالتها، مبا 
يف ذلك مقدمي الرعاية ال�ضحية 
و�����ض����رك����ات الأدوي������������ة و����ض���رك���ات 
الت�ضهيلت واحللول التكنولوجية 

ال�ضياحة العلجية املاليزي "نحن 
 2020 دب���ي  اإك�����ض��ب��و  اإىل  نتطلع 
تقدميه  ملاليزيا  ميكن  ما  لعر�ص 
وما  ال�ضحية،  الرعاية  جم��ال  يف 
تتمتع به من جودة عاملية وو�ضول 
�ضهل وتكاليف معقولة ومناف�ضة"، 
كوجهة  م��وق��ع��ه��ا  "من  واأ�����ض����اف 
رائ������دة ل��ل��ع��ن��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة، ف���اإن 
ماليزيا ملتزمة دائماً بال�ضتجابة 

الفريو�ضي  الكبد  التهاب  م��ر���ص 
جنوب  منطقة  يف  �ضي  ال��ن��وع  م��ن 
عرب  الهادي،  واملحيط  اآ�ضيا  �ضرق 
ت���وف���ري ال���ع���دي���د م����ن اخل����ي����ارات 
باأ�ضعار  ال���ن���اج���ع���ة  ال���ع���لج���ي���ة 
بلد  اأول  ماليزيا  لكون  تناف�ضية، 
امل�ضروطة  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  يح�ضل 
ل���ع���لج ه����ذا امل���ر����ص ع���رب خليط 

دوائي ي�ضم عقارين رئي�ضيني.
ويف ب��داي��ة ه��ذا ال��ع��ام اأع��ل��ن وزير 
الدين  ج���م���ال  خ�����ريي  ال�������ض���ح���ة 

ماليزيا  ب���رن���ام���ج  اإط��������لق  ع����ن 
الكبد  التهاب  مر�ص  علج  وجهة 
ال��ف��ريو���ض��ي م��ن ن���وع ���ض��ي، بهدف 
بقيمة  ع����ائ����دات  اإىل  ال���و����ض���ول 
ماليزي  رجن��ي��ت  م��ل��ي��ون   520
هذا العام بالنظر اإىل قيود ال�ضفر 
ال���ت���ي ف��ر���ض��ت��ه��ا اجل���ائ���ح���ة، فيما 
ال�ضياحة  جمل�ص  ت��وق��ع��ات  ت�ضري 
عائدات  اإىل  امل��ال��ي��زي  ال��ع��لج��ي��ة 
رجنيت  م���ل���ي���ون   800 ب��ق��ي��م��ة 

ماليزي يف العام القادم.
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اأخبـار الإمـارات
تعاون بني بلدية عجمان وات�ضالت لإطالق م�ضاريع يف جمال التحول الرقمي

•• عجمان - وام:

البلدية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  بحث 
حممد  م�ضعود  ���ض��ع��ادة  ل��ق��ائ��ه  خ���لل  ب��ع��ج��م��ان،  والتخطيط 
المارات"،  ل�"ات�ضالت  التنفيذي  الرئي�ص  حممود  �ضريف 
اأوج�����ه ال���ت���ع���اون امل�����ض��رتك واإط������لق م�ضاريع  ���ض��ب��ل ت��وط��ي��د 
الذكاء  وتوظيف  الرقمي  التحول  جم��ال  يف  ومبتكرة  نوعية 
ال�ضطناعي والتقنيات احلديثة يف قطاعات العمل وجمالت 

احلياة.
واأك�����د ال�����ض��ي��خ را����ض���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي اأن ك��اف��ة اجلهات 
لتكثيف  ودوؤوب  دائ���م  ب�ضكل  ت�ضعى  وال�����ض��رك��ات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

الم��ارة يف  والرت��ق��اء يف  التقدم  للم�ضي يف م�ضمار  جهودها 
�ضتى املجالت. وقال ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي: "نعمل 
على ا�ضتدامة العلقة البناءة مع /ات�ضالت/ وا�ضتثمارها يف 
خدمة املنطقة ورفع كفاءة اخلدمات وا�ضتغلل جميع املمكنات 
التي ت�ضعها احلكومة ل�ضالح تطبيق اأف�ضل املمار�ضات العاملية 
ا�ضتباقياً". من جهته اأكد �ضعادة م�ضعود حممد �ضريف حممود 
دائرة  القائمة مع  امل�ضاريع  امل�ضروع وغ��ريه من  اأن جناح هذا 
البلدية والتخطيط هو ثمرة التعاون امل�ضتمر بني الطرفني، 
مثمناً جهود الدائرة املتميزة مببادراتها واأعمالها الهادفة اإىل 

تعزيز كفاءة وجودة اخلدمات على كافة امل�ضتويات.
النعيمي يف دع��م عجلة  ب��ن حميد  را���ض��د  ال�ضيخ  ب��دور  واأ���ض��اد 

ي�ضب يف  وفيما  ما هو جديد  كل  ومتابعة  والزده���ار  التقدم 
م�ضلحة بناء املدن الذكية وامل�ضتدامة.

وت��خ��ل��ل ال��ل��ق��اء - ال����ذي ح�����ض��ره ���ض��ع��ادة ع��ب��د ال��ع��زي��ز ترمي 
م�ضت�ضار الرئي�ص التنفيذي مدير عام "ات�ضالت" يف الإمارات 
ال�ضمالية، و�ضعادة خليفة الفورة ال�ضام�ضي الرئي�ص التنفيذي 
لل�ضرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�ض�ضية يف "جمموعة ات�ضالت"، 
البلدية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  احلو�ضني  معني  خ��ال��د  واملهند�ص 
الدائرة  رئي�ص  م�ضت�ضار  ال�ضيبة  حممد  وي��و���ض��ف  ب��ال��وك��ال��ة 
للتحول الرقمي والذكاء ال�ضطناعي - اتفاق الطرفني على 
تاأ�ضي�ص جلنة تطوير م�ضرتكة مع "ات�ضالت" لطرح م�ضاريع 

م�ضرتكة تهدف لرفع كفاءة اخلدمات يف الإمارة.

جناح بالو يعر�ض اأول حممية ل�ضمك القر�ض واجلزر ال�ضخرية يف الهادي يف اأك�ضبو 2020
•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

فر�ضة  منح  دب��ي   2020 اأك�ضبو 
ك��ب��رية ل���ل���دول ال��ع��ظ��م��ى وال����دول 
ال�ضغري والنامية واجلزر للتعريف 
عن نف�ضها يف هذا املحفل العظيم 
192 دولة  اأك��ر من  ال��ذي ي�ضم 
ل�ضتة  وي�ضتمر  واح��د  �ضقف  حت��ت 
زيارته  وم��ت��وق��ع  متوا�ضلة  ا�ضهر 
امل��لي��ني م��ن �ضعوب ال��ع��امل، ومن 
ب���ني ه����ذه ال�����دول واجل�����زر جاءت 
عن  م��ع��ربة  بجناحها  ب���الو  دول���ة 
جزيرة   300 م��ن  ت�ضمه  م��ا  ك��ل 
يف املحيط الهادي، جاءت بكل قوة 
والتعريف  امل��ث��اب��رة  روح  لتج�ضد 
للعامل  لديها  م��ا  واأه���م  بتاريخها 
قوة  ونقاط  من قطاعات خمتلفة 

عدة غرف وممرات وهمية تف�ضلها 
واملل�ضقات  اخل�����ض��ب  م���ن  األ�������واح 
املعلومات اخلا�ضة  بكل  التعريفية 
يف  امل��وج��ودة  ووالكائنات  بالدولة، 
مع  الطبيعية  و���ض��وره��ا  امل��ح��ي��ط 
كما  كائن،  نبذة خمت�ضرة عن كل 
البناتات  لأه�����م  ال���ل���وح���ات  ت�����ض��ري 
واحل���ي���وان���ات امل��ذه��ل��ة يف اجل����زر، 
وعر�ص  ع��ر���ض��ه��ا  م����ن  وال����ه����دف 
لريا�ضة  الل��ك��رتون��ي��ة  ال�����ض��ا���ض��ات 
ال�ضعب  وم���������ض����اه����دة  ال���غ���ط�������ص 
امل��رج��ان��ي��ة والأ���ض��م��اك م��ن اعماق 
ال�ضياح  ج��ذب  ب��ه��دف  ه��ى  املحيط 
وال�ضتمتاع  والتمتع  ب��الو  لزيارة 

مبناظرها الطبيعية.
ت����دع����و دول��������ة ب��������الو م�����ن خ���لل 
دول   2020 اك�ضبو  يف  م�ضاركتها 

بني  مت�ضلة  لغات  هناك  و�ضعبها، 
ال����ذي يعي�ص  ال��ط��ب��ي��ع��ة وال�����ض��ع��ب 
فيها، فاملحيط كفيل باأن مينحهم 
العامل  ثقافات  لهم  وينقل  احلياة 
امل�����ج�����اور م�����ن م���ع���رف���ة وخ������ربات 
وات�ضال جتاري يلعب دوراً هاماً يف 

الدخل القومي للدولة.
بالو  ال��زائ��ر جناح  دخ��ول  مبجرد 
لوحة  يلحظ   2020 اك�ضبو  يف 
بلقطة  للدولة  وخريطة  ترحيب 
ج��وي��ة ل��ل��ج��زر ال�����ض��خ��ري��ة و�ضط 
ت���اري���خ���ي���ة عنها  ون����ب����ذة  امل���ح���ي���ط 
املحميات  واأه�������م  م��وق��ع��ه��ا  وع�����ن 
ال�����زائ�����ر تديل  ف���ي���ه���ا، وي����لح����ظ 
من  الأ�ضماك  من  جم�ضمة  من��اذج 
���ض��ق��ف اجل���ن���اح وك���اأن���ه حت���ول اإىل 
تتاأثر  ���ض��م��ك��ي��ة،  ع��رائ�����ص  م�����ض��رح 

���ض��ع��وب العامل  ب��ه��ا م���ع  ت��ت��لق��ى 
تراثها  م��ع��رف��ة  اإىل  وت���دع���وه���م 
وثقافتها وموقعها على اخلريطة 

الفت�ضادية .
التنقل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب�����الو  ج���ن���اح 
ال����زوار  ي��دع��و   ،20  20 ب��اأك�����ض��ب��و 
التى  اخل��لب��ة  الطبيعة  يف  لتاأمل 
حت��ي��ط ب��ه��ا م���ن ك���ل ج���ان���ب، وما 
�ضاحرة  ج��ز  �ضل�ضلة  م��ن  متتلكه 
منها  ال�����ه�����ادي  امل���ح���ي���ط  ����ض���م���ال 
من  ولنها  ومرجانية،  الربكانية 
ال��واق��ع��ة يف و���ض��ط البحار  ال����دول 
وبها  بي�ضاء  رملية  �ضواحل  ول��ه��ا 
التوازن  على  ت�ضاعد  كثيفة  غابات 
العام  امل��ن��اخ  م��ع  وال��ت��ك��ي��ف  البيئي 
املحيط  ت��ق��ع يف  ولأن���ه���ا  ل��ل��دول��ة، 
ل�ضكانها  الأ����ض���ا����ض���ي  امل��ع��ل��م  ف��ه��و 

فر�ص  اإىل  وال����زائ����ري����ن  ال����ع����امل 
ال�ضياحة  ق���ط���اع  يف  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة 
وال�ضناعة  وال�����ض��ف��ر،  امل�����ض��ت��دام��ة 
التجاري  وال����ت����ب����ادل  وال����ت����ج����ارة 
وال�ضتفادة من مواردها الطبيعية 
ال���ت���ى ت�����ض��ت��خ��رج��ه��ا ال����دول����ة من 
بها  اخلا�ضة  وال�ضناعات  البيئة، 
وم�ضغولت  ي����دوي����ة  ح�����رف  م����ن 
اإبداعية ل�ضكانها املحليني والذين 
ا�ضتخدام  يف  ب���امل���ه���ارات  ي��ه��ت��م��ون 
اخل���ام���ات وامل������واد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة من 
اجل�����زر، وق���د ن��ق��ل��ت ه���ذه احلرف 
للتعريف  اجلناح  اإىل  وامل�ضغولت 
الذي  والإب���داع  والثقافة  بالرتاث 
ت��و���ض��ل اإل���ي���ه ���ض��ك��ان اجل�����زر، كما 
للطبيعة  الأخ��ر  الوجه  ت�ضتعر�ص 
من خلل لوحة جدارية كبرية يف 

الهواء اخلفيفية فتتحرك  بن�ضمة 
املوؤدية  والأر����ض���ي���ات  ب��ان�����ض��ي��اب��ي��ة، 
املحيط  اأم���واج  ت�ضكل  امل��م��رات  اإىل 
والأ�ضماك احلية يف �ضورة ثلثية 
الأبعاد ت�ضبح حتت اأقدام الزائرين 
وعلى  ومم����ت����ع،  رائ������ع  م�����ض��ه��د  يف 
ار�ضادية  ل��وح��ات  ي��وج��د  اجل����دران 
تعزز دور املعرفة والتوجيه بوجود 
على  وال��دلئ��ل  املرجانية  ال�ضعب 
م���ن �ضللت  ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل���لب���ة 
متر بني الغابات ومن اأعلى القمم، 
وتعر�ص يف لوحة كبرية عنوان باأن 
بالو اأكرب حممية ل�ضمك القر�ص 
يف ال��ع��امل مم��ا مي��ي��زه��ا ع��ن بقية 
ت��ق��ع ع��ل��ى املحيطات  ال��ت��ى  ال����دول 

والبحار.
اإىل  اك�ضبو  يف  ب���الو  ج��ن��اح  وق�ضم 

الأ�ضجار  بع�ص  ي�ضم  طويل  ممر 
احلقيقية لتزيني اجلناح وحماكاة 
احل����ي����اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع���ل���ى اجل����ز، 
الثقافة  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  ب��ال���ض��اف��ة 
م�ضاكن  من  ت�ضمه  وم��ا  البحرية 
الطبيعية  امل������واد  م���ن  م�����ض��ن��وع��ة 

جدريات  يف  والرتكيز  الغابة،  من 
للدولة  الفلكلورية  امللب�ص  على 
للعامل  لتعريفه  ال�ضعب  ووج����وه 
والنطباع  اخل���ارج���ي  م��ظ��ه��ره  يف 
الداخلي ل�ضفائه املمتد من احلياة 

الطبيعية وتاريخه وثقافته. 

مفو�ض اجلناح القرب�سي لـ)وام(: اإك�سبو 2020 دبي فر�سة لتاأ�سي�ض �سراكة ا�سرتاتيجية قوية مع الإمارات

هيلمونا�ض : الإمارات اأظهرت التزامًا طويل الأمد بتعزيز التعاون الدويل لدعم التعايف القت�ضادي والتنمية امل�ضتدامة

ل���ض��ت��ئ��ن��اف ال���ن�������ض���اط ال�������دويل.. 
يعد  دب��ي   2020 اإك�ضبو  اإن  ق��ال 
بهذا  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
احلجم منذ جائحة "كوفيد 19" 
ب���دء عودة  اأن مي��ث��ل ذل���ك  ون���اأم���ل 
واأن�ضطة  الق��ت�����ض��ادي��ة  الأن�����ض��ط��ة 
الأع����م����ال ح��ي��ث ل مي��ك��ن حتقيق 
النمو ب���دون ال��ت��ع��اون. واأ���ض��اف : 
ا�ضتعدادات  مب�����ض��اه��دة  �ضعدنا   "
اإك�ضبو  ل�ضت�ضافة  الإم���ارات  دول��ة 
ال����زوار  وا���ض��ت��ق��ب��ال  دب���ي   2020
وال����وف����ود ع��ال��ي��ة امل�����ض��ت��وى فهي 
فر�ضتنا للتحاور والتعاون وعر�ص 

والتنقل والفر�ص.
اإك�ضبو  يف  ت�ضارك  ب��لده  اإن  وق��ال 
وتدعم  ب��ف��اع��ل��ي��ة  دب����ي   2020
امل�ضتوى  ع��ايل  بتمثيل  املناق�ضات 
ال��ت��زام��ه��ا مب�����ض��ارك��ة جتربتها  م��ع 
مبا  ال�����ض��راك��ة  ف��ر���ص  وا�ضتك�ضاف 

يعود بالنفع على اجلميع.
�ضتيليو�ص  ال�����دك�����ت�����ور  واأ��������ض�������ار 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  هيلمونا�ص 
ل�ضت�ضافة  مم��ي��زة  ج��ه��وداً  ب��ذل��ت 
يف  ل�ضيما  ون��اج��ح  متميز  اإك�ضبو 
ظ���ل ج��ائ��ح��ة ع��امل��ي��ة ف��ق��د �ضيدت 
اإك�ضبو املتميزة من ال�ضفر  مدينة 

حول فكرة اأن تكون قرب�ص ملتقى 
ل��ل��ط��رق ال��ع��امل��ي��ة مم��ا اأت����اح تدفًقا 
م�ضتمًرا للأفراد والأفكار وال�ضلع 
تكوين  اإىل  واأدى  التاريخ  على مر 
ومنفتح  الثقافات  متعدد  جمتمع 
ا�ضتعداد ل�ضت�ضافة العامل.  وعلى 
ك��م��ا ن��ع��ر���ص ج���وان���ب م��ت��ع��ددة يف 
والفنون  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ث��ل  دول���ت���ن���ا 
وال�ضياحة  الطهي  وف��ن  والثقافة 
والأعمال وال�ضتثمار مع الرتكيز 

على جتارب متنوعة ا�ضتثنائية".
وحول اأهم عنا�ضر اجلذب يف جناح 
قرب�ص باإك�ضبو 2020 دبي.. قال 

ب���ه���دف بناء  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
م�ضتقبل اأف�ضل للب�ضرية. واأ�ضاف 
اأن ا�ضت�ضافة دولة الإمارات العامل 
منذ  الأوىل  للمرة  واح��د  مكان  يف 
اإجن���ازا  ي��ع��د  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
ك����ب����ريا ح���ي���ث ي��ت�����ض��م��ن احل����دث 
اأجندة ثرية ومتحدثني من �ضناع 
ال���ق���رار ومم��ث��ل��ي ال�����ض��ن��اع��ات من 
كافة اأنحاء العامل ما يج�ضد �ضعار 
احلدث الدويل يف "توا�ضل العقول 
يتحقق  وال���ذي  امل�ضتقبل"  و�ضنع 
يف  خمتلفة  ق�ضايا  مناق�ضة  ع��رب 
حماور متعددة ل �ضيما ال�ضتدامة 

ث��ق��اف��ات��ن��ا وجت��ارب��ن��ا امل��ل��ه��م��ة عرب 
اأجنحة الدول املختلفة".

وحول اأهم حماور م�ضاركة قرب�ص 
ور�ضالتها  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف 
" م��ن خلل  ال���ع���امل.. ق���ال :  اإىل 
دبي   2020 اإك�ضبو  يف  م�ضاركتنا 
تقدمه  وما  قرب�ص  مزايا  نعر�ص 
م�����ن ح����ي����ث مم����ار�����ض����ة الأع�����م�����ال 
التجارية واحلياة يف اجلزيرة حيث 
"قرب�ص يف  اجل���ن���اح  ���ض��ع��ار  ي��ع��رب 
اأبرز خ�ضائ�ص  اإحدى  املركز" عن 
"موقعها"  قوتها  ون��ق��اط  ال��دول��ة 
اجلناح  حمتويات  جميع  ت��دور  اإذ 

م��ع اع��ت��م��اد اأج��ن��دة ث��ري��ة وفاعلة 
واإط��لق عدد كبري من الفعاليات 
العاملي  املختلفة وقد جنح احلدث 
امل�ضاحبة  الظروف  التكيف مع  يف 
بالإ�ضافة  كوفيد19-  جل��ائ��ح��ة 
الفرتا�ضي  امل��ع��ر���ص  م��ب��ادرة  اإىل 
والتجارب  ال��ت��ف��اع��لت  لت�ضهيل 
وكذلك  الإن�����رتن�����ت  ���ض��ب��ك��ة  ع����رب 
قوية  ت���ط���ع���ي���م  ح���م���ل���ة  اإط����������لق 
ال�ضكان  غالبية  حت�ضني  ل�ضمان 
ال���ع���ام���ل���ني يف احل�����دث  وج���م���ي���ع 
العاملي بالكامل. وحول دور اإك�ضبو 
2020 دبي دعم اجلهود الدولية 

•• دبي-وام:

اأكد الدكتور �ضتيليو�ص هيلمونا�ص 
امل��ف��و���ص ال��ع��ام جل��ن��اح ق��رب���ص يف 
اإك�ضبو  اأن  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و 
2020 دبي فر�ضة فريدة لتعزيز 
امل�ضرتك  التعاون  علقات  وتنمية 
وتاأ�ضي�ص  الإم�����������ارات  دول������ة  م����ع 
وثيقة  قوية  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة 
املجالت  خمتلف  يف  البلدين  بني 

احليوية.
جلناح  ال�����ع�����ام  امل����ف����و�����ص  وق���������ال 
ق�����رب������ص يف ح���������وار م������ع وك����ال����ة 
دولة  اإن  "وام"  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
الإم����ارات اأظ��ه��رت ال��ت��زام��اً طويل 
ال��دويل يف  التعاون  بتعزيز  الأم��د 
القت�ضادي  ال��ت��ع��ايف  دع���م  جم���ال 
ميثل  فيما  امل�����ض��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
متميزة  م��ن�����ض��ة   2020 اإك�����ض��ب��و 
ملواجهة  اجل��ه��ود  وتن�ضيق  لإع���داد 

امل��ف��و���ص ال��ع��ام جل��ن��اح ق��رب���ص اإن 
رحلة  يف  ي��ن��ط��ل��ق��ون  اجل���ن���اح  زوار 
مثرية تبداأ من اأ�ضطورة اأفروديت 
و�ضوًل اإىل اليوم والفر�ص التي ل 
اجلزيرة.  على  املتاحة  لها  نهاية 
ك���م���ا روتها  ق���رب����ص  ق�����ض��ة  اإن����ه����ا 
اجلزيرة نف�ضها مما يتيح للجمهور 
فر�ضة التعرف على تاريخ اجلزيرة 
وم�ضتقبلها.  وحا�ضرها  وثقافتها 
اأه���م م��ا مي��ي��ز اجلناح  اأن  واأو����ض���ح 
هو ا�ضتخدام تقنيات الواقع املعزز 
من  قرب�ص  ق�ضة  وروؤي���ة  لتجربة 
بطريقة  الفيديو  حمتوى  خ��لل 
ت��ف��اع��ل��ي��ة وب���ا����ض���ت���خ���دام ن���ظ���ارات 
ال����واق����ع الف���رتا����ض���ي ح��ي��ث يتم 
الرتحيب بالزائر من خلل �ضورة 
وُيطلب  لأفروديت  الأبعاد  ثلثية 
 "PixZar " منه تنزيل تطبيق 
حيث توجد وحدات عر�ص ملحتوى 

ثلثي الأبعاد.

للب�ضرية اأف�ضل  م�ضتقبل  وبناء  العاملية  التحديات  ملواجهة  اجلهود  لتن�ضيق  من�ضة  دبي   2020 • اإك�ضبو 
اجلزيرة يف  واحلياة  التجارية  الأعمال  ممار�ضة  حيث  من  قرب�ض  مزايا  •  نعر�ض 

بالتعاون مع اأكادميية ربدانجامعة ال�ضارقة توقع مذكرتي تفاهم مع جامعتني ماليزيتني باإك�ضبو2020- دبي

�ضرطة دبي تنظم دورة حول مكافحة غ�ضيل الأموال واملخاطر املالية •• ال�شارقة -الفجر:

ال�����ض��ارق��ة مذكرتي  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
جامعة  م����ع  م��ن��ف�����ض��ل��ت��ني  ت���ف���اه���م 
 )UiTM( م�����ارا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املاليزية  ال���وط���ن���ي���ة  واجل����ام����ع����ة 
وتطوير  تعزيز  بهدف   )UKM(
والثقايف  الأكادميي  التعاون  اأوا�ضر 
دولة  جناح  مبقر  وذل��ك   ، والبحثي 
دبي،  اإك�ضبو2020-  يف  م��ال��ي��زي��ا 
ال�ضارقة  وقع املذكرتني عن جامعة 
ال��دك��ت��ور ع�����ض��ام عجمي،  الأ����ض���ت���اذ 
اجلامعة  مدير  نائب  باأعمال  قائم 
املذكرة  ووق��ع  الأك��ادمي��ي��ة،  لل�ضوؤون 
ع����ن ج���ام���ع���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م����ارا 
الدكتور  الأ�����ض����ت����اذ   )UiTM(
نائب  �����ض����ورامت����ان،  ن���زي���ب  حم���م���د 
رئي�ص اجلامعة، ووقع عن اجلامعة 
 )UKM( امل���ال���ي���زي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د اإخ�����وان 
اجلامعة،  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ت���ورمي���ان، 
بح�ضور الأ�ضتاذ الدكتور عبدالعزيز 
�ضفيان نائب مدير مكتب العلقات 
ال��دول��ي��ة، وع���دد م��ن امل�����ض��وؤول��ني يف 

•• دبي-الفجر:

�ضهد العميد بدران ال�ضام�ضي، مدير 
�ضرطة  يف  للتدريب  العامة  الإدارة 
دبي، وبالتعاون مع اأكادميية ربدان، 
الأم������وال  غ�����ض��ي��ل  "مكافحة  دورة 
العقيد  بح�ضور  املالية"،  واملخاطر 
الإدارة  مدير  نائب  م��ردا���ص،  اأحمد 
حممد  والعقيد  ل��ل��ت��دري��ب،  ال��ع��ام��ة 
التدريب،  مراكز  اإدارة  مدير  عتيق، 
وال��ن��ق��ي��ب اإ���ض��م��اع��ي��ل خ������ادم، و25 

منت�ضبا من قطاع البحث اجلنائي.
ال�ضام�ضي،  ب������دران  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
الفريق  معايل  من  بتوجيهات  اأنهم 
العام  القائد  امل��ري،  عبد اهلل خليفة 
اللواء  �ضعادة  ومتابعة  دبي،  ل�ضرطة 
الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد اأح��م��د بن 
ل�ضوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�ضاعد  فهد، 
الأكادميية والتدريب، يولون تدريب 
اهتماما  الب�ضرية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل 
التعاون  ع��ل��ى  وي��ح��ر���ض��ون  ب��ال��غ��ا، 
وعاملية  و����ض���رك���ات  م��وؤ���ض�����ض��ات  م���ع 
يف  املمار�ضات  اأف�ضل  على  للطلع 
والتخ�ض�ضية  التدريبية  ال��ربام��ج 
وف���ق اح��ت��ي��اج��ات ���ض��رط��ة دب���ي، ومبا 
ي��واك��ب اأح����دث امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم يف 

يف  وال��ت��ع��اون  العلمية،  وامل��ن�����ض��ورات 
مرحلتي  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ربام���ج 
العليا  وال���درا����ض���ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
تبادل  اأن�����ض��ط��ة  ت�ضجيع  خ���لل  م��ن 
وتبادل  التدري�ضية،  الهيئة  اأع�ضاء 
تبادل  وكذلك  البكالوريو�ص،  طلبة 
طلبة الدرا�ضات العليا بهدف العمل 
امل�ضرتكة،  العلمية  ال��ب��ح��وث  ع��ل��ى 
يف  التعاون  على  العمل  بجانب  هذا 

اجلامعتني.
وتق�ضي املذكرتني على �ضعي ال�ضركاء 
ال����لزم����ة  اخل�����ط�����وات  ات����خ����اذ  اإىل 
املهارات  وتطوير  وتعزيز  لت�ضجيع 
يف  واملوؤ�ض�ضية  والبحثية  الأكادميية 
العلمي،  والبحث  التعليم  جم��الت 
م�ضاريع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  خ����لل  م���ن 
ب��ح��ث��ي��ة م�����ض��رتك��ة، وت����ب����ادل امل����واد 
واملعلومات  وال��ب��ح��ث��ي��ة  التعليمية 

تنظيم املوؤمترات والندوات العلمية 
وور������ص ال��ع��م��ل، وت��ن��ظ��ي��م ال�����دورات 
التن�ضيقية  والجتماعات  التدريبة 
البحثية  والق�ضايا  امل�ضاريع  ح��ول 
ال�ضركاء  �ضيعمل  كذلك  امل�ضرتكة، 
التعاون  على  املذكرتني  خ��لل  م��ن 
وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�������ربات  يف 
التدري�ص  ط�����رق  ت���ط���وي���ر  جم�����ال 

احلديثة.

للحتيال،  الرئي�ضية  والجتماعية 
ودرا�������ض������ة ال���ق�������ض���اي���ا احل����ال����ي����ة يف 
مراعاة  م���ع  امل��ال��ي��ة  ال���ض��ت��خ��ب��ارات 
خماطر  وتقييم  التاريخي،  �ضياقها 
حتليل  واإج���راء  امل�ضبوهة،  الأن�ضطة 
التحويلت  اأو  امل��ع��ام��لت  ل��ت��ق��ري��ر 
املالية امل�ضبوهة، مبا ميكن موظفي 
التحديات  مواجهة  دبي من  �ضرطة 
غ�ضيل  جم������ال  يف  ال����ع����لق����ة  ذات 
الأ�ضاليب  اأب���رز  وم��واك��ب��ة  الأم����وال، 
الإجرامية املتبعة عامليا، خا�ضة واأن 
التقني،  ال��ت��ط��ور  امل��ج��ال وم���ع  ه���ذا 
ي�ضهد تطورا يف اأ�ضاليبه الإجرامية، 
الأ�ضاليب  كافة  مواكبة  ي�ضتلزم  ما 

منوها  وال�ضرطي،  الأمني  املجالني 
التابع  ال����ذك����ي  ال���ت���دري���ب  مب���رك���ز 
للإدارة العامة للتدريب، الذي يعزز 
م��ن م��ه��ارات وم�����ض��ت��وي��ات املوظفني 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة، وي�����ض��اه��م يف 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة مبا 
ويفي  العاملية  املعايري  م��ع  يتنا�ضب 
نظرا  احل��دي��ث،  الع�ضر  مبتطلبات 
ملرونة براجمه ودوراته التخ�ض�ضية 

يف خمتلف القطاعات ال�ضرطية.
واأو������ض�����ح ال��ع��م��ي��د ال�����ض��ام�����ض��ي اأن 
مناق�ضة  اإىل  ي����ه����دف  ال����ربن����ام����ج 
امل��ال��ي��ة، وتقييم  م��ف��اه��ي��م اجل���رائ���م 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الأ���ض��ب��اب 

والإملام بها.
املق�ضود  فهم  اإىل  ال���دورة  وتطرقت 
ب��غ�����ض��ي��ل الأم������������وال، وال���ع���ق���وب���ات، 
والهياكل  الأم���وال،  غ�ضل  ومكافحة 
العاملية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
والإماراتية، ومكافحة غ�ضل الأموال 
عمليا، ونقاط �ضعف املوؤ�ض�ضات املالية 
والنهج  الأم����وال،  غ�ضل  مواجهة  يف 
لغ�ضيل  املخاطر  تقييم  على  القائم 
دولة  يف  املخاطر  وتقييم  الأم����وال، 
القت�ضادية  وال��ع��ق��وب��ات  الإم�����ارات، 
والتكنولوجيا  اجلديدة،  والتقنيات 
املالية، والعملت امل�ضفرة واجلرائم 

املالية.
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 قالت وزارة الداخلية وجمعية الهلل الأحمر يف ليبيا اإن جثث اأكر 
12 مهاجرا طفت على ال�ضاحل الليبي يف وقت متاأخر ال�ضبت  من 

بعدما غرقوا خلل حماولتهم عبور البحر املتو�ضط اإىل اأوروبا.
دول  م��ن  منهم  وك��ث��ري  للمهاجرين،  رئي�ضية  م���رور  نقطة  وليبيا 
اأفريقية ي�ضعون وراء فر�ص اأف�ضل يف اأوروبا. وقال حممد اأبو �ضعالة 
ليبيا،  ال�ضاحلية يف غرب  اخلم�ص  الأحمر يف مدينة  الهلل  رئي�ص 
اإنه مت رفع 15 جثة، اإحداها لر�ضيع، من ال�ضاطئ يف بلدة علو�ص 
يف  �ضخ�ضا   35 اأن  ذك��روا  جنوا  ثلثة  اأن  واأ�ضاف  ال�ضبت.  القريبة 
املجمل ك��ان��وا يف امل��رك��ب ال��ذي غ��رق. وت��اب��ع اأن م��ا ُذك��ر على مواقع 
جثث  ع�ضر  ونحو  جثة   17 على  العثور  عن  الجتماعي  التوا�ضل 
اأخرى يف �ضاطئ خمتلف غري �ضحيح. وقال الدكتور اأ�ضامة ال�ضاكت 
اإن اجلثث ظلت يف البحر قرابة  مدير م�ضت�ضفى اخلم�ص التعليمي 
من  هاتفية  ات�ضالت  بعد  اجلثث  ا�ضتلم  قد  امل�ضت�ضفى  وك��ان  ي��وم. 
املنظمة الدولية للهجرة وال�ضرطة. واأ�ضاف ال�ضاكت اأن اجلثث غري 
وقالت  ر�ضيع.  طفل  وجثة  جثة   14 ا�ضتلم  امل�ضت�ضفى  واأن  متحللة 
وزارة الداخلية يف وقت لحق اإنه مت انت�ضال جثث 14 مهاجرا من 

بني جمموعة �ضمت 60 مهاجرا ُيعتقد اأنهم مفقودون يف البحر.
 
 

 اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود ت�����ض��اوو���ص اأوغ��ل��و، اأن تركيا 
و�ضائل  ونقلت  خا�ضني.  ممثلني  تعيني  تبادل  يف  ما�ضيتان  واأرمينيا 
يف  �ضُيعقد  املمثلني  ت��ب��ادل  بعد  اجتماع  “اأول  اأن  عنه  تركية  اإع���لم 
مو�ضكو”  دون املزيد من التفا�ضيل. وقال ت�ضاوو�ص اأوغلو يف منت�ضف 
ممثلني  تعيني  ت��ب��ادل  �ضت�ضهد  املقبلة  “املرحلة  اإن  اجل���اري،  ال�ضهر 
واأن حتركات بلده يف “العلقات مع اأرمينيا،  خا�ضني مع اأرمينيا”، 
تتم عرب التن�ضيق مع اأذربيجان«. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن احلدود بني 
الدبلوما�ضية جممدة.  والعلقات  واأرمينيا مغلقة منذ عقود،  تركيا 
خ�ضم  وثيقة،  ودينية  ثقافية  رواب��ط  واأذرب��ي��ج��ان  تركيا  بني  وجتمع 
اأرمينيا، و�ضاعدت تركيا اأذربيجان على ا�ضتعادة اأرا�ص من اأرمينيا يف 
العلقات  باخ. وتو�ضف  املا�ضي على منطقة ناغوره قره  العام  حرب 
التاريخية بني اأرمينيا وتركيا باملعقدة، بعد تعر�ص الأرمن لل�ضطهاد 
والقتل املمنهج على اأيدي العثمانيني بني 1915 و 1916 وت�ضري 
تقديرات املوؤرخني اإىل اأن ما ي�ضل اإىل 1.5 مليون اأرمني قتلوا خلل 
وتقول:  اإب��ادة جماعية،  القتل،  ت�ضنيف  تركيا  وترف�ص  الفرتة.  تلك 

“اإن اأرمن واأتراك قتلوا يف �ضراع اأهلي«.

من  اأمنياً  م�ضنفني خطريين  18 متطرفاً  الأملانية  ال�ضلطات  رّحلت 
بداية هذا العام حتى منت�ضف دي�ضمرب-كانون الأول اجلاري.

وجاء يف رد احلكومة الأملانية على طلب اإحاطة من النائب الربملاين 
هي�ص،  م��ارت��ن  ال�ضعبوي،  اليميني  اأملانيا  اأج��ل  م��ن  البديل  ح��زب  ع��ن 
5 م�ضنفني من ذوي ال�ضلة بهم. وح�ضب البيانات،  اأي�ضاً  اأنها رحلت 
البو�ضنة  اإىل  و2  تركيا،  اإىل  و4  رو�ضيا،  اإىل  اأمنياً  خطريين   5 رحل 
اأمنياً  خطري  واح��د  م�ضنف  اأي�ضاً  رحل  البيانات،  وح�ضب  والهر�ضك. 
اإىل اجلزائر، والكويت، وباك�ضتان، وال�ضومال، وطاجيك�ضتان، والعراق، 
واإيران. وح�ضب رد �ضابق من احلكومة الأملانية على طلب اإحاطة، فاإن 
الداخلية  ال�ضتخبارات  الد�ضتور  الذين ت�ضنفهم هيئة حماية  معظم 
اإ�ضلميني خطريين اأمنياً من الأملان، 940، وجاء يف املرتبة الثانية 

�ضوريون 280، ثم اأتراك 120، ثم رو�ص 90، وعراقيون 60. 

قالت �ضحيفة نيكي القت�ضادية اليومية اأم�ص الثنني اإن ما يقرب 
من ثلثي الناخبني اليابانيني يوؤيدون حكومة رئي�ص الوزراء فوميو 
كي�ضيدا مع ترحيب النا�ص باإجراءاته ملكافحة فريو�ص كورونا مبا يف 
الوافدين الأجانب اجلدد.  اأم��ام  اإغ��لق احل��دود ب�ضكل موؤقت  ذلك 
يف   65 اإىل  ارتفع  كي�ضيدا  حلكومة  التاأييد  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
�ضهر.  قبل  ال�ضابق  ال�ضتطلع  عن  مئوية  نقاط  اأرب��ع  ب��زي��ادة  املئة 
اأح��دث ا�ضتطلع للراأي مت اإج��راوؤه من اجلمعة اإىل الأح��د اأيد  ويف 
61 يف املئة من الذين �ضملهم ال�ضتطلع خطوات كي�ضيدا ملكافحة 
ب��داأت نيكي يف �ضوؤال  اأن  اأعلى معدل منذ  فريو�ص كورونا فيما يعد 
فرباير  يف  كورونا  لفريو�ص  احلكومة  ت�ضدي  يف  راأيهم  عن  النا�ص 

�ضباط 2020.
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اإ�ضرائيل تبداأ جتربة على 
جرعة رابعة من لقاح كورونا 

•• رامات غان-رويرتز

بداأ م�ضت�ضفى اإ�ضرائيلي  اأم�ص الثنني يف اإعطاء جرعة رابعة من لقاح م�ضاد 
لكوفيد-19 يف جتربة ت�ضم 150 �ضخ�ضا، يف حني تدر�ص ال�ضلطات منح 
جرعة رابعة لل�ضكان الأكر عر�ضة للإ�ضابة، يف حماولة ملواجهة الزيادة 

يف الإ�ضابات التي يغذيها املتحور اأوميكرون.
وقال متحدث اإن التجربة التي يجريها مركز �ضيبا الطبي يف رامات غان 
م�ضادة،  اأج�ضام  اإن��ت��اج  يف  اللقاحات  فاعلية  على  “�ضرتكز  اأبيب  تل  خ��ارج 
يف  امل�����ض��ارك��ني  وجميع  رابعة”.  ج��رع��ة  اإىل  ح��اج��ة  يف  كنا  اإذا  مم��ا  للتاأكد 
التجربة من الطواقم الطبية. واقرتح فريق من اخلرباء يف وزارة ال�ضحة 
اأي�ضا  املعروفة  اللقاح،  رابعة من  اأول دولة تقدم جرعة  اإ�ضرائيل  اأن تكون 
با�ضم اجلرعة املعززة الثانية، ملن هم فوق ال�ضتني ومن يعانون من �ضعف 
يف جهاز املناعة والعاملني يف القطاع ال�ضحي. ولقي القرتاح ترحيبا من 
احلكومة الإ�ضرائيلية، التي تواجه تراجعا يف وترية الإقبال على التطعيم. 
لوزارة  العام  املدير  من  النهائية  املوافقة  تنتظر  الرابعة  اجلرعة  ولكن 
ال�ضحة نحمان اآ�ص الذي قال م�ضوؤولون اإنه �ضيتخذ القرار بدون اأي تدخل 
من احلكومة. وقالت وزارة ال�ضحة اإن نحو 63 باملئة من �ضكان اإ�ضرائيل، 
اأول جرعتني من اللقاح وحوايل  9.4 مليون ن�ضمة، تلقوا  البالغ عددهم 
حالة  األفي  من  اأك��ر  ت�ضجيل  ومت  م��ع��ززة.  ثالثة  جرعة  تلقوا  باملئة   45

اإ�ضابة اأو ا�ضتباه مبتحور اأوميكرون.

»ت�ضعيد خطري«.. خطط اإيرانية »جديدة« ل�ضتهداف مفاعل دميونة

نا�ضونال اإنرت�ضت: اإيران حتاول احتواء خ�ضارة حلفائها يف العراق

على تلة رو يف الكونغو.. »النا�ض ل ينتظرون �ضوى املوت« 
وبداأ  ال�ضمت.  �ضاد  النار،  اإط��لق  20 دقيقة من  ال�ضغرية. وبعد  املجموعة 
تفقد اأفراد ال�ضليب الأحمر وبعثة الأمم املتحدة يف الكونغو الدميوقراطية 

للتاأكد من اأنه ل مفقودين ول جرحى بينهم.
يف طريق العودة، يرتل اأحد جنود حفظ ال�ضلم �ضلة بينما ت�ضيل قطرات 
ات�ضعت هجمات جماعة  الأول-اأكتوبر،  ت�ضرين  منذ  على وجهه.  العرق  من 
“كوديكو” يف منطقة دجوغو التي حتدها من ال�ضرق بحرية األربت واأوغندا 
ال��ث��اين/ الأخ����رية م��ن ت�ضرين  الع�ضرة  الأي����ام  ت��ك��رارا. ففي  اأك���ر  و���ض��ارت 

“املقيا�ص  مركز  من  باحثني  ح�ضب  الأق��ل،  على  �ضخ�ضا   82 ُقتل  نوفمرب، 
الأمني لكيفو”املوجود يف مناطق النزاع يف �ضرق الكونغو.

بعد العودة من ديدجا، تتوقف دبابات الأمم املتحدة يف درودرو حيث مل يبق 
�ضوى اأنقا�ص من خميم النازحني هذا الذي كان يوؤوي 16 األف �ضخ�ص قبل 
�ضهر قرب موقع كني�ضة كاثوليكية. ففي 21 ت�ضرين الثاين/نوفمرب، اأ�ضرم 

م�ضلحون النار يف الأكواخ وامللجئ وقتلوا 26 �ضخ�ضا. واليوم حتلق ب�ضعة 
غربان فوق املخيم بينما تبحث ن�ضوة واأطفال قلئل بني الأنقا�ص عن طعام 
اأو مواد جلمعها. يخرج طفل من بني الأنقا�ص مم�ضكا دفرتا بيده، كتب على 
م�ضت�ضفى  اأغلق  كما  مفتوحة.  مدار�ص  يبق  مل  املدر�ضة”.لكن  “اإىل  غلفه 

درودرو الذي تدعمه منظمة اأطباء بل حدود، منذ الهجوم.
وقال اأحد الوجهاء على طريق رملية توؤدي اإىل تل رو حيث تتمركز قوافل 
جنود حفظ ال�ضلم على بعد ع�ضرة كيلومرتات �ضرقا “حتى اأبر�ضية الرعية 

واأع�ضاء املنظمات غري احلكومية �ضاروا نازحني«.
على �ضفح هذا التل على ارتفاع األفي مرت، اأقيمت اأكواخ من الأغ�ضان وقما�ص 
ت��زي��د ع��ن ع�ضرين ه��ك��ت��ارا حول  اخل��ي��ام ع��ل��ى ن��ح��و ف��و���ض��وي ع��ل��ى م�ضاحة 
قاعدة الأمم املتحدة. وقالت اأودري ريفيري من�ضقة املنظمة غري احلكومية 
“اك�ضيون كونرت ل فان” )حترك �ضد اجلوع( يف اإيتوري بعد و�ضولها اإىل 

الإن�ضاين  املجال  العاملني يف  القليل من  العدد  مثل  على منت مروحية  رو 
املوجودينفي املكان، اإن “املنطقة مغلقة متاما«. واأ�ضافت اأن “هناك اأقل من 
ثلثة اأمتار مربعة لل�ضخ�ص الواحد ... والنا�ص هنا ينق�ضهم كل �ضيء: املياه 

والطعام واأماكن لق�ضاء حاجتهم«.
م�ضطرون  نحن  امل��خ��اط��ر،  م��ن  ال��رغ��م  “على  ن��غ��از  كون�ضتان  ال��ت��اج��ر  ق��ال 
للخروج من املخيم للبحث عن الطعام، لكن الأمان معدوم. النا�ص يف رو ما 
نازحني  ثلثة  ُقتل  املا�ضيني،  الأ�ضبوعني  يف  امل��وت«.  �ضوى  ينتظرون  ع��ادوا 

على الأقل بالقرب من املخيم اأثناء توجههم اإىل احلقول اأو جللب املياه.
ومتكنت ال�ضاحنات الأوىل التي حتمل م�ضاعدات من برنامج الأغذية العاملي 

من الو�ضول اإىل رو مطلع الأ�ضبوع اجلاري عن طريق الرب.
قبل ثلثة اأيام وردا على �ضوؤال لوكالة فران�ص بر�ص اأثناء توزيع دلء و�ضابون 
من قبل منظمة غري حكومية، قال �ضائق �ضاحنة اإنه “تعر�ص للبتزاز من 
منت�ضف  ومنذ  لهم.  التابعة  التفتي�ص  نقاط  لعبور  كوديكو”  مقاتلي  قبل 
الأ�ضبوع املا�ضي، قتل اأربعة اأ�ضخا�ص على الأقل على هذا الطريق املوؤدي اإىل 

بونيا عا�ضمة الإقليم.

•• بونيا-اأ ف ب

على  هجمات  امل�ضلحني  اآلف  ي�ضن  اإي��ت��وري،  اإقليم  ت��لل  وعلى  �ضنتني  منذ 
قرى وخميمات النازحني ومواقع ع�ضكرية با�ضم اجلمعية “التعاونية لتنمية 
الكونغو” )كوديكو( وهي جمموعة م�ضلحة مرتبطة بطائفة دينية، مع اأنها 

توؤكد اأنها تدافع عن قبيلة لندو يف مواجهة اجلي�ص وقبيلة هيما.
يف هذه املنطقة وبعد ر�ضقات من �ضلح ر�ضا�ص، يحث جندي من قوة بنغلد�ص 
العاملة يف اإطار قوات حفظ ال�ضلم، على الحتماء متوجًها اإىل عنا�ضر من 
جمعية ال�ضليب الأحمر املحلي جاوؤوا لدفن جثث تركت لتتعفن منذ هجوم 
للم�ضلحني قبل ثلثة اأ�ضابيع يف قرية ديدجا على احلدود ال�ضمالية ال�ضرقية 
للكونغو الدميوقراطية. ترك نحو ع�ضرين م�ضعًفا تابعني لل�ضليب الأحمر 
الهلع.  م��ن  موجة  و�ضط  متفحمة  وم��ن��ازل  احل��ق��ول  ب��ني  وه��رب��وا  رفو�ضهم 
واختباأ الفريق ال�ضغري وراء جدار بينما اأفرغ جنود حفظ ال�ضلم ر�ضا�ضاتهم 
باإطلق النار ع�ضوائيا على الع�ضب الطويل حولهم. يف القرية تعر�ضت اآليات 
الأمم املتحدة اأي�ضا لإطلق النار فردت لتتمكن من �ضق طريقها و�ضوًل اإىل 

•• القد�س-وكاالت

الإ�ضرائيلية  بو�ضت”  “جريوزاليم  �ضحيفة  اعتربت 
با�ضتهداف  الأخ���رية  مناوراتها  يف  اإي���ران  تهديد  اأن 
بالي�ضيتية،  ���ض��واري��خ  ع��ن  وك�ضفها  دمي��ون��ة،  مفاعل 
وم�ضريات متقدمة، يك�ضف عن “م�ضتوى جديد من 

التهديدات العدوانية«.
قالت ال�ضحيفة،   ووفقاً ملا نقله موقع قناة “احلرة”، 
اإن “هذه التهديدات مهمة اأكر من اأي وقت م�ضى” 
دميونة  م��ن�����ض��اأة  مهاجمة  امل���رة  ه���ذه  تت�ضمن  لأن��ه��ا 
اأن  كما  ت�ضعيد خطري يف اخلطاب”،  “وهو  النووية 
الطائرات  برنامج  من  جوانب  عن  ك�ضفت  امل��ن��اورات 

امل�ضرية.
هذا   ”17 الأع��ظ��م  “الر�ضول  م���ن���اورات  وت�ضمنت 
الأ�ضبوع قاذفة م�ضريات متعددة الإطلق و�ضواريخ، 

وفقا ملقاطع فيديو تناقلتها و�ضائل اإعلم ر�ضمية.
الثوري  للحر�ص  التابعة  فار�ص،  اأنباء  وكالة  ون�ضرت 
الإيراين، مقطع فيديو، اليوم، يظهر منوذجاً للموقع 

النووي الإ�ضرائيلي، كهدف لعملية حماكاة.
“قامت مبحاكاة هجوم �ضاروخي  اإنها  اإي��ران  وقالت 
وطائرة م�ضرية على مركز دميونة النووي با�ضتخدام 

16 �ضاروخا بالي�ضتيا و5 طائرات م�ضرية بنجاح«.
وبداأ احلر�ص الثوري، الثنني املا�ضي، املناورات يف 3 
حمافظات جنوب اإيران، و�ضملت اختبارات �ضاروخية 
من الرب والبحر، ومتارين للقوات الربية والبحرية، 

•• وا�شنطن-وكاالت

يف 10 اأكتوبر )ت�ضرين الأول(، �ضهد العراق النتخابات 
اإ�ضقاط نظام �ضدام ح�ضني  للجدل منذ  اإث��ارة  الأك��ر 
يف 2003، واأث���ريت م��زاع��م ك��ث��رية ع��ن ت��زوي��ر خلل 

القرتاع وبعده، خا�ضًة من الأحزاب اخلا�ضرة.
املتدنية،  الإق��ب��ال  ن�ضبة  تكون  رمب��ا  ثانية،  جهة  وم��ن 
اأن غالبية العراقيني فقدت  %14، موؤ�ضراً على  نحو 
الأمل على نحٍو متزايٍد يف تغيري اأ�ضا�ضي عرب �ضناديق 

الإقرتاع.
وكتب حميد ر�ضا عزيزي يف جملة “نا�ضونال اإنرت�ضت” 
الأمريكية، اأن هذا الإحباط العام ناجم عن  الفو�ضى 
ال�ضعبية  الحتجاجات  بعد  اأي  عامني،  منذ  ال�ضائدة 
وغريها  الدولة  مار�ضته  الذي  والعنف  وال�ضطرابات 
ه�ضة،  �ضيا�ضية  حت��ال��ف��ات  ع��ن  ف�����ض��ًل  امل��دن��ي��ني،  ���ض��د 

وتزايد التدخل اخلارجي.
ومن هذه الناحية، فاإن ن�ضبة القرتاع املتدنية، ب�ضرف 
النظر عن النتائج، يجب النظر اإليها على اأنها علمة 

ال���ض��ت��ق��رار يف  م��ن م�ضتقبل  حت��ذي��ر 
العراق.

ومع ذلك، مل تكن نتائج النتخابات 
اأقل اأهمية، يف الوقت الذي ت�ضري فيه 
اإىل تغيري مهم يف تركيبة املع�ضكرات 
اخلا�ضر  اأن  يعتقد  وه��ن��ا،  ال��ف��ائ��زة، 
ال�ضيعية  ال��ف�����ض��ائ��ل  ك���ان  ال��رئ��ي�����ض��ي، 
اإي��������ران، ال���ت���ي دخلت  ال��ق��ري��ب��ة م���ن 
ال�ضباق النتخابي حتت مظلة الإطار 

التن�ضيقي ال�ضيعي.

حتدي النتائج
بداأت  الأول��ي��ة،  النتائج  اإع��لن  وعند 
الف�ضائل املن�ضوية حتت لواء الإطار 
التن�ضيقي يف حتدي النتائج، متحدثة 
اإىل  ودع���ت  انتخابي”،  “تزوير  ع��ن 

اإلغاء النتائج.
ن��زل م��وؤي��دو هذه  ال��وق��ت نف�ضه،  ويف 
للحتجاج.  ال�����ض��وارع  اإىل  الف�ضائل 
اإىل  التظاهرات  حتولت  ما  و�ضرعان 
امل��ح��ت��ج��ون مع  ا�ضتبك  ب��ع��دم��ا  ع��ن��ف 

يف  الإ�ضرائيلية،  ال�ضحيفة  وتقول  ال��ن��ووي.  التفاق 
الفيديو على و�ضائل الإعلم  اإن ن�ضر  اأم�ص  تقريرها 
واحلر�ص  باحلكومة  املرتبطة  الرئي�ضية  الإي��ران��ي��ة 
اإيران  من  متعمدة  “حماولة  ك��ان  اأن��ه  يعني  الثوري 

لتهديد اإ�ضرائيل«.
تهدد  فاإيران  بجديد،  لي�ص  بالطبع  “هذا  وت�ضيف: 
اإ�ضرائيل كل يوم باأ�ضكال خمتلفة من الدمار، ويجب 

وفق ما اأفادت و�ضائل الإعلم املحلية.
اإي���ران،  وق���ال اث��ن��ان م��ن ك��ب��ار ال��ق��ادة الع�ضكريني يف 
تهدف  كانت  احلربية  امل��ن��اورات  اإن  املا�ضية،  اجلمعة 

اإىل اإر�ضال حتذير اإىل اإ�ضرائيل.
وج�����اءت ه���ذه امل����ن����اورات و���ض��ط خم����اوف م���ن خطط 
اإ�ضرائيلية حمتملة ل�ضتهداف مواقع نووية اإيرانية، 
وق��ب��ل ا���ض��ت��ئ��ن��اف ث��ام��ن ج��ول��ة م��ن امل��ف��او���ض��ات حول 

ويف ال��وق��ت ن��ف�����ض��ه، ظ��ه��رت م��وؤ���ض��رات ك��ث��رية ع��ل��ى اأن 
باإيفاد  العراقيني،  حلفائها  تهدئة  حتاول  كانت  اإي��ران 
م�ضوؤولني رفيعني اإىل بغداد، بينهم قائد فيلق القد�ص 

يف احلر�ص الثوري اجلرال اإ�ضماعيل قااآين.

ال�سدر
اإي��ران، فاإن ما يهمها اأك��ر، هو من ربح  وبالن�ضبة اإىل 
يتزعمها  ال��ت��ي  فالكتلة  خ�����ض��ره��ا.  م��ن  ل  الن��ت��خ��اب��ات 
والتي  ال�ضدر،  مقتدى  النافذ  ال�ضدري  التيار  رئي�ص 
ال��ربمل��ان اجلديد،  امل��ق��اع��د يف  ب��اأك��رب ح�ضة م��ن  ف���ازت 
كانت تعترب يف املا�ضي من اأوثق حلفاء اإيران يف العراق. 
يف ف�ضل  بعيداً  ذه��ب  املا�ضية،  الأع���وام  ال�ضدر يف  لكن 
املدعومة  العراقية  املجموعات  وعن  اإي��ران،  عن  نف�ضه 
الرئي�ضية مل�ضاحلها  التحديات  اأحد  من طهران، وبات 

يف العراق على املدى البعيد.
وف�����ض��ًل ع��ن ذل����ك، ا���ض��ت��غ��ل ال�����ض��در م��وج��ة الوطنية 
العراقية، وت�ضاعد امل�ضاعر املناه�ضة لإيران يف العراق، 

بتقدمي نف�ضه �ضخ�ضية م�ضتقلة ووطنية.

قوى الأمن العراقية يف بغداد.
ويف الأثناء، دفعت العلقة الوثيقة بني غالبية ف�ضائل 
اإىل  امل��راق��ب��ني  م��ن  الكثري  واإي����ران،  التن�ضيقي  الإط���ار 
النتخابات  يف  الأكرب”  “اخلا�ضر  ب���  ط��ه��ران  و���ض��ف 
قوية  �ضربة  الأخ���رية،  التطورات  اإن  قائلًة  العراقية، 

لنفوذ طهران يف هذه الدولة العربية.
وقيل اإن مقاربة اإيران للنتخابات وما بعدها ميثلن 
فبعد  العراقيني،  وحلفائها  اإي��ران  بني  كبرياً  اختلفاً 
التن�ضيقي  الإط����ار  ف�ضائل  ك��ان��ت  وبينما  الن��ت��خ��اب��ات 
تبدي ت�ضكيكاً يف طريقة تعامل احلكومة مع القرتاع، 
قطب  �ضعيد  الإيرانية  احلكومة  با�ضم  املتحدث  خ��رج 
زادة ليهنئ “ حلكومة العراقية والأمة وممثلي ال�ضعب 
دي�ضمرب   1 ويف  الن��ت��خ��اب��ات.  جن���اح  ع��ل��ى  العراقي” 
اأن���ه حم��اول��ة م��ن طهران  )ك��ان��ون الأول(، ويف م��ا ب��دا 
للناأي بالنف�ص عن الحتجاجات التي تلت الإنتخابات، 
قال قطب زادة، اإن كل ما تهتم به طهران “هو عملية 
دميقراطية و�ضلمية لنقل ال�ضلطة” يف العراق، م�ضيفاً 

اأن اإيران تدعم “العملية ال�ضرعية” يف البلد املجاور.

اأن ت��اأت��ي ب��ا���ض��ت��م��رار ب��ت��ه��دي��دات ج��دي��دة، وم���ع ذلك، 
والك�ضف  املدى  بعيدة  بالي�ضتية  �ضواريخ  اختبار  فاإن 
ع��ن ق��اذف��ة ج��دي��دة م��ع رب��ط ذل��ك بتهديد دميونة، 
العدوانية  ال��ت��ه��دي��دات  مي��ث��ل م�����ض��ت��وى ج��دي��دا م��ن 
تزايد  اإىل  ه���ذا  ي�����ض��ري  ع����ام،  الإيرانية”.”وب�ضكل 
تهديدات الطائرات من دون طيار الإيرانية وكذلك 
اإيران امل�ضريات وال�ضواريخ  الطريقة التي تدمج بها 

يف خططها الهجومية«.
وتلفت ال�ضحيفة اإىل ا�ضتخدام مقاطع فيديو عالية 
دون  من  والطائرات  ال�ضواريخ  “دقة  تظهر  اجل��ودة 

طيار«.
وي�ضري التقرير اإىل تو�ضع اإيران يف الأع��وام الأخرية 
يف ا�ضتخدام امل�ضريات لتنفيذ هجمات، ومع ذلك فاإن 
ا�ضتخدام م�ضريات و�ضواريخ بالي�ضيتية يف التدريبات 

الأخرية “ميثل مزيجاً اآخر من الذخائر اخلطرة«.
ويف غ�ضون ذلك، “ل تزال اإيران تتفاو�ص مع الغرب 
ودول اأخرى ب�ضاأن �ضفقة حمتملة يف فيينا، ويبدو اأن 
اخليار  بهذا  حتتفظ  اأنها  اإىل  ي�ضري  الفيديو  مقطع 
الع�ضكري اإىل جانب املحادثات، دون خوف من عواقب 

تهديداتها«.
العاملية  القوى  جهود  تعار�ص  التي  اإ�ضرائيل،  وتهدد 
2015، منذ  لعام  الإي��راين  النووي  التفاق  لإحياء 
الدبلوما�ضية  ف�ضلت  اإذا  ع�ضكري  بعمل  طويلة  فرتة 
يف منع طهران من امتلك قنبلة نووية. ويف املقابل، 

تقول اإيران اإن اأهداف برناجمها النووي �ضلمية.

وبتبنيه هذا املوقف، مل يتواَن عن توجيه النتقاد علناً 
ولتو�ضع  طهران،  من  املدعومة  العراقية  للميلي�ضيات 

التناف�ص الإيراين الأمريكي فوق الأرا�ضي العراقية.
وبدا اأن اخللفات بني اإيران وال�ضدر زادت خا�ضًة بعد 
القد�ص اجلرال  املتحدة لقائد فيلق  الوليات  اغتيال 
الثاين(  )ك��ان��ون  يناير  يف  ال��ع��راق  يف  �ضليماين  قا�ضم 
اأن يلعب  ال�ضدر  التاريخ، يحاول  ومنذ ذلك   .2020
دور املحور يف ال�ضيا�ضات ال�ضيعية يف العراق، وهو الدور 
الذي كان �ضليماين واإيران يحتفظان به يف العراق على 

نطاق وا�ضع.

اأبومهدي املهند�ض
ال�ضخ�ضية  ال��ع��راق، فقدان  اإي��ران يف  زاد متاعب  ومم��ا 
الذي  املهند�ص،  مهدي  اأب��و  اأي  لطهران،  ولء  الك��ر 
اغتيل مع �ضليماين، وهو الذي ا�ضطلع بدور كبري يف 
تاأ�ضي�ص احل�ضد ال�ضعبي والتزامه دون �ضروط بخطط 
اإيران وم�ضاحلها. واأدى رحيله اإىل تو�ضع الن�ضقاقات 
داخل امليلي�ضيات ال�ضيعية، وحتى داخل احل�ضد ال�ضعبي، 

ما �ضّب يف م�ضلحة ال�ضدر.
وخل�ص الكاتب اإىل اأنه من امل�ضمون 
ت��ع��اين م��ن ت�ضرر  اإي����ران  اإن  ال��ق��ول 

ا�ضرتاتيجيتها يف العراق،
الناجمة  ال��ت��اأث��ريات  تقليل  وحت���اول 
النتخابات  يف  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  ف�����ض��ل  ع���ن 

الت�ضريعية.
للمقاربة  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ال���رك���ائ���ز  اإن 
الإيرانية تقوم على منع نزاع م�ضلح 
اأو عنف على نطاق وا�ضع يف �ضفوف 
على  واحل��ف��اظ  ال��ع��راق،  يف  حلفائها 
ت�ضكل  وم��ن��ع  ال�ضيعية،  امل��ج��م��وع��ات 
اإع��ادة هيكلة  اأي  اأو  غالبية حكومية، 

للدولة العراقية.
التن�ضيقي  الإط���ار  ف�ضائل  ق��درة  اإن 
كتلة  مثل  العمل  يف  ال�ضتمرار  على 
الذي  وال�����دور  ج��ه��ة،  م��ن  من�ضجمة 
ميكن اأن ي�ضطلع به ال�ضنة والأكراد 
وامل�ضتقلون من جهة ثانية، ميكن اأن 
اإيران،  يحددا يف نهاية املطاف جناح 

اأو ف�ضلها.

م�ضوؤول بالأمم املتحدة يدين قتل مدنيني يف ميامنار 
 •• نيويورك-رويرتز

ب������الأمم  ك���ب���ري  م���������ض����وؤول  اأدان 
ت��ردد عن مقتل ما ل  املتحدة ما 
ميامنار  يف  مدنيا   35 ع��ن  يقل 
التحقيق  اإىل  ال�����ض��ل��ط��ات  ودع����ا 
اأن��ح��ى ن�ضطاء  ال���ذي  يف احل���ادث 
جنود  على  فيه  باللوم  املعار�ضة 

احلكومة.
الع�ضكري  امل��ج��ل�����ص  ي��ع��ل��ق  ومل 
احل��اك��م على احل���ادث ال��ذي وقع 
بالقرب من قرية مو �ضو يف ولية 
يت�ضن  ومل  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ك���اي���اه 
با�ضم  امل���ت���ح���دث  اإىل  ال���و����ض���ول 
و�ضائل  وقالت  للتعليق.  املجل�ص 
قتلوا  ج��ن��ودا  اإن  ر���ض��م��ي��ة  اإع����لم 
بالر�ضا�ص عددا غري حمدد من 

اأ�ضلحة”  ب��ح��وزت��ه��م  “اإرهابيني 
من القوات التي تقاتل احلكومة 
و�ضائل  ت��ذك��ر  ومل  ال��ع�����ض��ك��ري��ة. 
�ضيء عن  اأي  الإع��لم احلكومية 

اخل�ضائر يف �ضفوف املدنيني.
العام للأمم  الأم��ني  وق��ال وكيل 
الإن�ضانية  ل���ل�������ض���وؤون  امل���ت���ح���دة 
الإغ������اث������ة يف ح�����الت  وم���ن�������ض���ق 
ال����ط����وارئ م���ارت���ن ج��ري��ف��ي��ث اإن 
مدنيني  م��ق��ت��ل  ع����ن  ال���ت���ق���اري���ر 
ب��ي��ن��ه��م ط��ف��ل واح����د ع��ل��ى الأق����ل 
“اأدين  موثوقة. واأ�ضاف يف بيان 
اخل���ط���ري وجميع  احل������ادث  ه����ذا 
املدنيني يف جميع  الهجمات �ضد 
مبوجب  املحظورة  البلد  اأن��ح��اء 

القانون الدويل الإن�ضاين«.
ودعا جريفيث اإىل اإجراء حتقيق 

“�ضامل و�ضفاف” لتقدمي اجلناة 
ع��ل��ى حماية  وح���ث  ال��ع��دال��ة  اإىل 

املدنيني.
وج��م��اع��ة حقوقية  ���ض��ك��ان  وق����ال 
اجلنود  اإن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ع��م��ل 
ق��ت��ل��وا امل��دن��ي��ني. واأظ���ه���رت �ضور 
جثثا  احلقوقية  املنظمة  ن�ضرتها 
م��ت��ف��ح��م��ة ب��ع�����ض��ه��ا يف م���وؤخ���رة 
وت�ضهد  حم������رتق������ة.  ����ض���اح���ن���ة 
الأول  منذ  ا�ضطرابات  ميامنار 
اأطاح  عندما  �ضباط  فرباير  من 
�ضو  �ضان  اأوجن  بحكومة  اجلي�ص 
نوبل  ج��ائ��زة  على  احل��ائ��زة  ت�ضي 

لل�ضلم واملنتخبة دميقراطيا.
ال�ضجناء  م�ضاعدة  رابطة  وتقول 
�ضخ�ضا   1375 اإن  ال�ضيا�ضيني 
على الأقل قتلوا و�ضجن اأكر من 

اإط��ار حملة على  اآلف يف  ثمانية 
امل�ضلحة  وامل��ع��ار���ض��ة  امل��ح��ت��ج��ني 

وتنكر  الع�ضكري.  النقلب  منذ 
احلكومة الع�ضكرية هذه الأعداد 

اإن جنودا قتلوا كذلك يف  وتقول 
ال�ضتباكات.
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انت�ضال جثث 28 مهاجرًا قبالة ال�ضواحل الليبية 
••  طرابل�س-اأ ف ب

انت�ضلت طواقم جمعية الهلل الأحمر يف ليبيا يف وقت متاأخر 
ال�ضبت، جثث 28 مهاجراً يف موقعني متفرقني قبالة �ضواحل 

البلد، بح�ضب ما ذكر م�ضدر اأمني لوكالة فران�ص بر�ص.
الأحد  اأم�����ص  اخلم�ص   اأم��ن  مبديرية  م�ضوؤول  �ضابط  وق��ال 
لفران�ص بر�ص اإن “طواقم الهلل الأحمر متكنت من انت�ضال 
28 ج��ث��ة مل��ه��اج��ري��ن غ��ري ن��ظ��ام��ي��ني، وال��ع��ث��ور ع��ل��ى ثلثة 
يف  متفرقني  موقعني  يف  �ضيئة،  ال�ضحية  حالتهم  مهاجرين 
العا�ضمة  �ضرق  كلم   90 العلو�ص”.الواقعة  �ضواطئ منطقة 

طرابل�ص.
ما  وه���و  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  متحللة  ظ��ه��رت  “اجلثث  واأ����ض���اف 

امل��ه��اج��ري��ن منذ  ال���ذي ك��ان يقل  ال��ق��ارب  ان��ق��لب  اإىل  ي�ضري 
متوقعا اأن يرتفع عدد اجلثث املنت�ضلة خلل ال�ضاعات  اأيام”، 

املقبلة.
160 مهاجراً  غ��رق  قليلة من  اأي��ام  بعد  املاأ�ضاة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
قبالة �ضواحل ليبيا، يف تكرار حلوادث غرق قوارب مهاجرين 

يف عر�ص البحر املتو�ضط.
وبذلك ارتفع عدد املهاجرين �ضحايا حوادث الغرق يف عر�ص 
1500 منذ بداية العام اجل��اري، بح�ضب  اإىل نحو  املتو�ضط 

املنظمة الدولية للهجرة
األف مهاجر منذ بداية   30 اأو اعرتا�ص اأكر من  ومت انقاذ 
املنظمة  اأرق��ام  تفيد  كما  ليبيا،  �ضواحل  قبالة  اجل��اري  العام 

نف�ضها.

ال��ذي��ن تعرت�ضهم  اأوروب������ا  اإىل  امل��ّت��ج��ه��ون  امل��ه��اج��رون  ُي��ع��اد 
البحرية الليبية حتى يف املياه الدولية اإىل ال�ضواحل الليبية 
حيث يو�ضعون يف مراكز احتجاز يف ظروف مزرية غالبا ما 

تندد بها منظمات غري حكومية والأمم املتحدة.
تدين  ك��ث��رية  ان��ت��ق��ادات  ت��واج��ه طرابل�ص  ع��دة  اأ�ضابيع  وم��ن��ذ 
املعاملة ال�ضيئة التي يلقاها املهاجرون على الأرا�ضي الليبية.
الأول/ ت�ضرين  مطلع  يف  اأطلقت  الليبية  ال�ضلطات  وك��ان��ت 

اأوقعت  طرابل�ص  العا�ضمة  يف  املهاجرين  �ضد  حملة  اأكتوبر 
انتقادات  احلملة  وواج��ه��ت  الأق���ل.  على  جريحا  و15  قتيل 

دولية حادة ل�ضتهداف املهاجرين العزل.
ومت خلل هذه احلملة التي نّفذت حتت �ضعار مكافحة جتارة 

املخدرات، توقيف خم�ضة اآلف �ضخ�ص على الأقل.

 ،2021 يوليو )مت��وز(  فقط يف  �ضهرين  بعد  ال�ضتقالة  على  اأج��ربت 
وفق ما  امل�ضلمني”  الوثيقة بجماعة الإخ��وان  “ات�ضالتها  وبعد ك�ضف 

خل�ضت اإليه ال�ضتخبارات البلجيكية.
وينتقد التقرير حماولت جماعة الإخوان امل�ضلمني من اأجل “التاأثري 
على الراأي العام و�ضنع ال�ضيا�ضات احلكومية” خلدمة اأجندة الإ�ضلم 
ال�ضيا�ضي، وُيحذر من “عقيدة الإخفاء” التي ت�ضمح للإخوان مبرونة 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع بع�ص ال��ت��ع��ال��ي��م الإ���ض��لم��ي��ة، وت��ك��ي��ي��ف خ��ط��اب��ه��م مع 
واإخفاء نواياهم وقناعاتهم احلقيقية، بينما ي�ضدد  الأوروبي  اجلمهور 
اأن القيم الغربية واأ�ضلوب احلياة يف املُجتمعات  خطابهم الداخلي على 

الأوروبية غري قابل للتوافق مع الإ�ضلم.
وقالت ال�ضتخبارات البلجيكية يف تقريرها: “بعد تعيني اإح�ضان حوا�ص 
اأخرياً مفو�ضاً حكومياً يف معهد امل�ضاواة بني الن�ضاء والرجال، ن�ضعر اأن 

باملنظمة  امل�ضلمني  الإخ��وان  جماعة  البلجيكية،  ال�ضتخبارات  وو�ضفت 
الإرهابية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ط��رف��ة  الإ���ض��لم��ي��ة  احل���رك���ات  جل��م��ي��ع  الأم 

املختلفة.
البنا  ح�ضن  للموؤ�ض�ص  املتطرفة  الأيديولوجية  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ضار 
واملُنظر �ضيد قطب، ل تزال ت�ضكل جوهر فكر جماعة الإخوان امل�ضلمني، 
فهم  وبذلك  الأ�ضا�ص،  ه��ذا  على  تقوم  ودول��ة  حمافظ  جمتمع  لإن�ضاء 
مع  ويتعاطفون  والن�ضاء،  للرجال  بني  وامل�ضاواة  العلمانية  يرف�ضون 
مرتكبي الهجمات الإرهابية يف الدول الغربية، وذلك رغم اأنهم ُيدينون 
الذي  الرئي�ضي  اخلطر  اأّن  اإىل  التقرير  وخل�ص  الهجمات.  تلك  علناً 
مناخاً  يخلقون  اأن��ه��م  الق�ضري،  امل��دى  على  امل�ضلمون  الإخ���وان  ُي�ضكله 
وي�ضعون  فيها،  يعي�ضون  التي  املجتمعات  يف  وال�ضتقطاب  الف�ضل  من 

لتحويلها لأر�ص خ�ضبة ملزيد من التطرف.

•• بروك�شل-وكاالت

ك�ضفت م�ضادر �ضحافية تقريراً �ضرياً جلهاز اأمن الدولة البلجيكي عن 
اأوروب��ا لدفع جتمعاتهم  اخلطط ال�ضّرية جلماعات تنظيم الإخ��وان يف 

اإىل التطرف.
وقال التقرير اإن تنظيم الإخوان امل�ضلمني ُيحاول ن�ضر �ضورة اإيجابية 
وهمية عن امل�ضلمني الأوروبيني “املُعتدلني ن�ضبياً” واملندجمني ب�ضكل 
الأوروبي  املجتمع  اأ�ضلمة  اإىل  الطويل  امل��دى  على  “يهدف  لكنه  جيد، 

بجميع مكوناته«.
حوا�ص”،  “اإح�ضان  بق�ضية  ي��ع��رف  م��ا  م��ع  بالتزامن  التقرير  و���ض��در 
احلكومة  مفو�ضة  عينت  التي  مغربي،  اأ�ضل  من  البلجيكية  النا�ضطة 
لدى معهد امل�ضاواة بني الن�ضاء والرجال يف مايو )اأيار( املا�ضي، لكنها 

بالتطرف،  اأجهزتنا   ل��دى  معروفة  باأنها  احلكومة،  اإب��لغ  واجبنا  من 
الإخ���وان  بجماعة  الوثيقة  ات�ضالتها  ب�ضبب  حت��دي��داً،  اأك���ر  وب�ضكل 
واإح�ضان  الإخ���وان  ب��ني  الت�����ض��الت  ه��ذه  اأن  التقرير  واأك���د  امل�ضلمني«. 
على  للتاأثري  امل�ضلمني  للإخوان  اأو�ضع  ا�ضرتاتيجية  من  جزء  حوا�ص، 
املوؤثرين  مع  جيدة  علقات  بتطوير  ال�ضيا�ضات  و�ضنع  العام،  النقا�ص 
يف خمتلف دوائر املجتمع، ال�ضيا�ضة، واملجتمع املدين، والقت�ضاد، والتي 
اأو ح�ضد جمموعة  لل�ضيطرة  ثقل،  ذات  منا�ضب  اكت�ضاب  بها  يحاولون 
وا�ضعة من املنظمات غري احلكومية واجلمعيات غري الربحية لتمهيد 

الطريق لروؤيتهم للعامل وتنفيذها.
ك��م��ا ���ض��دد ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى اأن ل���دى الإخ�����وان ت��اري��خ م��ع��روف يف اإخفاء 
عموماً  اأنف�ضهم  يك�ضفون  ل  واأن��ه��م  احلقيقية،  ودوافعهم  معتقداتهم 

تنظيماً اإ�ضلمياً للعامل اخلارجي.

ال�ضتخبارات البلجيكية: الإخوان املنظمة الأم للحركات املتطرفة

ع �ضاحب املعايل، ال�ضيد عادل  وقَّ
بن عبدالرحمن الع�ضومي، رئي�ص 
الربملان العربي، مذكرة تعاون مع 
معايل الدكتور طلل اأبو غزالة، 
رئي�ص جمموعة طلل اأبو غزالة 
تنظيم  �ضاأنها  من  والتي  العاملية، 
العديد  التعاون بني اجلانبني يف 
الهتمام  حم����ل  امل�����ج�����الت  م����ن 
امل�ضرتك، خا�ضًة تلك التي تخدم 
العربية، مبا يف  ال�ضعوب  م�ضالح 
ذل���ك ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي والأم����ن 

 وي�����ض��ت��ب��ك امل��ع�����ض��ك��ران ح����ول نقل 
ف��وت��ي��ن��م��ا اجلوية  ق���اع���دة  اأن�����ض��ط��ة 
البحرية التي توؤوي القوات البحرية 
ب��اجت��اه �ضمال  اأوك���ي���ن���اوا  يف ج��ن��وب 
املطروحة  اخلطوة  وهذه  اجلزيرة. 
من  امل��ا���ض��ي  ال��ق��رن  ت�ضعينات  م��ن��ذ 
ق��ب��ل ط��وك��ي��و ووا���ض��ن��ط��ن، تت�ضمن 
ا�ضت�ضلح 200 هكتار يف خليج اأورا، 
 2 بطول  للطائرات  لبناء مهبطني 
كيلومرت.    امل�ضكلة، اأن هذه الأعمال 
املحليني،  ال�������ض���ك���ان  غ�����ض��ب  ت���ث���ري 
التي  الأمريكية  للقواعد  امل��ع��ادي��ن 
العاملية  احل��رب  نهاية  منذ  اأن�ضئت 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى اأر�����ص مت��ث��ل اأق���ل من 

ومن  البلد.  م�ضاحة  من  باملائة   1
واأحدث  املوقع.  بناء  التاأخري يف  ثم 
البحر،  قاع  اكت�ضاف ه�ضا�ضة  مثال: 
اأجرب وزارة الدفاع يف نهاية نوفمرب 
على طلب ت�ضاريح حملية جديدة. 
مت رف�����ص ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ف��ور من 
اأوكيناوا، ديني  قبل حاكم حمافظة 
التاريخي  املعار�ص  و�ضخر  تاماكي. 
لوجود القواعد، من وزارة “مل تقم 
باحلد الأدنى من التحقيق قبل بدء 

امل�ضروع«.

تدمري ال�سعاب املرجانية
   مل ي��ف��ّوت ت��ام��اك��ي ه��ذه الفر�ضة 

ابتزاز مايل
   هذا الإنكار لراأي ال�ضكان املحليني، 
اأوك���ي���ن���اوا ع��ل��ى اأنه  اإل���ي���ه يف  ُي��ن��ظ��ر 
ازدراء، حيث ي�ضعر ال�ضكان املحليون 
باأنهم مواطنون من الدرجة الثانية 
1879 ملا  م��ن��ذ ���ض��م ال��ي��اب��ان ع���ام 
اآنذاك مملكة ريوكيو امل�ضتقلة.  كان 
الأرخبيل  ع��ان��ى  ط��وي��ل��ة،  ول���ف���رتة 
لقتال  م�ضرًحا  ك��ان  ال��ذي  ال�ضغري، 
اإن���ك���ار  م����ن   ،1945 ع�����ام  ع��ن��ي��ف 

ثقافته.
   ورداً على معار�ضة تاماكي للعمل 
لأول  احل��ك��وم��ة،  خف�ضت  اجل��دي��د، 
م���رة م��ن��ذ ع�����ض��ر ���ض��ن��وات، الأم�����وال 

اجل���دي���دة ل��ي��ن��ت�����ض��ب ك��م��داف��ع عن 
ال�ضكان والبيئة يف منطقته.

املواطنني  م����ن  ال���ك���ث���ري  “ي�ضعر   
ب�ضبب  واحل��زن  وال�ضتياء  باخلوف 
ال�ضتيلء على الأر�ص الذي ُفر�ص 
اجلانب،  واأح��ادي��ة  عنيفة  بطريقة 
دون تف�ضري كاٍف”، ذّكر ابن املارينز 
الوليات  اإىل  عاد  -ال��ذي  الأمريكي 
 1959 ع��ام  املتحدة -ق��ب��ل ولدت���ه 

-وامراأة يابانية. 
اجليتار،  ع�����ازف  ت���ام���اك���ي،  ودخ�����ل 
ونا�ضط  ���ض��اب��ق،  اإذاع�����ي  ومن�ض�����ط 
العقد  اأوائ�����ل  ال�����ض��ي��ا���ض��ة يف  ����ض���لم، 
الأول من القرن احلادي والع�ضرين، 

2018، نظم     انُتخب حاكًما عام 
القاعدة  نقل  على  ا�ضتفتاًء  تاماكي 
72 باملائة  يف العام التايل: عار�ضه 
من ال�ضكان. و�ضّرح املحافظ حينها 
تراجع  اأن  الآن  ال�������ض���روري  “من 

احلكومة �ضيا�ضتها”.
من  ال��ق��ل��ق  وب�����ض��ب��ب  الآن،  ول���ك���ن   
احلكومة  ت��رى  ال�ضيني،  التهديد 
ه���ي خط  اأوك����ي����ن����اوا  اأن  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
القوية.  جارتها  �ضد  الأول  ال��دف��اع 
اأخ������رى  م���ن���اط���ق  اإىل  والن����ت����ق����ال 
الناحية  ل��ل��غ��اي��ة م��ن  اأم����ر ح�����ض��ا���ص 
يرف�ضون  ف��ال�����ض��ك��ان  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، 

جمّرد احلديث يف املو�ضوع.

خمتلط  اأول   2009 ع��ام  لي�ضبح 
ُينتخب  -ي���اب���اين  اأم��ري��ك��ي  ال���ع���رق 

نائبا.
“العبء”  ت��خ��ف��ي��ف  ع���ق���ي���دت���ه؟     
الأمريكية.  ب���ال���ق���واع���د  امل���رت���ب���ط 
الوقت  “حان  الوقت  ذل��ك  وق��ال يف 
ت�ضمح  ان  ال���ي���اب���ان���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
حالتها  اإىل  ب���ال���ع���ودة  لأوك����ي����ن����اوا 
اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  داع����ي����ا  الأ�ضلية”، 
ارتهانه  م���ن  الق��ت�����ض��اد  “حترير 

للقواعد«.
له  املعركة، نقل فوتينما  ه��ذه     يف 
مكانها  تغيري  ت��ق��رر  رم��زي��ة.  قيمة 
ب��ع��د خ��ط��ف واغ��ت�����ض��اب ف��ت��اة تبلغ 

م��ن ال��ع��م��ر 12 ع��ام��ا ع���ام 1995 
اأمريكيني.  ج��ن��ود  ث��لث��ة  ي���د  ع��ل��ى 
م�����ض��اع��ر غ�ضب  امل����اأ�����ض����اة  واأث���������ارت 
عميقة يف اأوكيناوا. وبعد مفاو�ضات 
�ضاقة، قررت طوكيو ووا�ضنطن عام 
منطقة  اإىل  اأن�ضطتها  نقل   2005
ه��ي��ن��وك��و ����ض���م���ال اجل�����زي�����رة، وهي 

منطقة منعزلة اأكر.
   يف اأوكيناوا، ازدادت التعبئة حجما 
الذي  ال��دم��ار  ب�ضبب  امل�����ض��روع  �ضد 
ي�ضم  ال��ذي  اأورا،  خليج  ببيئة  حلق 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن اأب��ق��ار البحر 
البحرية  الثدييات  اأنواع من  -وهي 

املحمية -وال�ضعاب املرجانية.

امل�ضتدامة  والتنمية  ال�ضيرباين 
تعليم  ودع��م  ال�ضامل،  مبفهومها 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
تنظيم موؤمترات م�ضرتكة، وعقد 
الق�ضايا  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
بالعمل  ال�ضلة  ذات  واملو�ضوعات 

الربملاين.

ال��ع��رب��ي ل��دع��م التحول  ال��ربمل��ان 
العربية،  املجتمعات  يف  ال��رق��م��ي 
ال��رائ��دة يف  بالتجارب  والق��ت��داء 
امل�ضرعني  اأن  املجال، م�ضيفاً  هذا 
ي��ت��ح��م��ل��ون م�����ض��وؤول��ي��ة ك��ب��رية يف 
توفري البنية الت�ضريعية الداعمة 
على  وم���وؤك���ًدا  ال��رق��م��ي،  للتحول 

رئي�ص  ������د  اأكَّ ال�������ض���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
الربملان العربي اأن هذه التفاقية 
تعظيم  يف  كبري  دور  لها  �ضيكون 
املتبادلة  اخل��ربات  من  ال�ضتفادة 
بني اجلانبني، ُم�ضيداً بالن�ضاطات 
املتعددة ملجموعة طلل اأبو غزالة 
ال��ع��امل��ي��ة وف���روع���ه���ا امل��ن��ت�����ض��رة يف 

طلل اأبو غزالة رئي�ص جمموعة 
ط����لل اأب�����و غ���زال���ة ال��ع��امل��ي��ة، اأنَّ 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي مل ي��ع��د طرفاً 
�ضرورة  اأ�ضبح  واإمن��ا  اختياراً،  اأو 
حتمية اإذا ما اأرادت الدول العربية 
والتقدم،  والب���ت���ك���ار  ال��ن��ه��و���ص 
ال��ت��ع��اون مع  اأهمية  على  م�����ض��ّدًدا 

م�ضيفاً  العامل،  دول  من  العديد 
اأن الربملان العربي يحر�ص دائماً 
على توثيق التعاون مع املوؤ�ض�ضات 
جمموعة  مثل  ال��رائ��دة،  العربية 
وذلك  العاملية،  غزالة  اأب��و  ط��لل 
خلدمة  املبذولة  اجلهود  لتعزيز 
كما  ال��ع��رب��ي��ة.  ال�����ض��ع��وب  م�ضالح 

اأهمية  ع��ل��ى  “الع�ضومي”  اأك����د 
م�ضرتكة  ع���م���ل  ب����رام����ج  و�����ض����ع 
اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتفعيل 
التي  امل����ج����الت  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 
تت�ضمنها مذكرة التعاون املوقعة 

بينهما.
الدكتور  ��د معايل  اأكَّ ومن جانبه، 

يف  القت�ضادية  للتنمية  املخ�ض�ضة 
اأقل  اإىل  ال��ب��لد  يف  حمافظة  اأف��ق��ر 

من 2.3 مليار يورو.
امل�ضتوى  رف��ي��ع  م�ض���وؤول  واع���رتف   
الك�ضف  لوكالة كيودو للأنباء، دون 
ال���دع���م  “بالطبع  ه����وي����ت����ه:  ع�����ن 
م��رت��ب��ط مب�ضاألة  لأوك���ي���ن���اوا  امل����ايل 

القاعدة«.
ت�ضعف  اأن  طوكيو  تتوقع  وه��ك��ذا    
الرهان  املتمرد، ويزداد هذا  احلاكم 
اأه���م���ي���ة، ح��ي��ث اإن�����ه يف خ���ري���ف عام 
تاماكي  م��ق��ع��د  ���ض��ي��ك��ون   ،2022

حمور �ضباق جديد.
عن لك�سربي�ض

���ض��رورة ب��دء تفعيل ال��ت��ع��اون مع 
ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي يف اأق����رب وقت 
ممكن، وفق خطة عمل م�ضرتكة 

طويلة الأمد.
تاأ�ضي�ص  ع��ل��ى  اجل���ان���ب���ان  وات���ف���ق 
مبا  م�ضتدامة،  موؤ�ض�ضية  �ضراكة 
فاعليات  تنظيم  من  ذلك  ي�ضمله 
تدريبية  دورات  وع��ق��د  م�ضرتكة 
من  ال����ع����دي����د  يف  م���ت���خ�������ض�������ض���ة 
مذكرة  تغطيها  ال��ت��ي  امل���ج���الت 

التعاون امل�ضرتك.

للعودة اإىل حالتها الأ�سلية

اليابان: اأوكيناوا تريد كن�ض القواعد الأمريكية...!

رئي�ض الربملان العربي يوقع مذكرة تعاون مع جمموعة طالل اأبو غزالة العاملية يف الأردن

اأرخبيل اأوكيناوا يحت�ضن معظم اجلنود الأمريكيني يف اليابان البالغ عددهم حوايل 50 الفا ديني تاماكي ال�ضيا�ضي املتمرد على الوجود المريكي

•• الفجر -خرية ال�شيباين
جنوب  يف  الواقع  الأرخبيل  هذا  حاكم  يعار�ض      
غرب البالد, ديني تاماكي, وهو اأول نائب من اأعراق 
ع�سكرية  قاعدة  نقل  ياباين,  اأمريكي  خمتلطة, 
اأمريكية اإىل اأرا�سيه بطلب من احلكومة املركزية.

   ل تعرف احلرب ال�سيا�سية -القانونية اأي هدنة 
بني اأرخبيل اأوكيناوا -الذي يحت�سن معظم اجلنود 
عددهم  والبالغ  اليابان  يف  املتمركزين  الأمريكيني 

األف جندي -واحلكومة املركزية اليابانية.  50

ب�ض�بب التهدي�د ال�ضيني, ت�رى احلكوم�ة الياباني�ة اأن 
اأوكيناوا هي خط الدف��اع الأول �ضد جارته�ا القوي�ة

لإخ�ض��اع الأرخبي��ل, خف�ضت احلكوم��ة الأم��وال 
املخ�ض�ضة للتنمية القت�ضادية يف اأفقر حمافظة يف البالد
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عربي ودويل
يف جبال الهيماليا:

»دبلوما�ضية الع�ضالت« ال�ضينية تثري قلق نيبال وبوتان
•• الفجر -اأوليفييه جيالرد* –ترجمة خرية ال�شيباين

ب�ساأن  ق�سائية  ــر  اأوام جديدة,  اإقليمية  مطالبات     
على  بال�سيطرة  التهديد  املنفى,  يف  التبتيني  ت�سليم 
متزايدة  �سغوًطا  ال�سني  متار�ض   ... امل�سرتكة  الأنهار 

على وليتي بوتان ونيبال يف جبال الهيماليا.

   يف �سعوبة وا�سحة على امل�ستوى الدبلوما�سي* قبل 
اأقل من �سهرين من حفل افتتاح دورة الألعاب الأوملبية 
يف بكني املقرر عقدها يف الفرتة من 4 اإىل 20 فرباير, 
ويف مواجهة م�ستمرة مع وباء كوفيد19- املخيف**, 
ديناميكيته  انــتــظــارات  عــن  بعيًدا  راكـــد,  واقت�ساد 
ال�سابقة, متّر ال�سني بغروب 2021 بع�سبية ملحوظة.    

الهادي  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  حالتها  اأن  بالتاأكيد, 
لي�ست معزولة. ولن يكذبنا ما يتعر�ض له �سكان بورما 
38 مليون اأفغاين  جمددا من عنف الع�سكر, ول عودة 
حتت احلكم الظالمي حلركة طالبان منذ اأربعة اأ�سهر 
بينما يبدو اأن املجاعة تلوح يف الفق, اأو احل�سود التي 
بعلوية  مطالبة  كونغ  هونغ  اإىل  بانكوك  من  ت�سرخ 

ا,  اأي�سً هناك  املرفو�ض.     املطلب  ذاك  الدميقراطية 
التنوع  يف  الغارق  ال�سا�سع  الآ�سيوي  القو�ض  يف  ودائما 
اأخرى  و�سعوب  وعوا�سم  اأمم  والعذابات,  والتعقيدات 
الأخبار,  وعناوين  الإعــالم  و�سائل  اأ�سواء  عن  بعيدة 
جبال  منطقة  ــقــادم:  ال الــعــام  ب�ساأن  القلق  ها  يق�سّ

الهيماليا املهيبة, على وجه اخل�سو�ض.

العام  ن��ه��اي��ة  ف��ر���ض��ة يف م��ق��ال     
ه���ذا، لإل��ق��اء ن��ظ��رة م��وج��زة على 
ح���ال���ة مم��ل��ك��ة ب����وت����ان -م���روج���ة 
كل  رغ��م  اخل��ام  الوطنية  ال�ضعادة 
ما تثريه اأفعال جارتها يف ال�ضمال 
الغرب،  من ح��زن -ث��م جارتها يف 
الأخ���رى يف  الوجهة  نيبال -ه��ذه 
بني  املح�ضورة  الهيماليا  ج��ب��ال 
والهندي  ال�����ض��ي��ن��ي  ال��ع��م��لق��ني 
للمجتمع  ال���ي���وم���ي���ة  -واحل�����ي�����اة 
�ضل�ضلة  ���ض��ف��وح  يف  امل��ن��ف��ي  التبتي 
اجل���ب���ال ه�����ذه، وال������ذي ي���ب���دو اأن 
م�ضريه على املدى الق�ضري يزداد 
قتامة مبا اأن اجلمهورية ال�ضعبية 
باألف  ع�������ض���ره  اأج������ل  م����ن  ت��ع��م��ل 

طريقة.

�سريح �سايكتنغ: بوتان
 قلقة ب�ساأن املطالب 

ال�سينية اجلديدة
   يف �ضيف عام 2020، يف مملكة 
ب���وت���ان ال�����ض��غ��رية ال���واق���ع���ة على 
يف  ظلت  التي   ، الهيماليا  جبال 
ال�ضطرابات،  ع��ن  عموًما  م��ن��اأى 
وب������اء  م������ن  الآن  ح����ت����ى  وجن�������ت 
كوفيد-19 ، الأخبار الواردة من 
تربك  ال�ضني،  ال�ضمالية  اجل���ارة 
م��ن جانب  امل��خ��اوف  بع�ص  وتثري 
مطالبها  اإىل  فبالإ�ضافة  تيمفو. 
بوتان  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الكيلومرتات  م���ن  م��ئ��ات  -ع����دة 
اململكة  ���ض��م��ال وغ���رب  امل��رب��ع��ة يف 
مطالب  م��رة  لأول  بكني  -قدمت 
بامللذ  مطالبة  ج��دي��دة،  �ضيادية 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ل��ح��ي��اة ال���ربي���ة يف 
مربع(،  كيلومرت   750( �ضاكتنغ 

يف الطرف ال�ضرقي من البلد.
   تتعلق مب�ضاحة مل ينازعها فيها 
اجل����ار ال�����ض��ي��ن��ي اأب�����ًدا ح��ت��ى تلك 
تقلق  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ف��اإن  اللحظة، 
م�ضروع.  ب�����ض��ك��ل  ب���وت���ان  ح��ك��وم��ة 
ول���ئ���ن ل ت��رت��ب��ط ه����ذه الأخ�����رية 
ال�ضني،  مع  دبلوما�ضية  بعلقات 
منذ  ق��ادت��ا  وب��ك��ني  تيمفو  اأن  اإل 
�ضل�ضلة  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات  م��ن��ت�����ض��ف 
ل ن��ه��اي��ة ل��ه��ا م��ن امل��ف��او���ض��ات اأو 
حتديدا  ج��ول��ة   24- امل��ن��اق�����ض��ات 
الإقليمية...  ن��زاع��ات��ه��م��ا  -ح���ول 
ع��ب��ث��ا ح���ت���ى ال����ي����وم. وم�����ع ذل����ك، 
عام  -بوتاين  �ضيني  اتفاق  اأو�ضح 
يلجاأ  “لن  الطرفني  اأن   1998
اإىل اإجراء اأحادي اجلانب لتغيري 
ال���و����ض���ع ال����راه����ن ع���ل���ى احل�����دود 
اأنه  ��ا  اأي�����ضً ي�����ض��ار  “امل�ضرتكة”. 
ال�ضني،  التبت من قبل  قبل �ضم 
العام  ذل����ك  يف  ع����اًم����ا،   70 ق��ب��ل 
بوتان  ململكة  يكن  مل   ،)1951(

حدود برية مع ال�ضني.
امل��راق��ب��ني ملحظة  ي��ف��ت     ومل 
املوقف اجلديد لل�ضلطات  اأن هذا 

ووه����ان، م��ع ع���دم وج���ود مري�ص 
الآن،  حتى   .)2019 دي�ضمرب  يف 
كثافة  الأك�������ر  ال����دول����ة  ت�����ض��ج��ل 
“ر�ضمًيا”  ال����ع����امل  يف  ���ض��ك��ان��ي��ة 
واأق����ل  ف��ق��ط  ح���ال���ة   111840
اأن  اأي  وف����اة،  ح��ال��ة   5000 م��ن 
ع��دد القتلى اأق��ل ب��� 24 م��رة من 

فرن�ضا.
املحلي  ال�����ن�����اجت  من�����و  ت�����وق�����ع   *
الإج��م��ايل اأق��ل من + 5 باملائة يف 

الربع الأخري من عام 2021.
 ، م���رب���ع  ك��ي��ل��وم��رت   38400  *
العا�ضمة   ، ن�ضمة   857000

ثيمفو. النظام: ملكية د�ضتورية.
قبل  ال��وب��اء  انت�ضار  ب��داي��ة  منذ   *
اململكة  ���ض��ج��ل��ت  ع����ام����ني،  ن���ح���و 
وفيات. و3  اإ�ضابة  حالة   2641

 * ط��ي��ل��ة رب����ع ق����رن، ح��ث��ت بكني 
�ضفقة  على  املوافقة  على  ثيمفو 

مقاي�ضة الرا�ضي.
وا�ضنطن  �ضحيفة  و�ضفته  م��ا   *
بو�ضت يف عمود يف �ضيف 2021 
التي  الع�ضلت”،  “دبلوما�ضية  ب� 
ت��ذك��رن��ا ب��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة ال������زوارق 
قرنني  قبل  الربيطانية  احلربية 

من الزمان.
*حت�����دي�����دا ولي�������ة اأرون����ات���������ض����ال 
لل�ضني  حيث  الهندية،  ب��رادي�����ص 
اإق��ل��ي��م��ي��ة قدمية  اأط���م���اع  ���ا  اأي�������ضً

تتجدد بانتظام. 
وال�ضداقة  ال�����ض��لم  م��ع��اه��دة   *
ومعاهدة   .1949 لعام  الدائمة 
لعام  وبوتان  الهند  بني  ال�ضداقة 

.2007
ربيع  يف  ج��م��ه��وري��ة  اأ���ض��ب��ح��ت   *
امللكي.  ال��ن��ظ��ام  ب��اإل��غ��اء   2008
مربع،  ك��ي��ل��وم��رت   147200
العا�ضمة:  ن�����ض��م��ة،  م��ل��ي��ون   30

كامتاندو.
* نلحظ باملنا�ضبة اأن �ضي كان يف 
رحلة اإىل التبت يف يوليو املا�ضي، 
لرئي�ص  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي 

دولة �ضيني منذ ثلثة عقود.
اعتماد  ت�����لزم  ن���لح���ظ  *ح���ي���ث 
اجلديد  ال�����ض��ي��ن��ي  ال���ن�������ص  ه�����ذا 
على  اأك��ت��وب��ر   14 التوقيع يف  م��ع 
“مذكرة تفاهم” بني بكني وتيمفو 

ب�ضاأن حل النزاع احلدودي.
*م��ت��خ�����ض�����ص يف اآ���ض��ي��ا، ب��اح��ث يف 
حول  والبحوث  ال��درا���ض��ات  مركز 
و�ضتاتها  اآ����ض���ي���ا  وج���ن���وب  ال��ه��ن��د 
مونرتيال(،  يف  كيبيك  )ج��ام��ع��ة 
مع  ال���ع���م���ل  “ما  م���وؤل���ف���ات���ه  م����ن 
و   )2019( ال�ضمالية؟”  ك��وري��ا 
“اأيام كيم جونغ اأون الأخرية )يف 
قام  كما   .)2019( ال�ضلطة(” 
اإىل  الأف��غ��اين  امل����اأزق  “من  بن�ضر 
يوميات  ال�ضمايل:  الكوري  التيه 
 ”2015-2012 جيو�ضيا�ضية 

)2016(

�ضراع بني الهند وال�ضني يف الهيماليا �ضي جني بينغ عند و�ضوله اإىل كامتاندو، ا�ضتقبلته الرئي�ضة النيبالية بيديا ديفي بهانداري، 13 اأكتوبر 2019
با�ضتغراب  ي�����ض��ت��ه��دف  ال�����ض��ي��ن��ي��ة 
حم��ي��ط��ا جم�����اورا ه���و ب��ح��د ذاته 
للمملكة  بالن�ضبة  للغاية،  ح�ضا�ص 
وال�ضني ال�ضعبية والهند: ه�ضبة 
دوك�����لم، ت��ق��ري��ًب��ا ع��ن��د الق����رتان 
البوتانية  ل����لأرا�����ض����ي  امل����ث����ايل 
كانت  وال�������ض���ي���ن���ي���ة.  وال���ه���ن���دي���ة 
عام  ���ض��ي��ف  يف  م�����ض��رًح��ا  اله�ضبة 
عام  اأخ�������رى  م�����رة  )ث�����م   2017
بني  عنيفة  ل�ضتباكات   )2020
احلدود  وق��وات  ال�ضينية  ال��ق��وات 
على  رًدا  تدخلت  والتي  الهندية، 
ه����ذه الأخ�������رية ب���ن���اًء ع��ل��ى طلب 
معاهدتني  اأحكام  مبوجب  بوتان 

بني الهند وبوتان.

نيبال تواجه اأوامر 
ق�سائية �سينية ب�ساأن

 ت�سليم التبتيني يف املنفى
ا على اجلانب اجلنوبي     تقع اأي�ضً
م���ن ال�����ض��ني امل�����ج�����اورة، ن��ي��ب��ال ، 
ال��ه��ي��م��الي��ا، ل  ���ض��اب��ق��ة يف  مملكة 
ميكنها الهروب، ب�ضبب اجلغرافيا 
ال�ضطرابات  م���ن  ال���ت���اري���خ،  اأو 
ال�ضيا�ضية التي تتتاىل على فرتات 
من  ول  ال�������ض���م���ال،  يف  م��ن��ت��ظ��م��ة 
اتخذها  التي  ال�ضارمة  القرارات 
لئن  للتذكري،  ال�ضيوعي.  النظام 
����ض���ار ع��ل��ى خ��ط��ى ال�������دالي لما 
الرابع ع�ضر عند رحيله اىل الهند 
من  الآلف  ع�ضرات   1959 ع��ام 
التبتيني الذين وجدوا فيها ملذا 
كرميا امنا، بعد رحلة ملحمية، يف 
اأر�ص غاندي ونهرو، فان البع�ص 
بوتان  يف  امل���ن���ف���ى  ���ا  اأي�������ضً اخ����ت����ار 
 20000 يعي�ص  ح��ي��ث  ون��ي��ب��ال، 
وقد   .2021 ع��ام  التبتيني  م��ن 
ال��ت��دف��ق بن�ضب م��رت��ف��ع��ة يف  ج��ف 
العقود الأخ��رية، مما دفع موؤخًرا 
للتعبري عن  احل���رة  اآ���ض��ي��ا  اإذاع�����ة 

قلقها من الظاهرة.

على  ج��ال��وان،  وادي  يف  الهندية، 
�ضرق  �ضمال  كيلومرت   200 بعد 

ليه.
اأن هذا القانون يتناول     حقيقة 
امل�������ض���ال���ة احل���ي���وي���ة، ال��ت��ح��ك��م يف 
قلق  ي���ث���ري  ان  ب�����د  ل  الن������ه������ار، 
كان  اإذا  لأن��ه  الهندية.  ال�ضلطات 
نهر براهمابوترا املقد�ص الطويل 
)اب����ن ب��راه��م��ا ل��ل��ه��ن��دو���ص( يعرب 
البلد  �ضرق  �ضمال  كامل  وي�ضقي 
الغاجن  ن��ه��ر  اإىل  ين�ضم  ان  ق��ب��ل 
ياأخذ  فاإنه  بنغلدي�ص،  يدخل  ثم 
اأوًل منبعه يف التبت، وهي منطقة 

ينطبق فيها القانون ال�ضيني.
���ض��ا���ض��ع��ة ح��ي��ث تخلق    م�����ض��اح��ة 
املتعددة  العملقة  البناء  م�ضاريع 
التي �ضممتها �ضلطات بكني )اأكر 
من 25 �ضدا ومن�ضاآت كهرومائية 
اأخرى( بع�ص الهواج�ص امل�ضروعة 
ح�������ول اجت���������اه جم�������رى ال���ن���ه���ر، 
بالن�ضبة  اخل�ضو�ص  وج��ه  وع��ل��ى 
الذين  الهند  �ضرق  �ضمال  ل�ضكان 
اليومية  ح��ي��ات��ه��م  يف  ي��ع��ت��م��دون 
براهمابوترا.  م�����ض��ار  ك����رم  ع��ل��ى 
كرم حا�ضم يف كثري من النواحي، 
تقليله  ميكن  وال���ذي  و����ض���روري، 
حّمى  ب�ضبب  املنبع  يف  تبديده  اأو 
اأن  نراهن  اأن  ه��ذه. ميكننا  البناء 
كل  قبل  م�ضتوحى  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
امل���وارد  تعظيم  منطق  م��ن  ���ض��يء 
املتاحة،  الثمينة  الهيدروليكية 
�ضيا�ضي  اأي دافع خفي  ولي�ص من 
اأو ا�ضرتاتيجي جتاه دول جماورة 

معينة.
“املقاطعة  م������ع  ����ض���ي���م���ا  ل   *
الدبلوما�ضية” للحدث التي اأعلنت 
يف الأيام الأخرية من قبل العديد 
م����ن ال��������دول وال���دمي���ق���راط���ي���ات 
الوليات  منها   ، الكربى  الغربية 

املتحدة وكندا واململكة املتحدة.
ال���وب���اء )من  ب�����داأ  ** م���ن ح��ي��ث 

التبتيني  اإىل  ب�ضكل خا�ص  موجه 
ال���ف���رار من  اإىل  ي�����ض��ع��ون  ال���ذي���ن 
اإىل  والو�ضول  ال�ضينية  الأرا�ضي 

نيبال.
   ومنذئذ، تعمل بكني على اإقناع 
لت�ضليم  معاهدة  باإبرام  كامتاندو 
امل���ج���رم���ني ب���ني ال���ب���ل���دي���ن. ومن 
ال��وا���ض��ح اأن���ه ب��ه��دف اإع�����ادة اأكرب 
عدد من التبتيني الذين يعي�ضون 
نيبال  يف  ق����ان����وين  غ����ري  ب�����ض��ك��ل 
ال�ضعبية،  ال�ضني  جمهورية  اإىل 
والذين يبلغ حجمهم ب�ضعة اآلف 
من الأف���راد. وحتت �ضغط الأمم 
املتحدة واأوروبا والوليات املتحدة 
امل�ضروع،  ه��ذا  مثل  ع��ن  للمتناع 
النيبالية  احل��ك��وم��ة  ت��ت��ب��ّن��ى  مل 
ال�ضيني.  الق�������رتاح  الآن  ح��ت��ى 
ولكن يف مواجهة �ضغوط، وحتى 
الأوامر ال�ضادرة عن القوة املوؤثرة 
املالية  وح��ج��ج��ه��ا  ال�������ض���م���ال،  يف 

ك��ان ذل��ك قبل ع��ام��ني، يف خريف 
الرئي�ص  ق�������ام   ،2019 ع�������ام 
بزيارة  ب��ي��ن��غ  ج��ني  ���ض��ي  ال�ضيني 
اإىل العا�ضمة النيبالية -وهي اأول 
زيارة يقوم بها رئي�ص دولة �ضيني 
م��ن��ذ رب����ع ق�����رن. وات���ف���ق���ت بكني 
الأوىل  م��ن  –باإحلاح  وك��امت��ان��دو 
اأك�����ر م���ن ال��ث��ان��ي��ة -ع���ل���ى اإب�����رام 
معاهدة ثنائية )معاهدة امل�ضاعدة 
امل�ضائل  ب�ضاأن  املتبادلة  القانونية 
اإدارة  �ضياغة”  “تعيد  اجلنائية( 
كم(  املراقبة على طول )1389 
انه  امل�ضرتكة.  اجلبلية  حدودهما 
اإطار قانوين جديد ُيلزم، من بني 
اأح��ك��ام اأخ���رى، ك��ل ط��رف بت�ضليم 
ال��ط��رف الآخ���ر امل��وّق��ع يف غ�ضون 
ُيقب�ص  ���ض��خ�����ص  اأي  اأي�����ام  ���ض��ب��ع��ة 
غري  ب�ضكل  احل��دود  لعبوره  عليه 
حقوق  ملنظمات  ووف��ًق��ا  ق��ان��وين. 
الدقيق  الإطار  فاإن هذا  الإن�ضان، 

بقليل  ذل����ك  ب��ع��د  ومقد�ضان”. 
 10 امل����ادة  ال��ن�����ص، ت�ضري  يف ه���ذا 
وحتى  حدودية،  دفاعات  بناء  اإىل 
النهار،  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ط��رة  م��ف��ه��وم 

وهو الأمر الأكر لفتا للنتباه.
    اإن التنفيذ الو�ضيك لهذا الإطار 
الت�ضريعي ال�ضيني اجلديد -وهو 
احل�ضا�ص  املو�ضوع  ه��ذا  يف  �ضابقة 
اأن  دون  احل��ال  بطبيعة  -مل مي��ر 
يف  بكني  ج���ريان  جميع  يلحظه 
ونيبال،  ب��وت��ان،  اآ���ض��ي��ا، يف  ج��ن��وب 
ولكن خا�ضة يف الهند. على وجه 
التوتر  ����ض���ي���اق  يف  اخل�������ض���و����ص، 
احلدودي الكبري الذي ي�ضود منذ 
يقرب من عامني على جانبي  ما 
احلدود  الفعلية،  ال�ضيطرة  خ��ط 
التي تف�ضل بني الأرا�ضي الهندية 
ال�ضتباكات  �ضيما  ول  وال�ضينية، 
يف  البلدين  جي�ضي  ب��ني  العنيفة 
لداخ  ����ض���رق  يف   2020 ي���ون���ي���و 

الطاقة  م�ضاريع  )متويل  املثرية 
والبنى  امل���ت���ع���ددة،  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ط��رق، وامل���ط���ارات اأو 
الت�ضالت ال�ضلكية والل�ضلكية(، 
�ضتظل هذه اجلمهورية  اإىل متى 
اله�ضة والفقرية وغري ال�ضاحلية، 
اإغ�ضاب  دون  املقاومة  على  ق��ادرة 

بكني؟

قانون ال�سيطرة على 
الأنهار اجلديد يف ال�سني

   يف يناير املقبل، �ضيدخل قانون 
جديد مت تبنيه يف اأكتوبر املا�ضي 
حيز التنفيذ يف جمهورية ال�ضني 
يعزز  اأن  املفرت�ص  م��ن  ال�ضعبية، 
الأمن على احلدود الربية للبلد 
دول����ة   14 م����ع  ك����م   22000-
خمتلفة. وتن�ص املادة 4 من هذا 
الت�ضريع اجلديد على اأن ال�ضيادة 
“م�ضونان  ال���ق���وم���ي  والأم���������ن 

طريق �ضينية يف بوتان ال�ضني تريد التهام بوتان

ال�ضيطرة على املياه قد تتحول حربا

هكذا ميكن لبايدن اأن يردع بوتني •• وا�شنطن-وكاالت

العلقات بني  اأوكرانيا جون هريب�ضت  اإىل  ال�ضابق  الأمريكي  ال�ضفري  تناول 
القمة  اإن  فقال  الأوك��ران��ي��ة،  الأزم���ة  خلفية  على  ورو�ضيا  املتحدة  ال��ولي��ات 
والرو�ضي  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ضني  بني  اأ�ضبوعني  قبل  الفرتا�ضية 
فلدميري بوتني وا�ضتفزازات الكرملني املتزايدة، اأثبتت اأن وا�ضنطن ومو�ضكو 

قد تبنتا مقاربتني خمتلفتني للعلقات الأمريكية-الرو�ضية.
ويف الوقت الذي كان بوتني يبحث عن نقاط ال�ضعف لدى اإدارة بايدن، فاإن 
يف  ال�ضتقرار  حتقيق  اأو  ل�”اإيقاف”  طريقة  عن  يفت�ص  كان  الأبي�ص  البيت 
اأجل تركيز الطاقة على اخلطر الأك��رب املفرت�ص الذي ت�ضكله  العلقة من 
وزادت  الأمريكية  امل�ضالح  النتائج غري متطابقة ومل تخدم  وكانت  ال�ضني. 

من خماطر �ضربة رئي�ضية يوجهها الكرملني لأوكرانيا.
وكتب هريب�ضت يف جملة “نا�ضونال اإنرت�ضت”  اأنه كان ثمة ق�ضيتان بالن�ضبة 
اإىل التحدي الذي ي�ضكله الكرملني: اأوكرانيا والهجمات ال�ضيربانية. وجلاأت 
مو�ضكو اإىل ا�ضتخدام الق�ضية الأوىل ثم الق�ضية الأخرى يف م�ضعى للح�ضول 
على امتياز من اإدارة بايدن، التي باتت يف موقع دفاعي، اأحياناً توؤديه بنجاح 

يحدث منذ هزمية اأوكرانيا على يد القوات الرو�ضية النظامية يف اإيوفاي�ضك 
يف �ضيف 2014(.

ا�ستفزاز الكرملني
اإن رد فريق بايدن على ا�ضتفزاز الكرملني املحدد كان ممتازاً. اإذ اإنه �ضارع اإىل 
ا�ضتدراك اخلطر والإعلن باأنه اإذا �ضنت مو�ضكو هجوماً ع�ضكرياً تقليدياً، فاإن 
الوليات املتحدة �ضتفر�ص عقوبات رئي�ضية على رو�ضيا وتزود اأوكرانيا بعتاد 
ع�ضكري اإ�ضايف مبئة مليون دولر. وات�ضل بايدن ووزير اخلارجية الأمريكي 
القومي جيك  الأم��ن  اأو�ضنت وم�ضت�ضار  الدفاع لويد  بلينكن ووزي��ر  اأنطوين 
بنظرائهم  ميلي  م��ارك  اجل��رال  امل�ضرتكة  الأرك���ان  هيئة  ورئي�ص  �ضوليفان 
الرو�ضي  بنظريه  ميلي  ات�ضل  كما  هذه.  الدعم  ر�ضالة  لإي�ضال  الأوكرانيني 
اجلرال فالريي جريا�ضيموف، للتاأكد من اأن مو�ضكو فهمت اأي�ضاً الت�ضميم 
الأمريكي. ومنذ بداأت مو�ضكو تك�ضف �ضراوة �ضيا�ضتها اخلارجية بهجومها 

واأحياناً ل. اإن بوتني موهوب بالإ�ضتفزازات التي تعد بالربح، مع ترك الباب 
مفتوحاً اأمام احتمال الرتاجع بحيث ل يخ�ضر �ضيئاً. اإن م�ضلحته الأ�ضا�ضية 
هي حل م�ضكلته الكربى يف ال�ضيا�ضة اخلارجية: اأوكرانيا. فقد اأخفقت حربه 
غرباً.  التوجه  عن  بالتخلي  كييف  اإقناع  يف  الدونبا�ص  يف  املحدودة  الهجينة 
الغاية من طريق دفع  وهكذا، فهو يبحث عن طريقة جديدة لتحقيق هذه 
اأو فرن�ضا كي  واأملانيا  اأو خداع الوليات املتحدة  اإىل تقدمي تنازلت  اأوكرانيا 
تقدم تنازلت تقو�ص موقع كييف وت�ضميمها. وكانت هذه هي الق�ضية التي 
اختار بوتني اأن ي�ضتخدمها يف اختباره الأول لبايدن. يف اأوائل ربيع 2021، 
الدونبا�ص ويف  �ضرق  األف جندي مبحاذاة  اإىل مئة  الكرملني ما ي�ضل  جمع 
ال�ضخم كالرد  ذرائع غري مقنعة لوجوده  القرم، مقدماً  �ضبه جزيرة  �ضمال 
اأوروبا  عن  )الدفاع  الأطل�ضي  �ضمال  وحلف  املتحدة  الوليات  مناورات  على 
هو  الرو�ضي  احل�ضد  اإن  القول  اأو  اأوك��ران��ي��ا(،  فيها  ت�ضارك  مل  التي   2021
مبثابة حترك وقائي لردع هجوم اأوكراين حمتمل على الدونبا�ص )والذي مل 

ال�ضيرباين على اأ�ضتونيا عام 2007، ومن ثم غزوها جلورجيا عام 2008، 
فاإن هذا كان الرد الأمريكي ال�ضرع والأقوى على ا�ضتفزاز الكرملني. وفيما 
ردعت وا�ضنطن بالفعل ت�ضعيداً رو�ضياً حمتمًل يف اأوكرانيا، فاإن بوتني �ضحب 

بع�ص قواته عن احلدود.

اإجناز حقيقي
كان هذا اإجنازاً حقيقياً، من دون اأن يعني خ�ضارة لبوتني. وذلك عائد جزئياً 
اإىل �ضعي الإدارة الأمريكية عن ت�ضوية موؤقتة مع مو�ضكو بهدف الرتكيز على 
التهديد املت�ضاعد من ال�ضني. لقد �ضعى فريق بايدن اإىل “اإيقاف” العلقة 

مع مو�ضكو اأو تاأ�ضي�ص علقة “م�ضتقرة وميكن التنبوء بها«.
اإن العائق الأكرب اأمام �ضربة رو�ضية جديدة لأوكرانيا تتمثل يف قراءة بوتني 
لت�ضميم بايدن. ويف حال توقفت املحادثات، يتعني على اأمريكا اإر�ضال الأ�ضلحة 
املوعودة لأوكرانيا، والعمل مع احللفاء لتعزيز قواتنا يف جمهوريات البلطيق 
اإر���ض��ال ق��وة ج��وي��ة اإىل رومانيا  وب��ول��ن��دا وروم��ان��ي��ا. ورمب���ا يتعني ال��ب��دء يف 
 2 ليتنينغ   35- اإف  ط��راز  �ضبح من  ومقاتلت  رابتور  اإف-22  كمقاتلت 

وكذلك مقاتلت هجومية من طراز ثندربولت 10 كر�ضالة ردع.
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عربي ودويل

فاوت�ضي يعد مبعاجلة 
م�ضكلة نفاد فحو�ض كوفيد 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأكد اأنتوين فاوت�ضي كبري م�ضت�ضاري البيت الأبي�ص ملكافحة اجلائحة اأم�ص 
الأول الأحد اأن النق�ص يف فحو�ص كوفيد-19 لك�ضف الإ�ضابة يف الوليات 
ب�ضبب  زي��ادة يف احل��الت  البلد  ت�ضهد  وق��ت  �ضيتم حله قريًبا، يف  املتحدة 

املتحورة اأوميكرون.
وقال عامل الأوبئة ل�ضبكة ايه بي �ضي “اإحدى امل�ضكلت يف الوقت الراهن 

هي اأن )الفحو�ص( لن تكون متاحة للجميع قبل كانون الثاين/يناير«.
“لكننا نعالج م�ضكلة الفحو�ص و�ضيتم ت�ضحيح هذا الأمر قريًبا  وتدارك 

مقًرا باأنه ي�ضعر بالإحباط نتيجة ذلك. جًدا”، 
على  كبرًيا  اق��ب��اًل  املتحدة  ال��ولي��ات  �ضهدت  ال�ضنة،  نهاية  اأع��ي��اد  وملنا�ضبة 

الفحو�ص وخ�ضو�ضا على تلك التي يتم اإجراوؤها يف املنزل.
حالت  ع��دد  �ضجل  نف�ضه،  ال��وق��ت  يف 
ال�ضبعة  الأي�����ام  يف  ارت��ف��اع��ا  ك��وف��ي��د 
املتحورة  ان��ت�����ض��ار  ب�����ض��ب��ب  امل��ا���ض��ي��ة 
اأوم���ي���ك���رون، مب��ع��دل جت����اوز الأح���د 
175 األف حالة جديدة يومًيا، وفًقا 
الفدرالية  ال��وك��ال��ة  م��رك��ز  ل��ب��ي��ان��ات 

الرئي�ضية لل�ضحة العامة.
الوقائع  ه���ذه  اأن  ف��اوت�����ض��ي  واو����ض���ح 
امل��ت��زام��ن��ة م�����ض��وؤول��ة ج��زئ��ًي��ا ع��ن هذا 
اإىل  اأدى  ال����ذي  الكبري”  “الطلب 
“بالطبع  وق����ال  ال��ف��ح��و���ص،  ن��ق�����ص 

علينا القيام بعمل اأف�ضل«.
الأ�ضبوع  ب��اي��دن  ج��و  ال��رئ��ي�����ص  ق���رر 
�ضراء �ضخمة  اإع��لن عمليات  املا�ضي 
�ضيتم  وحدة  مليون   500 الفدرالية:  احلكومة  قبل  الفحو�ص من  لهذه 

توزيعها جماًنا ملن يطلبها.
لكن لن يتم ت�ضليم هذه الفحو�ص حتى كانون الثاين/يناير ما اأثار انتقادات 
كوفيد-19  ملكافحة  ا�ضرتاتيجيته  يف  يركز  الذي  الأبي�ص  للبيت  �ضديدة 

منذ اأ�ضابيع على التطعيم.
الأول/ 6 كانون  �ضاكي يف  الأبي�ص جني  البيت  با�ضم  املتحدثة  اإىل  ووج��ه 
دي�ضمرب، بعد اأيام من ر�ضد املتحورة اأوميكرون للمرة الأوىل يف الوليات 

املتحدة، �ضوؤال حول �ضعوبة تاأمني الفحو�ص يف البلد.
ا جمانًيا جلميع الأمريكيني؟  فاأجابت ب�ضخرية “هل علينا اأن نر�ضل فح�ضً

هل هذا املطلوب؟«.

تظاهرة حا�ضدة يف بروك�ضل رف�ضا لإغالقات كوفيد 
••ب روك�شل-اأ ف ب

تظاهر الآلف يف بروك�ضل احتجاجا 
قاعات  اإغ���لق  ال�ضلطات  ق���رار  على 
املتحورة  ان��ت�����ض��ار  ل��وق��ف  ال���ع���رو����ص 

اأوميكرون.
وح���م���ل م���ت���ظ���اه���رون لف����ت����ات كتب 
الغبي!”  الإج�����راء  ل��ه��ذا  “ل  عليها 
الثقافة  املالية،  ال�ضوؤون  و”بخلف 
م�ضتقبل”.  ثقافة، ل  و”ل  ترينا” 
اأقنعة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ع�����ص  وو����ض���ع 
اأج�����واء ج��م��ع��ت ناطقني  ك��رن��ف��ال يف 

بالفرن�ضية والهولندية.
املتظاهرين  ع����دد  ال�����ض��رط��ة  ق����درت 

بخم�ضة اآلف.
وا����ض���ت���م���ر ال���ت���ج���م���ع ق������رب م���ي���دان 
املتاحف  ح����ي  يف  ك���ون���ي���ن���غ���زب���لي���ن 
قرابة  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  ال���ع���ا����ض���م���ة  يف 

وتفرق  اأمطار غزيرة،  �ضاعتني حتت 
املتظاهرون بدون وقوع حوادث ظهر 
وكالة فران�ص  الأحد بح�ضب مرا�ضل 
موؤ�ض�ضات  يف  م�ضوؤولون  ودع��ا  بر�ص. 
ثقافية كربى يف بروك�ضل ال�ضيا�ضيني 
اإغلق  ق��رار  يف  النظر”  “اإعادة  اإىل 
امل�����ض��ارح اع��ت��ب��ارا م��ن الأح����د. واتخذ 
ه����ذا الإج��������راء الأرب�����ع�����اء اح���رتازي���ا 
اأوميكرون  املتحورة  انت�ضار  ملكافحة 

ال�ضديدة العدوى.
ل���ك���ن امل����وج����ة ال���راب���ع���ة م����ن ال���وب���اء 
بلجيكا  يف  الن��ح�����ض��ار  يف  م�����ض��ت��م��رة 
وع������دد الإ�����ض����اب����ات ي��ن��خ��ف�����ص منذ 
اأن اخل����رباء  ك��م��ا  اأ����ض���اب���ي���ع،  ث���لث���ة 
الذين يعطون امل�ضورة للحكومة على 
ال�ضعيد ال�ضحي مل يو�ضوا امل�ضوؤولني 
بت�ضديد الإجراءات يف قطاع الثقافة 
امل�ضت�ضفيات.  يف  امل��ت��اأزم  الو�ضع  رغ��م 

اأو حتى  “تناق�ص”  واذ حتدثوا عن 
من  العديد  ا�ضتنكر  �ضاذة”،  “حالة 
القرار  ه����ذا  ع��ل��ن��ا  ال�����ض��ح��ة  خ�����رباء 
واع����ت����ربوه م��ف��اج��ئ��ا، خ�����ض��و���ض��ا مع 
كل  يف  وامل��ط��اع��م  للمقاهي  ال�����ض��م��اح 
العمل  يف  بال�ضتمرار  ال��ب��لد  اأن��ح��اء 

�ضمن قيود معينة.
بارزة  م�ضارح  يف  م�ضوؤولون  وحت��دث 
عن اأهمية اإبقاء دور ال�ضينما وامل�ضارح 
مفتوحة “من اأجل ال�ضحة العقلية” 
لل�ضكان املنهكني من الوباء منذ نحو 

عامني.
وق��ال��ت ك��اث��ري��ن، وه���ي م��ّدر���ض��ة لغة 
عمرها  من  اخلم�ضينات  يف  فرن�ضية 
اأن  ل  “اأف�ضّ ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
ب����دل م���ن تناول  ب��ال��ث��ق��اف��ة  اأت���غ���ذى 
ال���ط���ع���ام يف م��ط��ع��م. ه����ذا الإغ�����لق 
امل�ضارح  بع�ص  وق����ّررت  ع����ادل«.  غ��ري 

والعديد من دور ال�ضينما وخ�ضو�ضا 
ولييج  )و���ض��ط(  ون��ام��ور  بروك�ضل  يف 
)�ضرق(، حتدي احلظر باإبقاء اأبوابها 

مفتوحة الأحد.
ك��ذل��ك، ن��ظ��م اح��ت��ج��اج اآخ���ر يف لييج 
الأ�ضخا�ص  مئات  فيه  ���ض��ارك  الأح���د 

بح�ضب وكالة اأنباء بيلغا.
اجلديدة  القيود  فر�ص  اإعلنها  ويف 
الأربعاء، قالت احلكومة اإنها ل تنوي 
اإعادة تقييم الو�ضع حتى اأوائل كانون 

الثاين-يناير.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، اأع������رب������ت ال���راب���ط���ة 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة حل���ق���وق الإن�������ض���ان عن 
رف�ضها هذا الإجراء انطلقا من اأن 
عامل الرتفيه “احرتم اإىل حد كبري 
واعلنت  املفرو�ضة”.  الربوتوكولت 
ق��ان��ون��ي��ة مع  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  نيتها 

جمعيات واحتادات يف القطاع.

•• بكني-اأ ف ب

�ضّددت مدينة �ضياآن ال�ضينية التي 
يخ�ضع �ضكانها البالغ عددهم 13 
مليونا حلجر �ضحي منذ اخلمي�ص 
كوفيد- ملكافحة  قيودها  املا�ضي، 
19 الثنني اإىل امل�ضتوى “الأكر 
من  ال�����ض��ك��ان  حم���ّظ���رة  �ضرامة” 
ق����ي����ادة ال�������ض���ي���ارات يف ك����ل اأن���ح���اء 
على  لل�ضيطرة  حماولة  يف  املدينة 
البلد  يف  ل��ل��ف��ريو���ص  تف�ص  اأ����ض���واأ 

منذ 21 �ضهرا.
املا�ضي  العام  منذ  ال�ضني  وتطبق 
كوفيد”  “�ضفر  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�ضعها  يف  م��ا  ك��ل  ب��ذل  يف  املتمثلة 
للحد من الإ�ضابات اجلديدة قدر 

الإمكان.
وت�������ض���اع���ف ال�������ض���ل���ط���ات ح���ذره���ا 
لتجنب اأي انت�ضار حاد للوباء قبل 

ال�ضتوية يف  الأوملبية  الألعاب  دورة 
بكني املقررة بني 4 �ضباط/فرباير 

و20 منه.
التاريخية  ����ض���ي���اآن  م��دي��ن��ة  ل��ك��ن 
الطني  من  بجي�ص  عامليا  املعروفة 
تعترب  “الترياكوتا”،  ج��ي�����ص  اأو 
يف  وت�ضببت  راهنا  للفريو�ص  ب��وؤرة 
اليومية  الإ����ض���اب���ات  ع���دد  ارت���ف���اع 
يف ك��ل اأن��ح��اء ال��ب��لد ال��ت��ي ت�ضجل 

ح�ضيلت قيا�ضية.
التدابري  ت���ع���زي���ز  مت  والث�����ن�����ني، 
�ضياآن  مدينة  اإع��لن  مع  ال�ضحية 
الرقابة  “اإجراءات  �ضتفر�ص  اأنها 
�ضرامة”  الأك������ر  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ح�ضابات  ع���ل���ى  ورد  م����ا  ب��ح�����ض��ب 
التوا�ضل  و����ض���ائ���ل  يف  احل���ك���وم���ة 

الجتماعي.
اإ�ضابة   150 ع��ن  املدينة  واأبلغت 
ج��دي��دة بكوفيد الث��ن��ني، م��ا رفع 

فيها  للإ�ضابات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
كانون   9 م��ن��ذ   650 ن��ح��و  اإىل 
الأول/دي�ضمرب. ومبوجب الإعلن 
املركبات  ب�ضري  ي�ضمح  ل  اجلديد، 
على الطرق اإل اإذا كانت ت�ضاعد يف 

اأعمال مكافحة الوباء.
وم�ضوؤولون  ال�����ض��رط��ة  و���ض��ت��ق��وم 
�ضحيون “بتدقيق �ضارم” لركاب 
املخالفون  يواجه  وق��د  ال�ضيارات، 
خطر الحتجاز ملدة 10 اأيام ودفع 
غرامة مقدارها 500 يوان )78 

دولرا(.
اأخريان  م��دي��ن��ت��ان  اأب��ل��غ��ت  ك��ذل��ك، 
اإ�ضابة  ع���ن  ���ض��ن�����ض��ي  م��ق��اط��ع��ة  يف 
مرتبطة بالبوؤرة املتف�ضية يف �ضياآن 
العمال  ال�ضلطات من  حيث طلبت 
املهاجرين من املدينة عدم ال�ضفر 
ال�ضنة  راأ���ص  عطلة  يف  ديارهم  اإىل 

ال�ضينية املقبلة.

دلتا  امل���ت���ح���ورة  ت��ف�����ض��ي  وت�����ض��ب��ب 
ظهور  يف  الن���ت�������ض���ار  ال�������ض���ري���ع���ة 
مر�ضى  اأربعة  لدى  ح��ادة  اأعرا�ص 
من بينهم طفل يبلغ عاما، بح�ضب 
ما اأوردت �ضحيفة “غلوبل تاميز” 

التابعة للدولة.
ومنذ فر�ص الإغ��لق على املدينة 
الأ�ضبوع املا�ضي، اأطلقت ال�ضلطات 
ج�������ولت ع������دة م�����ن الخ����ت����ب����ارات 
اجل��م��اع��ي��ة وو���ض��ع��ت ق���راب���ة 30 
األف �ضخ�ص يف احلجر ال�ضحي يف 

فنادق حمددة.
و�ضدرت اأوامر باإغلق كل املتاجر 
الأ�ضا�ضية”  “غري  وامل�����ح�����لت 
واملرافق  الكربى  املتاجر  با�ضتثناء 
ال��ط��ب��ي��ة، ول ي��ح��ق ل��ك��ل ع��ائ��ل��ة يف 
اإل فردا  ت��ر���ض��ل  اأن  ���ض��ي��اآن  م��دي��ن��ة 
واح��دا منها كل ثلثة اأي��ام ل�ضراء 

الأ�ضا�ضيات.

اأ�ضرتاليا ت�ضجل اأول وفاة باأوميكرون مدينة �ضياآن ال�ضينية تكافح لوقف تف�ضي كوفيد
•• �شيدين-رويرتز

�ضللة  ب�ضبب  م��وؤك��دة  وف���اة  ح��ال��ة  اأول  الث��ن��ني  اأم�����ص  اأ���ض��رتال��ي��ا  �ضجلت 
الإ�ضابات  يف  اأخ��رى  زي��ادة  و�ضط  كورونا  فريو�ص  من  املتحورة  اأوميكرون 
اليومية لكن ال�ضلطات اأحجمت عن فر�ص قيود جديدة قائلة اإن معدلت 

دخول امل�ضت�ضفيات ما زالت منخف�ضة.
وكانت هذه الوفاة لرجل يف الثمانينات من عمره يعاين من اأمرا�ص مزمنة 
ومثلت علمة فارقة للبلد التي ا�ضطرت اإىل وقف بع�ص اأجزاء من اإعادة 
فتح البلد ب�ضكل تدريجي ب�ضبب عمليات التف�ضي اجلديدة بعد ما يقرب 

من الإغلق املتقطع على مدى عامني.
ويقول خرباء ال�ضحة اإن �ضللة اأوميكرون اأكر عدوى على ما يبدو ولكنها 
البلد مع  النت�ضار يف  ب��داأت يف  وق��د  ال�ضابقة  ال�ضللت  ���ض��راوة من  اأق��ل 
رفعها القيود املفرو�ضة على معظم احلدود املحلية و�ضماحها للأ�ضرتاليني 
اأعداد  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  دخ��ول حجر �ضحي مم��ا  اخل���ارج دون  م��ن  بالعودة 

الإ�ضابات اإىل اأعلى معدلت خلل اجلائحة.
ومل تقدم ال�ضلطات اأي تفا�ضيل اإ�ضافية حول الوفاة باأوميكرون با�ضتثناء 
اأحد  يف  وت��ويف  امل�ضنني  لرعاية  دار  يف  بالفريو�ص  اأ�ضيب  الرجل  اإن  قولها 

م�ضت�ضفيات �ضيدين.

 رو�ضيا ت�ضهد انخفا�ضا يف عدد الإ�ضابات 
والوفيات بكورونا خالل يوم واحد

•• مو�شكو - وام:

 - “كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�ص  والوفيات  الإ�ضابات  ح�ضيلة  �ضهدت 
19” يف رو�ضيا انخفا�ضا لكل املوؤ�ضرين خلل ال�ضاعات ال�24 املا�ضية.

وكالة  وبح�ضب  اليومي  تقريرها  يف  الرو�ضية  ال�ضحية  ال�ضلطات  واأعلنت 
“انرت فاك�ص” للأنباء عن ت�ضجيل 23210 اإ�ضابات جديدة بالفريو�ص 
خلل اليوم الأخري، مقارنة ب� 23721 اإ�ضابة اأم�ص الأول، ما ميثل اأدنى 

ح�ضيلة منذ اأواخر �ضبتمرب املا�ضي.
مليني  ع�ضرة  ت�ضجيلها  مت  التي  الإ���ض��اب��ات  ع��دد  اإج��م��ايل  ي�ضبح  وب��ه��ذا 

و415 األفا و 230 اإ�ضابة.
ومت و�ضد 937 حالة وفاة خلل اآخر ال� 24 �ضاعة الأخرية مقابل 968 
اإىل  اإجمايل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء يف البلد  اأم�ص، ليبلغ  وفاة 
305 اآلف و155 حالة وفاة، مع متاثل 33715 �ضخ�ضا لل�ضفاء لي�ضبح 

جمموع املتعافني ت�ضعة مليني و293 األفا و486 �ضخ�ضا.
و�ضهد الو�ضع الوبائي يف رو�ضيا حت�ضنا خلل الأي��ام الأخ��رية، من خلل 

تراجع عدد الإ�ضابات وكذلك عدد الوفيات. 

ال�ضومال.. ت�ضعيد بني الرئي�ض واحلكومة وخماوف من املجهول •• مقدي�شو-وكاالت

املنتهية  ال�ضومايل  الرئي�ص  دع��ا 
فرماجو  اهلل  عبد  حممد  ولي��ت��ه، 
موؤمتر  اإىل  الأح�����د  الأول  اأم�������ص 
ت�ضاوري والبحث عن بديل لرئي�ص 
الوزراء ح�ضني روبلي، الذي اتهمه 
النتخابات،  اإجن��از  يف  ب�”الف�ضل” 
مما عده حمللون مبثابة حماولة 
جديدة لدفع البلد نحو املجهول، 

ومن ثم متديد وليته.
اأك���د خلله  ب��ي��ان،  ورد روب��ل��ي، يف 
تعطيل  اإىل  “يهدف  فرماجو  اأن 
متر  وق��ت  يف  النتخابية  العملية 
وي�ضري  خ��ط��ري،  مبنعطف  ال��ب��لد 
بو�ضوح اإىل اأن فرماجو لن يتخلى 

عن ال�ضلطة«.
اجلاري  العام  يف  ال�ضومال  و�ضهد 
خطط  ف�ضل  بعد  �ضيا�ضية،  اأزم���ة 
ال���ت���ي كانت  اإج�������راء الن���ت���خ���اب���ات 
ب�ضبب  املا�ضي،  ف��رباي��ر  يف  م��ق��ررة 
عدم التفاق بني القوى ال�ضيا�ضية 
داخل البلد على كيفية تنظيمها، 
ب��ني حكومة  امل��ح��ادث��ات  انهيار  ث��م 
م��ق��دي�����ض��و وال�����ق�����ادة امل��ح��ل��ي��ني يف 

اأبريل املا�ضي.
ال�ضياق  ه���ذا  يف  ف��رم��اج��و  وط��ل��ب 
م����ن امل�������ض���رع���ني مت����دي����د ولي���ت���ه 
اندلع  اإىل  اأدى  ع��ام��ني، مم��ا  مل��دة 
وا�ضتباكات  اجتماعية  ا�ضطرابات 
الرئي�ص  وا���ض��ط��ر  م��ق��دي�����ض��و،  يف 
عن  التخلي  اإىل  ولي��ت��ه  املنتهية 

خ��ط��ط��ه، وك���ل���ف رئ��ي�����ص ال������وزراء 
ب���ق���ي���ادة ال�����ض����ت����ع����دادات لإج������راء 
العام،  انتخابات غري مبا�ضرة هذا 
 17 امل��������ربم يف  ل����لت����ف����اق  وف����ق����ا 

�ضبتمرب 2020.

قرارات لفرماجو  3
وب��ح�����ض��ب ب���ي���ان ال���رئ���ا����ض���ة، اأك����د 
رئي�ص  ف�����ض��ل  “اإعلن  ف���رم���اج���و 
النتخابات  اإجن�������از  يف  ال���������وزراء 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اأ����ض���ا����ص ات���ف���اق 17 
“عقد  اإىل  دع���ا  ك��م��ا  �ضبتمرب”، 
م�ضار  لت�ضحيح  ت�ضاوري  اجتماع 
احلكومة  مب�����ض��ارك��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الفيدرالية، والوليات، وحمافظة 
جديدة  قيادة  على  للتفاق  بنادر 
قادرة على اإجراء انتخابات �ضاملة 

و�ضفافة يف البلد«.
وط���������ال���������ب ف�������رم�������اج�������و ك�����ذل�����ك 
املثقفني  اآراء  اإىل  ب�”ال�ضتماع 
وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني وامل��ج��ت��م��ع امل���دين 
النتخابية،  الهتمامات  ذوي  من 
انتخابية  عملية  حتقيق  اأج��ل  من 

تنتهي ببيئة �ضلمية وعادلة«.
“بعد  اأن ذلك جاء  البيان  واأو�ضح 
الط���لع على الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي مت 
�ضبتمرب   17 يف  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��و���ض��ل 
وجهه  ال���ذي  واخل��ط��اب   ،2020
ف���رم���اج���و اأم������ام جم��ل�����ص ال���ن���واب 

معركته  ال������وزراء يف  رئ��ي�����ص  دع���م 
م��ع ف��رم��اج��و، ال���ذي ات��ه��م��وه باأنه 
ومن  النتخابات،  لتعطيل  ي�ضعى 

ثم التمديد له.
اأع�ضاء  ����ض���ّوت  ���ض��اب��ق،  وق����ت  ويف 
الفيدرالية  النتخابات  مفو�ضية 
من�ضبه  م��ن  رئي�ضها  اإق���ال���ة  ع��ل��ى 
ع��زل روبلي  م��ن  اأ���ض��ب��وع  بعد نحو 
ع�����ض��وي��ة جلنة  م����ن  اأع���������ض����اء   7
يف  الفيدرالية  اخل��لف��ات  ت�ضوية 
اآخرين   7 وت��ع��ي��ني  الن���ت���خ���اب���ات، 
“فقدان  ج����������راء  ل����ه����م  ب�����دي�����ل 
ا���ض��ت��ق��لل��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة والن����دم����اج 
وانتهاك  ال�ضيا�ضية  الأط����راف  يف 
اأحدث  قوانني النتخابات«. ووفق 
جدول زمني للنتخابات، انطلقت 
انتخابات جمل�ص ال�ضعب يف مطلع 
نوفمرب املا�ضي، وكان من املفرت�ص 
اجلاري،  دي�ضمرب   24 يف  اإنهاوؤها 
اإل اأن العديد من العقبات واجهت 
وعطلت  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

م�ضارها.

هدف فرماجو
ال�ضوؤون  يف  ال�������ض���وداين  ال��ب��اح��ث 
الدين،  حميي  �ضالح  الإفريقية، 
اإن ك��ل م��ا ي��ح��دث ه��و م�ضاع  ق���ال 
ومن  النتخابية،  العملية  لإف�ضال 
ث���م و����ض���ع ال���ب���لد يف ح���ال���ة ت����اأزم 

وال���ذي   ،2021 م��اي��و  م��ط��ل��ع  يف 
فو�ص فيه روبلي مب�ضوؤولية قيادة 
النتخابات، فاإنه تبني اأنه بعد 14 

�ضهًرا اأن النتخابات مل تكتمل«.

ت�سبث بال�سلطة
الرئا�ضي،  امل���ر����ض���وم  ع���ل���ى  وردا 
“حترك  اإن  ب��ي��ان،  ق��ال روب��ل��ي، يف 
ف���رم���اج���و ج����اء ق��ب��ل ����ض���اع���ات من 
ال�ضت�ضاري  امل���ج���ل�������ص  اج���ت���م���اع 

ال��وط��ن��ي ال���ذي عقد 
اأم�ص الثنني وبحث 
بالعملية  الإ�����ض����راع 
الن��������ت��������خ��������اب��������ي��������ة، 
�ضفافية  ول�����ض��م��ان 
 ، ” ت با نتخا ل ا
م��وؤك��دا اأن��ه��ا “خطة 
مل��ن��ع الج���ت���م���اع مما 
فرماجو  ب����اأن  ي�����ض��ي 
ي����ت����خ����ل����ى عن  ل��������ن 

ال�ضلطة«.
اأن  روب������ل������ي  واأك�����������د 
“�ضعى  ف����رم����اج����و 
ب���ك���ل م����ا اأوت�������ي من 
و�ضول  ل�ضمان  ق��وة 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج 
متديد  اأو  ل�ضاحله 
غ����ري ق����ان����وين عرب 
النتخابات  ع��رق��ل��ة 

دعم حملي ودويل 
جلهود روبلي

ويف وقت �ضابق الأحد، عقد روبلي 
املجتمع  مم���ث���ل���ي  م����ع  اج���ت���م���اع���ا 
الدويل لبحث الأو�ضاع يف البلد، 
واأجندة  النتخابات  راأ�ضها  وعلى 
الجتماع املقبل للمجل�ص الوطني 

ال�ضت�ضاري.
وقال روبلي اإن املوؤمتر �ضريكز على 
النتخابات  �ضفافية  على  احلفاظ 
وت�����������ض�����ح�����ي�����ح�����ه�����ا 
وت��ن��ف��ي��ذ الإج�����راءات 
واإ�ضدار  النتخابية 
جدول زمني نهائي.

واأ�ضاد ممثلو املجتمع 
ال���������دويل ب���اجل���ه���ود 
روبلي  يبذلها  ال��ت��ي 
يف ت�ضريع النتخابات 
وجعلها �ضفافة وذات 
حيث  م�������ض���داق���ي���ة، 
بالجتماعات  رحبوا 
ال�����ت�����ي ع����ق����ده����ا مع 
احت���������اد امل���ر����ض���ح���ني 
وامل����ج����ت����م����ع امل������دين 
ال�ضتماع  واأه���م���ي���ة 
مقرتحاتهم  اإىل 

ب�ضاأن النتخابات.
ك����م����ا اأع�����ل�����ن احت�����اد 
الرئا�ضة  م��ر���ض��ح��ي 

احل���ك���وم���ة، ظل  ت��ول��ي��ت  اأن  م��ن��ذ 
تنفيذ  ب��ا���ض��ت��م��رار  يعيق  ال��رئ��ي�����ص 
النتخابات املتفق عليها، با�ضتخدام 
باأن  متعهدا  خمتلفة”،  تكتيكات 
يقودها  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  ت��ك��ون 

متكافئة للجميع.
و���ض��دد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى اأن روب��ل��ي هو 
امل�����ض��وؤول ع��ن الن��ت��خ��اب��ات وقيادة 
النتقالية،  امل���رح���ل���ة  يف  ال���ب���لد 
ال�ضت�ضاري  املجل�ص  اجتماع  واأن 

ال��وط��ن��ي ع��ق��د اأم�������ص الث���ن���ني يف 
مقدي�ضو كما هو خمطط لت�ضحيح 

م�ضار النتخابات.
وال�ضعب  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ودع����ا 
معا  “العم�������ل  اإىل  ال�����ض��وم��ايل 
ي�ض����كلون  ال���ذي���ن  الأف�������راد  ���ض��د 
الدولة  وبن�������اء  لل�ض���لم  تهديًدا 
ح����دوث  لتجنب  ال�ضوم�������ال؛  يف 
يف  واأم��ن��ي�����������������ة  �ض������يا�ضية  اأزم��������������ة 

البلد«.

وبالتايل  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة،  ل���لأو����ض���اع 
ا�ضتمرار الو�ضع على ما هو عليه، 
ي�ضعى  ال��ذي  ه��دف فرماجو  وه��و 

اإليه لل�ضتمرار بال�ضلطة.
ملوقع  ال����دي����ن  حم���ي���ي  واأ�������ض������اف 
اأنه ل يوجد  “�ضكاي نيوز عربية”، 
خ��ي��ار اآخ����ر ���ض��وى ت�����ض��ري��ع عملية 
خمططات  واإف�����ض��ال  الن��ت��خ��اب��ات 
الرئي�ص والدولة العميقة، وهو ما 
تعهد به روبلي بدعم من املجتمع 

الدويل وروؤ�ضاء الوليات.
واأو�ضح اأن هناك تخوفات �ضومالية 
الن���ت���خ���اب���ات، وعلى  ����ض���رق���ة  م����ن 
للمحاولت  ال��ت�����ض��دي  احل��ك��وم��ة 
الإقليمية والدولية، وعدم ال�ضماح 
ب���ال���ت���دخ���ل ب���ه���ا وت��وج��ي��ه��ه��ا نحو 
ا�ضتمرار  بغية  بعينهم  مر�ضحني 

حتقيق م�ضاحلهم يف البلد.
يرغبون يف  ال�ضوماليني  اأن  واأك��د 
خا�ضة  و�ضاملة،  �ضلمية  انتخابات 
اأن ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات ه��ي الأك���ر 
املا�ضية،  ال�����ض��ن��وات  خ���لل  اأه��م��ي��ة 
للمعركة  فرماجو  خ�ضارة  متوقعا 
روبلي،  م���ع  احل��ال��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
بحكم  مفو�ص  الأخ���ري  اأن  خا�ضة 
القانون بقيادة املرحلة النتقالية.

جداول  ث��لث��ة  ال�ضابق  يف  واأق����رت 
الفيدرالية  ل��لن��ت��خ��اب��ات  زم��ن��ي��ة 
29 ي��ول��ي��و، ث��م ت��ع��ر امل�ضار  م��ن��ذ 
حتى اليوم و�ضط �ضغوط خارجية 
وداخ���ل���ي���ة لإن����ه����اء ح���ال���ة ال���ف���راغ 

الد�ضتوري.

»فاغرن« يف مايل.. احلكومة تنفي والغرب ي�ضكك
•• باماكو-وكاالت

خ��رج��ت احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��ة ل���رتد ع��ل��ى اأن��ب��اء ان��ت�����ض��ار عنا�ضر م��ن جمموعة 
هذه  �ضحة  ع��دم  ر�ضمي  بيان  يف  لتوؤكد  اأرا�ضيها،  على  الرو�ضية  “فاغر” 
15 دول��ة عن متركز  اإع��لن  الأن��ب��اء. وج��اء تعليق م��ايل الر�ضمي، رّدا على 

قوات “فاغر” الرو�ضية يف مايل.
ب�ضاأن  املزاعم  لهذه  ر�ضميا  نفيا  تقدم  اإنها  بيانها،  باماكو يف  وقالت حكومة 

انت�ضار مزعوم لعنا�ضر من �ضركة اأمنية خا�ضة يف مايل.
الإفريقي،  ال�ضاحل  الإره��اب يف  ت�ضارك يف حماربة  15 دولة غربية  وكانت 
مايل،  يف  الرو�ضية  “فاغر”  عنا�ضر  انت�ضار  ب��دء  م�ضرتك،  بيان  يف  اأدان���ت 

وذلك بعد اأيام من فر�ص الحتاد الأوروبي عقوبات على املجموعة.
امل��ا���ض��ي، عملية  يونيو  فرن�ضا منذ  فيه  ال���ذي جت��ري  ال��وق��ت  ذل��ك يف  ج��اء 

اإعادة متو�ضع لقواتها الع�ضكرية عرب مغادرة ثلث قواعد يف �ضمال مايل، 
�ضنوات   9 وذل��ك  فا�ضو،  وبوركينا  النيجر  قرب  وميناكا  غاو  على  والرتكيز 

ق�ضتها القوات الفرن�ضية يف منطقة ال�ضاحل.
وتعترب باري�ص وجود عنا�ضر “فاغر” يف مايل “غري من�ضجم” مع ا�ضتمرار 
اليوم  “نلحظ  الفرن�ضيني. وقال م�ضدر حكومي فرن�ضي:  انت�ضار اجلنود 
نقل ع�ضكرية  بوا�ضطة طائرات  الأر���ص عمليات مناوبة جوية متكررة  على 
تعود اإىل اجلي�ص الرو�ضي، ومن�ضاآت يف مطار باماكو تتيح ا�ضتقبال عدد كبري 
“زيارات منتظمة  اأي�ضا  اأنه يلحظ  امل�ضدر  واأ�ضاف  “فاغر«.  من عنا�ضر 
رو�ص  جيولوجيا  لعلماء  واأن�ضطة  لباماكو  “فاغر”  من  ك��وادر  بها  يقوم 
ال�ضيا�ضية بجامعة  العلوم  اأ�ضتاذ  املجموعة«. ويقول   معروفني بقربهم من 
اإن  عربية”:  ن��ي��وز  “�ضكاي  مل��وق��ع  ت�ضريح  يف  كانتي  م���ادي  م��ايل  يف  مب��اك��و 
يرجع  “فاغر”،  بعنا�ضر  لل�ضتعانة  م��ايل  يف  احلاكمة  ال�ضلطات  اجت��اه 

القواعد  واإخ��لء  ال�ضاحل الإفريقي  لقرار فرن�ضا بتخفي�ص عدد قواتها يف 
الع�ضكرية الثلثة يف �ضمال مايل “تي�ضاليت وكيدال ومتبكتو«.

واأ�ضاف كانتي اأن من بني الأ�ضباب التي اأدت اإىل ال�ضتعانة بعنا�ضر “فاغر”، 
اأ�ضيمي غويتا،  النتقايل  الرئي�ص  بقيادة  الع�ضكري يف مايل  املجل�ص  اأن  هي 
“اإيكوا�ص”،  اإف��ري��ق��ي��ا  غ��رب  ل���دول  الق��ت�����ض��ادي��ة  املجموعة  ق���ادة  م��ع  و���ض��ل 
لطريق م�ضدود ب�ضاأن حتديد موعد لنهاية الفرتة النتقالية، وو�ضع جدول 

زمني لإجراء النتخابات الرئا�ضية.
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف ال��وق��ت ال���ذي ت��ده��ورت فيه ال��ع��لق��ات ب��ني فرن�ضا 
و�ضريكتها التاريخية مايل اإثر انقلبني ع�ضكريني �ضهدتهما باماكو خلل 
الع�ضكري يف  باإعادة تنظيم وجودها  باري�ص تعهدت يف يونيو  �ضهور. وكانت 
منطقة ال�ضاحل، ل �ضيما من خلل اإخلء قواعدها الثلث يف اأق�ضى �ضمال 
مايل لرتكيز قواتها قرب احلدود مع كل من النيجر وبوركينا فا�ضو. وتن�ص 

خطة فرن�ضا على خف�ص عدد قواتها من خم�ضة اآلف ع�ضكري حالياً اإىل نحو 
2500 اإىل 3000 بحلول عام 2023.

م���ايل، عبد اهلل ميغا، يف  ال�ضيا�ضي م��ن  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
عملية  انتهاء  باري�ص  اإع���لن  اإن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  ت�ضريحات 
“برخان” ل يعني نهاية الوجود الفرن�ضي يف منطقة ال�ضاحل ب�ضفة عامة 
القوات  ل�ضرتاتيجية  ت�ضكيل  اإع���ادة  ه��و  ول��ك��ن  خا�ضة،  ب�ضفة  م��ايل  يف  اأو 

الفرن�ضية املنت�ضرة يف املنطقة.
درا�ضة  ال�ضرتاتيجية،  وال��درا���ض��ات  لل�ضت�ضارات  “فارو�ص”  مركز  ون�ضر 
الإره���اب يف  احل��رب على  20 عاما على  م��رور  بعد  اأفريقيا  الو�ضع يف  عن 
اإفريقيا، اأو�ضحت اأن عام 2021 �ضهد ترتيبات جديدة من القوى الدولية 
للن�ضحاب الع�ضكري من القارة الإفريقية، وبالفعل بداأت القوات الفرن�ضية 

املمثلة يف قوة “برخان” يف الن�ضحاب من مواقعها يف �ضمال مايل.
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

ك�ضف املوؤمتر ال�ضحايف لتحالف دعم 
ال�ضرعية يف اليمن، بالأدلة والرباهني 
القاطعة، خ�ضوع امليلي�ضيات احلوثية 
للقرار الإي����راين، وخ���رباء ح��زب اهلل 
الذين ي�ضريون دفة احلرب  اللبناين 
عربية  ���ض��ح��ف  وح�����ض��ب  ال���ب���لد.  يف 
�ضادرة اأم�ص الثنني توؤكد التطورات 
امليدانية، اإ�ضرار حتالف دعم ال�ضرعية 
التعامل  اليمن على تغيري قواعد  يف 
مع امليلي�ضيا احلوثية، بعد تاأكيده اأن 

ا�ضتهداف املدنيني خط اأحمر.

اهرتاء وتفكك
�ضحيفة  ق���ال���ت  ال�������ض���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
التي  الدامغة  الأدل��ة  اإن  “الريا�ص” 
ا�ضتخدام  ت��وؤك��د  ال��ت��ح��ال��ف،  ك�ضفها 
ميلي�ضيا احلوثي الطائرات دون طيار 
من قاعدة الديلمي اجلوية وا�ضتخدام 
م����ط����ار ����ض���ن���ع���اء ال���������دويل لإط������لق 
ال�ضعودية  على  البال�ضتية  ال�ضواريخ 
ب��اأي��ٍد اإي��ران��ي��ة وبيد خ��رباء م��ن حزب 
ال�ضحيفة  واأو���ض��ح��ت  اللبناين.  اهلل 
من  “ميلك  اأن���ه  التحالف  ع��ن  ن��ق��ًل 
ما  وال�ضواهد  واملعلومات  التفا�ضيل 
يوؤكد الت�ضاد والختلف الذي يعي�ضه 
اه��رتاء وتفكك، وقال  احلوثيون من 
يف  �ضيكون  عنها  الك�ضف  اإن  املتحدث، 
ثمة  اأن  والأج����م����ل  امل���لئ���م.  ال���وق���ت 
ل�ضرورة  وا�ضت�ضعاراً  اإيجابياً  تعاوناً 
وتوافق  امليلي�ضيا  ه��ذه  على  الق�ضاء 

الطائ�ضة  �ضلوكياتها  ح���ول  ال�����روؤى 
غري امل�ضوؤولة، وهو ما تبلور يف تعاون 
مع الأ�ضدقاء والأمم املتحدة، �ضيكون 
القيادات  اأ�ضماء من  من خلل و�ضع 
احلوثية على قوائم الإرهاب، وكذلك 
عر�ضها على جلنة اخل��رباء اخلا�ضة 

باليمن«.

ُن�سامح ول نن�سى 
البحرينية  “الوطن”  �ضحيفة  يف 
نقل وليد �ضربي، عن املتحدث با�ضم 
حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن اأم�ص 
“ن�ضامح ول نن�ضى، واإن  الأول الأحد 
الكاتب،  واع��ت��رب  اأوجعنا”،  غ�ضبنا 
ت�ضكل  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  “لذلك  اأن����ه 
للتحالف  النوعية  اجلوية  ال�ضربات 
امل�ضروعة  الع�ضكرية  الأه����داف  �ضد 
العا�ضمة  يف  احل��وث��ي��ني  للمتمردين 
اإ�ضرتاتيجية  حت���ول  ن��ق��ط��ة  ���ض��ن��ع��اء 
انتهاكات  على  رداً  وذل��ك  احل���رب،  يف 
املدنيني  على  املتمردين  واع���ت���داءات 
ال�ضعودية”،  يف  اأو  ال��ي��م��ن  يف  ���ض��واء 
امل�ضور  “الت�ضجيل  ك�ضف  بعد  خا�ضًة 
كيفية  املالكي  العميد  عر�ضه  ال���ذي 
للمتمردين  توجيه خ��رباء ح��زب اهلل 
ا�ضتخدام  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  وت���دري���ب���ه���م 
اأحد  اأن  وكيف  واملتفجرات  الأ�ضلحة 
يعطي  الإره������اب������ي  احل�������زب  خ�������رباء 
اإره��اب��ي��ي احلوثي  ت��وج��ي��ه��ات��ه لأح����د 

ب���امل���ع���ل���وم���ات احل�������ض���ري���ة، واأم����اك����ن 
وبع�ص  احلوثية،  ال��ق��ي��ادات  حت��رك��ات 
اجتماعات  كانت يف  ال�ضخ�ضيات  هذه 
ب��ظ��ه��ران اجلنوب،  ���ض��ع��ودي��ة  ح��وث��ي��ة 
اخلارجية  وزارة  يف  تعمل  وبع�ضها 
الثورية  اللجان  واأخ��رى يف  احلوثية، 
مهدي  مكتب  يف  وبع�ضها  احل��وث��ي��ة، 
اأبي  تلقي  يف  كانت  وامل��ف��اج��اأة  امل�ضاط 
املبا�ضرة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  احل���اك���م  ع��ل��ي 
م���ن ح���زب اهلل الإي�������راين، ب��ي��ن��م��ا هو 
دعًما  ليطلب  ال��ق��ب��ائ��ل  ب��ني  ي��ت��ح��رك 
وحت�����ض��ي��دا م���ن اأب��ن��ائ��ه��ا ل��ل��دف��اع عن 
اأن  يك�ضف  والفيديو  و�ضيادته،  اليمن 
اإيرانية،  اأداة  جم���رد  ه��م  احل��وث��ي��ني 
اأن��ه��ا ج��زء كبري  وه���ذه الأدل���ة اأعتقد 
من معلومات لدى التحالف العربي، 

وقد بداأ بتعرية امليلي�ضيا احلوثية«.
ا�ضرتاتيجية  م��ن  الآخ����ر  ال�����ض��ق  ويف 
التغيري يف التعامل مع امللف اليمني، 
عمل   التحالف  اإن  ال�ضحيفة،  ق��ال��ت 
ال�ضيا�ضي  ب���امل�������ض���ار  ال����دف����ع  “على 
ال�ضرعية  مع�ضكر  يف  والق��ت�����ض��ادي 
م���ن خ���لل دع���م احل��ك��وم��ة املعرتف 
القت�ضادي  اجل���ان���ب  يف  دول���ي���ا  ب��ه��ا 
واإحياء اتفاق الريا�ص عرب تفاهمات 
املناه�ضة  وامل���ك���ون���ات  الأط������راف  م���ع 
باتفاق  العمل  ل�ضتئناف  للحوثيني 
الريا�ص املوقع بني املجل�ص النتقايل 
اإطار  يف  اليمنية  وال�ضرعية  اجلنوبي 

اأذربيجان وطائرات »هاروب« 
ودخ����ل����ت اإي���������������ران واأذرب�����ي�����ج�����ان يف 
اأكتوبر )ت�ضرين الأول(  مواجهة يف 

املطلوب رقم  اأب��و علي احل��اك��م،  وه��و 
5 على قوائم الإرهاب لدى التحالف، 
اأهمية مدينة احلديدة،  وحديثه عن 
جنوب البلد، من اأجل �ضمان و�ضول 

الدعم للم�ضلحني«.
ا�سرتاتيجية جديدة

اللندنية  “العرب”  ���ض��ح��ي��ف��ة  اأم�����ا 

املوؤمتر ال�ضحايف  “اأهم ما ورد يف  اإن 
العربي،  التحالف  با�ضم  للمتحدث 
م�ضادر  وج��������ود  ع�����ن  ال���ك�������ض���ف  ه�����و 
الهرم  داخ��ل  للتحالف  ا�ضتخباراتية 
واأ�ضاف  احلوثية،  للجماعة  القيادي 
اأربع  “وفًقا للمعلومات هناك تقريًبا 
التحالف  مت��د  ال��ت��ي  ه��ي  �ضخ�ضيات 

ال�ضرعية  دع��م  حتالف  اأن  فاأو�ضحت 
يف اليمن، ك�ضف ملمح ا�ضرتاتيجية 
قوامها  ال���ي���م���ن  ح�����رب  يف  ج����دي����دة 
امليلي�ضيا  ���ض��د  ال��ع�����ض��ك��ري  الت�ضعيد 

احلوثية.
املتحدث  ت��ل��وي��ح  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
احلماية  “باإ�ضقاط  التحالف  با�ضم 

ا�ضتخدامه  يتم  م��دين  موقع  اأي  عن 
من قبل احلوثيني لأغرا�ص ع�ضكرية 
يف اإ�ضارة اإىل اعتزام التحالف موا�ضلة 
احلوثيني  ���ض��د  الع�ضكرية  عملياته 

خلل الفرتة القادمة«.
الباحث  قال  ل�”العرب”  ويف ت�ضريح 
الطاهر  حم��م��ود  اليمني  ال�ضيا�ضي 

•• وا�شنطن-وكاالت

الأمريكية  “فورب�ص”  جملة  قالت 
�ضاحة  اأ���ض��ب��ح  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  اإن 
طيار،  دون  ال���ط���ائ���رات  ب���ني  ح����رب 
ُت�ضتخدم  التي  املُقاتلة  وال��ط��ائ��رات 
اأثبتت  ب��ع��دم��ا  خ��ا���ض��ة  مل��واج��ه��ت��ه��ا، 
تكفي”  “ل  اأنها  اجلوية  الدفاعات 
ملواجهة مثل هذا ال�ضلح. ويف بداية 
اإي�����دون، الباحث  م��ق��ال��ه، ذك���ر ب���ول 
الع�ضكرية  ال�����ض��وؤون  يف  املتخ�ض�ص 
وال�ضيا�ضة لل�ضرق الأو�ضط،  بهجوم 
على   ،2019 �ضبتمرب)اأيلول(   14
يف  النفطية  وخري�ص  بقيق  من�ضاآت 

اإيران  اأن  ُيعتقد  ال���ذي  ال�ضعودية، 
 17 ا���ض��ت��غ��رق  وال����ذي  وراءه،  ك��ان��ت 
دقيقة فقط، وكلف حوايل مليوين 

دولر. 
�سعف “باتريوت«

وقال اآرام نركيزيان، املدير امل�ضارك 
لربنامج العلقات املدنية الع�ضكرية 
م���رك���ز  يف  ال����ع����رب����ي����ة  ال�����������دول  يف 
ملوقع  الأو�ضط،  لل�ضرق  “كارنيغي” 
“ديفن�ص نيوز” يف نوفمرب)ت�ضرين 
باك-2  “اأنظمة   :2019 ال��ث��اين( 
مل  باتريوت،  �ضاروخ  من  وباك-3، 
لعرتا�ص  ال�����ض��ع��ودي��ة  يف  ت��ت��م��رك��ز 
الرتفاع  منخف�ضة  ك��روز  �ضواريخ 

للإفلت  الأر������ص،  ُت��ع��ان��ق  ال��ت��ي  اأو 
من الرادار، اأو الطائرات دون طيار 
ال�����ض��غ��رية وم��ن��خ��ف�����ض��ة الرت����ف����اع، 
غريها«.  اأو  م�����ض��لَّ��ح��ة  ك��ان��ت  ����ض���واًء 
ال��ط��ائ��رات دون  اأن  املجلة  واأ���ض��اف��ت 
ا�ضتغلل  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ك��ان��ت  ط��ي��ار 
الت�ضاري�ص لإخفاء حتركاتها. وقال 
الدفاع  م��ن جامعة  رو����ص  دي  دي��ف 
رويرتز  لوكالة  بوا�ضنطن  الوطني 
الهجوم:  م����ن  ق�����ض��ري  وق�����ت  ب���ع���د 
اجلوي  ال���دف���اع  رادارات  “معظم 
للتهديدات  م�����ض��م��م��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال��ت��ي حت��ل��ق ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات عالية 
“حُتّلق  واأ���ض��اف  ال�����ض��واري��خ«.  مثل 

ارت��ف��اع منخف�ص  على  حتلقان   ”2
احل����ي����ة.  ب�����ال�����ذخ�����رية  يف مت�����ري�����ن 
هدفاً،  “اإف-5”  الطائرة  واأطلقت 
الفور  على  “ميغ-29”  والطائرة 
اآر-73”  “فيمبل  �ضواريخها  اأح��د 
ال�ضاروخ جو-جون الذي يبحث عن 
الهدف  ه��ذا  ودم���ر  ح����رارة،  م�ضدر 

على الفور.
ال����ه����دف من  اإن  ق�����ال  اأن������ه  ورغ������م 
وا�ضح”،  غ��ري  ي���زال  “ل  ال��ت��م��ري��ن 
اأن القوات اجلوية  اإي��دون رجح  فاإن 
الإيرانية كانت تتدرب على مواجهة 
ال��ت��ي حتلق  ال��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار، 

على ارتفاع منخف�ص.

����ض���واري���خ ك�����روز وال���ط���ائ���رات دون 
ولذلك  الأر����ص،  من  بالقرب  طيار 
ل ميكن روؤيتها ب�ضبب الت�ضاري�ص. 
�ضغرية  ط���ي���ار،  دون  وال����ط����ائ����رات 
جداً ول ب�ضمة حرارية لها تدركها 

معظم الرادارات«.
املُقاتلت  اأن  رغم  اإنه  املجلة  وقالت 
يف دوريات جوية قتالية على ارتفاع 
الطريقة  ت���ك���ون  ق����د  م��ن��خ��ف�����ص، 
ال���وح���ي���دة ل��ك�����ض��ف ع����ن م���ث���ل هذه 
بطريقة  وم��واج��ه��ت��ه��ا  ال��ت��ه��دي��دات 
اأن ا�ضتخدامها امل�ضتمر  اإل  منا�ضبة، 

“اأمر متعذر«.
اإ�ضرائيل،  اأنه، حتى  املجلة  واأ�ضافت 

ال���ت���ي مت���ل���ك ع���ل���ى الأرج��������ح نظام 
ال���دف���اع اجل����وي الأك�����ر ت��ق��دم��اً يف 
ال���ع���امل، ل مي��ك��ن��ه��ا ع��ل��ى م���ا يبدو 
اأر�ضية  اأنظمة  على  كلياً  الع��ت��م��اد 
الطائرات  دون  الطائرات  لكت�ضاف 

املعادية والدفاع عن نف�ضها �ضدها.

اإيران والت�سدي
 لهجمات امل�سريات

ويف اإيران اأي�ضاً، ظهر مقطع فيديو 
اأكتوبر)ت�ضرين  يف  م�������وؤرخ،  غ���ري 
ُيظهر  ت��دري��ب��ي  ل��ت��م��ري��ن  الأول(، 
طائرة اإيرانية من طراز “ميغ-29 
اإيه فلكروم” وطائرة “اإف-5 تايغر 

ا�ضرتاتيجية جديدة ملواجهة امل�ضروع 
الإيراين يف اليمن«.

 حرب حزب اهلل
قال  الأو�ضط”  “ال�ضرق  �ضحيفة  يف 
اليمن،  “حرب  اإن  ال��ذاي��دي،  م�ضاري 
ه��ي ح��رب اإي����ران، واحل��ر���ص الثوري، 
امليلي�ضيات  بع�ص  ورمب��ا  اهلل،  وح��زب 
العراقية التابعة لإيران، وغريها من 
العاملية”  اخلميني  النظام  ع�ضابات 
حلزب  خ��ا���ض��ة  “حرب  اأن��ه��ا  م�ضيفاً 
اهلل اللبناين، ويكفي اأن نتذكر خطبة 
ح�ضن ن�ضر اهلل التي فاخر فيها علناً 
اأ�ضرف  باأّن عمله يف حرب اليمن، هو 
عمل قام به يف حياته، حتى ادعاءاته 
اإ�ضرائيل«.  م���ن  ل��ب��ن��ان  حت��ري��ر  ع���ن 
اليمن  يف  “العدو  ال��ك��ات��ب  وُي�����ض��ي��ف 
هو احلر�ص الثوري الإيراين وممثله 
حرب  وه����ي  اهلل،  ح����زب  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
حقيقية، تهون عندها كل العتبارات، 
هذا لتذكري بع�ص متحذلقة ال�ضا�ضة 
املواجهة  تهوين  يريد  لبنان ممن  يف 
اأنها  ع��ل��ى  م�������ض���دداً  ح����زب اهلل”  م���ع 
ويكفي  ال��ك��ل��م��ة،  م��ع��ن��ى  ب��ك��ل  “حرب 
ول���و ���ض��ري��ع��اً ال��ت��ذك��ري ب��ه��ذه الأرق����ام 
التحالف  م����وؤمت����ر  يف  وردت  ال���ت���ي 
اأم�ص، فميلي�ضيات احلوثي ا�ضتهدفت 
و430  م�����ض��رّية  ب�851  ال�����ض��ع��ودي��ة 
ميلي�ضيا  اأطلقتها  بالي�ضتياً  �ضاروخاً 
ال�ضعودية...هذه  ب���اجت���اه  احل���وث���ي 
ح��رب ُكتبت وه��ي ُك���ره... ول ب��د من 
ك�ضر الهجوم الإيراين... هذه ق�ضية 

الق�ضايا«.

باكو  ط���ه���ران  ط��ال��ب��ت  اإذ  امل���ا����ض���ي، 
الوثيقة  الدفاعية  علقاتها  بقطع 

مع اإ�ضرائيل.

�ضحف عربية: حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن... يخرتق الهرم القيادي للحوثيني

فورب�ض: ال�ضرق الأو�ضط �ضاحة حرب بني املقاتالت والطائرات دون طيار

اأنباء عن مقاطعة احلريري لالنتخابات النيابية املقبلة 
•• بريوت-وكاالت

انتخابات  يف  مت  بعدما  الثانية،  ب��ريوت  دائ��رة  يف  بعد  النتخابي  امل�ضهد  يت�ضح  مل 
2018 تق�ضيم العا�ضمة اإىل دائرتني، اأوىل ذات اأكرية م�ضيحية وثانية ذات اأكرية 
م�ضلمة، حيث يرتقب املعنيون بالنتخابات يف هذه الدائرة ما �ضيكون عليه القرار 
النهائي لتيار امل�ضتقبل ورئي�ضه �ضعد احلريري. وك�ضفت م�ضادر لبنانية ل�ضحيفة 
“ال�ضرق الأو�ضط” اأن احلريري يتجه لإعلن قرار عدم تر�ضحه للنتخابات قريباً، 
وهو قرار اأبلغه ملقربني منه، حتى اأن خياره �ضيكون دعم لوائح انتخابية يف الكثري 
من املناطق وعدم خو�ص ال�ضتحقاق املرجح اأن يح�ضل يف مايو -اأيار املقبل بلوائح 
اأنه ل كلم عن  “املوقف احلايل هو  اإن  التيار قالت  اأن م�ضادر يف  اإل  “امل�ضتقبل«. 

مو�ضوع النتخابات قبل دعوة الهيئات الناخبة وعودة الرئي�ص احلريري«.

فرن�ضا حتتجز فرن�ضيا-�ضوريا متورطا باأ�ضلحة كيميائية 
•• باري�س-اأ ف ب

التواطوؤ يف جرائم �ضد  ال�ضبت تهمة  وجهت يف باري�ص 
اعتقل  فرن�ضي-�ضوري  اإىل  ح��رب  وج��رائ��م  الإن�ضانية 
ميلكها  �ضحن  �ضركة  ع��رب  دم�ضق  ب��ت��زوي��ده  لل�ضتباه 
اأ�ضلحة  لت�ضنيع  ب��ع�����ض��ه��ا  ا���ض��ت��ع��م��ال  مي��ك��ن  م��ك��ّون��ات 
كيميائية، يف انتهاك للحظر الدويل للأ�ضلحة املفرو�ص 
على �ضوريا. وهذه املرة الأوىل التي يوجه فيها اتهام يف 
حتقيق يف فرن�ضا ل�ضبهات يف دعم جي�ص الرئي�ص ب�ضار 

الأ�ضد، وفق م�ضدر مطلع.
واملتهم الذي مل تك�ضف هويته وهو مولود عام 1962 
ويقيم يف اخلارج، اأوقف يف جنوب فرن�ضا، وفق ما علمت 

وكالة فران�ص بر�ص من امل�ضدر نف�ضه م�ضيفا “عاد اإىل 
فرن�ضا مع اأ�ضرته لتم�ضية عطلة الأعياد«.

الأحد  ب��ر���ص  فران�ص  لوكالة  ق�ضائي  م�ضدر  واأو���ض��ح 
اأنه يف نهاية فرتة احتجازه لدى ال�ضرطة، وجهت اإليه 
والتواطوؤ  الإن�ضانية  “التاآمر لرتكاب جرائم �ضد  تهم 
حرب”  جرائم  يف  والتواطوؤ  الإن�ضانية  �ضد  جرائم  يف 

وو�ضع رهن احلب�ص الحتياطي.
وذكر امل�ضدر اأن الوقائع التي يلحق الفرن�ضي ال�ضوري 
2011 مع تفجر  اآذار/م��ار���ص  ب��داأت يف  على خلفيتها 
الثاين/يناير  كانون  حتى  وا�ضتمرت  �ضوريا،  يف  احلرب 

2018 وحزيران/يونيو 2019 بح�ضب اجلرائم.
واأ�ضاف “نتهم هذا الرجل باأنه �ضارك من خلل �ضركة 

املتحدة،  العربية  والإم����ارات  فرن�ضا  يف  م��ق��رات...  لها 
النظام  تتبع  خمتلفة  ر�ضمية  ملوؤ�ض�ضات  م��واد  توفري  يف 

ال�ضوري م�ضوؤولة عن اإنتاج اأ�ضلحة غري تقليدية«.
نظام  ل��دع��م  ب�����ض��ائ��ع  �ضحنت  ال�����ض��رك��ة  اأن  يف  وي�ضتبه 

الرئي�ص ب�ضار الأ�ضد يف انتهاك للحظر الدويل.
واأورد امل�ضدر املقرب من امللف اأن من بني املكونات التي 
اأ�ضلحة  ت�ضنيع  يف  ا�ضتخدمت  تكون  قد  عنا�ضر  وّفرها 

كيميائية.
ب����داأت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ح���ول امل��ت��ه��م يف ف��رن�����ض��ا ع��ن��دم��ا مت 
اإدراجه يف العام 2016 مع �ضركة ال�ضحن التي ميلكها 
على القائمة ال�ضوداء للخزانة الأمريكية امل�ضوؤولة عن 

العقوبات املالية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28 دي�شمرب 2021 العدد 13428

ايان  �ضياندا   / املدعو  فقد 
مثومبينى ، جنوب افريقيا   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )04975033A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0589660519

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / حممد رخيم 
باك�ضتان     ، دي�����ن  ���ض��ع��ي��دا 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )9340864AF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

    0544708216

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / حممد را�ضد 
حممد �ضليمان ، بنغلدي�ص   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )0086258EA( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

    0507362587

فقدان جواز �ضفر

حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع�������������ادل ف�����ه�����م�����ى حم����م����ود 
اجلن�ضية  م�ضر     ، القطان 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )22200340A(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0505378066 

فقدان جواز �ضفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

الدويل جا�ضم  امل�ضاعد  �ضارك احلكم 
اآل علي مع طاقم التحكيم الذي اأدار 
وفيتنام  ت��اي��لن��د  منتخبي  م���ب���اراة  
اأم�ص يف الدور ن�ضف النهائي لبطولة 
ك��اأ���ص ���ض��وزوك��ي ل����دول ج��ن��وب �ضرق 
�ضنغافورة  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  اآ���ض��ي��ا، 
 1 اإىل  دي�����ض��م��رب   5 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل. وك���ان ال����دويل جا�ضم 
مباريات  اإدارة  يف  ���ض��ارك  ق��د  علي  اآل 
وظهر  البطولة،  يف  املجموعات  دور 
اختياره  يف  ���ض��اه��م  مم��ي��ز  مب�����ض��ت��وى 
وتكليفه �ضمن اأطقم حتكيم مباريات 

اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�ضف  ال����دور 
بنظام الذهاب والإياب.

•• الذيد-الفجر:

ال�ضيخ  ال�ضمو  توج مهرجان �ضاحب 
ل�ضباق  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
الفائزين  الإب����ل،  وم��زاي��ن��ة  ال��ه��ج��ن 
احلقايق  ل���ف���ئ���ة  الإب���������ل  مب����زاي����ن����ة 
امل���ح���ل���ي���ات، ���ض��م��ن اأرب����ع����ة اأ�����ض����واط 
خ�ض�ص لها 40 جائزة قيمة، و�ضط 
م�ضاركات مميزة من ملك الإبل يف 

الإمارات ودول اخلليج.
ح�����ض��ر اإع����لن ن��ت��ائ��ج ع��ب��ي��د خلفان 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي، 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  وامل�ضاريع 
وعدد  باأبوظبي،  الثقافية  والربامج 
م��ن ك��ب��ار م��لك الإب���ل يف الإم����ارات 

ودول اخلليج.
امل��زاي��ن��ة يف �ضوط  ن��ت��ائ��ج  واأ����ض���ف���رت 
حقايق  �ضرايا لأبناء القبائل، عن فوز 

" بنت �ضوغان" ملالكها على خمي�ص 
باملركز  امل��ن�����ض��وري  ال�����ض��دي  حم��م��د 
الثاين  ب��امل��رك��ز  ج���اءت  فيما  الأول، 
حممد  ���ض��امل  مل��ال��ك��ه��ا  الظفرة"   "
املركز  املن�ضوري،  بوعوانه  اهلل  عبد 
ح�ضني  ملالكها  �ضواهني"   " ال��ث��ال��ث 
�ضامل ح�ضني �ضعيل  الهاجري، املركز 
" عقوبة" ملالكها �ضفر غامن  الرابع 
نا�ضر الهاجري، ويف املركز اخلام�ص 
حممد  �ضالح  ملالكها  �ضواهني"   "

�ضعيد حممد العامري.
حمليات  ت����لد  ح��ق��اي��ق  ����ض���وط  ويف 
املركز  على  ح�ضلت  القبائل،  لأب��ن��اء 
الأول "ميا�ضة " ملالكها  علي حممد 
علي مر�ضد املرر، فيما جاءت باملركز 
احمد  مل��ال��ك��ه��ا   "الغزيل"  ال���ث���اين 
ويف  القبي�ضي،  �ضيف  خليل  ابراهيم 
"فعايل" ملالكها  علي  الثالث  املركز 

املركز  املن�ضوري،  هياي  عبيد  �ضامل 
"الذاير" ملالكها  عبدالعزيز  الرابع 
حممد عاي�ص علي القحطاين، ويف 
املركز اخلام�ص "ال�ضاهينية" ملالكها 
م����ب����ارك ع����ب����داهلل حم���م���د م���ب���ارك 

الر�ضدي.
اأما يف �ضوط حقايق �ضرايا حمليات 
لأبناء القبائل )املخ�ض�ص لإبل اأبناء 
الأول  باملركز  ف��ازت  فقد  املنطقة(، 
عبيد  �ضعيد  جمعه  ملالكها  "حلوه" 
ال��ع��ل��ي��ل��ي، ف��ي��م��ا ج����اءت باملركز  ب���در 
الثاين " ثروة" ملالكها حممد �ضامل 
املركز  ع���ل���ي،  اآل  ���ض��م��ي��ط  ب���ن  ع��ل��ي 
�ضيف  عبيد  " وعد" ملالكها   الثالث 
را�ضد الرايحي العليلي، املركز الرابع 
"�ضناق" ملالكها  حممد عبيد حممد 
املركز اخلام�ص  املزروعي، ويف  را�ضد 
عبداهلل  حم��م��د  مل��ال��ك��ه��ا  "جباره" 

حممد ح�ضن اليماحي.
وذهب املركز الأول يف �ضوط حقايق 
القبائل،  لأب���ن���اء  اأ���ض��اي��ل  م��ه��ج��ن��ات 
�ضيف  �ضامل  "الرام�ضة" ملالكها  اإىل  
باملركز  ج��اءت  فيما  املقبايل،  حممد 
����ض���اري  مل���ال���ك���ه���ا  "جنود"  ال����ث����اين 
املن�ضوري،  ���ض��اري  حم��م��د  م��ع��ي��وف 
ملالكها   "خلبة"  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 
املركز  الهاجري،  نا�ضر  غ��امن  �ضفر 
حممد  " الذيبه" مل��ال��ك��ه��ا   ال���راب���ع 
املن�ضوري،  ب��امل��ر  ب��اخل�����ض��واين  ع��ل��ي 
ويف املركز اخلام�ص "غزلن" ملالكها 
عبيد ثعيلب احلاي غامن املزروعي.

دع����م �ضاحب  ي��ث��م��ن��ون  م�������ض���ارك���ون 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 

نهيان للمهرجان وملك الإبل
اللقايا  ���ض��وط  يف  امل�����ض��ارك��ني  ث��م��ن 
حمليات  ال���ق���ب���ائ���ل  لأب����ن����اء  ����ض���راي���ا 

املنطقة(  اأب���ن���اء  لإب�����ل  )امل��خ�����ض�����ص 
ال�ضمو  املهرجان �ضاحب  راع��ي  دعم 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ل���ل���ق���وات امل�������ض���ل���ح���ة،  ال����لحم����دود 
للمهرجان ب�ضكل عام  ومللك الإبل 

ب�ضكل خا�ص.
الكتبي  ���ض��ع��ي��د  ب����ن  حم���م���د  وق������ال 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ورع����اي����ة  دع����م  اإن 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
ثقافة  تعزيز  يف  ت�ضاهم  للمهرجان، 
الهتمام بالإبل يف املنطقة، وت�ضجع 

ال�ضللت  اقتناء  على  الإب��ل  ُم��لك 
اأثلجت  ال���دورة  ه��ذه  واأن  الأ�ضيلة،  
احلما�ص  ومنحتهم  امل���لك  ���ض��دور 
الكبري للدفع باأجمل ما ميلكون من 
الفائدة  وحت��ق��ي��ق  للمناف�ضة  الإب����ل 
وهو ما ينعك�ص على تطوير وتنمية 
الإب���ل ويحقق  م��ن  الوطنية  ال���روة 
�ضيف  واأك��د  امل��لك.  الفائدة جلميع 
الإب��������ل يف  م���زاي���ن���ة  اأن  اخل�����اط�����ري 
دولة  قيادة  اهتمام   توؤكد  املهرجان 
بالرتاث  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال���ث���ق���ايف الأ����ض���ي���ل وح��ر���ض��ه��ا على 

والأحفاد  ل��لأب��ن��اء  ت��وري��ث��ه  ���ض��م��ان 
ك��م��ا ورث���ن���اه ع��ن الآب�����اء والأج������داد، 
�ضت�ضاهم  املثمرة  اجل��ه��ود  ه��ذه  واأن 
يف ا�ضتمرار ذلك. واأ�ضاف م�ضبح بن 
يج�ضد  املهرجان  اأن  الرايحي  �ضيف 
روؤية قيادتنا الر�ضيدة يف جمال دعم 
ملمو�ص،  واق��ع  اإىل  الثقايف  امل���وروث 
واإي�����ض��ال ر���ض��ال��ة ع��امل��ي��ة م��ف��اده��ا اأن 
ومتقدمة  ن��اج��ح��ة  الإم������ارات  دول����ة 
تعتز  الوقت  وب��ذات  املجالت،  يف كل 
وتراثها.  وح�����ض��ارت��ه��ا  ب��ت��اري��خ��ه��ا 
العليلي  �ضلطان  ب��ن  حممد  واأ���ض��ار 

ال�ضمو  ���ض��اح��ب  م��ه��رج��ان  اأن  اإىل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
ل�ضباق الهجن ومزاينة الإبل، اأ�ضبح 
ملتقى لأبناء الإمارات ودول جمل�ص 
مكانة  من  له  ملا  اخلليجي،  التعاون 
مميزة ودور يف حتفيز ودع��م ملك 
الإبل، وا�ضتيعاب امل�ضاركات املتزايدة، 
لهتمام  ل��ن��ع��رب  ي��دع��ون��ا  ذل���ك  واأن 
با�ضتدامة تراثنا الأ�ضيل من خلل 
امل�ضاركة يف مزاينة الإبل  التو�ضع يف 
من خلل اقتناء ال�ضللت الأ�ضيلة 

من الإبل.

•• دبي-وام:

�ضدد املكتب التنفيذي ملجل�ص روؤ�ضاء اللجان الأوملبية بدول 
ريا�ضية  دورة  اإقامة  اأهمية  على  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
اإ�ضافة  اأقل تقدير ي�ضارك فيها كل اجلن�ضني،  على  �ضنوياً 
اإىل م�ضاركة ريا�ضيي الألعاب الباراملبية يف الدورة الريا�ضية 

اخلليجية ودورة الألعاب الريا�ضية لل�ضباب والنا�ضئني.
روؤ�ضاء  ملجل�ص  التنفيذي  للمكتب  ال�92  الج��ت��م��اع  وك���ان 
اللجان الأوملبية بدول جمل�ص التعاون، والذي عقد باملنامة 
فيه  و�ضاركت  الول،  اأم�ص  م�ضاء  البحرين  مملكة  عا�ضمة 
دورة  بتاأجيل  ق����راراً  ات��خ��ذ  ق��د  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
الكويت  دول��ة  ت�ضت�ضيفها  التي  الثالثة  اخلليجية  الأل��ع��اب 

اإىل الفرتة من 11 - 21 مايو 2022م، ب�ضبب تداعيات 
بانت�ضار  ال��ع��امل  دول  ت�����ض��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال�����ض��ح��ي��ة  الأو����ض���اع 

املتحور من فريو�ص كورونا "اأوميكرون".
املدرجة  املو�ضوعات  من  ع��دداً  التنفيذي  املكتب  ناق�ص  كما 
على جدول الأعمال، منها تنفيذ اأعمال هيئة ف�ص املنازعات 
اللجان  روؤ�ضاء  قبل  من  اأق��رت  والتي  اخلليجية  الريا�ضية 
الريا�ضية  الأل���ع���اب  دورات  اإق���ام���ة  ن��اق�����ص  ك��م��ا  الأومل���ب���ي���ة، 
والنا�ضئني،  لل�ضباب  الريا�ضية  الأل��ع��اب  ودورة  اخلليجية، 
األعاب ال�ضالت  ال�ضاطئية، ودورة  ودورة الألعاب الريا�ضية 
الأندية  ب��ط��ولت  تنظيم  اإىل  اإ���ض��اف��ة  القتالية،  وال��ف��ن��ون 

اخلليجية لأبطال الدوري يف الألعاب املختلفة.
وم��ّث��ل الإم������ارات يف الج��ت��م��اع ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض��ة ع���زة بنت 

واملالية  الإداري����ة  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  �ضليمان 
للجنة الأوملبية الوطنية، حيث تراأ�ضه الأمري فهد بن جلوي 
الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  نائب  م�ضاعد  بن  العزيز  عبد  بن 

العربية ال�ضعودية.
اللجان  عمل  باإنهاء  الجتماع  اأث��ن��اء  احل�ضور  اأو���ض��ى  كما 
التنظيمية اخلليجية، على اأن حتل مكانها اللجنة املنظمة 
لكل دورة تقام يف نف�ص العام وفًقا للوائح الحتادات القارية 
والدولية، اإ�ضافة اإىل التو�ضية باعتماد ت�ضكيل 4 جلان وهي 
اللعبني،  وجلنة  الريا�ضية،  واللجنة  امل��راأة،  ريا�ضة  جلنة 
وجلنة ريا�ضة الباراملبية، على اأن تكون هذه اللجان مرتبطة 
الدورات  برنامج تنظيم  التنفيذي مبا�ضرة، وت�ضع  باملكتب 

الريا�ضية باأكرب عدد من الريا�ضات اجلماعية والفردية.

•• اأبوظبي-وام:

الفنية  اللجنة  الثلثاء  اليوم  جتتمع 
وامل�ضارعة  للجودو  الإم����ارات  ب��احت��اد 
لو�ضع ت�ضور جديد لأجندة املنتخبات 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ل��ل��ج��ودو  الوطنية 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ق�����رار  ����ض���وء  ع��ل��ى 
اخلليجية  الأومل��ب��ي��ة  اللجان  ل��روؤ���ض��اء 
الريا�ضية  الأل����ع����اب  دورة  ب��ت��اأج��ي��ل 
بالكويت  املقبل  يناير  من  اخلليجية 

ال�ضقيقة حتى �ضهر مايو 2022.
وياأتي هذا الجتماع على �ضوء تو�ضية 
من �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئي�ص الحتاد ل�ضمان اإعداد املنتخب 
باأف�ضل �ضورة لتلك البطولة، واأي�ضا 
للبطولة العربية ملنتخبات اجلودو يف 

لها  امل��ق��رر  ع��م��ان  الأردن���ي���ة  العا�ضمة 
�ضهر مار�ص 2022.

و���ض��ت��ع��ك��ف ال��ل��ج��ن��ة ب��رئ��ا���ض��ة حممد 

جا�ضم اأمني ال�ضر العام امل�ضاعد رئي�ص 
القريوان  اإىل  اجل���ودو  منتخب  بعثة 
ا�ضتئناف  ت���������ض����ورات  درا������ض�����ة  ع���ل���ى 

وو�ضع  ل����لحت����اد،  امل��ح��ل��ي  ال��ن�����ض��اط 
الإعداد  لربنامج  املنا�ضبة  املقرتحات 
على  ينعك�ص  مب��ا  باملنتخب  اخل��ا���ص 

اأدائه بالإيجاب يف البطولتني العربية 
واخلليجية خا�ضة اأن معظم عنا�ضره 
والواعدة  املب�ضرة  ال�ضابة  الوجوه  من 

للم�ضتقبل.
وك���ان���ت ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي قد 
مع�ضكرها  م���ن  الول  اأم�������ص  ع�����ادت 
اخلارجي مبدينة القريوان التون�ضية 
اأقيم �ضمن اأجندة الحت��اد من  ال��ذي 
لل�ضتحقاقات  اللعبني  اإع��داد  اأج��ل 
ب���ن ثعلوب  واأ�����ض����اد حم��م��د  امل��ق��ب��ل��ة. 
ال��درع��ي ب��ح��ف��اوة الأ���ض��ق��اء يف مدينة 
ال���ق���ريوان ال��ت��ون�����ض��ي��ة، ال��ذي��ن وفروا 
كافة متطلبات النجاح ملع�ضكر املنتخب 
ع��ل��ى م���دار الأي����ام ال��ع�����ض��رة مب�ضاركة 
الفني  واجلهاز  �ضاعدين  لعبني   9
امل���ك���ون م���ن ال���ي���اب���اين اأ����ض���ي���دا كوكي 
العمرية  الفئات  مدرب عام منتخبات 
اإىل  وامل��درب جعفر النخلي بالإ�ضافة 

حممد جا�ضم رئي�ص البعثة.

تنفيذي اللجان الأوملبية اخلليجية يو�ضي باإقامة دورة ريا�ضية �ضنويا 

»فنية اجلودو« تبحث ت�ضورات املرحلة املقبلة بعد تاأجيل دورة الألعاب اخلليجية

م�ساركون يثمنون دعم حممد بن زايد للمهرجان ومالك الإبل

تتويج الفائزين مبزاينة احلقايق يف مهرجان حممد بن زايد ل�ضباق الهجن ومزاينة الإبل
»بنت �سوغان« و »ميا�سة« و »حلوة« و »الرام�سة«  يف املراكز الأوىل باملزاينة

جا�ضم اآل علي ُي�ضارك يف اإدارة مباراة تايالند 
وفيتنام يف ن�ضف نهائي كاأ�ض �ضوزوكي
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•• الظفرة -وام:

ال�ضتعرا�ص  ف���ع���ال���ي���ات  ح���ق���ق���ت 
ليو  مهرجان  يف  لل�ضيارات  الرملي 
الدويل "تل مرعب" نتائج متميزة 
وتفوقا ملحوظا على مدار يومني 
 70 اإىل  و�ضلت  وا���ض��ع��ة  مب�ضاركة 
مت�ضابقا يف فئات البطولة الثلثة. 
ف���ق���رات مثرية  امل���غ���ام���رون  وق�����دم 
حماولة  الرملي  ال�ضتعرا�ص  من 
للو�ضول لأف�ضل نتائج متكنهم من 

�ضعود من�ضات التتويج.
ويف فئة 6 �ضلندر حل يف املركز الأول 
العبيدان  املح�ضن  عبد  ال�����ض��ع��ودي 
بعد اأن �ضجل 185 نقطة، يف حني 
حل ثانيا حمد بن مو�ضى البلو�ضي 
حممد  وليد  وثالثا  الإم����ارات،  من 

الدغي�ضم من ال�ضعودية.
اأبناء  ���ض��ي��ط��ر  ���ض��ل��ن��در   8 ف��ئ��ة  ويف 

الأوىل  امل����راك����ز  ع���ل���ى  ال�������ض���ع���ودي���ة 
اأي�����ض��ا ب��ح��ل��ول ع��ل��ي ب��ك��ر ال��ب��ك��ر يف 
وفهد  نقطة،  ب�197  الأول  املركز 
احلميدان  وبندر  ثانيا،  ال�ضديري 
ث��ال��ث��ا، ويف ف��ئ��ة ال��ه��ي��ل��وك�����ص اأح���رز 
الإماراتي خليف  ا�ضتعرا�ص  اأف�ضل 
ع��ب��د ال���رح���م���ن اخل��ل��ي��ف ب���� 182 
نقطة، وحل ثانيا اأحمد بن علي من 

ال�ضعودية، وثالثا عمر العتيبي.
اململكة  م�����ن  امل���������ض����ارك����ني  ووج��������ه 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ال�����ض��ك��ر اإىل 
ن����ادي ل��ي��وا ال��ري��ا���ض��ي ال����ذي وفر 
لهم اأف�ضل ظروف لتحقيق اأف�ضل 
البطولة.  يف  وح�������ض���ور  م�����ض��ارك��ة 
اأن ما  النفي�ضة  املت�ضابق معاذ  واأكد 
احرتايف  تنظيم  من  بعينه  �ضاهده 
ل���ل���م���ه���رج���ان و�����ض����ع ك����ل �����ض����يء يف 
منطقة  واأن  خا�ضة  مثالية،  �ضورة 
والفعاليات  ال��رم��ل��ي  ال���ض��ت��ع��را���ص 

وقال:  النجاح،  حتقيق  يف  �ضاهمت 
املنظمة  اللجنة  تبهرنا  م��ا  "دائما 
ب��ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د، وب��ال��ت��ايل فاإن 
امل��ن��اف�����ض��ات خ��رج��ت ب�����ض��ك��ل مثايل 

حفز كل املت�ضابقني على اخراج كل 
طاقاتهم".

مهرجان  مناف�ضات  غ��دا  وتتوا�ضل 
مرعب" لتدخل  "تل  ال��دويل  ليوا 

�ضي�ضهد  ال��ذي  ع�ضر  الثالث  يومها 
جيربز"،  "ليوا  ف��ع��ال��ي��ات  اإق���ام���ة 

حيث قامت اللجنة املنظمة بتفعيل 
امل�ضاركة يف "ليوا جيربز" قبل عدة 

الإلكرتونية  التطبيقات  على  اأي��ام 
ال��ف��ع��ال��ي��ة، وما  ���ض��رح  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

ا�ضتك�ضافية  اأن�ضطة  م��ن  �ضت�ضمه 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وامل�������ض���ي يف خ���ط �ضري 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ق����ام����ت  حم������دد 

بو�ضعه م�ضبقا.
حتى  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وت�ضتمر 
من دي�ضمرب اجلاري و�ضيكون   31
م��وع��د مناف�ضات  ي��وم��ني هما  اآخ���ر 
وهو  مرعب،  لتل  ال�ضيارات  �ضعود 
م�ضتوى  ع���ل���ى  الأ�����ض����ه����ر  احل������دث 
الرملي  املهرجان، ويعد تل مرعب 
اأع��ل��ى ال��ك��ث��اب الرملية  واح���دا م��ن 
عن  ارتفاعه  يزيد  حيث  العامل  يف 
بدرجة  م���رت،   300 ع���ن  الأر�������ص 
الأعلى، ما  50 درج��ة نحو  ميلن 
يجعله املق�ضد الأول ملحبي ريا�ضات 
�ضعود  حماولة  وتعطي  ال�ضيارات، 
الفر�ضة  الأ���ض��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ال��ت��ل يف 
للربوز  ال��ت��ح��دي  وع�����ض��اق  مل��ح��ب��ي 

والتفوق يف هذا امل�ضمار.

•• دبي-الفجر:

دبي،  ل�ضرطة  العامة  للقيادة  التابعة  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال���روح  م��ب��ادرة  نظمت 
وبالتعاون مع نادي الن�ضر الثقايف الريا�ضي، وم�ضت�ضفى فقيه اجلامعي، 
بطولة كرة القدم للرباعم، والتي اأقيمت يف ا�ضتاد حميد الطاير، مب�ضاركة 
300 لعب تناف�ضوا �ضمن 24 فريقاً، لنيل األقاب اأف�ضل لعب واأف�ضل 

هداف، واأف�ضل حار�ص، واأف�ضل هدف، واأف�ضل فريق.
وتوجه العقيد علي خلفان املن�ضوري، مدير الإدارة العامة لإ�ضعاد املجتمع 
البطولة  تنظيم  يف  امل�ضاهمني  ال�����ض��رك��اء  جميع  اإىل  بال�ضكر  ب��ال��وك��ال��ة، 
اأوقات  ل�ضغل  البطولت  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اإق��ام��ة  اأهمية  م��وؤك��داً  ورعايتها، 
الرباعم بربامج ريا�ضية وترفيهية هادفة، تنمي وعيهم وتعزز الن�ضجام 
اأع���م���اره���م وخ��ل��ف��ي��ات��ه��م الجتماعية  ب��ي��ن��ه��م ع��ل��ى اخ���ت���لف  الج��ت��م��اع��ي 

الإيجابية يف تعزيز قيم  ال��روح  اأه��داف مبادرة  والثقافية، وهو ما يحقق 
اأجواء  �ضمن  وتقبلهم  الآخ��ري��ن  واح���رتام  والتنمية  وال��ت��ع��اون  الت�ضامح 

ت�ضودها املتعة واملرح.
ح�ضر البطولة من �ضرطة دبي النقيب عو�ص مبارك والعريف م�ضطفي 
ق�ضم  رئي�ص  ابوحجري  فاطمة  وال�ضيدة  امل��ب��ادرة،  من�ضقي  ال��دي��ن  عفيف 
الإيجابية، يف حني ح�ضر من  الروح  املجتمعية ومن�ضقة مبادرة  املبادرات 
نادي الن�ضر، حممد ا�ضحق، م�ضوؤول املراكز اخلارجية، ويو�ضف احلمادي، 
امل�ضرف الإداري للأكادميية، وهند بوع�ضيبه، م�ضوؤولة اخلدمة املجتمعية 
ومدربي  اخل��ارج��ي��ة،  امل��راك��ز  اإداري  علي  وع��ب��داهلل  الثقافية،  والأن�����ض��ط��ة 

واإداريي املراكز اخلارجية، واأولياء الأمور.
ويف نهاية املباريات، كرم القائمون على املبادرة، الفائزين بالألقاب، وتبادلت 

اجلهات املنظمة الدروع التذكارية.

تفوق �ضعودي اإماراتي يف ال�ضتعرا�ض الرملي لل�ضيارات مبهرجان ليوا الدويل » تل مرعب«

بالتعاون مع نادي الن�سر الثقايف الريا�سي

�ضرطة دبي تنظم بطولة كرة قدم للرباعم مب�ضاركة 300 لعب

اآل مكتوم  لكاأ�ض  و»الف�سي«  للقفال  »اللوؤلوؤي«  اليوبيل  • نظم 
الثالثة للمرة  املائية  الدراجات  يف  العامل  بطل  فيكتوري  • فريق 

الوعي لن�سر  جمتمعية  و�سراكة  املحدثة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  • اعتماد 
•• دبي –الفجر:

 �ضجل نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية متيزا كبريا على ال�ضاحتني املحلية 
نظمها  التي  الفعاليات  �ضاحبت  التي  الكبرية  النجاحات  خلل  من  والدولية 
والنتائج الباهرة يف املنا�ضبات الريا�ضية البحرية التي �ضارك فيها لعام 2021 
الذي يطوي اآخر اأيامه وحلظاته بعد اأيام. وتابع نادي دبي الدويل للريا�ضات 
البحرية م�ضريته الرائعة التي بداأت بالتاأ�ضي�ص عام 1988 كاأول وجهة ريا�ضية 
بحرية يف الدولة ومن ثم انطلق اىل العاملية مع بداية الت�ضعينيات حيث �ضعى 
التي  النجاحات  ملوا�ضلة  م�ضحار  بن  �ضعيد  احمد  برئا�ضة  النادي  اإدارة  جمل�ص 
ر�ضمها اجليل الأول واملحافظة على املكانة املرقومة التي يحتلها النادي كواحد 
من اهم واف�ضل ال�ضروح الريا�ضية البحرية يف املنطقة والعامل. واعتمد جمل�ص 
اإدارة النادي يف عام 2021 التوجه واخلطة ال�ضرتاتيجية املحدثة )2021 ���� 
العمل  لتطوير  بو�ضلة  مبثابة  ليكون  اجلديد  التنظيمي  والهيكل   )2027
بالنادي ، حيث ت�ضمن اأهداف عدة اهمها تطوير منظومة الريا�ضات البحرية 
اخلدمات  وتطوير  املجتمع  م�ضاركة  ورف��ع  اجلماهريية  وزي���ادة  دب��ي  اإم���ارة  يف 
الإدارية وامل�ضاندة وتطوير بيئة عمل موؤ�ض�ضي داعمة وحمفزة للبتكار وجاذبة 
الريا�ضي  الفريق  املايل وتعزيز مكانة  ال�ضتثمار  للمواهب رفع كفاءة وفاعلية 
الدولة  واحتفالت  اخلم�ضني  ع��ام  مع  وتزامنا  الوطنية  املواهب  ورعاية  عاملياً 
باليوبيل الذهبي وكذلك احلدث العاملي الكبري اإك�ضبو 2020 دبي ، ح�ضد نادي 
دبي الدويل للريا�ضات البحرية وللمرة الأوىل جائزة اأ�ضحاب الإجنازات املميزة 
للمو�ضم الريا�ضي لأف�ضل املوؤ�ض�ضات �ضمن فئات الدورة الثامنة من منوذج دبي 

تنظيم  وا�ضتمرار  ومتنوعا  حافل  مو�ضما  لتنظيمه  وذل��ك   ، الريا�ضي  للتفوق 
القّفال  �ضباق  وتنظيم  باجلائزة،  اخلا�ضة  الدقيقة  الإج���راءات  وفق  الفعاليات 
املا�ضي مب�ضاركة ما  الرابع من �ضهر يونيو  ال��ذي اختتم بنجاح كبري ورائ��ع يف 
يزيد عن 100 �ضفينة. و�ضهد عام 2021 العديد من الفعاليات التي نظمها 
وابرزها  الخ��ر  تلو  النجاح  19 وحققت  كوفيد  النادي يف ظل ظ��روف جائحة 
احتفال الناجي باليوبيل اللوؤلوؤي والن�ضخة الثلثني من �ضباق القفال لل�ضفن 
ال�ضراعية املحلية 60 قدما من جزيرة �ضري بونعري وحتى �ضواطئ دبي برعاية 
اآل مكتوم ويل عهد  ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد  كرمية ودعم من �ضمو 
دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي للإمارة ، حيث توج باللقب الغايل ال�ضفينة )منران 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وبقيادة النوخذة علي  ال�ضيخ  ملالكها   )211
امل�ضتحدثة  الفعاليات  من  لعدد  النادي  تنظيم   2021 العام  وحمل  املرزوقي. 
ومنها ا�ضراك اأ�ضحاب الهمم يف الفعاليات الريا�ضية البحرية للمرة الأوىل من 
خلل تنظيم �ضباق قوارب جتديف الكاياك وقوارب التجديف املحلية 30 قدما 
يف البحرية الكري�ضتالية يف مدينة حممد بن را�ضد )احلي الأول( وذلك �ضمن 
�ضل�ضلة مهرجانات )بحر دبي( وبالتعاون مع �ضركاء النجاح ونادي دبي لأ�ضحاب 
الهمم ومب�ضاركة عدد من الأندية واملوؤ�ض�ضات على راأ�ضها نادي الثقة للمعاقني.

ومن امل�ضتجدات التي طراأت يف املو�ضم الريا�ضي خلل عام 2021 كان احللة 
 30 املحلية  التجديف  اأقيمت بها مناف�ضات بطولة دبي لقوارب  التي  اجلديدة 
ن�ضخة  يف  مكتوم  اآل  كاأ�ص  البطولت  اأغلي  ب�ضباق  موؤخرا  اختتمت  التي  قدما 
اليوبيل الف�ضي ، حيث اإ�ضتحدث النادي وللمرة الأوىل ال�ضوط املفتوح ليجمع 
قوارب املوؤ�ض�ضات والأ�ضقاء من دول جمل�ص التعاون اخلليجي حيث اأقيم ال�ضباق 

�ضباقات  ع��ودة  ع��ام  �ضهد  كما  اثنني.  �ضوطني  من  اأي�ضا  الأوىل  وللمرة  الأغلى 
القوارب ال�ضراعية املحلية 43 قدما بعد غياب اإ�ضتمر مو�ضما واحدا حيث متثل 
هذه ال�ضباقات العراقة يف الريا�ضات الرتاثية البحرية باإعتبارها الفئة الأقدم 
الذي �ضهد   1988 املحلية منذ عام  ال�ضراعية  ال�ضفن والقوارب  بني كل فئات 
تاأ�ضي�ص نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية كما نظم النادي �ضباقات بطولتي 
30 قدما  22 قدما وقوارب التجديف املحلية  دبي للقوارب ال�ضراعية املحلية 
املاء  على  التزحلق  لأل���واح  دب��ي  بطولة  ومنها  احلديثة  الفعاليات  اىل  اإ�ضافة 
الفعاليات  باقي  ريغاتا. وحققت  دبي جونيور  باملظلت -كايت �ضريف وبطولة 
اأقيمت منذ بداية العام النجاح املطلوب ومن بينها احلدث العاملي الأبرز  التي 
هذا العام ختام مناف�ضات بطولة العامل للزوارق ال�ضريعة -اك�ص كات- التي جرت 
تتويج بطل جديد هو زورق  �ضواطئ جمريا و�ضهدت  اأي��ام يف  م��دار ثلثة  على 
النادي  نال  ون��ادر بن هندي حيث  الزفني  ع��ارف  الثنائي  3 بقيادة  �ضرطة دبي 
عبارات الإعجاب والثناء من كل امل�ضاركني حيث كان ختام الفعاليات م�ضكا من 

خلل احلفل ال�ضنوي املعرب .

ال�سراكة املجتمعية
ويف اإطار جهوده الرامية خلدمة خمتلف �ضرائح املجتمع �ضارك النادي بالتعاون 
العامة  للقيادة  التابعة  وال��ط��وارئ  واملن�ضاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  مع 
ل�ضرطة دبي وجامعة دبي يف احلملة الوطنية )معا لنتعافى( لرفع ن�ضبة الوعى 
لدي افراد املجتمع خلل فرتة جائحة كورونا وحثهم على اأخذ اللقاح عرب انتاج 

عدد من املواد الإعلمية وبثها على من�ضات التوا�ضل الجتماعي.

الفيكتوري العاملي
�ضيطرته  وا�ضل  حيث   2021 عام  يف  املائية  للدراجات  الفيكتوري  فريق  تاألق 
جدارة  عن  الأول  املركز  حم��رزا  )املحرتفني(   1 بي  جي  واق��ف  مناف�ضات  على 
رقم  الفريق  دراج��ة  قائد  راي��ت��رير  كيفني  النم�ضاوي  املت�ضابق  عرب  وا�ضتحقاق 
نقطة   144 بر�ضيد  الفئة  لهذه  بطل  ت��وج  عندما  احل��دث  �ضنع  ال��ذي   90
مهديا اللقب العاملي الثالث لفيكتوري بعد عامي 2018 و2019 وقد �ضهدت 
7 حيث  الفريق رقم  دراج��ة  العو�ضي على منت  �ضلمان  املناف�ضات ظهور بطلنا 
اأنهى مو�ضمه الأول مع الفيكتوري يف املركز الثامن عامليا بر�ضيد 68 نقطة يف 

واقف جي بي 1.
كما �ضارك زورق فيكتوري 7 يف مناف�ضات بطولة العامل للزوارق ال�ضريعة -اك�ص 
كات- التي احتفلت هذا العام بالن�ضخة العا�ضرة حيث قاد زورق الفريق الثنائي 
ال�ضويدي اأريك �ضتارك وبطلنا حممد املطلعي  وا�ضتطاع الثنائي تقدمي م�ضتوى 

متميز اأهلها ملراكز ال�ضدارة.

خلفان حارب وباحلبالة .. رواد 2021
الدورة  فئات  �ضمن  ريا�ضيني  رواد  �ضبعة  بتكرمي  الريا�ضي  دب��ي  جمل�ص  ق��ام 
الفيكتوري  فريق  بينهم جنمي  الريا�ضي، من  للتفوق  دبي  الثامنة من منوذج 
العامليني خلفان اأحمد حارب وعلي نا�ضر باحلبالة اللذين ر�ضما اأجمل امللحم 
يف عامل ال�ضباقات البحرية وتوجا عدة مرات ببطولت العامل يف الفئة الأوىل 

والثانية.

نال جائزة اأف�سل موؤ�س�سة للتفوق الريا�سي

ح�ضاد وافر لنادي »دبي البحري« يف 2021
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الفجر الريا�ضي

�ضيكون مان�ض�ضرت �ضيتي حامل اللقب واملت�ضدر مر�ضحاً لفوز جديد، وذلك حني يحل الأربعاء �ضيفاً على برنتفورد يف 
املرحلة الع�ضرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الغارق يف اأزمته ال�ضحية مع املزيد من املباريات املوؤجلة ب�ضبب 

فريو�ص كورونا.
وقدم �ضيتي الأحد يف اليوم التايل لعيد امليلد، املعروف يف اإنكلرتا ب�"بوك�ضينغ داي"، اأف�ضل عيدية للجمهور باملهرجان 

د التهديفي اأمام لي�ضرت �ضيتي حيث فاز 6-3 يف لقاء اأنهى �ضوطه الأول -4�ضفر قبل اأن  ال�����ض��ي��وف اىل يعو
اأجواء اللقاء بثلثة اأهداف يف ال�ضوط الثاين.

الأحد  يخو�ص  ال��ذي  لفريقه  توالياً  التا�ضع  النت�ضار  بعد  غوارديول  وراأى 
"اإثارة  ك��ان  الأح��د  �ضاهده  ما  اأن  ال��راب��ع،  اأر�ضنال  ملعب  يف  �ضعباً  اختباراً 
ممتعة  ك��ان��ت  الأه�����داف.  م��ن  الكثري  داي+.  +بوك�ضينغ  ي��وم  يف  من��وذج��ي��ة 

للجميع بالفعل. انت�ضار اآخر مهم جداً بالن�ضبة لنا ملوا�ضلة م�ضريتنا. الآن 
لدينا راحة ثلثة اأيام ثم نذهب اىل املباراة التالية".

وتابع "ل، مل اأكن اأتوقع عودة )لي�ضرت( يف ال�ضوط الثاين. لكننا حتدثنا عن 
عودة حمتملة للي�ضرت بني ال�ضوطني. تقدمنا 4-0 وكنا نخلق الفر�ص، لكن 

يف كل مرة كانت لديهم الكرة و�ضلوا يف الثلث الأخري و�ضنعوا الفر�ص. 
كانت املباراة مفتوحة. اإنهم فريق كبري يتمتع بالكثري من اجلودة".

ول يبدو اأن اأحداً با�ضتطاعته مقارعة فريق غوارديول الذي ابتعد 
يف ال�ضدارة بفارق �ضت نقاط عن ملحقه ليفربول 

املوؤجلة مباراته مع �ضيفه ليدز يونايتد ب�ضبب 
الأخري،  تف�ضي فريو�ص كورونا يف �ضفوف 

اللذين  ووات��ف��ورد  اإيفرتون  غ��رار  على 
ت���اأج���ل���ت م��ب��ارات��ي��ه��م��ا اأي�������ض���اً مع 

برينلي وولفرهامبتون توالياً.
واأرج������ئ������ت اأي���������ض����اً امل����ب����ارات����ان 
امل���ق���ررت���ان ال��ث��لث��اء ب���ني ليدز 
جهة،  م�����ن  ف����ي����ل  واأ������ض�����ت�����ون 

وولفرهامبتون  واأر����ض���ن���ال 
من جهة اأخرى.

بادىء  ل��ي��دز يف  واأع��ل��ن 
تاأجيل مباراته  الأم��ر 

اأ����ض���ت���ون فيل  ���ض��د 
ب���������ض����ب����ب ت�����اأخ�����ر 

انتهاء احلجر ال�ضحي للعبيه الذين ثبتت اإ�ضابتهم بفريو�ص كوفيد19-.
ثم ويف وقت لحق الأحد، اأعلنت رابطة الدوري املمتاز عن تاأجيل مباراة اأر�ضنال وولفرهامبتون اأي�ضاً لأن الأخري "ل 
ميلك العدد املطلوب من اللعبني املتوفرين )13 لعب ميدان وحار�ص مرمى واحد على الأقل( ب�ضبب عدد حالت 

كوفيد19- والإ�ضابات يف الفريق".
وبالتايل، ارتفع عدد املباريات التي اأرجئت يف الأ�ضبوعني الأخريين ب�ضبب فريو�ص كورونا اإىل 15.

وبعدما غاب عن مرحلة ال�"بوك�ضينغ داي"، يعود ليفربول الثلثاء اىل امللعب حيث يحل �ضيفاً على اجلريح لي�ضرت 
الذي يعاين الأمرين هذا املو�ضم بعد الكتفاء ب�ضتة انت�ضارات يف اآخر 17 مباراة، ليتجمد ر�ضيده عند 22 نقطة 

يف املركز العا�ضر.
وكانت مباراة الأحد الأوىل للي�ضرت يف الدوري املمتاز منذ فوزه الكبري على نيوكا�ضل -4�ضفر يف 12 كانون الأول/

دي�ضمرب احلايل، اإذ غاب عن املرحلتني املا�ضيني لإرجاء مباراتيه مع توتنهام واإيفرتون ب�ضبب فريو�ص كورونا.
وعاد لي�ضرت اىل املباريات يف منت�ضف الأ�ضبوع املن�ضرم حني تواجه مع ليفربول بالذات يف ربع نهائي م�ضابقة كاأ�ص 
الرابطة وخرج مهزوماً بركلت الرتجيح، وبالتايل �ضي�ضعى املدرب الإيرلندي ال�ضمايل برندن رودجرز اىل الثاأر من 

الفريق الذي اأ�ضرف عليه من 2012 حتى 2015.
و�ضيكون على ليفربول ومدربه الأملاين يورغن كلوب التعامل مع �ضغط املباريات بحنكة، اإذ �ضيحل "احلمر" الأحد 
�ضيوفاً على ملعب ت�ضل�ضي يف املرحلة املقبلة، قبل مواجهة الفريق اللندين الأخر اأر�ضنال اخلمي�ص خارج ملعبهم اأي�ضاً 

يف ن�ضف نهائي كاأ�ص الرابطة.
الحتاد  اأعلن  بعدما  الأح��د  �ضاراً  خ��رباً  ليفربول  وتلقى 
الدويل لكرة القدم )فيفا( اأن باإمكان الأندية الإبقاء على 
قبل  الثاين/يناير  كانون  من  الثالث  حتى  الأف��ارق��ة  لعبيها 
الأمم  كاأ�ص  للم�ضاركة مع منتخبات بلدهم يف  ت�ضريحهم 
�ضباط/فرباير  املقبل و6  ال�ضهر   9 املقررة بني  الإفريقية 

يف الكامريون.
وكان من املفرت�ص اأن ين�ضم اللعبون الأفارقة اىل منتخباتهم 
رابطة  اىل  فيفا  م��ن  موجهة  ر�ضالة  يف  لكن  احل���ايل،  ال�ضهر   27 يف 
الإفريقي  الحتاد  باأن  العليا  الكروية  الهيئة  اأف��ادت  الأوروبية،  الأندية 
للعبة مدد املهلة حتى الثالث من كانون الثاين/يناير �ضمناً، ما يعني اأن 
باإمكان ليفربول العتماد حتى حينها على الثلثي امل�ضري حممد �ضلح 

و�ضاديو مانيه والغيني نابي كيتا.
عن  بتنازله  ت�ضبب  ما  املا�ضية  الأرب���ع  امل��راح��ل  يف  وحيد  بفوز  اكتفائه  وبعد 
ال�ضدارة، عاد ت�ضل�ضي الأحد من ملعب اأ�ضتون فيل بالنقاط الثلث بف�ضل 
النف�ص مبوا�ضلة  3-1، وهو ميني  الفوز  اأه��داه  الذي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 

لعب دور "املُطارد" ملان�ض�ضرت �ضيتي حني ي�ضت�ضيف برايتون الأربعاء.
وذلك  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  اإ�ضابته  ب�ضبب  ملباراتني  عنه  غ��اب  ال��ذي  الفريق  اىل  ع��ودة موفقة  الأح��د  لوكاكو  وحقق 

الثلث نهائياً. النقاط  ليح�ضم  جورجينيو  الإيطايل  نفذها  جزاء  ركلة  بانتزاعه  ثم  بت�ضجيله هدف التقدم 1-2 
وقال لوكاكو بعدما و�ضع حداً ل�ضيام عن الت�ضجيل يف الدوري املمتاز منذ 11 اأيلول/�ضبتمرب، اإنه "كنت بحاجة اىل 
اأداء مثل الذي قدمته اليوم )الأحد(" بعد دخوله يف ال�ضوط الثاين، م�ضيفاً "نحن املُطاِردون الآن )ل�ضيتي املت�ضدر(. 

مل تكن نتائجنا ممتازة يف الآونة الأخرية والآن علينا القيام باملطاردة".
ويقف رجال املدرب الأملاين توما�ص توخل على امل�ضافة ذاتها من ليفربول الثاين الذي يتفوق بفارق الأهداف، وبفارق 

�ضت نقاط عن �ضيتي املت�ضدر.
ب�ضبب  ازدادت �ضعوبتها كثرياً  املو�ضم والتي  ال�ضعبة من  الفرتة  الفرق يف هذه  به  ومل يكن توخل را�ضياً عما متر 
فريو�ص كورونا، موجهاً انتقاده لرابطة الدوري املمتاز بالقول "يجربونا على اللعب حتى واإن كنا م�ضابني بكوفيد. 

لدينا اإ�ضابات جديدة لكن ل ميكن التوقف. القرارات ت�ضدر من اأنا�ص جال�ضني خلف مكاتبهم".
وبغياب اأر�ضنال عن هذه املرحلة ب�ضبب تاأجيل مباراته مع ولفرهامبتون، ياأمل اجلار توتنهام اخلام�ص القرتاب اأكر 
خلل الفوز على م�ضيفه �ضاوثمبتون  من  نقاط  ثلث  اىل  عنهم  يف�ضله  الذي  الفارق  من "املدفعجية" وتقلي�ص 
الأخر  اجل��ار  على  الأح��د  فوزهم  بعد  مرتفعة  مبعنويات  كونتي  اأنتونيو  الإي��ط��ايل  رج��ال  يدخله  لقاء  يف  الثلثاء 

كري�ضتال بال�ص -3�ضفر.
ويبدو �ضبريز يف و�ضع جيد على ال�ضعيد التناف�ضي، ل�ضيما اأنه ميلك ثلث مباريات موؤجلة �ضت�ضعه يف قلب ال�ضراع 

على ال�ضدارة يف حال خرج منها منت�ضراً، �ضرط األ يتعر كثرياً من الآن وحتى اإقامتها.
 20 بفارق  ال�ضابع حالياً  يونايتد  �ضيختتم مان�ض�ضرت  نيوكا�ضل،  اأمام م�ضيفه  الثنني   19 املرحلة  اأن يختتم  وبعد 

نقطة عن جاره �ضيتي لكن مع ثلث مباريات اأقل من الأخري، املرحلة الع�ضرين اخلمي�ص �ضد �ضيفه برينلي.

اأخبار خطرية انت�ضرت يف الأيام املا�ضية، تربط ارتفاع حالت الوفاة يف عامل كرة القدم، بلقاح فريو�ص كورونا، 
م�ضرية اإىل تاأثري اللقاحات على ع�ضلة القلب.

هذه املقالت جاءت بعد ت�ضجيل ارتفاع يف وفيات كرة القدم هذا العام، وحالت توقف القلب عن العمل، مما دفع 
البع�ص اإىل ربط ال�ضبب بتلقي الريا�ضيني للقاح كورونا.

ما احلقيقة؟
وفقا لوكالة اأنباء رويرتز، فاإن املزاعم املنت�ضرة باأن 108 من لعبي كرة القدم امل�ضجلني يف الحتاد الدويل لكرة 
القدم )فيفا( قد لقوا حتفهم خلل فرتة 6 اأ�ضهر يف عام 2021، لي�ضت قائمة يف الواقع، ول توجد اأي اأدلة باأن 

الوفيات املزعومة مرتبطة بلقاحات "كوفيد19-".
و�ضارك الآلف من م�ضتخدمي و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف من�ضورات عرب تويرت وفي�ضبوك، مبزاعم حمددة، 

مفادها عدد الوفيات يف الأ�ضهر ال�ضتة املا�ضية حتى نوفمرب، من بينهم اأ�ضخا�ص بح�ضابات موثقة.
وكتب م�ضوؤول بريطاين وع�ضو �ضابق يف الربملان الأوروب��ي: "ارتفعت الوفيات بني لعبي كرة القدم 5 اأ�ضعاف 

خلل 2021".
جتربة  يف  علم  بغري  �ضاركوا  وبذلك  اللقاحات  اأخ��ذوا  "اللعبون  غا�ضب:  ب�ضكل  رجل  اأو�ضح  فيديو،  مقطع  يف 

�ضيدلنية بدون بيانات طويلة املدى. دعونا نتظاهر باأن ذلك ل يحدث".
وبالرغم من املزاعم الكبرية، التي دفعت و�ضائل اإعلم للنقا�ص يف املو�ضوع ب�ضكل جدي، فاإن الرقم املذكور )108 
اأي�ضا  الفيفا، كما وجد حتقيق لوكالة روي��رتز  امل�ضجلني لدى  حالة وف��اة( ل يتعلق ح�ضريا بلعبي كرة القدم 

العديد من الأخطاء "غري الواقعية" يف ربط 108 حالت وفاة مزعومة بلقاحات "كوفيد19-".

الرقم 108
وظهر الرقم 108، الذي تداوله النا�ضطون كعدد حالت الوفاة للعبي الفيفا خلل هذا العام، يف البداية، يف 
مقال يف �ضحيفة با�ضم "ريل تامي نيوز"، وهو موقع اإلكرتوين ي�ضف نف�ضه باأنه منظمة اإعلمية لديها "اإح�ضا�ص 

عميق بالر�ضالة والرغبة يف اإحداث تغيري جوهري يف الوعي العام".
واملدربني  املحرتفني  "الريا�ضيني  م��ن   108 اأن  الكاتب  زع��م  نوفمرب،   13 يف  ُن�ضر  ال���ذي  نف�ضه،  امل��ق��ال  ويف 

والريا�ضيني اجلامعيني وال�ضباب" قد لقوا حتفهم منذ دي�ضمرب 2020.

ولكن بعد تعمق تقرير رويرتز يف قائمة اأ�ضماء ال�" 108"، التي قدمها الوقت، وجدت باأن الإح�ضاءات مت جمعها 
بتجميع تقارير عن وفيات اأ�ضخا�ص ميار�ضون الريا�ضة، باأعمار ترتاوح بني 12 و64، ويف ريا�ضات عديدة خمتلفة 

ل تقت�ضر على كرة القدم، ومب�ضتويات احرتافية خمتلفة، منها الحرتايف و�ضبه الحرتايف وم�ضتوى الهواة.

الربط بلقاحات كورونا
ويف مقال "ريل تامي نيوز"، قال الكاتب اإن غالبية الوفيات ال� 108 كانت "مرتبطة بالقلب" و�ضلطت ال�ضوء على 

اأنها حدثت منذ طرح لقاحات كورونا عامليا.
وجاء يف املقال: "هذه الكمية الكبرية من الوفيات تروي ق�ضة خمتلفة عما تكرره و�ضائل الإعلم ب�ضاأن اأهمية 
من" معار�ضي  حفنة  جمرد  هم  التطعيم  يرف�ضون  الذين  الريا�ضيني  اأن  اإىل  ت�ضري  والتي  الريا�ضيني،  تلقيح 

اللقاحات".
اأن العديد من الوفيات كانت مرتبطة يف التقارير الإخبارية مب�ضاكل القلب، لكنه ل  اأنه من ال�ضحيح  يف حني 

يوجد دليل حايل على اأنها تثبت وجود �ضلة م�ضرتكة بني لقاحات كورونا والوفيات.
ووفقا لرويرتز، فاأنه يف 53 حالة من بني احلالت املطروحة، مت الإبلغ عن �ضبب الوفاة، وت�ضمل هذه النوبات 
القلبية الناجمة عن اأمرا�ص القلب املعروفة اأو غري املعروفة �ضابقا، يف حني ت�ضمنت حالت اأخرى اأ�ضبابا خمتلفة 

ل علقة لها بكورونا، مثل متدد الأوعية الدموية الدماغية واإ�ضابة الدماغ وحادث دراجة نارية وانتحار واحد.

ماذا قال الفيفا؟
وقدمت رويرتز الدعاءات اإىل الفيفا، التي اأعادت تاأكيد بيانها لرويرتز يف نوفمرب: "الفيفا لي�ص على علم بارتفاع 
عدد حالت توقف القلب كما هو مذكور يف الدعاء، ومل يتم الإبلغ عن اأي حالت فيما يتعلق با�ضتلم الريا�ضيني 

للقاحات كورونا وارتباط ذلك مب�ضاكل �ضحية".
التهاب  اإن  بريطانيا  ال�ضحية يف  الرعاية  ومنتجات  الأدوي��ة  تنظيم  لوكالة  التنفيذي  الرئي�ص  رين،  وقال جون 
ع�ضلة القلب والتهاب التامور ظلوا "خطرا م�ضتبعدا" مع لقاحات كورونا، ول يعتقد اأن التمرين الريا�ضي ميثل 
خطرا حمتمل ملن تلقوا اللقاح. ويف نهاية التقرير، اأكدت وكالة رويرتز اأنه ل يوجد دليل ت�ضتند له مزاعم وفاة 
2021، ول تثبت القائمة املن�ضورة للريا�ضيني، وجود �ضلة م�ضرتكة بني وفيات  108 من لعبي كرة القدم عام 

الريا�ضيني ولقاحات فريو�ص كورونا.

لقاحات كورونا وتاأثريها »القاتل« على الالعبني.. ما الق�ضة؟

مزيد من املباريات املوؤجلة ب�سبب كورونا 

�ضيتي مر�ضح لفوز جديد اأمام برنتفورد بدوري اإنكلرتا 

"ا�ضطر للعتماد  اإنه  توخيل  توما�ص  ت�ضيل�ضي  قال مدرب 
اأ�ضتون  اأم��ام  ينبغي  اأط��ول مما  لوقت  اللعبني  بع�ص  على 
وكالوم  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و  ع��اد  حيث  املا�ضية"،  الليلة  فيل 
ه����ود�����ض����ون-اأودي ل��ل��م��لع��ب ب��ع��د ال��غ��ي��اب ع���ن اآخ����ر ثلث 

مباريات ب�ضبب كوفيد19-.
لوكاكو  �ضارك  حيث  فيل،  ملعب  على   1-3 ت�ضيل�ضي  وف��از 
بديل مع بداية ال�ضوط الثاين، بينما خا�ص هود�ضون-اأودي 

املباراة بالكامل.
وقال توخيل لل�ضحافيني "لي�ص الأمر بهذه ال�ضهولة عندما 

تعود من اإ�ضابة ملدة طويلة، وج�ضد مثل )لوكاكو( وي�ضاب 
بكوفيد19-. عندما تقراأ ت�ضكيلة املباراة رمبا تفكر وتقول 
18 لعبا وت�ضكيلة رائعة. لكن  اإن اجلميع موجود ويوجد 
بع�ص  ونتحمل  ن��ك��اف��ح  اأن��ن��ا  ���ض��رتى  للتفا�ضيل  ن��ظ��رت  اإذا 

املخاطر الكبرية".
واأ�ضاف "كالوم )هود�ضون-اأودي( ا�ضطر خلو�ص 90 دقيقة 
الإ�ضابات  ب�ضبب  كورونا  تعافيه مبا�ضرة من فريو�ص  عقب 

خلل املباراة".
كان  ن��ق��اط،  بالثلث  �ضعادته  فيه  اأب���دى  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 

توخيل قلقا ب�ضاأن اللعبني الذين يجب اأن يعودوا للملعب 
خلل فرتة العطلة املزدحمة باملباريات.

وتابع املدرب الأملاين "هذا رد فعل كبري وانت�ضار مهم. ويف 
الوقت ذاته اأ�ضعر بقلق دائم يف الأ�ضابيع الأخرية على �ضحة 

و�ضلمة اللعبني".
و���ض��ي��ل��ت��ق��ي ت�����ض��ي��ل�����ض��ي ���ض��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف ال����دوري 
الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم م��ع ب��راي��ت��ون ي��وم الأربعاء 
املقبل، قبل ا�ضت�ضافة ليفربول يف الثاين من يناير )كانون 

الثاين( املقبل

توخيل: ت�ضيل�ضي يتخذ »خماطرة كبرية« مع لعبيه

ناغت�ض يعود اإىل النت�ضارات.. 
وبولز يتخطي باي�ضرز 

ح�ضاب  على  �ضعب  لفوز  ناغت�ص  دنفر  فريقه  يوكيت�ص  نيكول  ال�ضربي  ق��اد 
ال�ضلة  كرة  دوري  �ضمن   100-103 بنتيجة  كليربز  اأجنلي�ص  لو�ص  م�ضيفه 
17 نقطة يف  بتقدم كبري و�ضل اىل  ناغت�ص  وف��ّرط  الأم��ريك��ي للمحرتفني. 
الربع الثالث، قبل اأن يتاأخر بالنتيجة بفارق ت�ضع نقاط قبل ت�ضع دقائق من 

نهاية املباراة.
واأ�ضاف  22 متابعة،  26 نقطة مع  ب�  لناغت�ص  اأف�ضل م�ضّجل  يوكيت�ص  وكان 
لكل  نقطة   12 ريفرز ومونتي موري�ص  واأو�ضنت  نقطة   17 بارتون  ويل  اليه 
منهما، ليتفادى ناغت�ص ال�ضيناريو نف�ضه الذي فّرط فيه بتقدم بلغ 19 نقطة 

قبل اأن يخ�ضر من ت�ضارلوت هورنت�ص اخلمي�ص.
كليربز  ليمنح  امل��ب��اراة  نهاية  م��ن  ثانية   19 قبل  ثلثية  كينارد  ل��وك  اأح���رز 
التقدم 101-100. اإل اأّن يوكيت�ص ح�ضل على خطاأ و�ضّجل رميتني حرتني 
ليعيد التقدم مل�ضلحة ناغت�ص. وكان اإيريك بليد�ضو وبراندون بو�ضطن اأف�ضل 
اإيفيت�ضا  الكرواتي  �ضّجل  كذلك،  منهما.  لكل  نقطة   18 ب�  لكليربز  م�ضّجلني 
زوبات�ص 17 نقطة مع 11 متابعة مل�ضلحة كليربز الذي خا�ص مباراته الوىل 
منذ اأن اأعلن غياب بول جورج لثلثة اأ�ضابيع على الأقل ب�ضبب متزق يف رباط 
كوعه الأمين. ويحتل دنفر املركز ال�ضاد�ص يف املنطقة الغربية ب� 16 انت�ضاًرا 
و16  انت�ضاًرا   17 مع  واح��د  كليربز مبركز  عليه  بتقدم  بينما  و16 خ�ضارة، 
ب�ضبب  باتلر بعد غياب لثماين مباريات  اأخ��رى، عاد جيمي  خ�ضارة. من جهة 

الإ�ضابة وقاد ميامي هيت اىل الفوز على اأورلندو ماجيك 83-93.
كرات  و3  حا�ضمة  مت��ري��رات  و4  متابعة   11 م��ع  نقطة   17 ب��ات��ل��ر  واأح����رز 
م�ضروقة يف لقاء غاب عنه زميله �ضانع اللعاب كايل لوري بعد دخوله ال�ضبت 

يف بروتوكولت فريو�ص كورونا.
ا كل من بام اأديبايو وبي دجاي تاكر، فيما عانى اأورلندو  وغاب عن هيت اي�ضً
اأكر ورغم ذلك متكن من مقارعة ميامي والتاأخر بفارق ثلث  من غيابات 

نقاط فقط مع ا�ضرتاحة ال�ضوطني.
لكّن هيت متكن من ت�ضجيل �ضت ثلثيات يف الربع الثالث ليو�ّضع الفارق اىل 

الرابع. الربع  م�ضتهل  يف  نقطة   18
ال�ضغط  نتيجة  امل��ت��زاي��دة  ال���ض��اب��ات  مع�ضلة  ال����دوري  ف���رق  جميع  وت��واج��ه 
لكوفيد19-،  اجلديدة  للمتحورة  كبري  تف�ص  و�ضط  املُعافني  اللعبني  على 

التي فر�ضت موجة غيابات باجلملة. "اأوميكرون"، 
الحد،  كوفيد19-  بروتوكول  بتجاوز  ماجيك  من  فقط  لعبني  �ضتة  وجنح 

فيما غاب �ضتة لعبني اآخرين ب�ضبب الإ�ضابات.
وقال مدرب ماجيك جمال مو�ضلي "تتوقع ما ل ميكن توقعه".

وعّزز هيت موقعه يف الق�ضم ال�ضرقي حيث يحتل املركز الرابع ب� 21 فوًزا و13 
خ�ضارة، بينما يقبع ماجيك يف املركز 14 ما قبل الأخري ب� 7 انت�ضارات فقط 
مقابل 27 خ�ضارة. ويف �ضيكاغو، حّقق بولز بقيادة زاد لفني العائد بعد غيابه 

ب�ضبب كوفيد الفوز على ح�ضاب اإنديانا باي�ضرز 105-113.
الذي  ل�ضيكاغو  نقطة   24 دي���روزن  دمي���ار  واأ���ض��اف  نقطة   32 لف��ني  �ضّجل 
توالًيا.  ومل يخ�ص لفني  الثالث  ف��وزه  لينتزع  املباراة  ف��رتات  اأغلب  تقدم يف 
"هذا هو العامل الذي نعي�ص  11 ال�ضهر احلايل. وقال لفني  اأي مباراة منذ 
فيه الآن. اجلميع يف الدوري والعامل يتعاملون مع الأمر حالًيا، لذلك ل األعب 
دور ال�ضحية يف هذا ال�ضاأن". ووا�ضل بولز ت�ضييق اخلناق على بروكلني نت�ص 
20 فوًزا و10 هزائم  ب�  الثاين  املركز  ال�ضرقية، حيث يحتل  املنطقة  مت�ضدر 
الثمانية  امل��راك��ز  م��ن  الق���رتاب  فر�ضة  باي�ضرز  على  اخل�ضارة  اأف�ضدت  بينما 
كليفلند،  ويف  خ�ضارة.  و20  اإنت�ضاًرا   14 ب�   13 املركز  يحتل  حيث  الأوائ���ل 
الوىل  املباراة  وذلك يف   99-144 رابتورز  تورونتو  كافاليريز �ضيفه  اكت�ضح 
ث��لث من  اأرج��ئ��ت  الأول-دي�����ض��م��رب بعدما  ك��ان��ون   18 ال��ك��ن��دي منذ  للفريق 
مبارياته الأربع الأخرية نتيجة الغيابات الكثرية يف �ضفوفه ب�ضبب بروتوكول 
كوفيد19-. وكان كيفن لوف وداريو�ص غارلند اأف�ضل م�ضّجلني للفريق الفائز 
ب� 22 نقطة لكل منهما. وقال مدرب تورونتو نيك نور�ص قبل املباراة "مل نقم 
باأي �ضيء من مباراتنا الأخرية" يف الإ�ضارة اىل �ضعوبة التح�ضري و�ضط موجة 
الغيابات ب�ضبب كوفيد. ويف وا�ضنطن، تاألق لعب فيللفيا �ضيفنتي �ضيك�ضرز 
الفوز  36 نقطة و13 متابعة وقاد فريقه اىل  اإمبيد مع  الكامريوين جويل 
على ويزاردز الذي غاب عنه هّدافه براديل بيل ب�ضبب كورونا، بنتيجة 117-

تغلب ممفي�ص غريزليز بعد بداية بطيئة على م�ضيفه �ضاكرامنتو  كما   .96
كينغز بنتيجة 102-127.

مدرب مان�ض�ضرت يونايتد: مار�ضيال طلب الرحيل
القدم،  لكرة  الإجن��ل��ي��زي  يونايتد  مان�ض�ضرت  لفريق  الفني  امل��دي��ر  ك�ضف 
الرحيل عن  مار�ضيال طلب  اأنتوين  الفرن�ضي  املهاجم  اأن  راجننيك،  رالف 
�ضفوف الفريق. وقال راجننيك اإن حديثاً مطوًل دار بينه وبني مار�ضيال 
يوم الأربعاء املا�ضي، واأو�ضح: "قال يل اإنه متواجد مع مان�ض�ضرت يونايتد 
منذ �ضبعة اأعوام، واأن الوقت املنا�ضب قد حان للتحرك، والنتقال اإىل فريق 
لرغبة  تفهماً  الأح��د،  ن�ضرت  التي  ت�ضريحاته  راجننيك يف  واأب��دى  اآخر". 
اللعب، لكنه حتدث يف الوقت نف�ضه عن اأزمة كورونا التي تت�ضبب يف غياب 
ثلث  يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  م�ضاركة  حقيقة  عن  وكذلك  العنا�ضر  بع�ص 
م�ضابقات يف الوقت احلايل، كما اأ�ضار اإىل اأن مار�ضيال مل يتلق اأي عرو�ص 
بعد. و�ضارك مار�ضيال �ضمن الت�ضكيل الأ�ضا�ضي مرتني فقط خلل املو�ضم 

اجلاري يف الدوري الإجنليزي املمتاز، و�ضجل هدفاً واحداً.
وكان مار�ضيال قد ان�ضم اإىل مان�ض�ضرت يونايتد قادما من موناكو الفرن�ضي 
الثنني  اأم�ص  نيوكا�ضل  ملواجهة  يونايتد  وي�ضتعد مان�ض�ضرت   .2015 عام 

�ضمن مناف�ضات الدوري الإجنليزي املمتاز.



رجل يقتحم ق�ضر امللكة اإليزابيث بقو�ض ون�ضاب
قالت �ضرطة لندن  اأم�ص الأول الأحد اإن الرجل الذي اعُتفل بعد 
امللكة  حتتفل  حيث  وند�ضور،  قلعة  �ضاحة  بقو�ص  م�ضلحا  دخل  اأن 

اإليزابيث بعيد امليلد، احُتجز مبوجب قانون ال�ضحة العقلية.
واأ�ضافت �ضرطة العا�ضمة يف بيان اأن الرجل، وعمره 19 عاما، وهو 
من �ضاوثهامبتون يف جنوب اإجنلرتا مت اإيقافه خلل حلظات من 
دخوله �ضاحة القلعة �ضباح عيد امليلد ومل يدخل اأي مبنى فيها. 

واأ�ضافت "بعد تفتي�ص الرجل مت العثور معه على قو�ص".
لتقييم  ويخ�ضع  احل��ج��ز  قيد  ُو���ض��ع  "الرجل  ال�ضرطة  وت��اب��ع��ت 
قانون  مب��وج��ب  احل��ني  ذل��ك  منذ  ت�ضنيفه  مت  العقلية،  ال�ضحة 

ال�ضحة العقلية ومازال حتت رعاية خمت�ضني طبيني".
واأم�ضت امللكة يوما هادئا بعيد امليلد يف الق�ضر الواقع غرب لندن. 
واأوقف الرجل لل�ضتباه يف اإقدامه على الت�ضلل اإىل موقع حممي 
"�ضنداي مريور" اأن  واأو�ضحت �ضحيفة  وحيازة �ضلح هجومي. 
اأنه  بدا  ما  يحمل  رجل  ر�ضدوا  املراقبة  كامريات  عن  امل�ضوؤولني 
اأن  �ضنداي" اإىل  اأون  "مايل  �ضحيفة  اأ�ضارت  فيما  ون�ضاب،  قو�ص 

الرجل ا�ضتخدم �ضلما من حبال لت�ضلق ال�ضور.

احتمالها واحد يف املليون.. طائرة واجهت حادثة خطرية
متكن طيار بريطاين من موا�ضلة رحلة اأثناء مو�ضم عيد امليلد، 
دون اأن ي�ضطر اإىل تغيري م�ضاره اأو يهبط هبوط ا�ضطراريا، اإثر 

ا�ضطدام كتلة من اجلليد بالزجاج الأمامي لقمرة القيادة.
ون�ضرت �ضحيفة "ال�ضن" الربيطانية �ضورة تظهر واجهة قمرة 
كبري،  ب�ضكل  ت�ضققت  وقد  الربيطانية  قيادة طائرة يف اخلطوط 
اإثر ال�ضطدام. ووقعت احلادثة بعدما اأقلعت الطائرة، وهي من 
طراز "بوينغ 777" من مطار غاتويك يف لندن نحو كو�ضتاريكا، 

اإذ ا�ضطدمت كتلة من اجلليد.
وحل�ضن احلظ، كانت هناك طبقة اإ�ضافية وراء الزجاج املت�ضقق.

وه��ب��ط��ت ال��ط��ائ��رة يف وج��ه��ت��ه��ا ب�����ض��لم، وم���ع ذل���ك ق���ال م�ضدر 
الأمامي  بالزجاج  اجلليد  كتلة  ا�ضطدام  اإن  "ال�ضن"  ل�ضحيفة 

للطائرة اأحدث �ضجة كبرية.
اأن فر�ضة ح�ضول  ا�ضمه،  ل عدم ك�ضف  امل�ضدر، الذي ف�ضّ واعترب 
حادثة مثل هذه تبلغ واحد يف املليون، لكن طاقم الطائرة والركاب 
كانوا حمظوظني، لأن الطائرة كانت يف نف�ص الجتاه الذي جاءت 

منه الكتلة اجلليدية، وكانت �ضرعتها بطيئة ن�ضبيا.
ال��ط��ائ��رة وال��ك��ت��ل��ة اجل��ل��ي��دي��ة يف اجتاهني  ك��ان��ت  "لو  واأ����ض���اف: 

خمتلفني، لكانت النتائج كارثية".

اإيرادات �ضبايدر مان تتخطى مليار دولر 
ح��ال��ف احل���ظ ب��ي��رت ب��ارك��ر خ���لل عطلة ن��ه��اي��ة الأ���ض��ب��وع، فرغم 
و�ضينغ اجلديدة، وت�ضاعد  القوية من فيلمي ماتريك�ص  املناف�ضة 
واي  نو  "�ضبايدر مان:  اأوميكرون، ظل فيلم  املتحور  ب�ضاأن  القلق 
اإي��رادات��ه حاجز املليار دولر على  هوم" يف املركز الأول وجت��اوزت 
م�ضتوى العامل. ووفقا لتقديرات ال�ضتوديو، فقد اأ�ضاف "�ضبايدر 
مان اإىل ايراداته"  اأم�ص الأول الأحد  81.5 مليون دولر خلل 
 69 بانخفا�ص  اأي���ام،  ثلثة  ا�ضتمرت  التي  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة 

باملئة عن عطلة نهاية الأ�ضبوع الأوىل.
مليون   467 ومارفل،  �ضوين  �ضركتا  اأنتجته  الذي  الفيلم،  وحقق 
على  ي��زي��د  م��ا  وه��و  ال�ضمالية،  اأم��ريك��ا  يف  ال�ضينما  دور  يف  دولر 
واأ�ضطورة  �ضي  "�ضانغ  فيلم  حققها  التي  املحلية  الأرب����اح  �ضعف 
اخلوامت الع�ضرة"، الذي احتل املركز الأول يف وقت �ضابق من العام 

اجلاري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ماما نويل.. عراقية تبهج الأطفال
عندما كانت العراقية �ضيماء العبا�ضي طفلة، اأجربتها احلرب على النزوح مع اأ�ضرتها والإقامة يف خميم للنازحني، 

حيث ا�ضطرت لرتك الدرا�ضة والزواج يف �ضن مبكرة.
ولإح�ضا�ضها باأن طفولتها �ُضرقت منها، حتاول �ضيماء حاليا اإدخال ال�ضعادة والبهجة على الأطفال الذين يواجهون 

ظروفا �ضعبة مع قرب عيد امليلد وراأ�ص ال�ضنة امليلدية اجلديدة.
وقالت �ضيماء )24 عاما( لتلفزيون رويرتز "من اآجي بهاي الدراجة مالتي )اخلا�ضة بي( من ال�ضبح حتى امل�ضا 
اأعطي توعية اأو بع�ص الفقرات اأو الفعاليات الرتفيهية اأو الدعم النف�ضي لأنه اأطفالنا اللي باملخيمات عانوا جدا 
اأمه من احلروب واأنا من الأ�ضخا�ص اللي مريت  بالنزوح، اللي خ�ضر والده، اللي مر بظروف �ضعبه، اللي �ضاهد 

بهذا ال�ضي".
واأ�ضافت "اأين من بداية طفولتي ما كنت اأ�ضوف طفولة، عبارة عن معاناة، عن م�ضوؤولية، عمر 8 اأو 9 �ضنوات بديت 
اإنه  اإخ��واين ال�ضغار ب�ضبب ظروف معينة واأمي كانت مري�ضة. اجنربت  اأكرب من عمري، ربيت  اأحتمل م�ضوؤولية 
اأترك الدرا�ضة، اجنربت اإنه اأتزوج، بنف�ص الوقت م�ضاكل وظروف بعد النزوح اللي �ضار، فخلتني اإنه اأهتم باأمور 
الأطفال لأن اأنا ما �ضفت الطفولة، حبيت اأنقلها واأزرعها بهاي الأطفال". وحت�ضر �ضيماء للمخيم على دراجتها 
مرتدية زي ماما نويل، كما يطلق عليها الأطفال، وتغني معهم وتعلب وتنظم لهم م�ضابقات ثم توزع عليهم هدايا 

وتذكرهم باأن يجتهدوا لتحقيق اأحلمهم على الرغم من امل�ضاعب التي يتعر�ضون لها كنازحني.
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تقرير يك�ضف اأ�ضطول �ضيارات حممد �ضالح
الدوري  ه��داف  ���ض��ي��ارات  اأ���ض��ط��ول  الربيطانية  "ال�ضن"  �ضحيفة  ك�ضفت 
"متوا�ضعة"  �ضيارة  بينها  امل�ضري حممد �ضلح، ومن  املمتاز،  الإجنليزي 
"ال�ضن" الإجنليزية  �ضحيفة  ر�ضدته  تقرير  وك�ضف  بداياته.  مع  ج��اءت 
تي"  ج��ي  كونتنينتال  "بينتلي  �ضيارة  اأن  ال�ضبت  اأم�����ص  اأول  اأول  ون�ضرته 
األف   214 ال�ضيارة  قيمة  وتبلغ  موؤخرا.  �ضلح  امتلكها  �ضيارة  اأح��دث  هي 
املريحة  اجل��ل��دي��ة  امل��ق��اع��د  ال��ف��اخ��ر،  ال��داخ��ل��ي  بت�ضميمها  وتتميز  دولر، 
"بينتلي  ال�ضاعة. وك�ضفت اجلماهري  340 كم يف  وتبلغ �ضرعتها الق�ضوى 
الفيديو لطفل لحق �ضلح وال�ضيارة للح�ضول على  �ضلح" بعد مقطع 
جعل  مم��ا  خلفها،  الرك�ص  اأث��ن��اء  اإن���ارة  بعمود  ا�ضطدم  لكنه  معه،  ���ض��ورة 
�ضلح يتوقف ليطمئن على حالته ثم التقطا �ضورة معا. واأ�ضارت تقارير 
اأر�ضنال  لعب  اأفينتادور" مثل  "لمبورغيني  ل�ضيارة  �ضلح  امتلك  اإىل 
كم   350 اإىل  الو�ضول  ال�ضيارة  تلك  وت�ضتطيع  اأوب��ام��ي��ان��غ،  اإم��ري��ك  بيري 
�ضلح  �ضيارات  جمموعة  وت�ضم  جمموعته.  يف  الأ���ض��رع  وه��ي  ال�ضاعة،  يف 
�ضيارتي "مر�ضيد�ص"، الأوىل من طراز "اإيه اإم جيه جي اإل اإي كوب" التي 
يت�ضخدمها عادة للذهاب اإىل التدريبات، ويبداأ �ضعرها من 87 األف دولر، 
بينما الثانية "اإ�ص اإل اإ�ص اإيه اإم جي" وهي واحدة من اأغلى ال�ضيارات التي 

اأنتجتها ال�ضركة الأملانية وتبداأ قيمتها من 235 األف دولر.
مرة  الإجنليزي  للدوري  عودته  بعد   "7 "اأودي كيو  وكان �ضلح ميتلك 
اأما عن  األف دولر،   72 اأخ��رى وانتقاله من روما لليفربول، ويبلغ ثمنها 

اأقل �ضيارات �ضلح �ضعرا واأداء فهي "تويوتا كامري" ب�38 األف دولر.

تفاوؤل اأملاين ب�العام اجلديد
اأن اأغلب الأملان ينظرون ب�ضكل متفائل نحو العام  اأظهر ا�ضتطلع حديث 

اجلديد على الرغم من ا�ضتمرار تف�ضي فريو�ص كورونا امل�ضتجد.
وجاء يف ال�ضتطلع الذي اأجراه الباحث الأملاين هور�ضت اأوبا�ضوف�ضكي اأن 

%53 ممن �ضملهم ال�ضتطلع ينظرون بتفاوؤل كبري نحو العام القادم.
 2021 املتفائلني بعام  اأُج��ري قبل عام، كانت ن�ضبة  اأنه يف ا�ضتطلع  يذكر 

تبلغ 56%.
اأملانيا، حيث  اأقل بني الأمل��ان يف �ضرق  اأن ن�ضبة التفاوؤل  واأظهر ال�ضتطلع 
بلغت  فيما   ،2022 ع��ام  اأف�ضل يف  اأوق��ات��اً  يتوقعون  اأنهم  %50 فقط  ذك��ر 

الن�ضبة %54 يف غرب اأملانيا.
وبالنظر اإىل توقعات املواطنني يف احلكومة الحتادية اجلديدة، تراجعت 
اأي�ضا ن�ضبة التفاوؤل بني الأملان يف �ضرق البلد مقارنة باملواطنني يف غربها، 
حيث اأيد %39 فقط من املواطنني يف �ضرق اأملانيا عبارة "اأ�ضع اأمال كبرية 
غرب  يف  املواطنني  من   55% ذك��ر  املقابل  ويف  اجلديدة".  احلكومة  على 
اأولف  امل�ضت�ضار  قيادة  حتت  اجلديدة  احلكومة   اأن  يعتقدون  اأنهم  اأملانيا 

�ضولت�ص �ضوف تقوم بتاأثري جيد.

جناح اإطالق جيم�ض 
ويب لي�ض �ضوى البداية 
التل�ضكوب  اإط��لق  عملية  تكن  مل 
التي  ويب"  "جيم�ص  ال��ف�����ض��ائ��ي 
���ض��ارت ع��ل��ى اأح�����ض��ن م��ا ي���رام �ضوى 
الكونية  املراقبة  لأداة  الطريق  اأول 
ا�ضتك�ضاف  ت��اري��خ  ت��ط��ورا يف  الأك���ر 
الف�ضاء، اإذ ينبغي لها تنفيذ �ضل�ضلة 
قبل  الأهمية  البالغة  امل��ن��اورات  من 
اأن ي�ضبح ت�ضغيلها ممكناً يف غ�ضون 

ب�ضعة اأ�ضهر.
ال�ضتك�ضاف  م��ه��م��ات  رئ��ي�����ص  وق����ال 
العلمي يف وكالة الف�ضاء الأمريكية 
ت��وم��ا���ص زورب���وك���ن لوكالة  )ن��ا���ض��ا( 
ف����ران���������ص ب����ر�����ص ب���ع���د دق�����ائ�����ق من 
الطبقة  ع���ن  ال��ت��ل�����ض��ك��وب  ان��ف�����ض��ال 
العليا من �ضاروخ "اأريان 5" ال�ضبت 
"اأنا �ضعيد ومتحم�ص ومرتاح، لكنني 
ينته  مل  ف��الأم��ر  �ضياأتي،  م��ا  اأخ�ضى 
عند هذا احلّد، بل هي لي�ضت �ضوى 
الفرحة  ه���ذه  ع���زز  وم���ا  البداية". 
اخلا�ضة  ال�����ض��م�����ض��ي��ة  الأل���������واح  اأن 
اأية  دون  م���ن  ُف�����ت��ح��ت  ب��ال��ت��ل�����ض��ك��وب 
فح�ضب  دق��ائ��ق  ب�ضع  بعد  �ضعوبات 
ح�ضلت  التي  النف�ضال  عملية  من 
والع�ضرين  ال�����ض��اب��ع��ة  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
ع��ل��ى ان��ط��لق ال�����ض��اروخ، ع��ن��د علو 
عا�ضفة  و�ضط  كيلومرت،   1400
ت�ضفيق من املهند�ضني واحلا�ضرين 
"جوبيرت" يف  التحكم  غرفة  داخ��ل 
هذه  وكانت  الف�ضائي.  ك��ورو  مركز 
كبري  ق����در  ع��ل��ى  الأوىل  اخل���ط���وة 
ت�ضغيل  ميكن  ل  اأن  اإذ  الأهمية  من 
م�ضدر  ت��وف��ري  دون  م��ن  التل�ضكوب 
تزال  ول  ه��ذا،  الكهربائية  الطاقة 
م�ضافتها  تبلغ  طويلة  طريق  اأمامه 
كيلومرت  م��ل��ي��ون  ون�����ض��ف  م��ل��ي��ون��اً 
عليه اأن يقطعها يف �ضهر واحد، لكي 
اأي   ،"2 "لغراجن  نقطة  اإىل  ي�ضل 
تف�ضل  التي  امل�ضافة  اأ�ضعاف  اأربعة 

الأر�ص عن القمر.

املغني الربازيلي 
فيلو�ضو م�ضاب بكورونا 
اأعلن اأ�ضطورة املو�ضيقى الربازيلية 
كايتانو فيلو�ضو البالغ 79 عاماً اأّن 
الذي  كوفيد19-  اخ��ت��ب��ار  نتيجة 
م�ضرياً  اإيجابية،  ج��اءت  له  اأج��ري 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب 

اإىل اّنه "بخري بف�ضل اللقاح".
خم�ضة  منذ  امل��وج��ود  املغني  وكتب 
اأي����ام يف ولي���ة ب��اه��ي��ا ال��ت��ي ينتمي 
النتائج  م���ن  اأ���ض��ب��وع  "بعد  اإل��ي��ه��ا 
اأجريناها  لخ���ت���ب���ارات  ال�����ض��ل��ب��ي��ة 
اإدارات  من  مطلوبة  وكانت  يومياً 
اإن����ت����اج ب���رام���ج ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، اأت���ت 
وباولينا  اأن�����ا  ف��ح�����ض��ي��ن��ا  ن��ت��ي��ج��ت��ا 

)زوجته( اإيجابيتني".
تلقى  ال������ذي  ف��ي��ل��و���ض��و  واأ������ض�����اف 
امل�ضاد  اللقاح  الثالثة من  اجلرعة 
لفريو�ص كورونا يف ت�ضرين الأول/
اأك��ت��وب��ر يف ري��و دي ج��ان��ريو حيث 
ذلك  ون���ع���زو  ب��خ��ري  "نحن  ي��ق��ي��م 
اأن  دون  من  وق��ال  التطعيم".  اإىل 
يحّدد ما اإذا كان م�ضاباً باملتحورة 
اأوميكرون ا"كل �ضخ�ص قادر عليه 
اأن يخ�ضع للختبار، وخ�ضو�ضاً اأّن 
الثلث  اجل��رع��ات  يتلقى  اجلميع 
"الوباء  اأن  ملحظاً  اللقاح"،  من 
اجلديدة  وامل��ت��ح��ّورة  بعد  ينته  مل 

�ضديدة العدوى".
ووج������ه ك���اي���ت���ان���و، ال���ف���ائ���ز اأخ������رياً 
بجائزة غرامي لتينو مع ابنه توم 
فيلو�ضو عن ت�ضجيل العام باأغنيته 
الرئي�ص  اإىل  انتقادات  "تالفي�ص"، 
الربازيلي جايري بول�ضونارو الذي 

يعار�ضه. 

كلوي كاردا�ضيان تتجاهل 
تومب�ضون بعيد امليالد 

الواقع  كلوي كارد�ضيان  �ضورة  تلفزيون  ن�ضرت جنمة 
التوا�ضل  م��وق��ع  ع���رب ح�����ض��اب��ه��ا اخل���ا����ص يف  ج���دي���دة 

الجتماعي.
ت����رو، ووالدتها  اب��ن��ت��ه��ا  ب��رف��ق��ة  ك��ارد���ض��ي��ان  وظ���ه���رت 
كري�ص جير، واأختها كيم واأطفالها، وقد قامت كلوي 
بف�ضل �ضور حبيبها ال�ضابق، جنم كرة ال�ضلة الكندي،  
تري�ضتان تومب�ضون ، عن �ضور عيد امليلد الأمر الذي 

اأثار الكثري من التعليقات من قبل املتابعني.
من  للخيانة  تعر�ضت  قد  كانت  كارد�ضيان  اأن  ويذكر 
ام��راأة تدعى مارايل  قبل حبيبها وذل��ك بعدما رفعت 
نيكولز ق�ضية �ضد تومب�ضون، من اأجل تربية الطفل، 

والر�ضوم الأخرى املتعلقة باحلمل.
على  ك��ن��ت  اأن���ن���ي  ال��وا���ض��ح  كارد�ضيان:"من  وك��ت��ب��ت 
نعمة  اأعظم  اإنها  اإىل هديتي!  انظر  القائمة اجليدة؛ 

بالن�ضبة يل".
اأخ����رى تظهر  ���ض��ور  ع��ل��ى  تعليقها  ك��ل��وي، يف  وق��ال��ت 
اأحب  "اأنا  اأختها كيم، و�ضيكاغو وي�ضت:  ابنتها، وبنات 

فتياتي!".

خ�ضب ينطق وحجر ي�ضعر
الر�ضم  ما�ضي  �ضامر  اللبناين  الديكور  مهند�ص  يهوى 
اإىل  منذ �ضغره، �ضغف جعله يحّول احلجارة والأخ�ضاب 

حتف فنية ناطقة.
وم���ن خ���لل ري�����ض��ت��ه مت��ك��ن ال��ف��ن��ان م��ن ج��ع��ل احلجارة 
تنطق، وحّول الأخ�ضاب اإىل وجوه تعك�ص اأ�ضخا�ضاً مرّوا 

يف هذه احلياة.
الر�ضم  يف  �ضغفي  "بداأ  الإخبارية":  ل�"العني  ي��ق��ول 
وع���م���ري 5 ���ض��ن��وات، ك��ن��ت ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���درا����ض���ة حني 
ومتر�ضتها  الزمن  عرب  تطورت  التي  موهبتي  اكت�ضفت 
بلدة  لبن  بالن�ضبة  الفن  للديكور".  درا�ضتي  خلل  من 
العبادية و�ضيلة للرتفيه عن النف�ص والتعبري عن الذات 
والتاأمل، وهو يركز، كما قال "على كل ما يهمله الإن�ضان 

�ضواء احلجارة اأو اخل�ضب".
�ضيئا،  الل�ضيء  من  اأ�ضنع  اأن  ه��ديف  "باخت�ضار  يتابع: 
م��ا دّمرته  ك��وين  ف��ن  التي ه��ي  الطبيعة  اأح��ي��ي م��ن  واأن 
اللبناين  الطابع  على  اأرك��ز  ر�ضوماتي  وخ��لل  ال�ضنوات، 

الذي يعني يل الكثري".
وعن املدة التي ي�ضتغرقها اإجناز كل لوحة اأجاب: "تختلف 
اأم غريها من  اأم اخل�ضب  �ضاأر�ضم على احلجارة  كنت  اإن 
اإىل تركيز كبري ل �ضيما  القطع كال�ضحون، لكن حتتاج 

الر�ضم على احلجارة".

ف�ضيحة مدوية.. 400 
اختبار خاطئ لكورونا

ذك���رت ت��ق��اري��ر اإع��لم��ي��ة يف اأ���ض��رتال��ي��ا اأم�����ص الث��ن��ني اأن 
اخلطاأ  النتائج  م��ن  امل��ئ��ات  اأ���ض��درت  امل�ضت�ضفيات  اإح���دى 

لختبارات الإ�ضابة بفريو�ص كورونا.
واأجريت الفحو�ضات مب�ضت�ضفى �ضانت فين�ضينت يف مدينة 
�ضيدين، يومي 22 و23 دي�ضمرب اجلاري، على نحو 400 
�ضخ�ص، مت اإبلغهم لحقا باأن نتائجهم �ضلبية، يف حني 

اأنها كانت يف الواقع اإيجابية، وفقا ل�"بيزن�ص اإن�ضايدر".
"�ضيد  الأمرا�ص  علم  ق�ضم  اأن  بيان  يف  امل�ضت�ضفى  واأعلن 
اأنه  يعتقد  ما  ب�ضبب  �ضحيحة،  غري  نتائج  اأ�ضدر  باث" 
الأمر.  هذا  يف  حتقيق  فتح  اإىل  م�ضريا  ب�ضري"،  "خطاأ 
واأكد البيان على اأنه مت التوا�ضل مع كل امل�ضابني مبجرد 

اكت�ضاف امل�ضكلة.
وق����ال امل���دي���ر ال��ط��ب��ي ل��ل��وح��دة ال��ط��ب��ي��ة، اأن���ت���وين دودز، 
من  ج���دا  ك��ب��ري  "عدد  ع��ل��ى  يعمل  ك���ان  باث"  "�ضيد  اإن 

الختبارات" يومي 22 و23 دي�ضمرب.
وي���وم اخل��م��ي�����ص، اأع��ل��ن��ت اأ���ض��رتال��ي��ا ع��ن ارت��ف��اع ك��ب��ري يف 
الإ���ض��اب��ات ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا، م��ا دف��ع ولي���ة نيو �ضاوث 
ويلز، الأكر ت�ضررا بالفريو�ص، اإىل اإعادة فر�ص ارتداء 

الكمامات يف الأماكن املغلقة.
والثنني، اأكدت اأ�ضرتاليا ت�ضجيل اأول وفاة ب�"اأوميكرون"، 
املتحور اجلديد من فريو�ص كورونا، و�ضط ارتفاع كبري 

يف اأعداد امل�ضابني بالوباء يف البلد.

م�ضر على موعد مع حدثني تاريخيني يف 2022
فريدة  ا�ضتثنائية  خطوات   2021 العام  �ضهد 
من نوعها فيما يخ�ص قطاع "الآثار" مب�ضر، 
احل�ضاري،  باإرثهم  امل�ضريني  افتخار  ع��ززت 
منا�ضبتني   2022 العام اجلديد  يحمل  بينما 

تاريخيتني يف هذا ال�ضياق.
و�ضهد عام 2021، الذي ي�ضارف على الرحيل، 
وافتتاح  امللكية  امل��وم��ي��اوات  موكب  احتفالية 
الكت�ضافات  ع���ن  ف�����ض��ل  ال���ك���ب���ا����ص،  ط���ري���ق 
املرتبطة  وامل�ضروعات  امل�ضبوقة،  غري  الأثرية 

بالقطاع.
حدثني  م�����ض��ر  ف�����ض��ت�����ض��ه��د   ،2022 ع����ام  اأم�����ا 
عام   200 م��رور  ذك��رى  ه��و  الأول  تاريخيني، 
على فك طل�ضم الكتابة الهريوغليفية، على 
يد العامل الفرن�ضي جون فران�ضوا �ضامبليون 

يف عام 1822.
ق��رن من  م��رور  ذك��رى  ه��ي  الثانية  واملنا�ضبة 
اآمون  عنخ  ت��وت  مقربة  اكت�ضاف  على  الزمن 

)اأحد فراعنة الأ�ضرة امل�ضرية الثامنة ع�ضر يف 
تاريخ م�ضر القدمي( �ضاحب القطعة الأثرية 
الأ���ض��ه��ر ح��ول ال��ع��امل، وه��ي "قناع ت��وت عنخ 

اآمون".
مرور  وه���و  الأول،  احل����دث  ب��خ�����ض��و���ص  اأم����ا 
الكتابة  طل�ضم  فك  على  الزمن  من  قرنني 
عندما  �ضمبليون  اأن  فيو�ضح  الهريوغليفية، 
قّدم ورقته العلمية يف باري�ص بخ�ضو�ص فك 
 ،1822 رم���وز حجر ر���ض��ي��د، ق��ّدم��ه��ا يف ال��ع��ام 
2022 على ذكرى مرور  ي�ضهد عام  وبالتايل 

200 �ضنة على ذلك احلدث".
فيما يت�ضل باحلدث الثاين، فيو�ضح ال�ضماع 
2022 ي�ضهد م��رور ق��رن م��ن الزمن  اأن ع��ام 
على اكت�ضاف مقربة توت عنخ اآمون، من قبل 
الطفل ح�ضني عبد الر�ضول "كان عمره حينها 
الأق�ضر يف  13 عاما تقريبا" يف  اإىل   12 من 

الرابع من نوفمرب 1922.

و�سول ملكة جمال الكون املتوجة حديًثا هارناز �ساندو للتحدث مع و�سائل الإعالم يف مومباي, الهند. رويرتز

�ضيلينا غوميز تتكلم 
اللغة العربية 

تداول رواد مواقع التوا�ضل الجتماعي فيديو قدمي لنجمة مواقع 
التوا�ضل الجتماعي اللبنانية كارن وازن وهي تعلم النجمة العاملية  

�ضيلينا غوميز  اللغة العربية عندما كانا �ضوياً يف بث مبا�ضر.
الفيديو كما ذكرنا لي�ص جديدا لكن انت�ضر جمدداً على ال�ضو�ضيل 
" لنها ارادت ان  "مع ال�ضلمة  ميديا وقالت فيها �ضيلينا غوميز 
الأوىل  املحاولة  وم��ن  العربية  باللغة  املتابعني  ت��ودع  كيف  تتعلم 
اإعجاب  على  وح���ازت  �ضحيح  �ضبه  ب�ضكل  تلفظها  اأن  ا�ضتطاعت 
وهم  بلغتهم  تتكلم  اأن  حاولت  لأنها  العربية  ال��دول  من  متابعيها 

بدورهم يحبون اأغانيها التي هي بلغتها اأي الإنكليزية.


