
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الإيطايل مبنا�سبة اإعادة انتخابه

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
رئي�س  مللاتللاريللا  �للشللرجلليللو  فللخللامللة  اإىل  تهنئة  بللرقلليللة  اهلل  حفظه 
انتخابه لفرتة رئا�شية  اإعادة  الإيطالية وذلك مبنا�شبة  اجلمهورية 

جديدة.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  الللوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

�شرجيو ماتاريا.

وزارة الدفاع تبداأ ا�ستعدادات 
عرو�س ح�سن الحتاد 8 بدبي

•• دبي- وام:

تبداأ وزارة الدفاع ا�شتعداداتها للعر�س الع�شكري )ح�شن الحتاد 8( 
املزمع اإقامته يف �شهر مار�س القادم يف دبي املنطقة اجلنوبية ملعر�س 

اإك�شبو الدويل 2020.
وبهذه املنا�شبة تدعو وزارة الدفاع زوار معر�س اإك�شبو 2020 دبي 
اأعدتها  التي   8 الكرمي حل�شور فعاليات ح�شن الحتللاد  واجلمهور 
اللجنة املنظمة وتت�شمن عرو�س الفرقة املو�شيقية وعرو�س اخليالة 

وذلك يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف م�شاًء من كل يوم جمعة.

وزير دفاع لتفيا، اأرتي�س بابريك�س يدين تردد برلني يف مواجهة الأزمة الأوكرانية

•• اأبوظبي -وام: 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكللد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن 
بذكرى  الحللتللفللال  اأن  اهلل  حفظه 
تاأ�شي�س كلية زايد الثاين الع�شكرية 
هو احتفال بلاإجنازات 50 �شنة من 
العمل والنجاح وتر�شيخ قيم الولء 
الوطن  عللن  الللدفللاع  يف  والت�شحية 

ومكت�شباته.
كلللللمللة مبنا�شبة  للللل يف  �للشللمللوه  وقللللال 
كلية  لتاأ�شي�س  اخلم�شني  الللذكللرى 
اإن م�شرة  لل  زايد الثاين الع�شكرية 
كلية زايد الثاين الع�شكرية تعك�س 
ال�شادقة  والعزمية  القوية  الإرادة 
زايلللد بن  ال�شيخ  املللوؤ�للّشلل�للس،  للللللوالللد 
ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان  اآل  �شلطان 
والتي  املوؤ�ّش�شني،  الآبلللاء  واإخللوانلله 
اأثلللملللرت عللن اإجنللللللازاٍت ُتللبللاهللي بها 

دولة الإمارات اأمم العامل.
ال�شمو  �للشللاحللب  قللللال  ملللن جللانللبلله 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الللوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإنه يف 

يف ذكرى اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س الكلية

رئي�س الدولة: 50 عاما من العمل والنجاح لكلية زايد الثاين الع�سكرية
حممد بن را�سد وحممد بن زايد: م�سنع للرجال واأحد اأهم ال�سروح الع�سكرية التعليمية يف الدولة 

بعد انته�ء اجتم�ع النجف.. ال�سدر يتم�سك بحكومة الأغلبية

الربملان العراقي يوافق على 25 مر�سحًا لرئا�سة البالد
•• بغداد-وكاالت:

اأم�س  اللللعلللراقلللي  الللللرملللللان  اأعلللللللللن 
مر�شحاً   25 قللللبللللول  الإثللللللنللللللني، 
يف  اللللعلللراق  رئللا�للشللة  علللللى  للتناف�س 

الأعوام الأربعة املقبلة.
للرملان،  الللعللامللة  الأملللانلللة  وقللالللت 
ا�شتناداً  اأمللل�لللس:  �للشللحللايف  بلليللان  يف 
ملن�شب  الرت�شيح  قانون  اأحكام  اإىل 
الأمانة  فللللاإن  اجلللمللهللوريللة  رئلليلل�للس 
باأ�شماء  قلللائلللملللة  تللنلل�للشللر  اللللعلللاملللة 
رئي�س  ملن�شب  للرت�شح  املقبولني 
اجلللمللهللوريللة الللبللالللغ علللددهلللم 25 

�شخ�شاً.
الرملان  يللعللقللد  اأن  املللنللتللظللر  ومللللن 
جل�شة لنتخاب الرئي�س اجلديد يف 

املقبل. )�شباط(  فراير   7
اأن  اإىل  عللراقلليللة  تللوقللعللات  وتلل�للشللر 
�شينح�شر  املن�شب  علي  التناف�س 
بني الرئي�س العراقي احلايل برهم 
الوطني  الحتلللاد  حللزب  عللن  �شالح 
الكرد�شتاين، وهو�شيار زيباري عن 

احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين.
وبعدما اأعلن مكتب رئي�س الرملان 

الأزمة يف اأوكراني�:
دول البلطيق، تخاف اأن تكون الوجبة الرو�سية الثانية!

•• الفجر -بول فريونيك –ترجمة خرية ال�شيباين

الللدول الأوروبلليللة ال�شمالية، التي  طللوارئ عاّمة يف دول البلطيق! هذه 
الرو�شية  الللقللوات  قلقة  بللاأعللني  تللراقللب  مو�شكو،  ح�شن  يف  للا  اأيلل�للشً كانت 
التي احت�شدت على احلدود مع اأوكرانيا يف الأ�شابيع الأخرة. وال�شبب، 
اإذا  اأن جتد نف�شها، بدورها، على قائمة العماق الرو�شي.  اخلوف من 
ف�شلنا يف الرد ب�شكل منا�شب على بوتني يف اأوكرانيا، ف�شيف�شر الكرملني 
العدوان،  من  املزيد  على  فقط  و�شي�شجع  �شعف  عامة  اأنلله  على  هللذا 
�شّرح اخلمي�س وزير دفاع لتفيا اأرتي�س بابريك�س يف مقابلة مع جلوب 
اأوكرانيا امام رو�شيا ... �شيكون الدور علينا بعد  اند ميل، واإذا �شقطت 

ذلك، فهذا جلّي جدا.                                   )التفا�شيل �س10(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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اأجمل �شتاء يف العامل تنع�ص عرو�ص 
اخليل العربي يف مهرجان ال�شيخ زايد

اأخبار الإمارات

تقرير اأمريكي: لبد من اإعادة 
ت�شنيف احلوثيني اإرهابيني 

عربي ودويل

الأبي�ص يواجه اإيران يف اآزادي 
�شمن ت�شفيات كاأ�ص العامل

الفجر الريا�شي

التحالف: 18 ا�ستهدافا مليلي�سيات 
احلوثي الإرهابية يف ماأرب وتعز

•• اليمن-وكاالت:

مع ا�شتمرار املعارك �شد ميلي�شيات احلوثي على اجلبهات اجلنوبية ملاأرب وتعز، اأعلن 
املحافظتني  يف  احلوثيني  �شد  ا�شتهدافاً   18 تنفيذ  اليمن  يف  ال�شرعية  دعللم  حتالف 
اأن  العربية- احلللدث  اأفللاد مرا�شل  اأو�شح بح�شب ما  املا�شية. كما  �شاعة   24 الل  خال 

ال�شتهدافات دمرت 18 اآلية ع�شكرية للميلي�شيات واأوقعت خ�شائر ب�شرية.
واملقاومة  اجلي�س  قللوات  بللاأن  الأحللد  الأول  اأم�س  اأعلنت  اليمنية  الللدفللاع  وزارة  وكانت 
باإ�شناد من مقاتات حتالف  تعز  الغربية ملحافظة  اأحللرزت تقدماً جديداً يف اجلبهات 
دعم ال�شرعية، ومتكنت من حترير قرى ومواقع مهمة يف منطقة الأحطوب يف مديرية 
يف  فللادحللة  خ�شائر  و�شط  املللعللارك،  ف�شتمر  مللللاأرب  اجلنوبية  اجلبهات  على  اأمللا  مقبنة. 

�شفوف احلوثيني.
وكان التحالف اأعلن اأم�س اأي�شا تنفيذ 25 ا�شتهدافا للميلي�شيات يف ماأرب خال الل 24 
�شاعة املا�شية، م�شيفاً اأن الغارات دمرت 11 اآلية ع�شكرية للحوثيني، واأدت اإىل مقتل 

اأكرث من 80 عن�شرا.

زايد  الذهبي لكلية  اليوبيل  ذكرى 
يتزامن  والللذي  الع�شكرية،  الثاين 
بالذكرى  اللللدوللللة  احللتللفللالت  ملللع 
نتوجه  الحتللللاد،  لللقلليللام  اخلم�شني 
بالإكبار والعرفان اإىل ُبناة الوطن، 
بللروؤيللتللهللم وهمتهم  �للشلليللدوا  الللذيللن 
امل�شلحة  قللواتللنللا  �للشللرح  وعللطللائللهللم 

العايل.

واأ�شاف �شموه لل يف كلمة له مبنا�شبة 
زايد  الذهبي لكلية  اليوبيل  ذكرى 
له  املللغللفللور  اأن  لللل  الع�شكرية  الللثللاين 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - 
طيب اهلل ثراه - ا�شت�شرف امل�شتقبل 
ثاقبة وفكر م�شتنر، فعمد  بروؤية 
لت�شون  م�شلحة  قللللوات  بللنللاء  اإىل 

الأر�س وحتمي الديار.

وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الع�شكرية  اللللثلللاين  زايللللد  كللللليللة  اإن 
الع�شكرية  اللل�للشللروح  اأهلللم  مللن  تعد 
التعليمية يف دولة الإمارات العربية 
واكبت  حلليللث  واأعلللرقلللهلللا،  املللتللحللدة 

اإن�شاء الدولة منذ البداية.

وا�شاف �شموه لل يف كلمة مبنا�شبة 
ذكلللرى اللليللوبلليللل الللذهللبللي لكلية 
لل اأنه على  زايد الثاين الع�شكرية 
ملللدى اللل�للشللنللوات املللا�للشلليللة قامت 
الع�شكرية،  اللللثلللاين  زايللللد  كللللليللة 
الكليات واملعاهد  مع غرها من 

الدولة،  يف  الع�شكرية  واملللدار�للس 
بدور مهم واأ�شا�شي يف مد قواتنا 
الع�شكرية  بلللاللللكلللوادر  امللل�للشلللللحللة 
والإداريلللللللة امللللدربلللة وامللللوؤهلللللللة يف 

خمتلف التخ�ش�شات.
)التفا�شيل �س3(

•• دبي - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل ، اأم�س فخامة اإ�شحاق هرت�شوغ، رئي�س دولة اإ�شرائيل، 
اآل  را�للشللد  بللن  حمللمللد  بللن  حللمللدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
مكتوم، ويل عهد دبي وذلك يف جناح دولة الإمارات مبقر 
اإك�شبو 2020 دبي. ورّحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
والوفد  هرت�شوغ  اإ�شحاق  بالرئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

اأول زيللارة ر�شمية لدولة الإمللللارات، حيث  للله، يف  املللرافللق 
والتجاري  القللتلل�للشللادي  الللتللعللاون  م�شتقبل  اللقاء  تللنللاول 
وال�للشللتللثللمللاري، كللذلللك رفلللع ملل�للشللتللوى الللتللعللاون العلمي 
مل�شتقبل  الللداعللمللة  امللل�للشللارات  مللن  وغللرهللا  والتكنولوجي 
التنمية. كما التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأم�س معايل حممد ح�شني روبله، رئي�س   ، دبي رعاه اهلل 

وزراء جمهورية ال�شومال الفيدرالية ال�شقيقة. 
)التفا�شيل �س2(

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س اإ�سرائيل ورئي�س وزراء ال�سومال يف اإك�سبو 2020 دبي

جون�سون ين�سح بوتني.. ابتعد عن ح�فة اله�وية

مو�سكو تتهم لندن بالتح�سري لـهجوم �سد ال�سركات الرو�سية
•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شلطات  الثنني  الكرملني  اتهم 
للهجوم  بالتح�شر  الللريللطللانلليللة 
بوا�شطة  الرو�شية  ال�شركات  �شد 
م�شروع عقوبات على خلفية الأزمة 

حول اأوكرانيا.
الكرملني  بللا�للشللم  املللتللحللدث  وقللللال 
لل�شحفيني  بلليلل�للشللكللوف  دمللليلللرتي 
الأمر  يتعلق  احلللللايل،  الللو�للشللع  يف 
بهجوم مفتوح �شد قطاع الأعمال، 
متوعداً بالرد اإذا لزم الأمر. واأعلنت 
ليز  الريطانية  اخلارجية  وزيللرة 
زيللارة مرتقبة  الأحللد، قبل  ترا�س، 
اأوكرانيا ومن ثم اإىل مو�شكو،  اإىل 
ت�شدد  اأن  ميكن  املتحدة  اململكة  اأن 
عقوباتها على رو�شيا "للتمكن من 
ا�شتهداف اأي �شركة متثل م�شلحة 

للكرملني والنظام الرو�شي.
واأ�شافت ترا�س يف حديث لل»�شكاي 
القريبني  الأثللللللريللللللاء  اأن  نلللليللللوز« 
الرو�شية  واللل�للشللركللات  بللوتللني  ملللن 
املتورطة بدعم النظام الرو�شي لن 

يتمكنوا من الختباء يف اأي مكان.
اإعلللللان ترا�س  بلليلل�للشللكللوف  وو�لللشلللف 
ال�شلطات  مللتللهللمللاً  جلللللداً،  بللاملللقلللللق 

الهاوية، وفق ما نقلت رويرتز.
الرئي�س  مع  جون�شون  و�شيتحدث 
الرو�شي، يف وقت لحق، يف حماولة 
ب�شاأن تعزيز  لل�شغط على مو�شكو 

قواتها على احلدود مع اأوكرانيا.
بدوره، قال متحدث با�شم احلكومة 
من  اإنلله  لل�شحافيني  الريطانية 
الوزراء  رئي�س  يتحدث  اأن  املتوقع 
مع الرئي�س بوتني بعد ظهر اليوم، 
ليز  اخلللارجلليللة  وزيلللرة  اأن  م�شيفاً 
اأمام الرملان  ترو�س �شتديل ببيان 

ب�شاأن نظام العقوبات الرو�شي.
وتلللرو�لللس  جللونلل�للشللون  اأن  واأو�للللشللللح 

�شيتوجهان اإىل اأوكرانيا اليوم.
كللذلللك، اأعلللللنللت لللنللدن الللتللي كّثفت 
اإ�للللشللللدار مللواقللفللهللا ملللحللاولللة زيللللادة 
اأّنها  الأحللد  مو�شكو،  على  ال�شغط 
الرو�شّية  امل�شالح  ا�شتهداف  ُتريد 

التي تهّم الكرملني مبا�شرًة.
املحتملة،  اللللعلللقلللوبلللات  بللللني  وملللللن 
ُتلللفلللّكلللر بللريللطللانلليللا واملللريلللكلللا بللللاأن 
تلل�للشللتللهللدفللا بللعللقللوبللاتللهللمللا اأنلللبلللوب 
�شرتمي  نللورد  ال�شرتاتيجي  الغاز 
واأملانيا،  رو�للشلليللا  بللني  اللللرابلللط   2
الرو�س  اإجللراء  اإمكانية  وا�شتهداف 

لتحويات مالية بالدولر.

التوتر  من�شوب  برفع  الريطانية 
يف القارة الأوروبية.

منذ  الريطانية  ال�شلطات  وُتتَّهم 
عللن م�شدر  الللنللظللر  بغ�س  �للشللنللوات 
الرو�شية  الأمللللللللللللوال  ملللللن  قللل�لللشلللم 
املتدفقة اإىل لندن، وامللقبة اأحياناً 
ي�شتبه  اأملللوال  وهللي  »لندنغراد«،  بل 
اأو  فلل�للشللاد  نتيجة  اأحلليللانللاً  تللكللون  اأن 
وم�شتخدمة  اإجللراملليللة  نلل�للشللاطللات 
لأغرا�س النفوذ من قبل �شخ�شيات 

تعمل حل�شاب الكرملني.
اإىل ذلللللك، كلل�للشللف رئلليلل�للس اللللللوزراء 

جون�شون،  بللوريلل�للس  اللللريلللطلللاين، 
من  �شيطلب  اأنلللله  الثلللنلللني،  اأملل�للس 
الرئي�س الرو�شي فادمير بوتني 
ب�شاأن  الللهللاويللة  البللتللعللاد عللن حافة 
اأوكرانيا، عندما يتحدث الزعيمان 

يف وقت لحق اليوم.
لل�شحافيني  جللونلل�للشللون  واأ�لللشلللاف 
كما  بللوتللني،  للرئي�س  �للشللاأقللوللله  مللا 
اأننا  اأعتقد  اأنني  قلت من قبل، هو 
عن  الللرتاجللع  اإىل  بحاجة  جميعاً 
رو�شيا  اأن  واأعتقد  الللهللاويللة،  حافة 
حافة  علللن  اللللرتاجلللع  اإىل  بللحللاجللة 

احللبو�شي،  حمللللمللللد  اللللللعلللللراقلللللي 
الثنني، انتهاء اللقاء الذي جمعه، 
كللرد�للشللتللان م�شعود  اإقللللليللم  ورئلليلل�للس 
ال�شدري  التيار  زعيم  مع  بللارزاين 
مقتدى ال�شدر يف النجف،من اأجل 
اجلديدة  احلللكللومللة  ت�شكيل  بللحللث 
الللل�لللشلللدر مت�شك  جللللدد  الللللبللللاد،  يف 
بحكومة الأغلبية. ودعا ال�شدر يف 
تللغللريللدة علللللى حلل�للشللابلله علللللى تويرت 
والإرهلللللللاب �شد  الللعللنللف  وقلللف  اإىل 
ال�شعب وال�شركاء، يف اإ�شارة منه اإىل 
حماولة ا�شتهداف منزل احللبو�شي 

بل3  حليفه الأهم، الأ�شبوع املا�شي، 
�شواريخ كاتيو�شا.

ويف حني �شدد على مت�شكه بت�شكيل 
حلللكلللوملللة اأغلللللللبللليلللة وطلللنللليلللة، رّحللللب 

باحلوار مع املعار�شة الوطنية.
زمن  اأن  احللبو�شي  اعتر  بلللدوره، 
ت�شكيل  يف  اخلللارجلليللة  الللتللدخللات 

. احلكومات العراقية قد وىَلّ
واأ�للللشللللاف علللر تلللويلللرت اأيللل�لللشلللاً، اأن 
مباحثات  لإجلللللراء  كلللان  الجللتللمللاع 
وطنية  عللللراقلللليللللة  حلللكلللوملللة  حللللللول 

خال�شة، ل �شرقية ول غربية.

اآتية  امل�ساءلة  باأن  يتعهد  عون 
•• بريوت-رويرتز:

للرئي�س  الإعللللامللللي  املللكللتللب  قللللال 
اللبناين مي�شال عون يف بيان اأم�س 
ال�شعب  وعللد  الرئي�س  اإن  الثللنللني 
فيما  اآتية"  امل�شاءلة  بللاأن  اللبناين 
م�شرف  ح�شابات  مبراجعة  يتعلق 

لبنان املركزي.
ر�شد  الللرئلليلل�للس  اإن  املللكللتللب  وقلللللال 
املحاولت الأخرة لتذليل العقبات 
التدقيق  �للشللركللة  لثني  امل�شطنعة 
مبا�شرة  عللن  اجلللنللائللي  املللحللا�للشللبللي 
اللبناين  ال�شعب  يعد  وهللو  عملها، 
الذي مير باأزمة حياتية ومعي�شية 

خانقة باأن امل�شاءلة اآتية.

 مايل تطرد �سفري فرن�سا 
•• باماكو-رويرتز:

قللالللت حللكللومللة ملللايل يف بلليللان بثه 
اأمهلت  اإنللهللا  الللوطللنللي  التلفزيون 
ال�شفر الفرن�شي 72 �شاعة ملغادرة 
الثنني  اأم�س  من  اعتبارا  الباد 
ب�شبب ت�شريحات عدائية وم�شينة 
ب�شاأن  الللفللرنلل�للشلليللة  اللل�للشلللللطللات  مللن 
الباد.  يف  النللتللقللاللليللة  احلللكللومللة 
الفرن�شي  اخلللارجلليللة  وزيلللر  وقلللال 
جان اإيف لو دريان يوم اجلمعة اإن 
املجل�س الع�شكري احلاكم يف مايل 

خرج عن ال�شيطرة.

األك�شندر �شوجلينت�شني، اأ�شهر من�شق عن النظام ال�شوفياتي يف ال�شبعينات والثمانينات

اأوكراني� -رو�سي�:
قبل خم�سني عاًما، نبوءات �سوجلينت�سني املربكة!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

منذ اأكرث من ن�شف قرن، كتب املن�شق الرو�شي ال�شهر وموؤلف كتاب اأرخبيل 
غولغ بطريقة ا�شت�شرافية عن الدموع القادمة بني الرو�س والأوكرانيني.
الكاتب  ي�شتح�شر  ن�شف قرن،  اإىل  اأقدمها  يعود  الكتابات،  العديد من  يف 
ال�شبعينات  يف  ال�شوفياتي  النظام  عللن  من�شق  اأ�شهر  كللان  الللذي  الللرو�للشللي، 
والثمانينات، العاقة املعقدة بني رو�شيا واأوكرانيا. ن�شو�س مبثابة نبوءة 
تثبت �شحة وخطاأ فادمير بوتني. �شحة، لأن �شوجلينت�شني )1918-
املثقف  ال�شعبني. خطاأ، لأن  ارتباط تاريخ وم�شر  2008( يذّكر مبدى 
الأمر مرتوك لاأوكرانيني وحدهم لختيار م�شتقبلهم يف حال  اأن  يوؤكد 

تفكك الحتاد ال�شوفياتي، وي�شر على األ تفر�س مو�شكو جمرى الأمور.
)التفا�شيل �س12(

اجلل�سة  الليبي:  ــان  ــربمل ال
املقبلة �ستبحث رئا�سة احلكومة

•• طرابل�س-وكاالت:

الرملان  اإىل  الأنللظللار  اجتللهللت  فيما 
الثنني  اأملل�للس  انللعللقللد  اللللذي  الليبي 
مقرتحات  لبحث  طللرق  مدينة  يف 
امل�شار الد�شتوري والآليات املطروحة 
تللوافللق حول  اإىل  التو�شل  اأجللل  مللن 
الباد، وم�شاألة  اأزمة النتخابات يف 
عن  بديل  للحكومة  رئي�س  تر�شيح 
رئي�س  قطع  الدبيبة،  احلميد  عبد 
ال�شك  �شالح  عقيلة  النواب  جمل�س 

باليقني.
واأعلن خال اجلل�شة اأن الرملان مل 
ينظر اأم�س يف م�شاألة تر�شيح رئي�س 
للحكومة، بل يف اجلل�شة املقبلة )مل 
حتدد بعد(، م�شيفا اأنه �شيتم ت�شّلم 

ملفات املر�شحني بدءا من اليوم.
اأن احلكومة احلالية ل  اأكللد  اأنلله  اإل 
الآن،  بعد  قلللرارات  اإ�للشللدار  لها  يحق 
لأنها باتت منتهية الولية، بعد تعذر 
يف  ورئا�شية  نيابية  انتخابات  اإجللراء 

.)2021( املا�شي  دي�شمر   24
الطائرة  بللتللاأخللر  يتعلق  مللا  يف  اأملللا 
النواب  تقل  اأن  املزمع  التي كان من 
اإىل طرق فدعا �شالح النائب العام 

اإىل التحقيق يف الق�شية.

تناف�س حاد بني برهوم وزيباري على من�شب الرئا�شة

مدرعات اأوكرانية تتحرك يف قاعدتها مبنطقة خاركيف    )ا ف ب(  حممد بن را�شد خال ا�شتقباله الرئي�س ال�شرائيلي    )وام(
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اأخبـار الإمـارات
تقدمي 30,044 جرعة من لق�ح كوفيد- 19 خالل الـ�س�ع�ت الـ24 امل��سية

ال�سحة جتري 492،099 فح�سا ك�سفت عن 2،028 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و 910 حالت �سفاء
•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع لتو�شيع و زيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
19" و املخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  بفرو�س كورونا امل�شتجد 
الل  ال�شاعات  492،099 فح�شا جديدا خال  اإجللراء  الللوزارة  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
جديدة  اإ�شابة  حالة   2،028 عللن  الك�شف  يف  الللدولللة  م�شتوى  على 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  مللن  امل�شتجد  كللورونللا  بفرو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الللازمللة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

احلالت امل�شجلة 845،058 حالة.
بفرو�س  الإ�شابة  بتداعيات  حللالت   3 وفللاة  عن  اللللوزارة  اأعلنت    كما 

كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،243 حالة.
تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعربت 

ومللوا�للشللاتللهللا لللللذوي املللتللوفللني، ومتللنلليللاتللهللا بللاللل�للشللفللاء الللعللاجللل جلميع 
امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 
و�شامة  ل�شحة  �شمانا  الجتماعي  بالتباعد  واللللتللزام  بالتعليمات 

اجلميع.
  كما اأعلنت الللوزارة عن �شفاء 910 حالت جديدة مل�شابني بفرو�س 
ال�شحية  الللرعللايللة  تلقيها  بعد  اأعللرا�للشلله  مللن  الللتللام  وتعافيها  كللورونللا 
الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يبلغ جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  777،096

تقدمي  املللجللتللمللع  ووقلللايلللة  اللل�للشللحللة  وزارة  اأعلللللنللت  اخللللرى  جهلللللة  مللن 
 24 الل  ال�شاعات  خال  "كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   30،044
ام�س  التي مت تقدميها حتى  يبلغ جمموع اجلرعات  وبذلك  املا�شية 
23،557،823 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 238.19 جرعة لكل 

�شخ�س.  100
الللوزارة لتوفر لقاح كوفيد19- و�شعيا  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم و التي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على الفرو�س.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س اإ�سرائيل يف اإك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س وزراء ال�سومال

ورقة بحثية.. اإمارة اأبوظبي تظهر اأداء جيدا يف التعامل مع اآثار كوفيد- 19 على ال�سحة النف�سية واجل�سدية لكبار ال�سن

•• دبي - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، اأم�س فخامة اإ�شحاق هرت�شوغ، 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اإ�شرائيل،  دولللة  رئي�س 

 2020 "اإك�شبو  مكتوم، ويل عهد دبللي وذلللك يف جناح دولللة الإملللارات مبقر 
بالرئي�س  مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورّحلللب  دبي". 
اإ�شحاق هرت�شوغ والوفد املرافق له، يف اأول زيارة ر�شمية لدولة الإمارات، حيث 
تناول اللقاء م�شتقبل التعاون القت�شادي والتجاري وال�شتثماري، كذلك رفع 
م�شتوى التعاون العلمي والتكنولوجي وغرها من امل�شارات الداعمة مل�شتقبل 

التنمية. واأكد �شاحب ال�شمو اأن م�شاركة اإ�شرائيل يف معر�س اإك�شبو 2020 
دبي، اإىل جانب اأكرث من 190 دولة، تفتح جمالت عدة للتعاون، حيث ي�شعى 
احلدث العاملي لر�شم الطريق مل�شتقبل اأف�شل قائم على التعاي�س ال�شلمي بني 
ال�شعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم الب�شرية. وتطرق 
والدولية،  الإقليمية  ال�شاحتني  على  امل�شتجدات  جممل  بحث  اإىل  النقا�س 

والق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك، واجلهود الدولية املبذولة يف �شبيل ت�شريع 
وترة التعايف العاملي ومتكني القت�شاد من العودة اإىل معدلت منو ما قبل 
اجلائحة. ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س اللجنة 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  دبللي،   2020 لإك�شبو  العليا 

مكتوم، ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�س.

•• دبي -وام:

رئي�س  نللائللب  مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
اأم�س معايل حممد  رعللاه اهلل،  دبللي  اللللوزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شقيقة،  الفيدرالية  ال�شومال  جمهورية  وزراء  رئي�س  روبللللله،  ح�شني 

بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
2020 دبي". ويف م�شتهل  "اإك�شبو  وذلللك يف جناح دولللة الإمللارات مبقر 
برئي�س  مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رّحللب  اللقاء 
بللدء مرحلة جديدة  اإىل  الإملللارات  تطلع  عن  ال�شومايل، معرباً  اللللوزراء 
من التعاون البّناء مع ال�شومال، وتعزيز ال�شراكة يف جميع املجالت التي 

تخدم م�شالح ال�شعبني ال�شقيقني. من جانبه اأعرب معايل حممد ح�شني 
روبله عن بالغ تقدير باده ملواقف دولة الإمارات وقيادتها احلكيمة جتاه 

ال�شومال خال الفرتات املا�شية.
كما هّناأ رئي�س الوزراء ال�شومايل دولة الإمارات على ال�شت�شافة الناجحة 
ملعر�س اإك�شبو 2020 دبي، موؤكداً اأن القيم التي يدعو لها احلدث العاملي 

بني  والتفاهم  والللوئللام  ال�شام  اإقلللرار  باأهمية  الإملللارات  اإميلللان  تعكلللللل�س 
ال�شعوب ك�شبيل للو�شول اإىل امل�شتقبل الأف�شل املاأمول للمنطقة والعامل. 
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س اللجنة العليا 
اآل  را�للشللد  بللن  بللن حمللمللد  ال�شيخ من�شور  و�للشللمللو  دبلللي،   2020 لإكلل�للشللبللو 

مكتوم.

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت ورقة بحثية ُن�شرت يف املجلة الدولية للبحوث البيئية وال�شحة العامة 
اأن اإمارة اأبوظبي اأظهرت اأداء جيدا يف التعامل مع اآثار جائحة كوفيد19- 

على ال�شحة النف�شية واجل�شدية لكبار ال�شن.
اأبوظبي،  دائللرة تنمية املجتمع يف  التي �شدرت عن  البحثية  الورقة  واأكللدت 
اأن الرامج العديدة التي اأطلقتها الهيئات احلكومية خال الأعوام القليلة 

املا�شية كان لها اأثر كبر على ال�شحة النف�شية لاأفراد يف املجتمع.
وكانت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي اأجرت بني �شهري اأبريل ويونيو من 
عام 2020، دورتني ا�شتبيانيتني ل�شتك�شاف وحتديد التحديات واملخاوف 
يف جمتمع اأبوظبي يف اأعقاب انت�شار وباء كوفيد19-، و�شارك يف الدورتني 
اأكرث من 33،000 فرد من اأفللراد املجتمع وكان الدافع من اإجللراء هاتني 
الللدرا�للشللتللني وجلللود اأبللحللاث عللامللليللة اأ�لللشلللارت اإىل ارتللفللاع ملللللحللوظ يف م�شاكل 
القلق  م�شاكل  ذلك  يف  مبا  ال�شن،  كبار  من  البالغني  بني  النف�شية  ال�شحة 

اأعرا�شاً  اأظللهللروا  املجتمع  تنمية  دائللرة  درا�شة  امل�شاركني يف  لكن  والللوحللدة. 
الكتئاب  العاطفي وعامات  والإرهللاق  الع�شبية  من  اأقل  وم�شتويات  اأخف 

وا�شطرابات النوم والإفراط يف تناول الطعام.
وبينت الدرا�شة كذلك اأن كبار ال�شن اأدركوا م�شاهمة التقنيات الفرتا�شية 
اإطللاق الدائرة يف  يف تعزيز جللودة احلياة. وقد جللاءت هذه الإجابات عقب 
تقييم  بهدف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة  مبادرة  املا�شي  العام 
كبار  لدى  النف�شية  ال�شحة  حت�شني  يف  الفرتا�شي  الواقع  تقنيات  فعالية 
العناية  توفر  ل�شمان  الللدائللرة  جهود  من  اأ�شا�شياً  جللزءاً  ُتعد  وهللي  ال�شن 
احلفاظ  اإطللار  يف  هامة  كخطوة  اأبوظبي،  باإمارة  ال�شن  كبار  لفئة  الازمة 

على ال�شحة العامة للمجتمع.
لقطاع  التنفيذي  املدير  الهيا�س،  عبدالعزيز  ليلى  الدكتورة  �شعادة  وقالت 
" ُتعد  اأبوظبي..  يف  املجتمع  تنمية  دائللرة  يف  الجتماعي  والبتكار  الر�شد 
ال�شحة النف�شية واجل�شدية من اأهم الأولويات يف املجتمع ، حيث اأننا ندرك 
خماوف جميع الأفراد خال فرتات اجلائحة وغرها من الفرتات ال�شعبة 

اأهمية  املجتمع تويل  تنمية  دائللرة  اأن  اإىل  ال�شن".. لفتة  كبار  خا�شة لدى 
كبرة يف جمال البحوث والبتكار وذلك من اأجل تنفيذ مبادرات بالتعاون مع 
جهات القطاع الجتماعي يف الإمارة اإىل جانب العديد من الدوائر والهيئات 
املخاطر  ملواجهة  وحديثة  مبتكرة  طرق  اإىل  الو�شول  �شبيل  يف  احلكومية، 
النف�شية  ال�شحة  حت�شني  اإىل  الرامية  التحديات  مللن  وغللرهللا  والأزمللللات 
اأن حجم ال�شطرابات النف�شية احلا�شلة منذ  واجل�شدية لاأفراد، ل�شيما 
ال�شحة  جمال  يف  الدعم  من  م�شبوقة  غر  م�شتويات  تطّلب  الوباء  بداية 

النف�شية ل�شمان األ يوؤدي اإىل اآثار دائمة، خا�شة بني كبار ال�شن.
املخاطر  ت�شعيد  يف  اأ�شهمت   ،19 كوفيد  جائحة  اأن  الهيا�س  واأو�للشللحللت 
املايل،  الأملللن  انللعللدام  مثل  النف�شية،  ال�شحة  بتدهور  عللام  ب�شكل  املرتبطة 
والتوا�شل الجتماعي، والتمارين الريا�شية، والروتني اليومي، والنفاذ اإىل 
اخلدمات ال�شحية، الأمر الذي قاد اإىل تفاقم م�شكلة ال�شحة النف�شية لدى 
ال�شكان يف العامل ب�شكل غر م�شبوق وكانت فئة كبار ال�شن من اأكرث الفئات 
ال�شعي  اإىل  دفعنا  امل�شكلة  هللذه  حجم  فللاإن  لللذا  بذلك.  املتاأثرة  الجتماعية 

لتوفر دعم اأكرث تكامًا يف جمال ال�شحة النف�شية جلميع اأفراد املجتمع.
اأن نتائج مبادراتنا كان لها الأثللر الطيب  اأنلله على الرغم من  اإىل  واأ�للشللارت 
اأن ما زال هناك الكثر من اجلهود التي ينبغي بذلها يف  اإل  على املجتمع، 
هذا الإطار، حيث �شنعمل بكل ما بو�شعنا مل�شاعدة اأفراد جمتمعنا على جتاوز 

الأزمة وعي�س حياة طبيعية و�شعيدة.
تنمية  دائللرة  رئي�س  م�شت�شار  بللدري،  م�شعود  الروفي�شور  ثّمن  جانبه،  من 
امل�شتمر  الدائرة  دعم  البحثية"..  الورقة  "اأعد  الللذي  اأبوظبي،  يف  املجتمع 
للجهود البحثية ب�شكل عام من خال تعزيز وحتفيز الباحثني على اإجراء 
البحوث العلمية والبتكارية للو�شول اإىل حلول مبتكرة وم�شتدامة ملواجهة 
مع  والتعاون  الدعم  تعزيز  على  تعمل  اأي�شاً  الدائرة  اأن  موؤكداً  التحديات، 
تقاليد  لديها  اأبوظبي  اإملللارة  اأن  حيث  احلكومية،  وال�شيا�شات  املوؤ�ش�شات 
وثقافة ا�شتثنائية يف تعزيز الأوا�شر والعاقات الجتماعية، وذلك لإميانها 
التغلب على  مللن  املجتمع  لها يف متكني  واحللليللوي  الللريللادي  اللللدور  مبللدى 

خمتلف التحديات والأزمات.

م�ست�سفى جديد لأمرا�س ال�سرطان و القلب يف دبي الطبية بتكلفة 495 مليون درهم
•• دبي -وام: 

ال�شحية"  للرعاية  "برامي  جمموعة  اأعلنت 
ال�شرطان  لأمللرا�للس  م�شت�شفى  اإن�شاء  عزمها 
والقلب والرئتني يف مدينة دبي الطبية ب�شعة 
100 �شرير وبكلفة تبلغ 495 مليون درهم.
�شنوات   3 خللال  امل�شروع  تنفيذ  املقرر  من  و 
الطبية  للللللخللدمللات  مللهللمللة  اإ�لللشلللافلللة  للليلل�للشللكللل 
التخ�ش�شية التي توفرها مدينة دبي الطبية 

للمر�شى يف دبي والإمارات واملنطقة.
التنفيذي  املللديللر  اللل�للشللام  قللال جللمللال عبد  و 
للل�للشلللللطللة مللديللنللة دبللللي الللطللبلليللة: " نللثللق بلللاأن 
و  القلب  "برامي" لأمرا�س  م�شت�شفى  افتتاح 
فللارقللة يف  عللامللة  �شيمثل  الللرئللة  و  ال�شرطان 
ملا �شيوفره للمر�شى  القطاع ال�شحي يف دبي 

من خدمات رعاية �شحية تخ�ش�شية".
من جانبه ذكر الدكتور جميل اأحمد موؤ�ش�س 
و رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة برامي للرعاية 
ال�شحية اأن امل�شت�شفى �شي�شم ثاثة مراكز يف 

دبي  مكانة  يعزز  ما  الأورام  و  الرئة  و  القلب 
طبية  من�شاأة  وتللوفللر  الطبي  للتميز  وجللهللة 
عاملية امل�شتوى يف دولللة الإمللارات واملنطقة .. 
ر�شم  على  ترتكز  املجموعة  روؤيللة  اأن  مو�شحا 
ال�شحية  الرعاية  جمللال  يف  جديدة  م�شارات 
والللتللحللول الللرقللمللي والللتللكللنللولللوجللي يف الطب 

لتمكني غد اأكرث �شعادة لاأفراد.
والرئة  للقلب  "برامي"  م�شت�شفى  و�شي�شم 
وا�شعة  جمموعة  يقدم  القلب  لرعاية  مركزا 
من الإجراءات الت�شخي�شية التداخلية وغر 
العاجات  عمليات  اإىل  بالإ�شافة  التداخلية 
ال�شمامات  وا�شطرابات  التداخلية  التاجية 

انتظام  وعلللدم  الهيكلية  القلب  وا�للشللطللرابللات 
القلب  تاأهيل  اإعللادة  وخدمات  القلب  �شربات 
الكهربية  الللفلليللزيللولللوجلليللا  اإىل  بلللالإ�لللشلللافلللة 
القلبية  والللتللدخللات  الللقلللللب  وفلل�للشلليللولللوجلليللا 

املعقدة.
"برامي"  م�شت�شفى  �للشلليللوفللر  افللتللتللاحلله  وملللع 
لأمرا�س القلب والرئتني 100 �شرير تتوزع 
على مبنى امل�شت�شفى املبني على امتداد ثمانية 
طوابق اإىل جانب جمموعة من التخ�ش�شات 
ال�شريرية مبا يف ذلك جراحة امل�شالك البولية 
واجلهاز  الن�شاء  واأملللرا�لللس  الكلى  واأملللرا�لللس 
اله�شمي وجراحة الأع�شاب والعمود الفقري 
واجلراحات التجميلية والرتميمية وغرها.

الطبية  التقنيات  اأحللدث  امل�شت�شفى  يوظف  و 
ا�شتخدام  والعاج مبا يف ذلك  الت�شخي�س  يف 
العمليات  وغلللللرف  اجللللراحللليلللة  الللللروبللللوتللللات 
الهجينة وغرها من اأحدث التقنيات العاملية 
و�شيتم جتهيزه بتقنيات طبية ت�شتخدم الذكاء 

الإ�شطناعي.

تعاون بني �سحة دبي و جون�سون اآند جون�سون يف 4 جمالت طبية
•• دبي-وام:

اآند  "جون�شون  و�للشللركللة  بللدبللي  اللل�للشللحللة  هلليللئللة  وقللعللت 
– ال�شرق الأو�شط اتفاقية  جون�شون" للمعدات الطبية 
تعاون لبحث اأوجه ال�شراكة امل�شتقبلية بني الطرفني يف 
والتوعية  املهني  التدريب  ت�شمل  رئي�شة  جمللالت  اأربعة 

ال�شحية واخلدمات الطبية والبحث والتطوير.
التنفيذي  املدير  كاظم  يون�س  الدكتور  الإتفاقية  وقللع 
املديرة  ال�شحية ومارزينا كولي�س  للرعاية  دبي  ملوؤ�ش�شة 
للمعدات  جون�شون"  اآنلللد  "جون�شون  ل�شركة  الإداري 
املرحلة  يف  الطرفان  يعتزم  الأو�شط.  – ال�شرق  الطبية 
املقبلة تنفيذ برامج تدريب م�شرتكة ت�شم مديري غرف 
برامج  جانب  اإىل  واملمر�شات  اجلراحة  وفرق  العمليات 
حل امل�شكات و القيادة و املحاكاة يف العمليات اجلراحية 
ف�شا عن تنفيذ برامج يف جمال التوعية بال�شحة العامة 
ت�شمل اأمرا�س القولون وامل�شتقيم واجللطات الدماغية 
وامل�شكات ال�شحية لل�شمنة اإ�شافة اإىل التعاون يف جانب 
مللن حت�شني رحلة  بللهللا  يللرتللبللط  وملللا  الطبية  اخلللدمللات 
الرقمية  التطبيقات  وفللق  املر�شى  وم�شارات  املتعاملني 

الدكتور  اأكللد  و  والتطوير.  البحث  جمللال  ويف  والذكية 
يون�س كاظم حر�س الهيئة على فتح جمالت التعاون مع 
خمتلف املوؤ�ش�شات ال�شحية العاملية خا�شة تلك التي لها 
جناحات وجتارب تطوير مميزة يف القطاع ال�شحي وما 
يت�شل به من جمالت وتخ�ش�شات طبية. وذكر اأن وثيقة 
للطرفني  مثمرة  ل�شراكة  مهما  مللدخللا  تعد  الللتللعللاون 
اآند جون�شون" مو�شحا اأن الوثيقة  الهيئة و" جون�شون 
تركز  حلليللويللة  طبية  جملللالت  ت�شمل  توقيعها  مت  الللتللي 
املقبلة. من  املرحلة  الهيئة على حتديثها وتطويرها يف 
جانبها اأكدت مارزينا كولي�س دور مثل هذه ال�شراكات يف 
اأنه من  الإرتقاء مبجالت الرعاية ال�شحية منوهة اإىل 
و  البحث  كفاءات يف جمال  لبناء  اجلهود  توحيد  خال 
التطوير وتو�شيع نطاق املبادرات �شتعمل ال�شركة والهيئة 
على حتقيق هدفهما امل�شرتك املتمثل يف متكني املجتمع 
يف الإمارات على عي�س حياة اأف�شل واأكرث �شحة.. وا�شفة 
هذه ال�شراكة باأنها خر مثال على ت�شافر اجلهود بني 
الللقللطللاعللني الللعللام واخللللا�لللس وتلللبلللادل اخلللللرات لتعزيز 
البتكار ودفع عجلة التنمية يف قطاع الرعاية ال�شحية 

يف دبي.
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اأخبـار الإمـارات

البواردي: الحتفال بذكرى تاأ�سي�س كلية زايد الثاين الع�سكرية برهان على اأن العلم من ثوابت احتادنا املبارك
•• اأبوظبي-وام: 

قلللللللال مللللعللللايل حمللللمللللد بلللللن اأحللللمللللد 
ل�شوؤون  الللللدولللللة  وزيلللللر  الللللبللللواردي 
بالذكرى  الحلللتلللفلللال  اإن  الللللدفللللاع 
اخلللملل�للشللني لللتللاأ�للشلليلل�للس كللللليللة زايللللد 
برهاناً  ميللثللل  الللعلل�للشللكللريللة  اللللثلللاين 
مللتللجللدداً ودلللليلللًا �للشللاطللعللاً علللللى اأن 
الللعلللللم والللتللعللللليللم هللمللا مللن الركائز 
والثوابت التي ي�شتند عليها احتادنا 
املبارك، منذ انطاق م�شرة اخلر 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  يد  على 
نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايلللد  ال�شيخ 

ثراه". اهلل  "طيب 
ذكرة  مبنا�شبة  كلمة  يف  لللل  واأ�لللشلللاف 
اليوبيل الذهبي لتاأ�شي�س كلية زايد 
كلية  ر�شيد  اأن  لل  الع�شكرية  الثاين 
الوطني  تللاريللخللنللا  يف  اللللثلللاين  زايللللد 
بالتفوق  لللهللا  يلل�للشللهللد  والللعلل�للشللكللري 
والريادة والإ�شهام املعريف يف م�شرة 
الإجنلللازات الحتللاديللة التي حتققت 

الدولية  ال�شرعية  قللرارات  وتطبيق 
دفاًعا  ال�شام  حفظ  مهام  اإطللار  يف 
عللن حللق اللل�للشللعللوب يف حلليللاة كرمية 

اآمنة.
الع�شكرية هي  الثاين  زايللد  كلية  اإن 
واملعرفة  العلم  ح�شون  مللن  ح�شن 
المارات  دولللة  يف  لي�س  الع�شكرية، 
الللعللربلليللة امللللتلللحلللدة فلللقلللط، بلللل على 
والللدويل، مبا  الإقليمي  ال�شعيَدْين 
ارتقت اإليه من تطور معريف وعلمي 
واأكادميي، ومبا تطبق من نظريات 
اللللتلللدريلللب  مللللتللللطللللورة يف  حلللديلللثلللة 
كانت  وقللد  الع�شكريني،  والللتللاأهلليللل 
وفخر  ثللقللة  مللو�للشللع  دائللًمللا  و�شتظل 
راأ�شها  وعلللللللى  اللللر�لللشللليلللدة،  قلليللادتللنللا 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �للشللاحللب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نللائللب  مللكللتللوم  اآل  را�لللشلللد  بلللن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و�للشللاحللب  اهلل"  "رعاه  دبلللي 

احلديثة،  الع�شكرية  العلوم  اأ�ش�س 
ف�شًا عّما ت�شطلع به الأكادمييات 
اأدوار وطنية م�شهودة  والكليات من 
والتاحم  اللللتلللملللا�لللشلللك  تلللعلللزيلللز  يف 
فاإن تازم  ..لللذا  لاأر�س  والنتماء 
انللطللاقللة الللتللعللللليللم الللعلل�للشللكللري مع 
امللل�للشللرة الحتللللاديللللة، اإمنا  بلللدايلللات 
يعك�س اإميان الآباء املوؤ�ش�شني بالعلم 
والدولة  الأوطللللللان  بللنللاء  يف  ودوره 

طيلة اخلم�شني عاماً املا�شية.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

اخلم�شني  بالذكرى  الحتفال  "اإن 
للللتلللاأ�لللشللليللل�لللس كللللللليلللة زايلللللللللد الللللثللللاين 
متجدداً  بللرهللانللاً  ميللثللل  الع�شكرية 
العلم  اأن  علللللللى  �لللشلللاطلللعلللاً  ودللللليللللًا 
والتعليم هما من الركائز والثوابت 
املبارك،  احتادنا  عليها  ي�شتند  التي 
مللنللذ انللطللاق ملل�للشللرة اخللللر على 
يللللد اللللقلللائلللد امللللوؤ�لللشللل�لللس امللللغلللفلللور له 
نهيان؛  اآل  �شلطان  بن  زايللد  ال�شيخ 
حيث اأدرك - طيب اهلل ثراه - منذ 
�شرورة  لللاحتللاد  الأوىل  الللبللدايللات 
التنمية  مللتللطلللللبللات  وتلللوافلللر  تللللازم 
احلفاظ  واأن  والللتللاأ�للشلليلل�للس،  والللبللنللاء 
على الأمن ي�شتلزم بناء جي�س قوي 
واأن ذلك  التنمية،  يحمي مكت�شبات 
العلم  على  العتماد  بللدوره  يتطلب 
الع�شكرية  والكليات  والأكللادميلليللات 
اجلندي  �شخ�شية  بللنللاء  اأجللللل  ملللن 
املقاتل وتكوينه علميًّا ومعرفيًّا وفق 

احلديثة التي طمحوا اإليها وحلموا 
بللهللا، والللتللي تبهر الللعللامل اللليللوم مبا 
واأجنللزت حتى تقف �شاخمة  حققت 
وترنو  وحللا�للشللرهللا  بتاريخها  تعتز 
اإىل م�شتقبلها وفق تخطيط علمي 

دقيق وروؤية ا�شرتاتيجية واعية.
اللللثلللاين يف  اإن ر�للشلليللد كللللليللة زايلللللد 
ي�شهد  والع�شكري  الوطني  تاريخنا 
والإ�شهام  والللللريللللادة  بللالللتللفللوق  لللهللا 
الإجنلللللللللللازات  ملللل�للللشللللرة  امللللللعلللللريف يف 
طيلة  حتلللقلللقلللت  الللللتللللي  الحتللللللاديللللللة 
اأحد  فهي  املا�شية،  عاًما  اخلم�شني 
اأبناء  وتلل�للشللللليللح  الللللرجللللال  ملل�للشللانللع 
والثقة  الع�شكرية  بالعلوم  الللوطللن 
وبالوطن،  بللاهلل  والميلللان  بالنف�س 
بالكفاءات  التنمية  ملل�للشللرة  ورفلللد 
الب�شرية التي لعبت دوًرا عظيًما يف 
حماية الأمن واحلفاظ على ال�شام 
وال�لللشلللتلللقلللرار، للليلل�للس بلللاللللدفلللاع عن 
فقط،  ومكت�شباته  الللوطللن  حيا�س 
واملبادئ  الللقلليللم  عللن  اللللدفلللاع  بللل يف 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
م�شاهمات  واإن  امللل�للشلللللحللة.  للللللقللوات 
هذا  خّريجي  من  املتوالية  الأجيال 
ال�شرح الأكادميي الع�شكري العظيم 
الذي  الكبر  بالدور  له  ت�شهد  اإمنللا 
قللام به يف م�شرتنا الحتللاديللة على 
كما  املا�شية،  عاًما  اخلم�شني  مللدى 
حتقيق  يف  ومتيزها  بتفوقها  ت�شهد 
طموحات قيادتنا الر�شيدة باحلفاظ 
علللللى الللنللهللج الللرا�للشللخ الللللذي ر�شمه 
الللقللائللد املللوؤ�للشلل�للس، ومللواكللبللة الع�شر 
يف  امل�شتمرين  والتطوير  بالتطور 
والعقائد  الع�شكري  التعليم  مناهج 
متطلبات  على  واحلفاظ  القتالية، 
والبتكار  والإبللللللللللداع  الللتللنللافلل�للشلليللة 
باتت  التي  املعاير  وكافة  واجللللودة 
اأ�شا�شية من �شمات ال�شخ�شية  �شمة 
املجالت  خمللتلللللف  يف  الإمللللاراتلللليللللة 
الوطن  اأر�للللللس  علللللى  واللللقلللطلللاعلللات 

الغايل.

اأكرث من 4000 طالب وطالبة يف حلقات مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي يف العام 2021 
•• دبي-وام: 

توج اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي التابعة لدائرة ال�شوؤون 
حفظ  ختموا  طالبا   80 مللن  اأكللرث  بدبي  اخلللري  والعمل  الإ�شامية 
كتاب اهلل تعاىل ف�شا عن ح�شول 19 طالبا الأ�شانيد يف حني توج 29 
طالبا باملراكز الأوىل يف امل�شابقات املحلية والدولية القراآنية والتعليمية 
الللدائللرة على  مللن منطلق حر�س  وذلللك   2021 الللعللام  املتنوعة خللال 
رعاية اأهل القراآن وحملته واأن الطاب من خال ختمهم القراآن اأ�شحو 

ملمني بعلوم التجويد ومعاين القراآن العظيمة.
وح�شب تقرير للمركز بلغت حلقات مراكز مكتوم لفئتي الذكور والإناث 

4100 طالب  270 حلقة يف حني بلغ عدد املنت�شبني يف احللقات  معا 
معلما   238 احللقات  يف  واملعلمات  املعلمني  عللدد  �شمل  بينما  وطالبة 
األف   160 مللن  اأكلللرث  الإجللمللاللليللة  التحفيظ  �للشللاعللات  بلغت  اإذ  ومعلمة 

�شاعة.
واملوجهات  للموجهني  امليدانية  الللزيللارات  عللدد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�للشللار 
املا�شي  العام  خللال  وتقييمية  اإ�شرافية  زيللارة   17،840 بلغ  للحلقات 
تخريج  مللن  التعليمية  م�شرتها  املللراكللز  موا�شلة  يللوؤكللد  اللللذي  الأملللر 
على  واإعانتهم  ومعانيه  تعاىل  اهلل  لكتاب  وتعليمهم  احلللفللاظ  الطلبة 
اأدائلله ومنح الإجللازات واجللراء الختبارات ب�شكل م�شتمر  �شبطه واإتقان 

يف فروع القراآن.

واأكد حمد اخلزرجي مدير اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي.. 
والعمل اخلري يف  الإ�شامية  ال�شوؤون  دائللرة  باإ�شراف  املراكز  موا�شلة 
القراآن  بتعليم  والأكفاء  املتخ�ش�شني  خال  من  الكرمي  القراآن  خدمة 
الإ�شامية بني  والثقافة  الديني  الوعي  بن�شر  املراكز  التزام  ف�شا عن 
باتوا  اهلل  كتاب  حفظة  اأن  اإىل  م�شرا  املجتمع  و�شرائح  فئات  خمتلف 
الإيجابي  التناف�س  روح  زرع  على  يعملون  املجتمع  يف  مهمة  فئة  اليوم 
لدى الأ�شر بتعليم اأفرادها �شحيح الدين الإ�شامي والإلتزام بالأخاق 
احلميدة فى املعامات الإن�شانية اإذ اأن الطاب من خال ختمهم القراآن 

اأ�شحو ملمني بعلوم ومعاين القراآن العظيمة.
املناف�شات  خمتلف  يف  املللراكللز  لللطللاب  النوعية  امللل�للشللاركللات  اأن  واأ�للشللاف 

الذين  املتمكنني  اإظهار  يف  ت�شاهم  الكرمي  بالقراآن  ال�شلة  ذات  املعرفية 
من اهلل عليهم بحفظ القراآن الكرمي واتقانه �شائا اهلل تعاىل اأن يوفق 

اجلميع للعمل بالقراآن الكرمي واأن يكون لهم الأثر يف ن�شر علومه.
يذكر اأنه �شارك 31 منت�شبا يف املراكز يف اإمامة امل�شلني �شمن برنامج 
اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ  اأطلقت  2021 كما  "رم�شان دبي" للعام 
القراآن الكرمي "من�شة دبي لأف�شل املمار�شات يف خدمة حتفيظ القراآن 
الكرمي" مب�شاركة 9 جهات حملية وعاملية اإذ اأقيمت حتت �شعار "م�شتقبل 
التعليم القراآين" للتطرق اإىل اأف�شل املمار�شات املعمول بها عامليا خلدمة 
كتاب اهلل تعاىل من باب نقل التجارب الإيجابية من خمتلف اخلرات 

على م�شتوى املنطقة عر تقنيات الت�شال املرئي.

رئي�س الدولة: 50 عاما من العمل والنجاح لكلية زايد الثاين الع�سكرية

حممد بن زايد: كلية زايد الثاين الع�سكرية من اأهم ال�سروح الع�سكرية التعليمية يف الدولة واأعرقها

حممد بن را�سد: كلية زايد الثاين الع�سكرية م�سنع للرجال

•• اأبوظبي -وام: 

"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الع�شكرية هو احتفال  الثاين  تاأ�شي�س كلية زايد  اهلل" اأن الحتفال بذكرى 
الولء والت�شحية يف  العمل والنجاح وتر�شيخ قيم  50 �شنة من  بلاإجنازات 

الدفاع عن الوطن ومكت�شباته.
وقال �شموه لل يف كلمة مبنا�شبة الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س كلية زايد الثاين 
القوية  الإرادة  تعك�س  الع�شكرية  الثاين  زايللد  كلية  م�شرة  اإن  لل  الع�شكرية 
والعزمية ال�شادقة للوالد املوؤ�ّش�س، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طّيب 
اأثمرت عن اإجنازاٍت ُتباهي بها  اهلل ثراه"، واإخوانه الآباء املوؤ�ّش�شني، والتي 

دولة الإمارات اأمم العامل.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

"نحتفي اليوم بفخر واعتزاز بذكرى تاأ�شي�س كلية زايد الثاين الع�شكرية، 
للرح الللعلل�للشللكللري اللل�للشللامللخ، وامللللنلللارة الأكادميية  اأبلللنلللاء هلللذا اللل�للشّ ُملل�للشللاركللني 

قيم  وتر�شيخ  والنجاح  العمل  من  �شنة   50 بلللللاإجنللازات  احتفاله  املرموقة، 
الولء والت�شحية يف الدفاع عن الوطن ومكت�شباته، وتعزيز كفاءة اأبنائه يف 

خمتلف جمالت العمل الع�شكري النبيل.
تعك�س م�شرة كلية زايد الثاين الع�شكرية الإرادة القوية والعزمية ال�شادقة 
للوالد املوؤ�ّش�س، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طّيب اهلل ثراه"، واإخوانه 
الآبللاء املوؤ�ّش�شني، والتي اأثمرت عن اإجنللازاٍت ُتباهي بها دولة الإمللارات اأمم 
الللعللامل، حتمي اأمللن الللوطللن، وتللعللزز تاحم اأبللنللائلله، وتللقللدم �للشللورة ُم�شِرقة 
لدولة واثقة من نف�شها، ت�شر بخطى ثابتة نحو الريادة يف جميع جمالت 

التنمية.
ُنعّر عن فخرنا الكبر مبا قّدمته الكلية الّرائدة على مّر العقود املا�شية، 
للكفاءات  ُم�شّرفة  منللاذج  من  منها  املتخّرجني  ال�شباط  اأجيال  مّثلته  وما 
اآليات  واأكللرث  الأكادميية،  الرامج  اأحللدث  وفق  املوؤّهلة  الوطنية  الع�شكرية 
التدريب العملي تطوراً وفاعلية؛ لتدعم جي�س الوطن ب�شواعد قوية وعقول 

ذكية، وروؤى قيادية واأفكار خّاقة.

اإن تزامن الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س كلية زايد الثاين الع�شكرية مع اليوبيل 
الذهبي لدولة الإمارات يحمل اإ�شارة وا�شحة اإىل اأهمية دور هذه املوؤ�ّش�شة يف 
بناء �شرح الدولة ومتكينه و�شمان وحدته وا�شتقراره، والدفاع عن ق�شاياه 
عد، كما يعك�س  العادلة، ومواكبة م�شرة تطّوره املُت�شارعة على خمتلف ال�شُ
هذا الّدور جوهر ر�شالة دولة الإمارات احل�شارية؛ الهادفة اإىل بناء م�شتقبل 

اأكرث اإ�شراقاً واأمناً و�شاماً وت�شاحماً لأبنائها و�شعوب العامل كافة.
تفر�س الإجنازات الكبرة وال�شمعة املتميزة التي حتظى بها الكلية احلفاظ 
والإمكانات  الو�شائل  بللاأحللدث  تزويدها  خللال  من  وريللادتللهللا،  تفّوقها  على 
العاملية  الع�شكرية  الأكادمييات  اأكرث  التقّدم نحو م�شاّف  ل�شمان موا�شلة 
تطوراً وحداثة، وذلك مبا ين�شجم مع مبادئ "وثيقة اخلم�شني" التي تر�شم 
التنمية  دعللائللم  توطيد  على  واملبني  الللقللومي،  ونهجه  الللغللايل  وطننا  م�شار 

وال�ّشلم وال�شام.
الأملللللن والأمللللللان واخلر  نللعللم  واأدام  الللعللزيللز،  و�للشللعللبللنللا  حللفللظ اهلل دولللتللنللا 

والزدهار".

•• اأبوظبي -وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قللال 
اأهم  من  تعد  الع�شكرية  الثاين  زايللد  كلية  اإن  امل�شلحة  للقوات  الأعلللللى  القائد 
ال�شروح الع�شكرية التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأعرقها، حيث 

واكبت اإن�شاء الدولة منذ البداية.
الثاين  زايللد  لكلية  الذهبي  اليوبيل  ذكللرى  مبنا�شبة  كلمة  يف  لل  �شموه  وا�للشللاف 
لل اأنه على مدى ال�شنوات املا�شية قامت كلية زايد الثاين الع�شكرية،  الع�شكرية 
بلللدور مهم  الللدولللة،  مللع غللرهللا مللن الكليات واملللعللاهللد واملللدار�للس الع�شكرية يف 
واأ�شا�شي يف مد قواتنا امل�شلحة بالكوادر الع�شكرية والإدارية املدربة واملوؤهلة يف 

خمتلف التخ�ش�شات.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

التعليمية  الع�شكرية  ال�شروح  اأهللم  اأحللد  الع�شكرية  الثاين  زايللد  كلية  "ُتعد 
الللدولللة منذ  اإن�شاء  واكبت  واأعللرقللهللا؛ حيث  املتحدة  العربية  الإملللارات  دولللة  يف 
البداية، وج�شدت روؤية القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

- طيب اهلل ثراه - باأهمية بناء قوات م�شلحة ع�شرية وقادرة على حماية الدولة 
القوة  اأ�شباب  بكل  رفدها  خال  من  الوحدوية،  وجتربتها  مكت�شباتها  و�شيانة 
والقدرة، ويف مقدمتها املعارف والعلوم الع�شكرية احلديثة، واجلمع يف تكوينها 
ملنت�شبيها،  املتميزة  العلمية  واخللفية  املتقدم  والتدريب  املتطورة  الأ�شلحة  بني 
اإن�شاء هذه الكلية بعد نحو �شهرين فقط  اأن َي�شدر قرار  ولهذا مل يكن غريباً 

من اإعان قيام دولة الإمارات.
وعلى مدى ال�شنوات املا�شية قامت كلية زايد الثاين الع�شكرية، مع غرها من 
الكليات واملعاهد واملدار�س الع�شكرية يف الدولة، بدور مهم واأ�شا�شي يف مد قواتنا 
امل�شلحة بالكوادر الع�شكرية والإدارية املدربة واملوؤهلة يف خمتلف التخ�ش�شات، 
الأ�شيلة  والأخلللاق  والقيم  بالعلم  امل�شلحني  الع�شكريني  من  اأجيال  وتخريج 
للع�شكرية الإماراتية، وذلك بف�شل الدعم الكبر الذي حظيت به، ول تزال، من 
ِقَبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، القائد الأعلى 
م�شتوى  على  كبرة  تللطللورات  من  �شهدته  " ومللا  اهلل  "حفظه  امل�شلحة  للقوات 
املناهج واأ�شاليب التعليم والتدريب وغرها، وهو الأمر الذي جعلها اإحدى اأهم 

املوؤ�ش�شات التعليمية الع�شكرية واأبرزها يف دولة الإمارات واملنطقة.

امل�شتمر  التطوير  بلل�للشللاأن  امل�شتقبلية  وا�شرتاتيجيتها  الللدولللة  روؤيلللة  اإطلللار  ويف 
للقوات امل�شلحة بكل فروعها، فاإن دعم كلية زايد الثاين الع�شكرية وغرها من 
املوؤ�ش�شات املماثلة، ُيعد اأولوية رئي�شة، مِلا لها من اأهمية كبرة يف ظل امل�شتجدات 
والتحولت التي ي�شهدها احلقل الع�شكري يف العامل على جميع امل�شتويات، وما 
امل�شلحة على  درا�شة دقيقة ومتابعة حثيثة حتى تظل قواتنا  يتطلبه ذلك من 
اطاع دائم ومعرفة دقيقة بكل التطورات يف هذا املجال وقادرة على ا�شتيعابها 
الكلية،  اإن�شاء  على  عاماً  منها. ومبنا�شبة مرور خم�شني  الإيجابية  وال�شتفادة 
اأهنِّئ القائمني عليها واأمتنى لهم دوام التوفيق والنجاح يف خدمة دولة الإمارات 
بجهدهم  اأ�شهموا  الذين  كل  وامتنان،  تقدير  بكل  واأ�شتذكر،  امل�شلحة،  وقواتها 

وفكرهم يف م�شرتها الرثية خال العقود املا�شية.
ُجهم مع هذه  يتزامن تخرُّ الذين   46 رقم  املر�شحني  دورة  اأهنئ خريجي  كما 
املخل�س  والعمل  اجلهد  مللن  مزيد  اإىل  واأدعللوهللم  الغالية،  الوطنية  املنا�شبة 
والتطوير امل�شتمر لقدراتهم، متمنيًّا لهم م�شتقبًا م�شرًقا يف اأحد اأهم ميادين 

البذل والعطاء من اأجل الوطن ومنعته.
وكل عام ودولة الإمارات و�شعبها وقواتها امل�شلحة بخر و�شام وعزة.

•• اأبوظبي-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اإنه يف ذكرى اليوبيل الذهبي 
لكلية زايد الثاين الع�شكرية، والذي يتزامن مع احتفالت الدولة بالذكرى 
اخلم�شني لقيام الحتاد، نتوجه بالإكبار والعرفان اإىل ُبناة الوطن، الذين 

�شيدوا بروؤيتهم وهمتهم وعطائهم �شرح قواتنا امل�شلحة العايل.
زايد  لكلية  الذهبي  اليوبيل  ذكللرى  له مبنا�شبة  كلمة  لل يف  �شموه  واأ�للشللاف 
لل اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب  الثاين الع�شكرية 
اهلل ثراه - ا�شت�شرف امل�شتقبل بروؤية ثاقبة وفكر م�شتنر، فعمد اإىل بناء 

قوات م�شلحة لت�شون الأر�س وحتمي الديار.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

"ب�شم اهلل الرحمن الرحيم اأبداأ بحمد اهلل و�شكره على نعمه التي ل ُتعد 
لأعمالنا  ويكتب  التوفيق،  علينا  يللدمي  اأن  وعللا  جل  واأ�شاأله  حُت�شى،  ول 

النجاح، ويلهمنا الفاح وال�شاح لأنف�شنا ووطننا و�شعبنا واأمتنا.
والذي  الع�شكرية،  الثاين  زايللد  لكلية  الذهبي  اليوبيل  ذكللرى  يف  واأتللوجلله 
بالإكبار  لقيام الحتاد،  بالذكرى اخلم�شني  الدولة  احتفالت  يتزامن مع 
والعرفان اإىل ُبناة الوطن، الذين �شيدوا بروؤيتهم وهمتهم وعطائهم �شرح 
قواتنا امل�شلحة العايل، املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب 
اهلل ثراه، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 

ال�شيخ  ال�شمو  ونائبه وويل عهده �شاحب  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
حممد بن زايد اآل نهيان.

لقد ا�شت�شرف املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - 
امل�شتقبل بروؤية ثاقبة وفكر م�شتنر، فعمد اإىل بناء قوات م�شلحة لت�شون 
الأر�س وحتمي الديار، فكان لبد لها من اإمداد ومتوين بالرجال والعتاد.

فاأدرك - رحمه اهلل - بُبعد نظره اأق�شر الطرق اإىل بناء الإن�شان هو طريق 
الكليات واملعاهد الع�شكرية، وكانت فاحتة اخلر هذه  باإن�شاء  العلم، فبداأ 
الكلية والتي ت�شرفت بحمل ا�شمه - رحمه اهلل -، وهذا ال�شرف ل ي�شاهيه 
�شرف، وقد حافظت هذه الكلية على هذا الإرث، وكانت على قدر امل�شوؤولية 
م�شنعاً  فكانت  به..  تزينت  الذي  وال�شم  بالأمانة  وجديرة  حملتها،  التي 
للرجال، زودت قواتنا امل�شلحة باأفواج متاحقة من اخلريجني الذين تبوؤوا 

منا�شب عليا وكانوا من خرة رجالتها.
واأود اأن اأ�شر بهذه املنا�شبة اأي�شاً اإىل وثيقة مبادئ اخلم�شني التي اعتمدها 
اأخي رئي�س الدولة - حفظه اهلل لل، وتركز يف مبدئها الأول على اأن الأولوية 
الرئي�شية الكرى للخم�شني عاماً القادمة �شتبقى تقوية الحتاد وتر�شيخ 
الثاين  زايللد  كلية  فيها  مبا   - الع�شكرية  موؤ�ش�شاتنا  اأدت  حيث  موؤ�ش�شاته، 
عاًما  اخلم�شني  خللال  وتقويته  الحتلللاد  حماية  يف  دورهلللا   - الع�شكرية 
ال�شابقة. ونحن ُنعول عليها وعلى قواتنا امل�شلحة يف ال�شتمرار للخم�شني 
الللدور العظيم يف خدمة الحتللاد وحماية �شعب  اأداء هذا  القادمة يف  عاماً 

الحتاد.

وبهذه املنا�شبة الغالية - منا�شبة احتفال كلية زايد الثاين الع�شكرية بعامها 
العماق،  ال�شرح  لهذا  والتريكات  التهنئة  بخال�س  نتقدم   - اخلم�شني 
حيث ظلت على مدى ن�شف قرن توؤدي ر�شالتها يف تفاٍن واإخا�س، غر�شاً 
والبذل  الت�شحية  لقَيم  وجت�شيداً  الإمللاراتلليللة،  الع�شكرية  العقيدة  ملبادئ 
والعطاء، وتعميق الولء والنتماء للوطن، وتثقيفاً للروح املعنوية لأفراد 

قواتنا امل�شلحة املنت�شرة يف كافة �شاحات الفداء.
جهم  كما نتقدم بالتهنئة خلريجي دورة املر�شحني 46، الذين تزامن تخرُّ
املرحلة  هذه  اإىل  و�شولهم  على  اخلم�شني،  احتادها  بعيد  حتتفل  ودولُتنا 
التوقف عند درجة  اإىل عدم  العلمية والع�شكرية، وندعوهم  يف م�شرتهم 
معينة من العلم والتح�شيل الأكادميي والع�شكري والتدريب... فاليوم بداأ 
انتقالهم اإىل مرحلة من العمل اجلاد واكت�شاب اخلرة والإبداع يف ميادين 

ال�شرف والرجولة.
بكل  م�شرتها  �شتوا�شل  الع�شكرية  الللثللاين  زايللد  كلية  اأن  ثقة  على  نحن 
�شريان  يف  ي�شب  ين�شب،  ل  رافلللداً  و�شتبقى  ومهنية،  وم�شوؤولية  جلللدارة 
قواتنا امل�شلحة، م�شتعينة بدعم القيادة املظفرة التي لن تاألَو جهداً يف �شبيل 
رفعتها وتقدمها ورقيها، لتكون يف م�شافِّ الكليات والأكادمييات الع�شكرية 
العاملية، وجهود اأبناء الوطن الغيورين الذين نذروا اأنف�شهم فداًء للوطن 

ودفاعاً عن ترابه الطهور.
و�شتظل كلية زايد الثاين الع�شكرية مق�شًدا للطاب املبتعثني من الدول 
بحر�س  متمثلة  وامللللللودة،  املللحللبللة  بللكللل  حتت�شنهم  واللل�للشللديللقللة،  ال�شقيقة 

كل  اإىل  تقدير  الأر�لللس. حتية  اأ�شقاع  كافة  العلوم يف  ن�شر  على  الإملللارات 
خال  الكلية  م�شرة  يف  املخل�س،  والعمل  والفكر  باجلهد  اأ�شهموا  الذين 
العقود املا�شية من عمرها، متمنيًّا لها املزيد من النجاح والتوفيق خال 

م�شرتها املقبلة".

حتية طيبة وبعد ،،،
اإ�س  يف  اأي  ب�شركة  ال�شركاء  دعوة جميع  �شينغ  دوليب  �شينغ  �شاتياجيت  وال�شريك/  املدير  ي�شر 
جلوبال �س.ذ.م.م حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية واملقرر عقده يف مكتب عمر 
دوليب  �شينغ  �شاتياجيت  لل�شريك/  القانوين  املمثل  القانونية  والإ�شت�شارات  للمحاماه  �شريف 
�شينغ والكائن باإمارة دبي - اخلليج التجاري - �شنجل بيزن�س تاور - الطابق 20 - مكتب 2012 
حللال عدم  2022/02/22، ويف  املللوافللق  الثاثاء  يللوم  الرابعة من ع�شر  ال�شاعة  وذلللك يف متللام 
اإكتمال الن�شاب القانوين املقرر بن�س املادة 11 من عقد تاأ�شي�س ال�شركة والتي ن�شت على اأنه: 
ال�شركاء ميثل  اإذا �شدرت مبوافقة عدد من  اإل  العمومية �شحيحة  قللرارات اجلمعية  ل تكون 
% من راأ�للس مال ال�شركة، فللاإذا مل تتوفر الأغلبية يف الجتماع الأول وجب دعوة ال�شركاء   75
اإىل اجتماع ثان يعقد خال الواحد والع�شرون يوما التالية لاإجتماع الأول، وت�شدر القرارات 
للجمعية  الثاين  الجتماع  عقد  ف�شيتم  فيه.  املمثلة  الأ�للشللوات  من   %  75 بل  الجتماع  هللذا  يف 
 2022/02/28 املوافق  الإثنني  يوم  الرابعة ع�شراً  ال�شاعة  املقر  ذات  العادية يف  العمومية غر 

وذلك للنظر والت�شويت يف:
1. قبول اإ�شتقالة املدير/ �شاتياجيت �شينغ دوليب �شينغ املوؤرخة يف 2021/07/18.

الإدارة  ليكون حق   2020/08/26 املللوؤرخ  التاأ�شي�س  بيع احل�ش�س وملحق عقد  2. تعديل عقد   

رقم  التجارية  بالرخ�شة  ذلللك  تعديل  ليت�شنى  حبيب  �للشللادق  اأفللخللار  اأحللمللد  لل�شيد/  مللنللفللرداً 
619143 اخلا�شة بال�شركة.

املحددين  واملكان  املوعد  يف  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  لإجتماع  حل�شوركم  ونتطلع  هذا 
ملناق�شة الوارد بالبنود اأعاه.

وتقبلوا و افر الإحرتام والتقدير،،،

�سركة اأي يف اإ�س جلوب�ل �س.ذ.م.م ال�سريك واملدير/ �س�تي�جيت �سينغ دوليب �سينغ

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية
ال�سادة ال�سركاء ب�سركة اأي يف اإ�س جلوبال �س.ذ.م.م
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة دبي تكرم مقيمًا تقديرًا لأمانته يف ت�سليم مبلغ 5 اآلف درهم

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س اأركان القوات امل�سلحة الفرن�سية يف واحة الكرامة
•• اأبوظبي -وام: 

مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بللن  خليفة  ال�شيخ  ا�شتقبل 
�شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ام�س يف واحة الكرامة 
باأبوظبي الفريق تيري بوركار رئي�س اأركان القوات امل�شلحة الفرن�شية 

وذلك يف اإطار زيارته الر�شمية للدولة.
ولدى و�شوله اإىل واحة الكرامة ا�شتعر�س بوركار مع ال�شيخ خليفة 
اأمام  اإكليا  و�شع  ثللم  ال�شرف  حر�س  مرا�شم  نهيان  اآل  طحنون  بللن 
ن�شب ال�شهيد الذي يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها على الآخر 
كرمز للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة الإمارات و�شعبها 

وجنودها الأبطال.

خللال جولة  نهيان  اآل  بللن حممد  بللن طحنون  ال�شيخ خليفة  قللدم  و 
قام بها الفريق تيري بوركار رئي�س اأركان القوات امل�شلحة الفرن�شية 
اإىل  ترمز  التي  مرافقها  عن  وافيا  �شرحا  الللواحللة  اأنللحللاء  خمتلف  يف 
بطولت اأبناء دولة الإمارات البوا�شل وت�شحياتهم وتعر عن الكثر 
من القيم والدللت الوطنية اجلليلة خمتتما جولته بت�شجيل كلمة 
دولة  �شهداء  وت�شحيات  لبطولت  تقديره  الللزوار تعر عن  �شجل  يف 

الإمارات العربية املتحدة.
املعامل الوطنية  اأبرز  اأحد  الكرامة تعتر  اأن واحة  اإىل  جتدر الإ�شارة 
لبطولت  تخليدا  ت�شييدها  ومت  اأبوظبي  العا�شمة  يف  احل�شارية  و 
وحماية  الوطن  عن  الدفاع  �شبيل  يف  وت�شحياتهم  الإملللارات  �شهداء 

مكت�شباته ومنجزاته.

البواردي والرميثي يبحثان مع رئي�س اأركان القوات امل�سلحة الفرن�سية التعاون الدفاعي الثنائي
•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  بللن  حممد  مللعللايل  ا�شتقبل 
ل�شوؤون  اللللدوللللة  وزيللللر  اللللبلللواردي 
اللللللدفلللللاع مبلللكلللتلللبللله �لللشلللبلللاح اأمللل�لللس 
رئي�س  بللللوركللللار  تللليلللري  اللللفلللريلللق 
الفرن�شية  امل�شلحة  الللقللوات  اأركلللان 
�شعادة  بح�شور  املللرافللق  الللوفللد  و 
وزارة  وكيل  الظاهري  �شامل  مطر 
اللللدفلللاع وعلللللدد ملللن كلللبلللار �شباط 
وم�شوؤويل الوزارة . و رحب معايل 
وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع خال 
القوات  اأركان  رئي�س  بزيارة  اللقاء 

حم�شر اجتماع اللجنة الع�شكرية 
العليا الإماراتية الفرن�شية الل27.
الأركان  رئي�س  اأعللرب  ناحيته  من 
الللفللرنلل�للشللي خللللال اللللللقللاءيللن عن 
ال�شديدين  وا�لللشلللتلللنلللكلللاره  اإدانللللتلللله 
للهجوم الإرهابي مليلي�شيا احلوثي 
الإرهلللابللليلللة و تلل�للشللامللن بللللاده مع 
دولة الإمللارات يف الإجللراءات كافة 
التي تتخذها ل�شون اأمن و�شامة 
اأرا�شيها..  و�لللشللليلللادة  مللواطللنلليللهللا 
�شحايا  يف  تعازيه  عللن  اأعلللرب  كما 
ومتنياته  الإرهلللللللابلللللللي  الللللهللللجللللوم 
بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

اأن دولة  اللللللقللاء  اللللبلللواردي خلللال 
فرن�شا،  وجلللملللهلللوريلللة  الإمللللللللللارات 
ثنائية متميزة  بعاقات  ترتبطان 
ولديهما  ا�للشللرتاتلليللجلليللة،  و�للشللراكللة 
من  الللعللديللد  يف  م�شرتكة  مللواقللف 
املوا�شيع الهامة.. واأ�شاد بالتعاون 
املللثللمللر بلللني اللللبلللللللديلللن، ملللن اأجلللل 
وال�شام  ال�شتقرار  دعائم  تر�شيخ 
والأمن  ال�شلم  و�شون  املنطقة  يف 

الدوليني.
كما ا�شتقبل معايل الفريق الركن 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
مكتبه  يف  امل�شلحة  الللقللوات  اأركللللان 

امل�شلحة الفرن�شية.
الللللعللللاقللللات  بللللحللللث اجللللللانلللللبلللللان  و 
الثنائي  والللتللعللاون  ال�شرتاتيجية 
وجمهورية  الإملللللللارات  دولللللة  بلللني 
وتطويرها  دعمها  و�شبل  فرن�شا 
املللللللجللللللالت كلللللافلللللة خللللا�للللشللللة يف  يف 
مبا  والللدفللاعللي  الع�شكري  املللجللال 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق 
وجهات  تلللبلللادل  و  اللل�للشللديللقللني.. 
الق�شايا  مللن  علللدد  بلل�للشللاأن  الللنللظللر 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 

امل�شرتك .
اأحمد  بلللن  ملللعلللايل حمللمللد  اأكلللللد  و 

الفريق تيري بوركار رئي�س اأركان 
امل�شلحة الفرن�شية والوفد  القوات 
املرافق له . و اأكد اجلانبان خال 
اللللللقللاء حللر�للشللهللمللا امللل�للشللرتك على 
ال�شراكة  جللوانللب  خمتلف  تللعللزيللز 
الإمارات  دولة  بني  الإ�شرتاتيجية 
تلللوافلللق  اإىل  اإ�للللشللللافللللة  وفلللرنللل�لللشلللا 
احللول  دعللم  اأهمية  ب�شاأن  الللروؤى 
واملبادرات ال�شلمية التي تهدف اإىل 
تر�شيخ اأركان الأمن وال�شتقرار يف 
املنطقة مبا يحقق تطلعات �شعوبها 

اإىل ال�شام والتنمية .
على  التوقيع  مت  اللقاء  نهاية  ويف 

البواردي يلتقي �سفري تركيا لدى الدولة
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة 
للل�للشللوؤون الللدفللاع يف مكتبه بلللوزارة الللدفللاع املل�للس �شعادة 
الدولة  لللدى  تركيا  جمهورية  �شفر  تون�شر  تللوغللاي 
بح�شور �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع، 
وعدد من كبار �شباط وم�شوؤويل الوزارة والوفد املرافق 

لل�شيف.
واأكد  الرتكي  بال�شفر  اللقاء  بداية  يف  معاليه  ورحللب 
يف  وتركيا  الإملللارات  بني  ال�شداقة  عاقات  عمق  على 
خمتلف املجالت خا�شة يف املجال الدفاعي والع�شكري 
واأو�شع مبا يحقق  اأرحللب  اآفللاق  بها نحو  الدفع  واأهمية 

التنمية والزدهار للبلدين.
التعاون  عاقات  تطوير  �شبل  بحث  اللقاء  خللال  ومت 
الللدفللاعللي والللعلل�للشللكللري مبللا يللخللدم امللل�للشللالللح امل�شرتكة 
للللللبلللللديللن، كللمللا تللبللادل اجلللانللبللان وجللهللات الللنللظللر حول 
الهتمام  ذات  والللدوللليللة  الإقليمية  الق�شايا  مللن  عللدد 

امل�شرتك.
الإملللارات  دولللة  بو�شول  تركيا  �شفر  اأ�للشللاد  مللن جانبه 
اإىل مراحل متقدمة من التطور والزدهللار وبارك لها 
واأكد  الللرائللدة  بلللالإجنلللازات  واحتفالها  اخلم�شني  عللام 
دولة  مع  الثنائية  العاقات  تعزيز  على  تركيا  حر�س 
امل�شرتك  للتعاون والعمل  اآفللاق جديدة  الإمللارات وفتح 

بني البلدين.

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة: دور عظيم لكلية زايد الثاين الع�سكرية يف تدعيم امل�سرية الحتادية
•• اأبوظبي -وام:

قلللال مللعللايل الللفللريللق اللللركلللن حمد 
رئي�س  الللللرملللليللللثللللي  ثلللللللاين  حمللللمللللد 
امتاك  اإن  امل�شلحة  الللقللوات  اأركلللان 
ميثل  متقدمة  ع�شكرية  اأكادمييات 
ال�شاملة  الللقللوة  مللعللايللر  اأهلللم  اأحلللد 
الع�شر احلديث، فالعلوم  للدول يف 
لل�شباط  املعريف  والبناء  الع�شكرية 
والقادة بات �شرورة للتطور التقني 

والتكنولوجي للجيو�س املعا�شرة.
ذكرى  مبنا�شبة  كلمة  يف  لللل  وا�للشللاف 
اللليللوبلليللل الللذهللبللي لللتللاأ�للشلليلل�للس كلية 
مرور  اإن  لللل  الع�شكرية  الللثللاين  زايلللد 
اإن�شاء كلية زايد  خم�شني عاماً على 
الثاين الع�شكرية، يعك�س عراقة هذا 
الكبر،  الوطني  الع�شكري  ال�شرح 
م�شرة  مع  م�شرته  تازم  ويعك�س 
الللبللنللاء الحتلللللادي ذاتلللله، ويلللوؤكلللد اأن 
العريقة  الع�شكرية  الأكادميية  هذه 

تنطلق من روح احتادنا املبارك.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

ع�شكرية  اأكللادميلليللات  امللتللاك  "اإن 
مللتللقللدمللة ميللثللل اأحللللد اأهللللم معاير 
الع�شر  للللللدول يف  اللل�للشللاملللللة  الللقللوة 
الع�شكرية  فلللاللللعلللللللوم  احللللللديلللللث، 
والقادة  لل�شباط  املللعللريف  والللبللنللاء 
التقني  للللللللتلللطلللور  �للللللشللللللرورة  بللللللات 

�لللشلللملللن ملللنلللظلللوملللة اأكللللادميلللليللللاتللللنللللا 
من  متتلك  مبللا  فللذلللك  الع�شكرية، 
اكت�شبتها  ا�للشللتللثللنللائلليللة  خلل�للشللو�للشلليللة 
القائد  وتلللوجللليلللهلللات  بلل�للشللمللات  ملللن 
الللللبللللدايللللات  امللللوؤ�لللشللل�لللس يف مللللراحللللل 
موروث  لديها  ت�شكل  حتى  الأوىل، 
واملبادئ  القيم  مللن  هللائللل  تللاريللخللي 
ُت�شفي  التي  والع�شكرية  الوطنية 
واملكانة  الللتللقللديللر  مللن  هللالللًة  عليها 
الوطنية، وت�شع على كاهلها كذلك 
مللل�لللشلللوؤولللليلللات كللللرى تلل�للشللطلللللع بها 

وتنفذها على خر وجه.
اخلم�شينية  بللللاإجنللللازات  نللعللتللز  واإذ 
زايللللللد  كللللللللليللللة  عللللمللللر  مللللللن  الأوىل 
الع�شكرية باعتبارها جزًءا ل يتجزاأ 
ملللن اإجنلللللللازات احتلللادنلللا امللللبلللارك يف 
اأن  نوؤكد  فاإننا  املا�شية،  خم�شينيته 
الإجنازات جميعها تتداخل وتت�شافر 
على امل�شتوى املوؤ�ش�شاتي والقطاعي، 
الذي  الللغللايل  وطننا  هللويللة  لت�شكل 
العاملية،  التناف�شية  قمم  اإىل  يطمح 
الع�شكرية،  واأكللادميلليللاتللنللا  فكلياتنا 
الثاين  زايلللللد  كللللليللة  مللقللدمللتللهللا  ويف 
الللعلل�للشللكللريللة، هلللي جللللزء ملللن �شباق 
قيادتنا  تللر�للشللم  الللللذي  الللتللنللافلل�للشلليللة 
ويخو�شه  الللطللريللق  لللله  الللر�للشلليللدة 
لدن  من  قوية  واإرادة  بجهد  �شعبنا 

اأبنائه وموؤ�ش�شاته كافة".

بن  زايللد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
قيادتنا  وتوجيهات  بدعم  وما�شية 
راأ�لللشلللهلللا �شاحب  وعلللللللى  اللللر�لللشللليلللدة، 
اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اللللللوزراء حللاكللم دبي  رئلليلل�للس جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  "رعاه اهلل" و�شاحب 
حممد بن زايللد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
واحلا�شر  املا�شي  وي�شهد  امل�شلحة. 
على اأن كلية زايد الثاين الع�شكرية 
قد حققت خال م�شرتها الناجحة 
والإ�شهامات  الإجنللازات  من  الكثر 

املعا�شرة،  للجيو�س  والتكنولوجي 
�شواء على �شعيد التدريب والتاأهيل 
التعامل  �شعيد  علللللى  اأو  الللبلل�للشللري 
مبا  احلديث،  والعتاد  الأ�شلحة  مع 
طفرات  حتقيق  يف  بالنهاية  ُي�شهم 
العملياتي  الأداء  يف  كللرى  نوعية 
واللللقلللتلللايل للللللجلليللو�للس، فلل�للشللًا عّما 
ُت�شهم به العلوم الع�شكرية املتطورة 
القتالية  اللللنلللظلللريلللات  تلللطلللويلللر  يف 
للجيو�س  الللعلل�للشللكللريللة  واللللعلللقلللائلللد 

احلديثة.
ويف هللللذا الإطلللللللار فلللللاإن كللللليللة زايلللد 
الثاين الع�شكرية تقوم منذ اإن�شائها 
 ،1972 يف الأول مللن فللرايللر عللام 
بدور وطني عظيم لي�س على �شعيد 
ا يف  قواتنا امل�شلحة فقط، ولكن اأي�شً
وتقوية  الحتللاديللة  امل�شرة  تدعيم 
الوطنية  الللطللاقللات  و�للشللهللر  الللبللنللاء 
ومتللتللني الللتللمللا�للشللك الحتلللللادي على 

امل�شتوى الفردي واملوؤ�ش�شي.
اإن�شاء  على  عاًما  خم�شني  مللرور  اإن 
الع�شكرية، يعك�س  الثاين  كلية زايد 
الع�شكري  الللل�لللشلللرح  هلللللذا  عللللراقللللة 
اللللوطلللنلللي اللللكلللبلللر، ويللعللكلل�للس تلللازم 
م�شرته مع م�شرة البناء الحتادي 
الأكادميية  هلللذه  اأن  ويلللوؤكلللد  ذاتلللله، 
روح  تنطلق من  العريقة  الع�شكرية 
احتادنا املبارك متم�شكة بنهج القائد 

كللمللا جنللحللت يف حتقيق  الللوطللنلليللة، 
ملواكبة  مللتللوا�للشلللللة  نللوعلليللة  نللقللات 
العلمي  الللتللاأهلليللل  جمللال  يف  الع�شر 
وو�شلت  اللللعللل�لللشلللكلللري،  والللللتللللدريللللب 
بكوادرنا الب�شرية من ال�شباط اإىل 
التي  القتالية  الكفاءة  درجات  اأرقي 
اأثناء  نللظللرائللهللم  جللملليللع  بللهللا  ي�شهد 
امل�شرتكة  التدريبات  ويف  العمليات 
ال�شديقة  اللللللللللدول  جللليلللو�لللس  ملللللع 

وال�شقيقة.
اإىل  يحتاج  الللغللايل  وطننا  كللان  واإذا 
كليات واأكادمييات ع�شكرية متطورة 
فاإننا  التاأ�شي�س،  مرحلة  بدايات  يف 
اليوم نرى لهذه ال�شروح الوطنية، 
الثاين  زايلللللد  كللللليللة  مللقللدمللتللهللا  ويف 
الع�شكرية، اأهمية متزايدة يف ع�شر 
تتزايد فيه التحديات ال�شرتاتيجية 
الأحداث  فيه  وتتاحق  والأمللنلليللة، 
اللل�للشللراعللات، ويحتاج  فلليلله  وحتللتللدم 
الوطني  الأملللن  على  احلللفللاظ  فيه 
للدول اإىل املزيد واملزيد من اجلهود 
اأن مناهج  حللتللى  اللللللدوؤوب،  والللعللمللل 
ا  كمًّ ت�شم  باتت  الع�شكرية  الكليات 
العلوم  مللن  عميًقا  ومللزيللًجللا  كللبللراً 
على  واملللدنلليللة  الع�شكرية  واملللعللارف 

حد �شواء.
اللللثلللاين  زايللللللللد  كللللللليلللة  كللللانللللت  واإذا 
جوهري  بللدور  ت�شطلع  الع�شكرية 

مطر �سامل الظاهري: كلية زايد الثاين الع�سكرية رافد رئي�سي ملوؤ�س�ساتنا الوطنية بالقيادات القادرة على حتمل امل�سوؤولية
•• اأبوظبي-وام: 

قلللللللال �للللشللللعللللادة مللللطللللر �للللشللللامل علي 
اإنه  الللدفللاع  الللظللاهللري وكلليللل وزارة 
تاأ�شي�س  مللن  �شهر  نحو  ملللرور  بعد 
احتاد دولة الإمللارات يف الثاين من 
تاأ�شي�س  1971، جاء  دي�شمر عام 
كللللليللة زايلللللد اللللثلللاين الللعلل�للشللكللريللة يف 
 1972 عللللام  فلللرايلللر  ملللن  الأول 
يرتكز  الحتلللادي  البناء  اأن  ليوؤكد 
وفهم  دقيق  وعللي  على  بدايته  منذ 

وامللللاديلللة هللي الأ�للشللا�للس املللتللني لبناء 
اأمة نباهي بها الأمم. واليوم، وبعد 
تاأ�شي�س  على  عللاًمللا  خم�شني  ملللرور 
الأكادميي  الع�شكري  ال�شرح  هللذا 
الوطن  اأبناء  جلميع  يحق  العريق، 
وقلللواتلللنلللا امللل�للشلللللحللة الحلللتلللفلللاء مبا 
اإليه من تقدم يف م�شتويات  و�شلت 
الكفاءة التعليمية والتدريبية ..فاإن 
كلية زايد الثاين الع�شكرية هي اأحد 
رافللد حيوي  وهي  الرجال،  م�شانع 
الوطنية  موؤ�ش�شاتنا  يللزود  رئي�شي 

وفيما يلي ن�س الكلمة ..
تاأ�شي�س  من  �شهر  نحو  مرور  "بعد 
العربية  الإمللللللللللارات  دولللللللة  احتللللللاد 
الثاين من دي�شمر عام  املتحدة يف 
وتخطيط  قوية  بعزمية   ،1971
زايد  ال�شيخ  للله  املغفور  مللن  حمكم 
بلللن �للشلللللطللان اآل نللهلليللان، طلليللب اهلل 
املوؤ�ش�شني،  الللقللادة  واإخلللوانللله  ثللللراه، 
كللللليللة زايلللللد الثاين  تللاأ�للشلليلل�للس  جللللاء 
الع�شكرية يف الأول من فراير عام 
البناء الحتادي  اأن  ليوؤكد   1972

اجليو�س  بلللنلللاء  ملللتللطلللللبللات  �للشللللليللم 
الوطنية القوية.

وا�شاف لل يف كلمة مبنا�شبة اليوبيل 
الذهبي لتاأ�شي�س كلية زايد الثاين 
القائد  اإدراك  اإن  للللل  الللعلل�للشللكللريللة 
املللوؤ�للشلل�للس املللغللفللور للله اللل�للشلليللخ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بللن 
كافة  واأهمية  العلوم  ثراه" لقيمة 
التخ�ش�شات، كان الدافع الرئي�شي 
لتاأ�شي�س كلية ع�شكرية متخ�ش�شة 

لبناء الكوادر الب�شرية املواطنة.

دقيق  وعي  على  بدايته  منذ  يرتكز 
وفهم �شليم ملتطلبات بناء اجليو�س 

الوطنية القوية.
لقيمة  املللوؤ�للشلل�للس  الللقللائللد  اإدراك  اإن 
التخ�ش�شات،  كافة  واأهمية  العلوم 
لتاأ�شي�س  الللرئلليلل�للشللي  اللللدافلللع  كللللان 
لبناء  متخ�ش�شة  علل�للشللكللريللة  كللللليللة 
والتي  املللواطللنللة  الب�شرية  اللللكلللوادر 
اأغلى   - ثللراه  اهلل  طيب   - اعترها 
ثللللللروة منللتلللللكللهللا، فلللكلللان املللللللزج بني 
الرثوات وح�شد الطاقات، الب�شرية 

العربية  الإملللللللارات  دولللللة  مبلللبلللادئ 
املتحدة وما غر�شته فينا جميًعا من 
من  عللاًمللا  خم�شون  وف�شائل.  قيم 
اخلرات والإجنازات هي بحد ذاتها 
يجعل  مو�شوعي،  موؤ�ش�شي  معيار 
الع�شكرية  الللثللاين  زايلللد  كلية  مللن 
الع�شكرية،  للمعارف  عامليًّا  م�شدًرا 
ومكانة  رملللزيلللة  عللللليللهللا  وُيلل�للشللفللي 
والتقدير  بللالللدعللم  حتللظللى  وطللنلليللة 
مللللن قللليلللادتلللنلللا اللللر�لللشللليلللدة، واللللللذي 
يللوا�للشللل مللا حللظللي بلله هلللذا ال�شرح 

بلللاللللقللليلللادات اللللللقلللللادرة علللللللى حتمل 
والإخا�س  والللتللفللاين  امللل�للشللوؤوللليللة 
يف خللدمللة الللوطللن ..فللهللي تر�شخت 
ونهجه  امللللوؤ�لللشللل�لللس  اللللقلللائلللد  بللللللروح 
وفل�شفة عمله، والتي ل تزال متثل 
ملواكبة  به  ن�شتعني  نرا�ًشا للجميع 
حتللللديللللات الللعلل�للشللر والللل�لللشلللعلللي بكل 
التناف�شية  معاير  لتحقيق  عزمية 
والإبلللللللللللداع والبللللتللللكللللار مللللن خال 
التطوير امل�شتمر والت�شلح باملعارف 
والتم�شك  والن�شانية،  الع�شكرية 

العريق منذ تاأ�شي�شه على يد القائد 
املوؤ�ش�س، ويج�شد دور العلم ومكانته 

يف بنية قواتنا امل�شلحة". 

�سرطة دبي تخّرج الدورة التاأ�سي�سية رقم 2 من امل�ستجدين ودورة تاأهيل خريجي اخلدمة الوطنية
•• دبي-الفجر:

القائد  م�شاعد  فهد،  بن  اأحمد  الدكتور حممد  الأ�شتاذ  اللواء  �شعادة  �شهد 
اللواء  �شعادة  بح�شور  دبللي،  �شرطة  يف  والتدريب  الأكادميية  ل�شوؤون  العام 
دبي،  �شرطة  اأكادميية  ال�شويدي، مدير  �شيف  الدكتور غيث غامن  الأ�شتاذ 
نا�شر  والعقيد  ال�شام�شي،  بطي  حممد  الدكتور  الأ�للشللتللاذ  العميد  ونائبه 
2 من  حميد الزري مدير معهد التدريب، تخريج الدورة التاأ�شي�شية رقم 

امل�شتجدين، ودورة تاأهيل خريجي اخلدمة الوطنية.
رافداً  ت�شكل  الأكللادميلليللة  اأن  فهد،  ابللن  اللللللواء  �شعادة  اأكللد  املنا�شبة،  وبللهللذه 

اأ�شا�شّياً جلهاز ال�شرطة، من خال تزويدها بالكوادر املوؤهلة والقادرة على 
ا�شت�شراف  على  وقدرتهم  امل�شتقبل،  ومتطلبات  املختلفة،  التغرات  مواكبة 
والولء  اهلل  بطاعة  يتم�شكوا  بللاأن  واأو�شى اخلريجني  واقللتللدار.  كفاءة  بكل 

للوطن والقيادة الر�شيدة.
ويف كلمته للخريجني، دعاهم �شعادة اللواء غيث ال�شويدي لإطاعة روؤ�شائهم، 
وموا�شلة �شقل مهاراتهم الع�شكرية بالتدريب واملثابرة، مهنئا اإياهم دخول 
العز  ميادين  يف  العاملني  ب�شفوف  والتحاقهم  العملية،  احللليللاة  معرتك 

وال�شرف.
ويف نهاية احلفل مت التقاط ال�شور التذكارية اأمام قاعة مكتوم بن را�شد.

•• دبي-الفجر:

 كرم العميد عبد احلليم حممد اأحمد الها�شمي، مدير مركز �شرطة الق�شي�س بالوكالة، ال�شيد 
درهللم عرث  اآلف   5 قللدره  ماليا  ال�شرطة مبلغاً  لت�شليمه  وذلللك  �شودري حممد،  ال�شبور  عبد 
عليها يف منطقة اخت�شا�س املركز، بح�شور املازم حميد النعيمي، رئي�س ق�شم اإ�شعاد املتعاملني 
بالوكالة.  واأ�شاد العميد عبد احلليم الها�شمي باأمانة ال�شيد عبد ال�شبور �شودري حممد، التي 
جت�شد القيم النبيلة التي نفخر بها يف جمتمعنا، موؤكدا اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار اهتمام 
العامة  للقيادة  ال�شرتاتيجية  الأهلللداف  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  اجلمهور،  بتحفيز  املركز  اإدارة 
ال�شبور  عبد  لل�شيد  وتقدير  �شكر  �شهادة  الها�شمي  احلليم  عبد  العميد  وقللدم  دبللي.  ل�شرطة 
�شودري حممد، لأمانته وح�شن ت�شرفه، موؤكداً اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار تفعيل دور ال�شراكة 
املجتمعية بني �شرطة دبي واجلمهور، وبث اخل�شال احلميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من 
اأجل ب�شط الأمن والأمللان يف ربوع الوطن، م�شيداً بالدور الكبر الذي يقوم به اأفراد املجتمع 

وم�شاهمتهم الفاعلة بالرتقاء ب�شمعة الدولة عر تعاونهم املثمر مع الأجهزة الأمنية.

كللللرثيللللن   / امللللللللدعلللللللو  فلللللقلللللد 
امللللريللللكللللا     ، بللللللراجللللللوفلللللليللللللك 
�شفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للشلليللة 
 )578469966( رقلللللم 
ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللشلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

0019179402229

فقدان جواز �سفر
حممد   / املللللللللدعللللللللو  فلللللقلللللد 
يللا�للشللني حمللمللد �شايف،  هلللرو 
اجلن�شية  بللللنللللغللللاديلللل�للللس   
رقللللللم  �للللللشللللللفللللللره  جلللللللللللللللواز   -
من   )0210900BR(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0561242598    

فقدان جواز �سفر
�للللشللللارفللللراز   / امللللللدعلللللو  فللللقللللد 
باك�شتان   ، ا�لللشللليلللق  حملللملللد 
اجلللنلل�للشلليللة جللللواز �للشللفللره رقم 
)5980413(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقلللرب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�شويدي   / امللللللدعلللللو  فلللقلللد 
تنزانيا   ، حممدي  �شعيدي 
رقم  �شفره  جللواز  اجلن�شية 
يرجى   )S3244611(
ت�شليمه  عللللليلله  يللعللرث  ممللن 
اقرب  او  تللنللزانلليللا  بلل�للشللفللارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

طالب يف جامعة دبي يفوز بجائزة اأف�سل مندوب يف موؤمتر دويلفرقة مو�سيقى �سرطة اأبوظبي ت�سارك بـ 609 فعاليات يف2021
•• اأبوظبي- وام:

�شرطة  مللو�للشلليللقللى  فلللرقلللة  �لللشلللاركلللت 
و  املللرا�للشللم  الللتللابللعللة لإدارة  اأبللوظللبللي 
فعاليات  بل609  الللعللامللة  الللعللاقللات 
تتويجا  وذلللك   2021 العام  خللال 
للللللنللجللاحللات البلللداعللليلللة امللل�للشللرقللة و 
يف  تاأ�شي�شها  منذ  للفرقة  املتميزة 
اأوائل  مللن  تعد  والللتللي   1963 عللام 
الفرق الع�شكرية املو�شيقية يف اإمارة 
العربية  الإملللللارات  ودولللللة  اأبللوظللبللي 
مو�شيقى  فرقة  ح�شلت  و  املتحدة. 
�شرطة اأبوظبي على اأكرث من 130 
�شهادة �شكر و تقدير اإىل جانب دروع 
مللن خمللتلللللف اجلللهللات احلللكللوملليللة و 
املو�شيقية  م�شاركتها  عللن  اخلا�شة 
مبعزوفاتها  اجلماهر  اأمتعت  التي 
الإمارتية  الأحلان  التي تنوعت بني 
اأكرث  واأ�للشللافللت  والعاملية،  والعربية 
عاملية  مو�شيقية  مقطوعة   60 من 
العازفني  تللدريللب  و  اللللدول  ملختلف 
معر�س  يف  م�شاركتها  �شمن  عليها 
اإك�شبو 2020 دبي واأدخلت العديد 

•• دبي-وام: 

فللللاز نللائللب رئلليلل�للس نللللادي احللللللوار يف 
اأحمد  حممد  الطالب  دبللي  جامعة 
اأفلل�للشللل مندوب  بللجللائللزة  الللعللو�للشللي 
ودولة  دبللي  جامعة  مللن  لكل  ممثًا 
موؤمتر  حلل�للشللور  خللللال  الإملللللللللارات 
اقيم  الللللذي  املللتللحللدة  الأمم  منللللوذج 

با�شطنبول يف تركيا.
امللللتلللحلللدة  الأمم  ملللللللوؤمتلللللللرات  ويف 
اأدوار  الللطلللللبللة  يلللاأخلللذ  الللنللمللوذجلليللة 
املتحدة  الأمم  يف  الللللدول  مللنللدوبللي 

لأكرث من 60 دولة و نالت اإ�شادتها 
جميعا .

احتفالت  يف  الللفللرقللة  �للشللاركللت  كللمللا 
الداخلية  لللللوزارة  الللذهللبللي  اليوبيل 
و  املو�شيقية  دبللي  �شرطة  فللرقللة  مللع 
اأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة 
وفرقة  اخليمة  راأ�للس  �شرطة  وفرقة 
الللفللجللرة وفللرقللة مللدر�للشللة ال�شرطة 
ومعر�س  بلللالللل�لللشلللارقلللة  الحتلللللاديلللللة 
املعر�س  و   2021 للكتاب  اأبوظبي 

والوترية  الللنللحللا�للشلليللة  الآلت  ملللن 
جميع  يف  الفرقة  و�شاركت  للفرقة. 
الريا�شية  و  املجتمعية  املللنللا�للشللبللات 
واملعار�س  واملللهللرجللانللات  والثقافية 
م�شاركاتها  اأبللللللرز  ومللللن  اللللدولللليلللة 
مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي طوال 
الدفاع  وملللوؤمتلللر  مللعللر�للس  و  اأيلللامللله 
الدويل "اآيدك�س 2021" بامل�شاركة 
لتكون يف  امل�شلحة  القوات  مع فرقة 
ا�شتقبال الوفود امل�شاركة يف املعر�س 

اللللللللللللدويل لللللللل�لللشللليلللد والللللفللللرو�للللشلللليللللة 
بللامللل�للشللاركللة مللع فللر�للشللان اللل�للشللرطللة و 
اإدارة التفتي�س الأمني k9 و معر�س 
دبي  معر�س  و  دبللي   2020 اإك�شبو 
القوات  فللرقللة  للللللطللران مبلل�للشللاركللة 
امل�شلحة وفرقة مو�شيقى �شرطة دبي 
و احتفالت عيد الحتاد اخلم�شني و 
مهرجان احل�شن يف اأبوظبي وق�شر 
الوطن على مدار العام ، ومهرجان 
اللللعلللامل  بلللطلللوللللة  و  المللللللللللللارات  اأم 

اجلامعة. وعر العو�شي عن فخره 
بتمثيل اجلامعة ودولة الإمللارات يف 
املوؤمتر وفوزه كمندوب وعن امتنانه 
جلللامللعللة دبلللي علللللى دعللمللهللا امل�شتمر 

لنادي احلوار وثقتهم بطلبتها.
وقال " نحن �شعداء مب�شاركتنا بهذا 
املوؤمتر الدويل يف ا�شطنبول ون�شعى 
املزيد  وحلل�للشللور  لتنظيم  جللاهللديللن 
يف  والعاملية  املحلية  املللوؤمتللرات  مللن 
اأن  اإىل  يلل�للشللار  القريب".  امل�شتقبل 

كللمللنللدوبللني ويللحللاولللون حللل ق�شايا 
روؤيلللتلللهلللم يف جلان  حلل�للشللب  الللللعللللامل 
خللا�للشللة. حلل�للشللر امللللوؤمتلللر اأكللللرث من 
ثقافية  خلفيات  مللن  مللنللدوبللاً   60
وتللعللللليللملليللة خمللتلللللفللة ميللثلللللون 45 
بالإ�شافة  العامل  حللول  من  جن�شية 
اإىل اأعلل�للشللاء نللللادي احللللللوار وطلللارق 
هندا�س رئي�س النادي ونائبه حممد 
املعيني  هلليللثللم  بللحلل�للشللور  الللعللو�للشللي 
يف  الطابية  اخلدمات  اإدارة  رئي�س 

نادي احلوار للطلبة يف جامعة دبي 
املا�شية  اللل�للشللنللوات  ملللدى  علللللى  قلللام 
لتمثيل  كمندوبني  اأع�شائه  بتعيني 
واملوؤمترات  امل�شابقات  يف  اجلللامللعللة 
املللحللللليللة واللللعلللاملللليلللة، وبلللاللللرغلللم من 
بالعديد من اجلوائز خال  فوزهم 
اأنهم  اإل  وملل�للشللاركللاتللهللم  مللهللمللاتللهللم 
امل�شتقبل  نحو  يتطلعون  دائما  ظلوا 
اإجنازاتهم  تعزيز  على  ويحر�شون 

اجلامعية واملجتمعية.

حاكم اأم القيوين يطلع على خطط وا�سرتاتيجية وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ستقبيلية
•• اأم القيوين -وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين على خطط 
وبرامج وا�شرتاتيجية وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع امل�شتقبلية واحلالية.

جاء ذلك خال ا�شتقبال �شموه ام�س معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية 
املجتمع ، حيث اطلع �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين على برامج تطوير وحت�شني اخلدمات ال�شحية 
الللوزارة من جهود حول مكافحة جائحة  به  تقوم  وما  الدولة،  ال�شحية يف  واملراكز  امل�شت�شفيات  يف 

كورونا، بالتعاون والتن�شيق مع موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية.
والتي تركز على  ال�شحة،  املبذولة من قبل وزارة  القيوين باجلهود  اأم  ال�شمو حاكم  واأ�شاد �شاحب 
تقدمي اأف�شل اخلدمات املتميزة يف املجال ال�شحي يف كافة اإمارات الدولة، اإ�شافة اإىل ما تقوم به من 

تنفيذ امل�شاريع ال�شحية والتو�شع يف تطوير اخلدمات على م�شتوى الإمارات.
ح�شر اللقاء �شعادة نا�شر �شعيد التاي مدير الديوان الأمري باأم القيوين.

ال�سارقة.. اختتام ور�سة قيا�س اأثر و�سائل التوعية بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية
•• ال�شارقة-وام:

اختتمت اإدارة التثقيف ال�شحي باملجل�س الأعلى ل�شوؤون 
"قيا�س  التدريبية  الور�شة  فعاليات  بال�شارقة،  الأ�شرة 
اأثر و�شائل التوعية" التي نظمتها بالتعاون مع منظمة 
اأهمية  على  اللل�للشللوء  ت�شليط  بللهللدف  الللعللامللليللة،  ال�شحة 
التخطيط وقيا�س اأثر برامج التوعية ال�شحية بالن�شبة 
التوعية  و�شائل  وحتللديللث  تطوير  و�شبل  للمجتمعات 
والإر�شادات  باملعلومات  املجتمع  اأفراد  لتزويد  ال�شحية 
اأمنللاط حياة �شحية  اتباع  لهم  تت�شمن  التي  ال�شحية 

�شليمة.
وت�شمنت الور�شة التي افتتحتها الدكتورة مها العدوي، 
الإقليمي  باملكتب  ال�شكان  �شحة  تعزيز  ق�شم  مللديللرة 
جل�شتي  العاملية،  ال�شحة  منظمة  يف  املتو�شط  ل�شرق 
�شعادة  وذلك بح�شور  يومني  ا�شتمرت على مدار  عمل 
اإىل  ال�شحي،  التثقيف  اإدارة  مديرة  �شيف  را�شد  اإميللان 
اإمارة  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  جانب عدد من موظفي 

ال�شارقة، وعدد من املثقفات ال�شحيات.
الفقي  �شمر  الللدكللتللورة  قدمتها  التي  الور�شة  و�شهدت 
والأماكن  املجتمعية  للللللمللبللادرات  الإقللللليللمللي  امللل�للشللوؤول 
ال�شحية و�شحة كبار ال�شن يف منظمة ال�شحة العاملية 
رئي�شة  تركي  اإميان  املخت�شة  واأدارتها  املتو�شط،  ل�شرق 
عر�س  اللل�للشللحللي..  الللتللثللقلليللف  اإدارة  يف  اللللراملللج  قلل�للشللم 
الفعال  الللتللخللطلليللط  اأهللملليللة  نللاقلل�للشللت  عللمللل  اأوراق  علللدة 
ل�للشللرتاتلليللجلليللات التلل�للشللال والللتللثللقلليللف اللل�للشللحللي واأهم 
ات�شال  ل�شرتاتيجية  التخطيط  يف  امل�شاركة  خطوات 
لللر�للشللد وتللقلليلليللم برنامج  الللتللخللطلليللط  فللعللالللة، و�للشللبللل 

الت�شال.
واأكللللدت الللفللقللي �للشللرورة مللعللرفللة الأ�للشللبللاب الللتللي توؤدي 
والرامج  اخلطط  لتوجيه  ال�شحي  غر  ال�شلوك  اإىل 
الللتللوعللويللة نللحللوهللا، كللمللا بينت �للشللرورة اخللتلليللار نوعية 

الر�شال التوعوية على ح�شب الفئة العمرية واهتمامات 
املجتمع، بحيث تكون الر�شائل جاذبة وب�شيطة ومفهومه 

من قبل اأفراد املجتمع.
وقالت �شعادة اإميان را�شد �شيف " زادت اأهمية التوعية 
الأخللللرة وخللا�للشللة يف ظللل جائحة  الللفللرتة  ال�شحية يف 
تلل�للشللخللر جميع  �لللشلللرورة  اأثللبللتللت  اللللتلللي   -19 كللوفلليللد 
اأهدافها  اإىل  ال�شحية  بالتوعية  للو�شول  الإمللكللانللات 
ال�شلوك  لختيار  الللفللرد  توجيه  �شمنها  ومللن  املبتغاة، 
املتائم مع ال�شحة، وميكننا القول اإن قيا�س اأثر و�شائل 
العمل على  اآليات  لتطوير  ال�شحية مهم جداً  التوعية 
هذا املجال ولقد جنحت الور�شة يف ظل ما قدمته من 
اأوراق عمل وتو�شيات مهمة من و�شع الأ�ش�س العلمية 
لتطوير و�شائل التوعية ال�شحية ل�شمان و�شول اأفراد 
املجتمع مل�شتوى وعي �شحي واك�شابهم مهارات وعادات 
التوعوية ب�شكل  اأثر الرامج  �شحية عن طريق قيا�س 
تطورت  ال�شحية  التوعية  و�شائل  اأن  واأ�شافت  علمي". 
واهتمامات املجتمع يف و�شائل التوا�شل تتغر با�شتمرار، 
ول بد لنا من العمل معاً ملواكبة ذلك وحتديث اأ�شاليب 
مواقع  �شمنها  ومن  باملعلومات،  املجتمع  اأفللراد  تزويد 
دورهللا على  يقت�شر  يعد  التي مل  الجتماعي  التوا�شل 
بلللث وتللللللداول املللعلللللومللات فللقللط، بلللل تلللعلللددت جمالتها 
خمتلفة  اأبللعللاد  ذات  ق�شايا  لت�شمل  نطاقاتها  وات�شعت 
والجتماعية"  ال�شحية  املللجللالت  يف  الللوعللي  كتنمية 
اإىل كافة املحا�شرين على ما قدموه  وتوجهت بال�شكر 
من معلومات قيمة، موؤكدة حر�س الإدارة على ا�شتثمار 
تو�شيات وخمرجات هذه الور�شة لتطوير اآليات قيا�س 
ملنتجات  امل�شتمر  والتح�شني  الللتللوعللويللة  الللرامللج  اأثلللر 
رفع  اإىل  الرامية  جهودها  لتعزيز  و  ال�شحية  التوعية 
وت�شجيعهم  املجتمع  لأفلللراد  ال�شحي  الللوعللي  م�شتوى 
العادات  وممار�شات  ال�شحية  احلياة  اأمنللاط  اتباع  على 

ال�شليمة التي حتافظ على �شحتهم و�شامتهم.

حممد ال�سرقي يرتاأ�س الجتماع الأول ملجل�س اإدارة هيئة الفجرية للبيئة لعام 2022

تطبيقات  علللللى  والللعللمللل  الللهلليللئللة، 
تقدمي  ت�شهيل  بهدف  اإلكرتونية 

عدة  ا�شتعرا�س  الجللتللمللاع  خللال 
عمليات  لإدارة  تطويرية  حملللاور 

واملتعاملني،  للموظفني  اخلدمات 
الداخلية يف  الإدارة  ُنظم  وتطوير 

•• الفجرية -وام:

تللللراأ�للللس �للشللمللو اللل�للشلليللخ حمللمللد بن 
حلللملللد بللللن حملللملللد الللل�لللشلللرقلللي ويل 
عهد الفجرة ، يف مكتبه بالديوان 
ملجل�س  الأول  الجتماع  الأملللري، 
لعام  للبيئة  الفجرة  هيئة  اإدارة 
�شعادة  �شمّوه من  واطّلع   .2022
اأ�شيلة املعا مدير هيئة الفجرة 
هيئة  اأعللمللال  تللقللريللر  علللللى  للبيئة 
الفجرة للبيئة، وم�شروع التحول 
اإىل حت�شني  يهدف  الللذي  الرقمي 
احلالية يف  العمليات  وجللودة  اإدارة 
املتعاملني  ر�شا  وحتقيق  املوؤ�ش�شة، 
على  �شموه  اطلع  كما  واملوظفني، 
والت�شغيلية  الراأ�شمالية  امل�شاريع 
لعام 2022 واخلطط امل�شتقبلية 
اللللتلللي تللعللمللل عللللليللهللا الللهلليللئللة. ومت 

الهيئة.
الفجرة  عللهللد  ويل  �للشللمللو  واأ�لللشلللاد 
يف  للبيئة  الللفللجللرة  هيئة  بجهود 
بالفجرة،  البيئي  العمل  تطوير 
الرئي�شية  امللل�للشللاريللع  على  والللعللمللل 
الللتللي تللخللدم الللعللمللل الللتللنللمللوي يف 
اأهلللللدافللللله وفق  الإمللللللللللارة وحتلللقلللق 

معاير عالية اجلودة.
هيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وتقدم 
الفجرة للبيئة بال�شكر والتقدير 
الفجرة،  علللهلللد  ويل  �للشللمللو  اإىل 
للم�شاريع  الدائمة  �شموه  ملتابعة 
الللتللنللمللويللة والللبلليللئلليللة الللتللي ترتقي 
وتقدم  الإملللارة،  البيئي يف  بالعمل 
اأجود اخلدمات وفق اأرفع املقايي�س 
�شعادة  الجللتللمللاع  ح�شر  الللعللامللليللة. 
�شمو  مكتب  مدير  الزحمي  �شامل 

ويل عهد الفجرة.

قرقا�س يلتقي وزير الدولة الربيطاين ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
•• اأبوظبي - وام:

اأنللللور بللن حمللمللد قللرقللا�للس امل�شت�شار  الللتللقللى مللعللايل الللدكللتللور 
، ام�س مع معايل  الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شرق  للل�للشللوؤون  الللريللطللاين  الللدولللة  وزيلللر  كليفريل  جيم�س 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
الإمارات  دولللة  تربط  التي  الثنائية  العاقات  اللقاء  وتناول 
واملللملللللكللة املللتللحللدة، و�للشللبللل تللطللويللرهللا مبللا يللعللزز مللن جمالت 

ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي تربط البلدين ال�شديقني.

وخا�شة  والدولية،  الإقليمية  التطورات  اآخر  اجلانبان  وبحث 
تعزيز  اأهمية  اأكللدا  حيث  املنطقة،  وازدهلللار  با�شتقرار  املتعلقة 
فللر�للس اللل�للشللام واحلللللللوار الإقللللليللمللي بلل�للشللاأن خمللتلللللف امللفات 

والق�شايا.
الإمارات  اأنللور قرقا�س عن تقدير دولة  الدكتور  وعر معايل 
احلوثية  الإرهابية  الهجمات  اأدان  الذي  الريطاين  للموقف 
على اأهداف مدنية، موؤكداً اأن الإمارات �شتتخذ كافة الإجراءات 

الكفيلة ب�شمان اأمنها و�شامة �شكانها و�شيادتها الوطنية.
وقال معاليه اإن املجتمع الدويل مطالب باتخاذ موقف حا�شم 

وحللللازم يف وجللله الأعلللملللال الإرهللابلليللة الللتللي تللقللوم بللهللا جماعة 
لللاأمللن وال�للشللتللقللرار الإقليمي،  تللهللديللدهللم  احللللوثلللي، ووقلللف 
بها  تقوم  التي  الإجرامية  املمار�شات  اليمني  ال�شعب  وجتنيب 
�شيطرة  اإن�شانية �شعبة جراء  معاناة  اإىل  اأدت  والتي  اجلماعة 

احلوثيني على مقدرات الدولة اليمنية.
الداعم  بللاده  اأكللد معايل جيم�س كليفريل موقف  من جانبه 
التي  الإرهابية  التهديدات  اأ�شكال  لكافة  والراف�س  لاإمارات 
يقوم بها احلوثيني، م�شراً اإىل العاقات التاريخية الوطيدة 

التي تربط البلدين ال�شديقني.

مركز ال�سباب العربي يطلق الدورة الرابعة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة
•• دبي -وام:

العربي  الللل�لللشلللبلللاب  ملللركلللز  اأعلللللللللن 
اإطاق الدورة الرابعة من برنامج 
العربية  الإعلللامللليلللة  "القيادات 
تنطلق  خا�شة  ن�شخة  يف  ال�شابة"، 
مللللن جناح  وفلللعلللالللليلللاتلللهلللا  ور�لللشلللهلللا 
2020 دبي"،  "اإك�شبو  ال�شباب يف 
ت�شت�شيفه  اللللذي  الللعللاملللي  احللللدث 
اأكرث  دولللة الإملللارات وي�شارك فيه 
لتمكني  وذلللللك  دوللللللة،   190 ملللن 
الإعلللامللليلللة  امللللللواهلللللب  مللللن   50
 16 من  الللواعللدة  ال�شابة  العربية 
والقدرات  بللاملللهللارات  عربية  دوللللة 
تر�شخ  التي  الإعامية  والتقنيات 
ال�شباب  لللدى  الأملللل والإيللجللابلليللة 
م�شتقبله  وتللعللزز  املللوهللوب  العربي 
اللللقلللطلللاع الإعلللللاملللللي،  امللللهلللنلللي يف 
اإعامية  بناء منظومة  وت�شهم يف 
وت�شنع  امل�شتجدات  تواكب  عربية 

الفر�س.
ومتللّكللن هللذه اللللدورة اخلا�شة من 
برنامج القيادات الإعامية العربية 
الإعاميني  ملللن  نللخللبللة  اللل�للشللابللة، 
ال�شباب من تعلم اأ�شاليب وتقنيات 
العمل  تللخلل�للشلل�للشللات  يف  جللللديللللدة 
الإعامي الحرتايف. ومن "جناح 

اإىل توفر  الللعللام  هلللذا  الللرنللامللج 
ملنت�شبيه؛  م�شبوقة  غللر  جتللربللة 
من من�شة جناح ال�شباب يف اإك�شبو 
الثقافات  يجمع  اللللذي   2020
والأفلللكلللار والللعللقللول مللن اأكلللرث من 
جانب  اإىل  لي�شاركوا  دولة،   190
اأقللللرانللللهللللم مللللن �لللشلللبلللاب الللللعللللامل يف 
للب�شرية  اأف�شل  م�شتقبل  ت�شميم 
والتاقي  احلللوار  ويللعللززوا فر�س 

والإبداع واملعرفة".
ومتّثل الدورة الرابعة من برنامج 
العربية  الإعللللاملللليللللة  الللللقلللليللللادات 
اللل�للشللابللة اإ�للشللافللة نللوعلليللة ملللا حققه 
تخريج  مللن  الآن  حتى  الللرنللامللج 
دولة عربية،   18 �شاب من   300
تدريبية،  �شاعة   250 وت�شجيل 
�شراكة   50 ملللللن  اأكلللللللرث  وعللللقللللد 
تدعم  كما  ا�شرتاتيجية.  اإعامية 
برنامج  اأهلللللللللداف  اللللللللللدورة  هلللللذه 
العربية  الإعللللاملللليللللة  الللللقلللليللللادات 
الللل�لللشلللابلللة املللتللمللثلللللة بلللتلللاأهللليلللل جيل 
الإعامية  الللقلليللادات  مللن  متمكن 
برنامج  وتللوفللر  ال�شابة،  العربية 
بالتعاون  نوعي  اإعامي  تطويري 
مرموقة  اإعللاملليللة  موؤ�ش�شات  مللع 
وخراء متمر�شني لتمكني ال�شباب 
باأحدث املهارات الإعامية، اإ�شافًة 

2020، يوفر  اإك�شبو  ال�شباب" يف 
الرنامج ملنت�شبيه الفر�شة، طوال 
21 فراير  7 حللتللى  الللفللرتة مللن 
ملهمة  ق�ش�س  للل�للشللرد   ،2022
الأفكار  تنوع  مللن  ت�شتفيد  مميزة 
اأر�س  على  تلتقي  التي  والثقافات 
التوا�شل  قيم  وتللعللزز  "اإك�شبو"، 
واحلوار والنفتاح، وحتفز الإبداع 
الإعامي  امللل�للشللهللد  يف  والبلللتلللكلللار 
�شما  مللللعللللايل  وقللللالللللت  الللللعللللربللللي. 
املزروعي  فلللار�لللس  بلللن  �للشللهلليللل  بللنللت 
نائب  ال�شباب  ل�شوؤون  وزيللرة دولللة 
العربي:  اللل�للشللبللاب  ملللركلللز  رئلليلل�للس 
امللتزمون  ال�شباب  "الإعاميون 
املحلية  جمللتللمللعللاتللهللم  بللقلل�للشللايللا 
والإن�شانية، واحلري�شون؛ �شخ�شياً 
التقدم  قيم  تكري�س  على  ومهنياً، 
والتنمية  والللتلل�للشللامللح  واللللتلللعلللاون 
هم  و�شناعته  امل�شتقبل  وت�شميم 
�شفراء للفكر واملبادئ العليا، ورّواد 
التوا�شل  جل�شور  وُبللنللاة  لللاإبللداع، 
وال�شعوب".  الللللثللللقللللافللللات  بللللللني 
"انطاق  مللعللاللليللهللا:  واأ�للللشللللافللللت 
بلللرنلللاملللج الللللقلللليللللادات الإعلللامللليلللة 
"جناح  ملللللن  الللل�لللشلللابلللة  اللللعلللربللليلللة 
دبي،   2020 اإك�شبو  يف  ال�شباب" 
ال�شيخ  �شمو  وبدعم لحمدود من 

املهني  اللللتلللطلللور  اآفلللللللاق  فلللتلللح  اإىل 
و�للشللقللل املللعللارف واكللتلل�للشللاب اأخرى 
متكاملة  مللنللظللومللة  وفلللق  جللديللدة 
التخ�ش�شية،  املللحللا�للشللرات  ت�شمل 
والزيارات  التعريفية،  واللللللقللاءات 

امليدانية.
ومتللللثللللل اللللنللل�لللشلللخلللة الللللرابللللعللللة من 
بلللرنلللاملللج الللللقلللليللللادات الإعلللامللليلللة 
لتطوير  فر�شة  ال�شابة  العربية 
العربي  الإعللامللي  العمل  قلللدرات 
علللللى الللنللحللو اللللذي يللوؤ�للشلل�للس جيًا 
الللكللفللاءات الإعامية  مللن  جللديللداً 
العمل  اأدوات  املتمكنة من  العربية 
الإعللللامللللي وتللقللنلليللاتلله اجللللديلللدة 
يتطلع  ..كللمللا  واملبتكرة  والللواعللدة 
تو�شيع  اإىل  العربي  ال�شباب  مركز 
نطاق برنامج القيادات الإعامية 
العربية ال�شابة اإقليمياً ودولياً، مع 
الرتكيز على تر�شيخ قيم ومهارات 
التدريب  تللكللّمللل  اأ�للشللا�للشلليللة  قلليللاديللة 

الإعامي ملنت�شبيه.
واأ�للللشللللبللللح الللللرنللللامللللج اللللليللللوم من 
امللللللبلللللادرات الإعللللاملللليللللة الللللرائللللدة 
بال�شراكة  الللعللربلليللة  املللنللطللقللة  يف 
الإعامية  املللوؤ�للشلل�للشللات  اأهلللللم  ملللع 
الدولية والإقليمية مثل توم�شون 
نللليلللوز عربية  �للشللكللاي  واأكلللادميللليلللة 

نائب  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ال�شباب  مللركللز  رئلليلل�للس  الللرئللا�للشللة، 
اللللعلللربلللي، للللللللللدورة اللللرابلللعلللة على 
واعللللدة لع�شرات  فللر�للشللة  اللللتلللوايل، 
اللل�للشللبللاب واللل�للشللابللات ملللن خمتلف 
لللتللقللدمي �شور  الللعللربلليللة  الللللللدول 
واإبداعات  ملواهب وقدرات  م�شرقة 
وتعزيز  العربي،  ال�شباب  ومهارات 
ح�شور الإعام العربي املو�شوعي 
ال�شاحة  علللللى  واللللبلللّنلللاء  واملللللتللللوازن 
العاملية". بدوره قال �شعادة �شعيد 
املوؤ�ش�شة  عللللام  ملللديلللر  اللللنلللظلللري، 
الرئي�س  لللللللل�لللشلللبلللاب،  الحتلللللاديلللللة 
التنفيذي لا�شرتاتيجية يف مركز 
ال�شباب العربي: "برنامج القيادات 

خّرج  ال�شابة  العربية  الإعللاملليللة 
املا�شية  القليلة  اللل�للشللنللوات  خللال 
�شبابية متمكنة؛  اإعامية  كفاءات 
منهم من يعمل حالياً يف موؤ�ش�شات 
ودولية  واإقليمية  اإعامية حملية 
يتقلد منا�شب  رائللدة، ومنهم من 
موؤ�ش�شات  يف  قللليلللاديلللة  اإعلللامللليلللة 
و�شركات مرموقة، ومنهم من اأ�ش�س 
م�شروعه الإعامي اخلا�س. وهم 
اإثراء  يف  موقعه  من  كللٌل  ي�شهمون 
واإجناز  العربي  الإعللامللي  امل�شهد 
والإيجابي  الإبللللداعللللي  امللللحلللتلللوى 
ال�شباب  قلل�للشللايللا  يلللتلللنلللاول  الللللللذي 

واهتماماتهم وتطلعاتهم".
يف  "نتطلع  اللللنلللظلللري:  واأ�للللشللللاف 
الللللللللدورة الللللرابللللعللللة اخللللا�لللشلللة من 

وقناة  �للشللي  بلللي  وام  ان  ان  و�لللشلللي 
اأنباء  ووكلللاللللة  بلللللومللرغ  اللل�للشللرق 
الإمارات )وام( وجوجل ولينكدان 
وفللليللل�لللشلللبلللوك مللليلللتلللا وغللللرهللللا من 
كلية  الأكللادميلليللة مثل  املللوؤ�للشلل�للشللات 
حملللملللد بللللن را�للللشللللد للللللاإعلللللام يف 

اجلامعة الأمريكية يف دبي.
وتللتللطلللللع الللنلل�للشللخللة اللللرابلللعلللة منه 
املحتوى  حيث  مللن  الأبللللرز  لتكون 
الإعامية،  والتغطية  وال�شراكات 

 2020 اإك�شبو  يف  �شتتوفر  فيما 
خلو�س  الرنامج  ملنت�شبي  فر�شة 
اإعللاملليللة دوللليللة وفر�شة  جتللربللة 
واكت�شاب  معاً  بالعمل  للم�شاركني 
واإنتاج  نوعية  تخ�ش�شية  خللرات 
املحتوى الإعللامللي الإبللداعللي من 
لل�شباب  يللتللاح  ..كللمللا  احللللدث  قلب 
اإعللاملليللة خا�شة  تللقللاريللر  اإعللللللداد 
التي  العاملية  الفعاليات  اأهلللم  عللن 

يحت�شنها اإك�شبو 2020. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام: 

الق�شر  علللبلللداهلل  را�لللشلللد  تلل�للشلللللم 
وزارة  مللللكللللتللللب  مللللللديللللللر  نللللللائللللللب 
اخلللارجلليللة والللتللعللاون الللللدويل يف 
ل�شعادة  القن�شلية  الللللراءة  دبلللي 
القن�شل  دويلللنلللا�لللس،  نلللر  ريللنللاتللو 
دبي  يف  الفلبني  جلمهورية  العام 
والإملللارات ال�شمالية وذلللك مبقر 

مكتب الوزارة بدبي.
العام  بالقن�شل  الق�شر  ورحلللب 
واأ�شاد  تعينه  مبنا�شبة  الفلبيني 
بالعاقات ال�شيا�شية والقت�شادية 

التي  والللتللجللاريللة وال�للشللتللثللمللاريللة 
ال�شديقني،  اللللبلللللللديلللن  تللللربللللط 

والللنللجللاح يف  الللتللوفلليللق  للله  متمنياً 
مهام عمله اجلديد.

•• اأبوظبي-الفجر:

تنطلق م�شاء اليوم الثاثاء، الأم�شية املبا�شرة التا�شعة 
الللعللا�للشللر، والذي  املللللليللون مبو�شمه  �للشللاعللر  بللرنللامللج  مللن 
والرامج  املللهللرجللانللات  اإدارة  جلللنللة  وتللنللظللملله  تللنللتللجلله 
ال�شاعة  اأبوظبي، وذلك يف متام  الثقافية والرتاثية يف 
م�شرح  الإمللارات، من  بتوقيت  م�شاًء  والن�شف  التا�شعة 
�شاطئ الراحة باأبوظبي، وعر قناتي بينونة والإمارات 

وتطبيق الرنامج.
تاأهلوا  الللذيللن  مللن  �شعراء   6 الأم�شية  يف  و�شيتناف�س 
البحرين،  مللن  العما�س  )اأحللمللد  وهللم   ،24 الللل  ملرحلة 
ال�شمري  فللللواز  اهلل  و�للشلليللف  الللعللنللزي  �للشللمللقللل  حللامللد 
برج�س  في�شل  ال�شعودية،  من  الللبللدراين  وعبدالكرمي 
من  احلارثي  طع�شا�س  بن  م�شاعد  الكويت،  من  ال�شور 
"�شاعر  لقب  الإملللارات(، موا�شلني طريقهم نحو حلم 

اأمام  النبطي  �شعرهم  روائللع  �شيقدمون  املليون"، حيث 
العميمي  )�شلطان  من  املكونة  التحكيم  جلنة  اأع�شاء 
مدير اأكادميية ال�شعر، الدكتور غ�شان احل�شن، ال�شاعر 
حمد ال�شعيد(، وجمهور ال�شعر يف م�شرح �شاطئ الراحة 

وعر ال�شا�شات.
 ومع انطاقة الأم�شية �شيتم الإعان عن نتائج ت�شويت 
امل�شاهدين ل�شاعرهم املف�شل الذي �شين�شم اإىل زمائه 
يف  �للشللعللراء  اأربلللع  تبقى  اإذ  الثانية،  املبا�شرة  املللرحلللللة  يف 
انتظار ت�شويت امل�شاهدين عن طريق التطبيق اخلا�س 
برنامج �شاعر املليون اأو موقعه الإلكرتوين، وال�شعراء 
ال�شعودية  مللن  احلللربللي  �للشللدحللان  بللن  )عبدالعزيز  هللم 
من  ال�شلمي  ال�شنيني  يو�شف  درجللة،   45 على  وح�شل 
ال�شعودية وح�شل على 44 درجة، اأمين �شداد الرويلي 
الدهام  ثابت  درجلللة،   42 على  وح�شل  ال�شعودية  مللن 

ال�شخري من الأردن وح�شل على 41 درجة(.

•• اأبوظبي-وام:

غلللبلللا�لللس رئي�س  �للشللقللر  ملللعلللايل  بلللحلللث 
وفد  مللع  الحتللللادي،  الوطني  املجل�س 
اأعلل�للشللاء الللرملللان الأوروبلللللي، اأملل�للس يف 
تعزيز  �شبل  باأبوظبي..  املجل�س  مقر 
وتفعيل  الرملانية،  التعاون  عللاقللات 
وتوحيد  والللتلل�للشللاور  التن�شيق  اآلللليلللات 
املللواقللف واللللللروؤى والللتللوجللهللات حيال 
الهتمام  ذات  اللللقللل�لللشلللايلللا  خملللتلللللللف 
مكافحة  ذلللللللك  يف  مبلللللا  امللللل�للللشللللرتك، 
الإرهاب والطاقة والبيئة وتغر املناخ 
وعللللدم انللتلل�للشللار الأ�للشلللللحللة الللنللوويللة يف 
اجلانبني  لللدى  الكبر  اللللتللزام  ظللل 
ملختلف  وال�للشللتللقللرار  الأملللن  بتحقيق 

�شعوب ودول العامل.
وجللللرى خلللال اللللللقللاء الللتللاأكلليللد على 
اأهمية تعزيز اأوجه التعاون والتن�شيق 
الوطني  امللللجللللللل�لللس  بلللللني  اللللللرمللللللاين 
الحتللادي والرملان الأوربللي، واأهمية 
جلان  ودور  اللللرمللللانللليلللة  الللللللزيللللللارات 
ال�شداقة الرملانية جت�شيداً لل�شراكة 
ال�شداقة  وعللاقللات  ال�للشللرتاتلليللجلليللة 
جمالت  اإىل  العاقات  بهذه  والدفع 

اأرحب واآفاق اأو�شع.
معايل  رحلللللللب  اللللللللللقللللاء  بلللللدايلللللة  ويف 
�لللشلللقلللر غلللبلللا�لللس بللللالللللوفللللد الللللرملللللاين 
اأن  اإىل  ملل�للشللرا  الللللزائللللر،  الأوروبلللللللللي 
الللوطللنللي الحتلللللادي تربطه  املللجللللل�للس 
ال�شداقة  مبجموعة  وثلليللقللة  عللاقللة 
الإماراتية   - الأوروبلللليللللة  الللرملللانلليللة 
يف الللرملللان الأوروبللللي، خا�شة يف ظل 
بني  والتعاون  التفاهم  مذكرة  توقيع 
اجلانبني يف عام 2017، واأن املجل�س 
ل�شتقبال  يتطلع  الحتلللادي  الوطني 

الرملانية  اللل�للشللداقللة  جمللمللوعللة  وفلللد 
– الإملللاراتللليلللة يف فراير  الأوروبللليلللة 

املقبل.
وا�شار معاليه اإىل اأن املجل�س الوطني 
الحتادي حري�س على زيادة جمالت 
التعاون مع اأع�شاء الرملان الأوروبي، 
خا�شة اأن دولة الإمارات ، �شت�شت�شيف 
اأعمال اجلل�شة ال�شاد�شة ع�شرة لرملان 
البحر الأبي�س املتو�شط يف الفرتة من 
تعد  والللتللي   ،2022 مللار�للس   10-9
اأوا�شر العاقات  فر�شة هامة لزيادة 

املتنامية بني الدول الأع�شاء.
الرحومي  حمد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني 
الحتللللللللادي ومللللعللللايل الللللدكللللتللللور علي 
النعيمي و�شعادة كا من �شارة فلكناز 
ال�شويدي  ومللللرة  املللهللري  وملللللروان 
حواء  والللدكللتللورة  الطنيجي  و�شيخة 
الوطني  املجل�س  اأعلل�للشللاء  املللنلل�للشللوري 
الدكتور  �شعادة  وبح�شور  الحتلللادي 
للمجل�س  العام  الأمللني  النعيمي  عمر 
العام  الأمني  الب�شطي  و�شعادة عفراء 
امل�شاعد لات�شال الرملاين باملجل�س.

الأوروبي  الرملان  اأع�شاء  وفللد  و�شم 
�شيني�شي  كللاتللريللنللا  ملللن  كلللا  �للشللعللادة 
و  اإيلل�للشللتللارا�للس  وروزا  للليللجللا  وديللفلليللد 
دراغو�س  والللدكللتللور  لوبيز  ليوبولدو 

بي�شالو و اإيزابيل ايزلر ليما.
اأن دولة  واأكللللد مللعللايل �للشللقللر غللبللا�للس 
التعاي�س  يف  منلللوذجلللاً  تللعللد  الإمللللللارات 
والت�شامح وال�شام بني �شعوب العامل، 
من خال احت�شانها اأكرث من 200 
متييز،  من  دون  اأر�شها  على  جن�شية 
ف�شًا عن جهودها يف مواجهة مظاهر 
ومكافحة  كافة،  والعن�شرية  التمييز 

�َشن  عر  والكراهية  التطرف  خطاب 
الت�شريعات، وا�شتحداث من�شب وزير 
�شباط  فلللرايلللر/  للللللتلل�للشللامللح يف  دولللللة 
العاملية  امللللراكلللز  واإنللل�لللشلللاء   ،2016
الللتللي تللدعللم اجلللهللود يف هللذا ال�شدد، 
الأخّوة  »وثيقة  ار�شها  على  والتوقيع 
اأهمية  معاليه  اأكللد  كما  الإن�شانية". 
اللللللللدور الللللللذي تلللللعللبلله الللللرملللللانللللات يف 
الللتللقللارب بلللني اللل�للشللعللوب وملللد ج�شور 
وتوحيد  احلللللل�لللللشلللللاري،  الللللتللللوا�للللشللللل 
وا�شتقرار  اأمن  على  للحفاظ  اجلهود 
اجلوار  دول  �شيادة  واحلللرتام  الللعللامل، 
الداخلية  �شوؤونها  يف  التدخل  وعللدم 
واللللللللتللللللزام بلللامللللواثللليلللق واملللللعللللاهللللدات 
دولللللة  اإن  مللعللاللليلله  وقللللللال  الللللدوللللليللللة. 
الإمارات على قناعة تامة اأن احلل يف 
املرجعيات  وفق  وذلللك  �شيا�شي  اليمن 
 ،2231  ،2201 الدولية /2216، 
الللللقللللرارات  ملللن  وغلللرهلللا   /2451
،موؤكدا  �شتوكهومل  واتفاق  واملبادرات 
لقرار  ال�شامل  التنفيذ  �للشللرورة  على 
جمل�س الأمن رقم 2216 والقرارات 
الأممية الأخللرى ذات ال�شلة باملبادرة 

اخلليجية واإعان الريا�س.
امليلي�شيات  اأن  ملللعلللالللليللله  واأ�لللللشلللللاف 
جرائمها  توا�شل  احلوثية  الإرهابية 
غاياتها  حتقيق  �شبيل  يف  املنطقة  يف 
واأهدافها غر امل�شروعة وهي م�شتمرة 
الإقليميني  وال�شلم  الأمللن  تهديد  يف 
�شتوكهومل  لتفاق  امتثالها  عدم  ويف 
با�شتغال  تقوم  ب�شاأن احلديدة حيث 

امليناء ملمار�شة القر�شنة.
واأكلللللد مللعللايل �للشللقللر غللبللا�للس علللللي ان 
دولة الإمارات متتلك احلق القانوين 
اأرا�شيها  علللن  للللللللدفلللاع  والأخلللللاقلللللي 

و�شتمار�س  و�لللشللليلللادتلللهلللا،  و�لللشلللكلللانلللهلللا 
للللللدفللاع عللن نف�شها ومنع  هللذا احلللق 
تنتهجها  الللتللي  الرهلللابللليلللة  الأعلللملللال 
جللمللاعللة احللللوثلللي اللللتلللي تللتللمللدد منذ 
دعوات  كافة  وترف�س  �شنوات،  ثللاث 
وقللللف اإطلللللاق اللللنلللار والنللللخللللراط يف 
احللللل اللل�للشلليللا�للشللي للللاأزملللة، وهللللذا ما 
يلللوؤكلللده الللهللجللوم الآثلللللم وغلللر املرر 
علللللللى اأهللللللللداف ملللدنللليلللة يف الإمللللللللارات 
ال�شفينة  �شد  القر�شنة  حللادث  وقبله 
وا�شح  تهديد  يف  "روابي"  الإغللاثلليللة 

خلطوط املاحة البحرية الدولية.
املجل�س  اأن  غبا�س  �شقر  وقللال معايل 
اأع�شاء  من  ياأمل  الحتلللادي  الوطني 
دور  اأن يكون لهم  الأوروبللللي  الللرملللان 
الو�شائل  بللكللل  اللل�للشللغللط  يف  ملللللمللو�للس 
املللمللكللنللة للللوقلللف هللللذه الأعللللمللللال تعد 
القواعد  تنهك  واإرهللابلليللة  اإجللراملليللة 
واملللللواثلللليللللق الللللدوللللليللللة كلللملللا اأنللللللله من 
ال�شروري اأن يكون للرملان الأوروبي 
مللوقللف اأكلللرث حللزمللاً و�للشللرامللة لو�شع 
احلوثيني،  اإىل  الأ�شلحة  لتدفق  حللد 
،كما  الأمللن  قلللرارات جمل�س  وتطبيق 
يللكللون هللنللاك مللوقللف دويل  اأن  نلللاأملللل 
حازم لت�شنيف هذه اجلماعة كجماعة 
اإرهابية، مما يتوافق مع قرار جمل�س 
جللامللعللة الللللدول الللعللربلليللة بللتللاريللخ 23 

يناير 2022.
املجتمع  قلليللام  �للشللرورة  معاليه  واأكللللد 
الللللدويل، خللا�للشللة الللرملللان الأوروبلللللي، 
حتاول  اأطلللراف  اأي  ملنع  مب�شوؤولياته 
املاحة  و�شامة حركة  باأمن  امل�شا�س 
لاأمن  تهديدا  يعتر  ممللا  البحرية 
اأن  اإىل  الللدوللليللة ملل�للشللرا  واللل�للشللامللة 
الللتللجللاريللة لأعمال  اللل�للشللفللن  تللعللريلل�للس 

طواقمها  حلليللاة  وتللهللديللد  تللخللريللبلليللة 
يعتر تطوراً خطراً ل يهدد التجارة 
البحرية فح�شب، بل اأي�شاً ال�شتقرار 

الإقليمي ب�شكل اأو�شع.
اأع�شاء الرملان  اأكد وفد  من جانبهم 
اأن دولللة الإملللارات العربية  الأوروبلللي 
يتمتعان  الأوروبللللي  والحتلللاد  املتحدة 
بعاقات متميزة، مبنية على امل�شالح 
يف  امل�شرتكة،  والإقليمية  ال�شيا�شية 
خمللتلللللف املللللجللللالت. ملل�للشللدديللن على 
الرملانية  اللل�للشللداقللة  جمللمللوعللة  اأن 
دعم  �شتوا�شل  الإمللاراتلليللة  الأوروبلليللة 

الق�شايا التي تهم اجلانبني.
الأوروبي  الرملان  وفللد  اأع�شاء  وعللر 
�للشللاهللدوه مللن تطور  ملللا  عللن اعجابهم 
املجالت  مبختلف  المللللارات  دولللة  يف 
الللذي تقوم به  الللهللام  اللللدور  موؤكدين 
ال�شتقرار  دعللللم  يف  الملللللللارات  دوللللللة 

وال�شام يف املنطقة.
وتقدم وفد الرملان الأوروبي بال�شكر 
للللللمللجللللل�للس اللللوطلللنلللي الحتلللللللادي على 
اعللطللائللهللم الللفللر�للشللة للللاطلللاع على 
جتربة المارات الرثية وعلى ثقافتها 

، مللوؤكللديللن اأهللملليللة تلللبلللادل اللللزيلللارات 
زيارة  يف  �شت�شاهم  الللزيللارة  هللذه  وان 
دولة  به  تقوم  الللذي  بللالللدور  معرفتنا 

المارات يف املجالت كافة.
واأعللللللللرب ملللعلللايل �للشللقللر غلللبلللا�لللس عن 
تللقللديللر املللجللللل�للس الللوطللنللي الحتللللادي 
الأوروبلليللة يف معر�س  الللدول  مل�شاركة 
اإك�شبو 2020 دبي، والذي ا�شت�شاف 
نللحللو 9 مللايللني زائلللر خلللال الفرتة 
 ،2021 دي�شمر  حللتللى  اأكللتللوبللر  مللن 
قائد   8،902 جمللمللوعلله  بينهم  مللن 
دول،  وروؤ�للشللاء  وزراء،  منهم  حكومي، 
وقللادة دول - حتدثوا  وروؤ�للشللاء وزراء، 
الفعاليات  مللن  الللعللديللد  يف  جميعهم 
الللر�للشللملليللة، �للشللملللللت فللعللاللليللات الأيلللللام 
الوطنية يف اإك�شبو، والتي توفر فر�شة 
ثقافة  على  الأ�للشللواء  لت�شليط  فريدة 

واإجنازات تلك الدول.
�للللشللللعللللادة حمد  ملللللن جللللانللللبلللله اطلللللللللللع 
الرحومي وفد الرملان الأوروبي على 
الت�شريعية من خال  جتربة املجل�س 
م�شروعات القوانني التي تعر�س على 
الللوطللنللي الحتللللللادي ويقوم  املللجللللل�للس 

املجل�س بتوجيهها اىل اللجان املختلفة 
بلللحللل�لللشلللور مملللثلللللللي امللللجلللتلللملللع املللللدين 
مناق�شتها  يتم  ثم  العاقة  واأ�شحاب 
و�شياغتها  عليها  التعديات  واجللراء 
ورفعها  العامة  اجلل�شة  يف  واإقللرارهللا 

بعد ذلك ايل رئي�س الدولة.
مللللللروان املهري  �لللشلللعلللادة  اطلللللللع  كللمللا 
الأوروبلللي على م�شرة  الرملاين  وفد 
املجل�س الوطني الحتللادي من خال 
برنامج التمكني ال�شيا�شي الذي اأعلنه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
األ نهيان رئي�س الدولة "حفظة اهلل " 
باإجراء التعديل الد�شتوري رقم "1" 
املراأة  م�شاركة  وتعزيز   ،2009 ل�شنة 
انتخابات  وتللنللظلليللم  ونللاخللبللة،  علل�للشللوة 
خال  جللرت  والتي  املجل�س  لع�شوية 
و2015  و2011   2006 الأعلللوام 
زيلللادة  خللالللهللا  مت  واللللتلللي  و2019، 
اأعلللللداد الللهلليللئللات النللتللخللابلليللة ملللن ما 
 2006 عللام  اآلف  �شبعة  مللن  يللقللارب 
يف اأول جتربة انتخابية اإىل ما يقارب 
 ،2015 األلللف نللاخللب عللام   224 مللن 
337 الفا و738 ع�شوا لت�شهد  اإىل 

مقارنة   50.58% اإىل  ت�شل  زيلللادة 
للعام  النتخابية  الهيئات  قوائم  مع 
 224281 بلللللغللت  والللتللي   ،2015
قرار  ت�شمن  كما  ومللواطللنللة،  مواطناً 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" بلللرفلللع نلل�للشللبللة متللثلليللل امللللللللراأة يف 

املجل�س اإىل "50 باملائة".
من جانبها اطلعت �شعادة �شارة فلكناز 
وفلللد اللللرمللللان الأوروبللللللي علللللى جهود 
الدولة يف جمال متكني املراأة مبينة ان 
الد�شتور الإماراتي كفل حقوق املراأة، 
واأقر مبداأ امل�شاواة بينها وبني الرجل 
مبا يتنا�شب وطبيعتها م�شرة اىل ان 
دولة الإمارات حازت على املركز الأول 
امل�شاواة  موؤ�شر  يف  عامليا  و18  عربياً 
برنامج  لتقرير  وفللقللاً  اجلن�شني  بللني 
 .2020 الإمنللللائللللي  امللللتلللحلللدة  الأمم 
الأملللللر الللللذي يللعللكلل�للس امللللوقلللف القوي 
الإماراتية  املللللراأة  اإللليلله  و�شلت  اللللذي 
ال�شيا�شي  والإ�للشللراك  التمكني  بف�شل 
املراأة  للمراأة يف احلكومة حيث ت�شكل 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  % من   50

الحتادي.

•• القاهرة-الفجر:

بللنللت �شلطان  بللللدور  اللل�للشلليللخللة  الللتللقللت 
الللقللا�للشللمللي، رئلليلل�للشللة الحتلللللاد اللللدويل 
للقاهرة،  زيللارتللهللا  خللال  للنا�شرين، 
العرب،  الللنللا�للشللريللن  احتلللللاد  اأعللل�لللشلللاء 
امل�شريني،  النا�شرين  احتللاد  واأع�شاء 
اهتمام  اللللللللللقللللاءات  خلللللال  واأكلللللللللدت 
للنا�شرين" امل�شتمر  الدويل  "الحتاد 
ودعم  العربية،  الن�شر  �شناعة  بدعم 
اإقليمياً  الللعللرب  الللنللا�للشللريللن  احتللللادات 

ودولياً.
وتلللطلللرقلللت خلللللال اجللتللمللاعللاتللهللا مع 
و"النا�شرين  العرب"،  "النا�شرين 
التي  اللللتلللحلللديلللات  اإىل  امل�شريني" 
فر�شتها جائحة كورونا على النا�شرين 
يف العامل، مو�شحًة اأن هذه التحديات 
للنا�شرين"  اللللدويل  "الحتاد  دفعت 
"اإن�شباير" لتعزيز  خطة  اإطللاق  اإىل 

ا�شتدامة ومرونة قطاع الن�شر.
اإىل  القا�شمي  بللدور  ال�شيخة  واأ�للشللارت 
بالفر�س  التعريف  يف  النا�شرين  دور 
العربي،  الللنلل�للشللر  �لللشلللوق  يف  امللللتلللاحلللة 
تطوير  يف  ملل�للشللاهللمللتللهللم  واإملللكلللانللليلللات 
ذلك  اأن  مللو�للشللحللًة  الللنلل�للشللر،  �للشللنللاعللة 
�شرورة  على  العاملي  الإجللمللاع  يللعللززه 
مبا  الللنلل�للشللر  ل�شناعة  اللللروؤيلللة  تللغلليللر 
يللتللنللا�للشللب ملللع اللللتلللحلللولت يف اأمنللللاط 
وتوزيع  وا�شتهاك  و�شناعة  القراءة 
جديدة  اأ�شواق  يف  والتو�شع  املحتوى، 

للكتاب الورقي والرقمي. 
واأ�لللللشلللللادت رئلليلل�للشللة الحتلللللللاد اللللللدويل 

النا�شرين  "احتاد  بجهود  للنا�شرين 
النا�شرين  "احتاد  العرب" ومللبللادرات 
باإطاق جائزة  قام  امل�شريني" الللذي 
من  علللدداً  ونللّظللم  الت�شجيعية  الن�شر 
الندوات التوعوية، واأكدت اأن التاأقلم 
التكنولوجي  الللتللطللور  ملللع  اللل�للشللريللع 
ل�شد  للللللنللا�للشللريللن  �لللللشلللللرورة  اأ�لللشلللبلللح 
لأن  والرقمية،  التكنولوجية  الفجوة 
م�شار  �شتحدد  التي  هي  التكنولوجيا 
ال�شنوات  يف  الللنلل�للشللر  �للشللنللاعللة  تللطللور 
الللنللا�للشللريللن العرب  املللقللبلللللة.  ودعلللللت 
جل�شة  يف  امللل�للشللاركللة  اإىل  وامللل�للشللريللني 
الحتاد  �شيعقدها  افرتا�شية  حوارية 
الدويل للنا�شرين خال �شهر فراير 
ا�شتفادة  لللتللحللقلليللق  جللللهللللوده  �للشللمللن 
كما  اإن�شباير"،  "خطة  مللن  الأعلل�للشللاء 

الرامج  مللن  ال�للشللتللفللادة  اإىل  دعللتللهللم 
"اأكادميية  �شتقدمها  التي  التدريبية 
الحتاد الدويل للنا�شرين" التي �شيتم 
اإطاقها قريباً بهدف م�شاعدة اأع�شاء 
الحتاد على تعّلم مهارات جديدة مثل 
والبيع  والت�شويق،  الللرقللمللي،  الإنللتللاج 
جهود  �شمن  وغلللرهلللا،  الإللللكلللرتوين 
املهارات  فللجللوة  مللع  للتعامل  الحتلللاد 

التقنية الرقمية.
القا�شمي،  بلللدور  ال�شيخة  وحلل�للشللرت 
للللللللللقللللاهللللرة، حفل  زيلللللارتلللللهلللللا  خلللللللال 
"معر�س  53 من  الل  الللدورة  انطاق 
والتقت  للكتاب"،  الللللدويل  الللقللاهللرة 
املللعللر�للس عدداً  قللاعللات  يف جللولللة على 
امل�شاركني من خمتلف  النا�شرين  من 
بلدان العامل، واطلعت على جديدهم، 

�شرف  �شيف  اليونان  جناح  زارت  كما 
الدورة اجلديدة من املعر�س.

كللمللا قللدمللت رئلليلل�للشللة الحتللللاد الدويل 
موؤمتر  يف  افتتاحّية  كلمة  للنا�شرين 
للح�شارة  ج�شر  العربية  "الرتجمة 
- كتبنا تنر العامل" الذي يقام على 
الللللدويل  اللللقلللاهلللرة  "معر�س  هللاملل�للس 
الثقافة  وزارة  تنظمه  الذي  للكتاب"، 
امل�شرية خال الفرتة من 26 يناير 

اإىل 6 فراير املقبل. 
اجلهود  اأهمية  الكلمة  خللال  واأكلللدت 
الللتللي بلللداأهلللا اللللللرواد اللللعلللرب، م�شرًة 
يف  اأ�شهمت  املبكرة  ترجماتهم  اأن  اإىل 
واحلداثة  النهو�س  بللدايللات  تاأ�شي�س 
دور  وعلللللللللززت  الللللعللللربللللي،  اللللللعلللللامل  يف 
احللل�للشللارة الللعللربلليللة والإ�للشللامللّيللة يف 

اإىل مرحلة جديدة  الإن�شانية  انتقال 
ال�شيخة  املعريف. و�شددت  التطور  من 
ا�شتعادة  �شرورة  على  القا�شمي  بللدور 
املرتجمني مكانتهم الرفيعة يف عامل 
الثقافة والآداب والعلوم، لتعود مهنة 
الللرتجللمللة اإىل اللل�للشللدارة وتلل�للشللهللم يف 
لفتًة  النا�شرين،  دخل  م�شادر  تنويع 
اإىل اأنه يف املقابل على النا�شرين تبني 
جيل  ا�شتقطاب  �شاأنها  مللن  مللبللادرات 
وحتفيزهم  املللرتجللمللني  ملللن  جلللديلللد 
امللللهلللنلللة كخيار  للللهلللذه  اللللتلللوجللله  علللللللى 
اإبداعي ناجح، خا�شًة يف ظل احلاجة 
بنية حتتية قوية لقطاع  تاأ�شي�س  اإىل 
الطموح  ملللواكللبللة  الللعللربللي  الللرتجللمللة 
لثقافة  واللللرتويلللج  وامللللعلللريف  الللثللقللايف 

وتراث املنطقة.

•• دبي-وام:

ح�شدت حماكم دبي متمثلة باإدارة الت�شال والت�شويق املوؤ�ش�شي 
جائزة "جلوبي" لأف�شل ا�شتخدام لأدوات التوا�شل الجتماعي 
خال فرتة جائحة كوفيد 19 وذلك تقديراً لتميزها وريادتها 
املبذولة  التوعية  اجلللهللود  خللال  مللن  للجائحة  ال�شتجابة  يف 
من  واحللللد  اجلللائللحللة  مللع  للتعامل  ذكلليللة  رقمية  حلللللول  وتبني 
وال�شتف�شارات  والإجللللراءات  اجلللوانللب  كافة  وغطت  تداعياتها 

الق�شائية.
الدعم  لقطاع  التنفيذي  املدير  اأهلي  ح�شني  عبدالرحيم  واأكللد 
الت�شال  اإدارة  متيز  اأن  دبللي  حمللاكللم  يف  والتلل�للشللال  املوؤ�ش�شي 
لأف�شل  "جلوبي"  جلللائلللزة  وحلل�للشللولللهللا  املللوؤ�للشلل�للشللي  والللتلل�للشللويللق 

فلللرتة كوفيد  الللتللوا�للشللل الجللتللمللاعللي خلللال  ا�للشللتللخللدام لأدوات 
بتوجيهات  امل�شتمر  والتزامنا  اجلاد  عملنا  نتيجة  جاءت   19
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الللوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف ال�شر 
على درب التميز والبتكار للو�شول باإمارة دبي اإىل م�شاف اأبرز 
الأمم املتقدمة يف العامل كما انها ت�شكل دافعاً للم�شي يف تطوير 
التنمية  م�شرة  دفللع  يف  فاعلة  بلل�للشللورة  وامل�شاهمة  مللبللادراتللنللا 
قيادتنا  تطلعات  تللواكللب  جللديللدة  اآفلللاق  اإىل  والزدهللللار  والتقدم 

احلكيمة.
اإدارة  بجهود  املوؤ�ش�شي  والت�شويق  الت�شال  اإدارة  مدير  واأ�للشللاد 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  ل�شتخدامها  بللللالإدارة  الت�شال 
اأهم  اإحلللدى  باعتبارها  اإلللكللرتونلليللة  جمتمعية  �للشللراكللة  لتحقق 

قللنللوات الللتللوا�للشللل اخللللارجلللي لللتللعللزيللز الللتللوا�للشللل للللللو�للشللول اإىل 
اأف�شل ممار�شات التطوير حيث عملت على مد ج�شور التوا�شل 
مل�شاريعها  اللللرتويلللج  خللللال  ملللن  ملللع جللمللهللورهللا  الجللتللمللاعللي 
التوا�شل  بدوره  النظر مقدراً  تبادل وجهات  واأي�شاً  وخدماتها 
من  العديد  مع  املوؤ�ش�شي  والت�شويق  الت�شال  اإدارة  من  الدائم 
ال�شكاوى واملقرتحات التي ت�شل اإىل قنوات التوا�شل الجتماعي 
يومياً من املتعاملني والعمل على متابعتها مع الإدارات املعنية 

يف خمتلف القطاعات ل�شمان اإيجاد احللول ال�شريعة لها.
واأ�شار اإىل وجود فريق خمت�س لإدارة هذه القنوات التي تعمل 
وفق منهجية مدرو�شة لارتقاء باملحتوى الإعامي للدائرة مما 
�شاهم يف تعزيز الر�شا العام لاأفراد وتكوين قاعدة جماهرية 

داعمة ملحاكم دبي وي�شمن بلوغ الأهداف املو�شوعة.

حماكم دبي حت�سد جائزة جلوبي لأف�سل ا�ستخدام لأدوات التوا�سل الجتماعي خالل جائحة كوفيد 19 

�سقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات مع وفد الربملان الأوروبي

بدور القا�سمي تدعو النا�سرين العرب وامل�سريني اإىل ال�ستفادة من برامج ومبادرات الحتاد الدويل للنا�سرين

اللجنة العليا الدائمة يف راأ�س اخليمة ت�ستعر�س 
التوجه ال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية

•• راأ�س اخليمة - وام:

تراأ�س اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي رئي�س اللجنة الُعليا 
الُعليا  الدائمة - قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة.. اجتماع اللجنة 

الدائمة الأول لعام 2022، بح�شور اأع�شاء اللجنة.
ورّحب رئي�س اللجنة ، بال�شادة الأع�شاء، م�شيداً بجهودهم املبذولة 
وجهود فرق العمل التي �شاهمت يف حتقيق نتائج متميزة لاأداء 

ال�شرطي والأمني يف الإمارة، خال العام املا�شي.
وتناول اللواء علي بن علوان، واأع�شاء اللجنة الدائمة، جمموعة 

املوؤ�ش�شي  الأداء  وحت�شني  تطوير  تدعم  التي  الهامة  املحاور  من 
اأداء  تقييم  على  ال�شوء  م�شلطا  ال�شرطة،  قطاعات  كافة  لللدى 
تقييم  نظام  وحت�شني  وحتفيز  تطوير  بهدف   ،2022 العاملني 
اأداء العاملني ب�شرطة راأ�س اخليمة، من خال ا�شتعرا�س التوجه 
ال�شرتاتيجي لوزارة الداخلية، والأهداف ال�شرتاتيجية للقيادة 
ربط  اآللليللة  عللن مناق�شة  فلل�للشللًا  اخللليللمللة،  راأ�للللس  ل�شرطة  الللعللامللة 
ل�شمان  ال�شخ�شية  املوظفني  اأهللداف  مع  ال�شرتاتيجي  التوجه 
على  والتاأكيد  املوظفني،  قبل  مللن  اللللوزارة  توجه  ودعللم  التنفيذ 
بالواقعية يف  اللتزام  و�شفافية مع  ودقة  بو�شوح  التقييم  اإجللراء 

بللن علللللوان على  اللللللواء علي  اللجنة  واأكلللد رئي�س  قيا�س الجنلللاز. 
الللتللي تطمح لها وزارة  الللروؤيللة  �للشللرورة حتقيق  الأعلل�للشللاء،  كللافللة 
الداخلية، يف جعل دولة الإمارات من اأف�شل دول العامل يف جمال 
العمل  جميعا  علينا  وبالتايل  العامة،  وال�شامة  والأمللان  الأمللن 
بروح الفريق الواحد وا�شتحداث اخلدمات واملبادرات التطويرية 
التي تدعم حت�شني وتطوير الأداء وت�شاهم يف حتقيق ال�شتدامة 
اأعلى  حتقيق  بللاأن  مللوؤكللداً  ال�شرطية،  القطاعات  لكافة  والللريللادة 
معدلت ال�شعور بالأمن والأمان لدى جمتمع الإمارة هي الغاية 

الرئي�شية والأ�شمى للعمل ال�شرطي.

مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي يت�سلم 
الرباءة القن�سلية من القن�سل العام جلمهورية الفلبني

الأم�سية املبا�سرة التا�سعة من 
�ساعر املليون.. م�ساء اليوم
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عام اأ�سرتاليا يطلع على مبادرات وم�ساريع مركز حممد بن را�سد للف�ساء

•• دبي -وام:

اطلع فخامة اجلرنال ديفيد هريل حاكم عام اأ�شرتاليا على العديد 
را�شد  بن  حممد  ملركز  وامل�شتقبلية  احلالية  وامل�شاريع  املللبللادرات  من 
للف�شاء وا�شتمع اىل �شرح مف�شل حول برنامج الأقمار ال�شطناعية 
وبرنامج الإمارات لرواد الف�شاء وم�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ 
وم�شروع الإمارات ل�شتك�شاف القمر. جاء ذلك خال زيارة حاكم عام 
اأ�شرتاليا اأم�س ملركز حممد بن را�شد للف�شاء حيث كان يف ا�شتقباله 
�شعادة �شامل حميد املري مدير عام املركز وعدد من كبار امل�شوؤولني. 
وتللطللرق �للشللعللادة �للشللامل امللللري خلللال �للشللرحلله اإىل امللللبلللادرة الطموحة 
الإملللارات  برنامج  مللن  جلللزءا  تعد  الللتللي   "2117 املللريللخ  "م�شروع 
الوطني للف�شاء وتت�شمن و�شع ت�شور علمي متكامل لأول م�شتوطنة 

ب�شرية على الكوكب لتكون على �شكل مدينة �شغرة. ومت ا�شطحاب 
�شفرة  فينامور  هايدي  �شعادة  يرافقه  اأ�شرتاليا  عللام  حاكم  فخامة 
اإيان هاليداي القن�شل العام الأ�شرتايل  اأ�شرتاليا لدى دولة و�شعادة 
الثاين  ال�شكرتر  كارل�شون  وتيم  ال�شفر  نائب  كينغ  وواريللن  بدبي 
�شنكري  ومنر  التجاري  اللجنة  م�شت�شار  ماثيوز  وكيلي  ال�شفارة  يف 
القن�شل واملفو�س التجاري.. يف جولة ا�شتملت على زيارة خمترات 
الف�شاء وغرفة التحكم يف املركز. واأكد �شعادة املري على نهج املركز 
وحر�شه على اإقامة عاقات التعاون امل�شرتكة لتبادل املعرفة ون�شرها 
مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة مبا يعود بالنفع على الب�شرية جمعاء 
اأجيال  خا�شة  اجلميع  اأملللام  متاحة  لتكون  الف�شاء  اأبللحللاث  وتللوفللر 
يجمعها  التي  وال�شور  البيانات  بتوفر  ذلك  يف  م�شت�شهدا  امل�شتقبل 
لدى كافة وكالت الف�شاء  والعلماء  الباحثني  الأمل" اأمام  "م�شبار 

اأعرب فخامة اجلرنال ديفيد هريل حاكم عام  الدولية. من جانبه 
اأ�شرتاليا عن �شعادته بح�شن ال�شتقبال الذي حظي به من م�شوؤويل 
املركز كما اأثنى على جهوده العلمية وم�شاريعه امل�شتقبلية التي تلهم 
اأجيال الغد وترثي املعرفة الإن�شانية يف قطاع الف�شاء لتمكني اجلميع 
�شعادة  قللدم  الهدايا  الطرفان  تبادل  الللزيللارة  ختام  ويف  ل�شتك�شافه. 
بذور  مللن  كمية  عللن  عللبللارة  كانت  لل�شيف  رمللزيللة  املللري هدية  �شامل 
�شجرة الغاف التي حملها معه هزاع املن�شوري اأول رائد ف�شاء اإماراتي 
التاريخية.  الف�شائية  رحلته  خللال  الللدوللليللة  الف�شاء  حمطة  اإىل 
الوطنية  ال�شجرة  بللذور  للمركز  اأ�شرتاليا  عام  قدم حاكم  من جانبه 
اإىل  اأي�شا  الأكا�شيا" التي و�شلت  "�شجرة  با�شم  املعروفة  الأ�شرتالية 
يف  الآ�للشلليللويللة  "البذور  برنامج  مللن  كللجللزء  الللدوللليللة  الف�شاء  حمطة 

الف�شاء" والذي ت�شارك فيه كل من الإمارات واأ�شرتاليا.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شنوات  خللللال  الإمللللللللارات  علللللززت 
امللللا�لللشللليلللة مللوقللعللهللا كللللاإحللللدى اأبلللللرز 
اللللللللدول احللللا�لللشلللنلللة للللابلللتلللكلللار عر 
القوانني  من  كبرة  �شل�شلة  اعتماد 
التي  ال�شرتاتيجيات  و  املللبللادرات  و 
اأ�شهمت يف جذب وا�شتقطاب املبدعني 
و املبتكرين اإليها من خمتلف اأنحاء 

العامل.
وجنحت الإمارات يف حتويل البتكار 
لتطوير  ملل�للشللتللدام  اإداري  منللط  اإىل 
التنمية  وتللعللزيللز  احلللكللومللي  الللعللمللل 
القت�شادية امل�شتدامة بعد تخطيط 
م�شتقبلية  وا�للشللرتاتلليللجلليللات  دقلليللق 

اأثمرت عن تربعها على املركز الأول 
عربيا و33 عامليا يف موؤ�شر البتكار 
العاملية  امللللنلللظلللملللة  تلللقلللريلللر  حللل�لللشلللب 

للملكية الفكرية لعام 2021.
ومبللللنللللا�للللشللللبللللة انللللللطللللللاق فلللعلللالللليلللات 
غدا   "2022 تللبللتللكللر  "الإمارات 
تلل�للشللتللعللر�للس وكلللاللللة اأنلللبلللاء الإمللللللارات 
اأبلللللرز  الللللتللللايل  اللللتلللقلللريلللر  يف  "وام" 
الللتللي قطعتها  اخلللطللوات وامللللراحلللل 
ملل�للشللرة البلللتلللكلللار يف الللللدولللللة عر 

ال�شنوات املا�شية.
نقطة   2014 عللللللام  �لللشلللكلللل  فلللقلللد 
البتكار  ملل�للشللرة  يف  رئي�شية  حتلللول 
بللالللدولللة بللعللدمللا اأطلللللقللت الإملللللارات 
لابتكار"  الوطنية  "ال�شرتاتيجية 

الدول  �شمن  جلعلها  تللهللدف  الللتللي 
العامل  م�شتوى  على  ابتكاراً  الأكللرث 

حتى عام 2021.
حينها  يف  ال�للشللرتاتلليللجلليللة  ت�شمنت 
اإىل  تلللهلللدف  وطلللنللليلللة  مللللبللللادرة   30
حتفيز البتكار يف 7 قطاعات وطنية 
رئي�شية هي الطاقة املتجددة والنقل 
والتكنولوجيا  والتعليم  واللل�للشللحللة 

واملياه والف�شاء.
و يف عام 2015 اأقر جمل�س الوزراء 
اإعان عام 2015 عاماً لابتكار يف 
الدولة، ويف اأغ�شط�س من العام ذاته 
اأ�شبوع  تخ�شي�س  عللن  الإعللللان  مت 
نوفمر  �شهر  يف  لابتكار  اإمللاراتللي 
وينتهي يف  ال�شهر  مللن   22 يللبللداأ يف 
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وبعد جناح اأ�شبوع الإمارات لابتكار 
و2016   2015 عامي  مللدار  على 
الأ�شبوع  املللتلللداد  علللن  الإعللللللان  مت 
للليللكللون �للشللهللراً كلللاملللًا خللللال �شهر 
فراير 2018 لي�شبح حدثا وطنيا 
اأنحاء  جميع  يف  بللالبللتللكللار  يحتفي 
الدولة. و تعد التعديات على قانون 
ال�شناعية  امللكية  وحللمللايللة  تنظيم 
التي اعتمدت يف عام 2021 واحدة 
من اأبرز اخلطوات العملية لت�شجيع 
وتطوير مناخ البتكار يف الدولة، من 
خال ما توفره من حماية قانونية 
لاإن�شان،  الإبلللداعلللي  الللفللكللر  لللنللتللاج 
وحلللملللايلللة ابللللتللللكللللارات واخلللللرتاعلللللات 

الأفللراد وال�شركات، وبالتايل حتفيز 
التعديات  ت�شمنت  القت�شاد.  منو 
ا�شتحداث جمالت جديدة للحماية 
اللل�للشللرعللة واملرونة  عللوامللل  وحتللقلليللق 
الفح�س  عللمللللليللات  يف  واللللفلللعلللالللليلللة 
اللل�للشللكلللللي وامللللو�لللشلللوعلللي واإجللللللللراءات 
طلبات  جلميع  الت�شجيل  وخللدمللات 
ت�شمل  واللللتلللي  اللل�للشللنللاعلليللة،  امللللللكلليللة 
بللراءات الخللرتاع، و�شهادات املنفعة، 
والت�شاميم  الللبلليللانلليللة،  واللللر�لللشلللوم 
املتكاملة  واللللللدوائلللللر  اللل�للشللنللاعلليللة، 
 Integrated Circuits
والتي لها اأهمية يف حتفيز البتكارات 
والخلللللللللللرتاعلللللللللللات الإللللللكلللللرتونللللليلللللة 
غر  املعلومات  وحماية  وحمايتها، 

املف�شح عنها.
و ركلللزت الللتللعللديللات اجلللديللدة على 
امللل�للشللتللغللرقللة ل�شدور  املللللدة  اخللتلل�للشللار 
بلللراءات  اخلللا�للس  الللفللحلل�للس  نتيجة 
الخللللرتاع اإىل 6 اأ�للشللهللر ابللتللداء من 
ا�للشللتللامللهللا الللطلللللب، مللقللارنللة بللل 42 
�للشللهللرا يف اللل�للشللابللق، مبللا يللتللوافللق مع 
براءات  ملكاتب  ممللار�للشللات   5 اأف�شل 

الخرتاع الأبرز يف العامل.
و �شعت الإمارات اإىل تدعيم وتعزيز 
با�شرتاتيجية  لللابللتللكللار  �شيا�شتها 
عام  اأطلقتها  ال�شطناعي  للللللذكللاء 
اآفاقاً  خللالللهللا  مللن  لتفتح   2017
التكنولوجيا  يف  لا�شتثمار  جديدًة 
املللللتللللطللللّورة وال�لللشلللتلللفلللادة مللنللهللا مبا 

ينعك�س اإيجاباً على النمو القت�شادي 
اأ�شاف  ما  وهو  الجتماعي،  والرفاه 
ا�شت�شراف  يف  لنهجها  جديدة  اأبعاداً 

امل�شتقبل والتخطيط بعيد املدى.
و جاء نظام تاأ�شرة القامة الذهبية 
جاذبية  لللليلللعلللزز   2019 عللللللام  يف 
واملواهب  العقول  لأ�شحاب  الللدولللة 
مكانتها  وتللللعللللزيللللز  ال�لللشلللتلللثلللنلللائللليلللة 
واملوهبة.  لابتكار  عاملية  حا�شنة 
دولة  تقدمها  التي  اجلوائز  متثل  و 
تر�شيخ  يف  رئي�شياً  عامًا  الإملللارات 
الدولة من�شة حمفزة لابتكار  دور 
وحا�شنة  للمبتكرين  جاذبة  ووجهة 
العامل  اأنحاء  جميع  من  للمبدعني 
اأبللللرز تلللللك اجللللوائلللز جائزة  . و مللن 

لبتكار  مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد 
الفرتا�شي  والللهللاكللاثللون  الأعلللملللال، 
فئة  ت�شكل  التي  للحكومات  العاملي 
احلكومات  تكنولوجيا  جللائللزة  مللن 
العاملية  اللللقلللملللة  تلللنلللظلللملللهلللا  الللللتللللي 
اللللرواد  لللتللكللرمي  �للشللنللويللاً  للحكومات 
واملبتكرين يف تكنولوجيا احلكومات، 
الداخلية  وزارة  جللائللزة  جللانللب  اإىل 
ال�شرطية  الإبلللللداعللللليلللللة  لللللاأفللللكللللار 
والذكاء  للروبوت  الإملللارات  وجائزة 

ال�شطناعي خلدمة الإن�شان.

الإمارات تبتكر ينطلق اليوم.. والهدف طرح مبادرات 
للخم�سني عاما املقبلة

•• دبي -وام: 

 ،"2022 فللرايللر   1" اللليللوم  تنطلق 
 ،"2022 تبتكر  "الإمارات  فعاليات 
احللللللدث الللوطللنللي الأكلللللر ملللن نوعه 
اإملللارات  كللافللة  يف  بالبتكار  لاحتفاء 
لللرت�للشلليللخ ثقافة  والللللهللللادف  الللللدولللللة، 
البتكار، وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف 
ابتكار جتارب ومبادرات يتم توظيفها 
يف دعلللم تللوجللهللات دولللللة الإمللللللارات يف 

اخلم�شني عاماً املقبلة.
را�شد  بللللن  ملللركلللز حملللملللد  ويللل�لللشلللرف 
فعاليات  علللللى  احللللكلللوملللي  لللابللتللكللار 
تقام  2022" التي  تبتكر  "الإمارات 
اأنحاء  جميع  يف  فللرايللر  �شهر  طلللوال 
احلكومية  اجلهات  مب�شاركة  الدولة، 
الحتلللللللاديلللللللة واملللللحللللللللليللللة، والللللقللللطللللاع 
اخللللا�لللس وامللللوؤ�لللشللل�لللشلللات الأكلللادميللليلللة، 
حت�شني  على  وتركز  املجتمع،  واأفلللراد 
م�شاركة املجتمع يف التاأ�شي�س ملبادرات 
جمتمعي  حللراك  واإحلللداث  م�شتقبلية 
�لللشلللاملللل يللتللبللنللى ثلللقلللافلللة البللللتللللكللللار يف 
وتر�شيخه  الللعللمللل  جمللللالت  خمللتلللللف 
وحتفيز  يللوملليللة،  جمتمعية  ممللار�للشللة 
اأ�شحاب العقول والإبداعات والأفكار، 
لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة ت�شهم 

يف حت�شني حياة املجتمع.
تنظيم  تبتكر"  "الإمارات  وتلل�للشللهللد 
مئات الفعاليات والأن�شطة يف خمتلف 
اإملللللللارات الللللدولللللة، الللتللي تلل�للشللمللل عقد 
موؤمترات وور�س عمل واإطاق جوائز 
خمتلف  يف  جديدة  مبتكرة  ومبادرات 

املجالت.

واأكدت �شعادة هدى الها�شمي م�شاعد 
اللللوزراء ل�شوؤون  �للشللوؤون جمل�س  وزيللر 
دوللللة  حللكللومللة  اأن  ال�لللشلللرتاتللليلللجللليلللة، 
الإمارات حري�شة على تعميم وتر�شيخ 
احلكومي  البتكار  وممار�شات  ثقافة 
ترجمة  احللللليللللويللللة،  اللللقلللطلللاعلللات  يف 
ال�شيخ  اللل�للشللمللو  �للشللاحللب  لللتللوجلليللهللات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اللللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الللدولللة 
ال�شتفادة  بتعزيز   ، اهلل"  "رعاه  دبللي 
مللللن احللللللللللول والأفلللللكلللللار الإبلللداعللليلللة 
م�شتقبلية  ومللبللادرات  جتللارب  لبتكار 
التطوير  عمليات  موا�شلة  يف  ت�شهم 
العمل  جمللالت  خمتلف  يف  امل�شتمرة 

لتح�شني حياة النا�س.
اأن  اإىل  الللهللا�للشللمللي  هلللللدى  واأ�لللللشلللللارت 
يحت�شن   ،"2022 تبتكر  "الإمارات 
الأفلللللكلللللار الإبلللللداعللللليلللللة والبللللتللللكللللارات 
اخللللاقلللة ويلللعلللزز ملل�للشللاركللة جمتمع 
توجهات  دعلللللم  يف  الإملللللللللللارات  دولللللللة 
الدولة امل�شتقبلية، من خال امل�شاريع 
واملللللبللللادرات واحللللللللول املللبللتللكللرة التي 
هذا  فعاليات  �شمن  ا�شتعرا�شها  يتم 
احلدث الوطني، لفتة اإىل اأن جدول 

يف  تنظم  الللتللي  ال�شهر  هلللذا  فللعللاللليللات 
كافة اإمارات الدولة مبا فيها "اإك�شبو 
2020 دبي"، الذي يحتفي بالبتكار 
واملبتكرين ويركز على توا�شل العقول 
و�شنع امل�شتقبل، يعك�س مدى الإجناز 
الذي حققته دولة الإمارات يف تطوير 
البتكار يف  يتبنى  تفكر جديد  منط 
خمتلف املجالت لتكون الإمارات من 
ابللتللكللاراً. ويت�شمن  الللعللامل  اأكلللرث دول 
 "2022 تللبللتللكللر  "الإمارات  جللللدول 
مبتكرة  وملللبلللادرات  فللعللاللليللات  تنظيم 
برامج  واإطاق  الدولة،  على م�شتوى 
جللديللدة، وور�لللس عللمللل، بللهللدف تعزيز 
م�شاركة املجتمع يف التاأ�شي�س ملبادرات 
حكومية  منلللاذج  وتللوفللر  م�شتقبلية 

اأف�شل واأكرث مرونة.
اأكرث  دبللي   2020 اإك�شبو  ويحت�شن 
من 60 فعالية، لتمكني زّوار املعر�س 
العامل من الطاع  اأنحاء  من جميع 
على املبادرات املبتكرة التي مت اإطاقها 
حممد  مركز  ينظم  فيما  الللدولللة،  يف 
معر�س  احلكومي  لابتكار  را�شد  بن 
املهرجان"  "حديقة  يف  للللابلللتلللكلللار 
اإكللل�لللشلللبلللو، والللللللذي يللتللم ملللن خال  يف 

احلكومية  التجارب  اأبلللرز  ا�شتعرا�س 
وور�س  جل�شات  وا�شت�شافة  املبتكرة، 
جمالت  خمتلف  يف  تخ�ش�شية  عمل 

البتكار تنظمها اجلهات احلكومية.
تبتكر  الإملللللللللارات  فللعللاللليللات  و�للشللمللن 
الداخلية  وزارة  ت�شتعر�س   ،2022
م�شروع  ت�شمل  ابتكارية  منتجات   4
قللنللا�للس الملللللارات وهلللو عللبللارة مركبة 
ومرتبطة  بعد  عللن  بها  التحكم  يتم 
بغرف العمليات ت�شتخدم يف الأحداث 
الأملللنللليلللة، وملل�للشللروع �للشللقللر الملللللارات 
وهلللو علللبلللارة علللن طلللائلللرة بللللدون طيار 
لتنفيذ املهام الأمنية، وم�شروع روبوت 
�شغرة  اآلية  عن  عبارة  وهو  الطفاء 
لإخماد احلرائق، وم�شروع خدمة بن 
تطبيق  يوفرها  الللتللي  الذكية  وريللقللة 
و�شول  لللتلل�للشللهلليللل  اللللداخللللللليلللة  وزارة 

الطباء للم�شت�شفيات.
للهوية  الحتللاديللة  الهيئة  تنظم  كما 
املنافذ  واأملللن  واجلللمللارك  واجلن�شية 
الذي  رقمية"،  "خدماتنا  مللعللر�للس 
تلل�للشلللللط مللللن خللللاللللله اللللل�للللشللللوء على 
اللللعلللديلللد مللللن املللللللبللللللادرات مللللن خال 
على  حتللتللوي  تفاعلية  تقنية  من�شة 

الللعللديللد مللن اخلللدمللات الللتللي تام�س 
اهتمام �شريحة كبرة من املتعاملني، 
واجلن�شية،  الهوية  خللدمللات  تت�شمن 
والإقامة الذهبية، وخدمات اجلمارك 
ال�شتباقية،  واخللللدملللات  الللرقللملليللة، 
بب�شمة  الرقمي  الت�شديق  وخللدمللات 

الوجه وخدمات التطبيق الذكي.
وتلل�للشللتللعللر�للس حملللاكلللم دبلللللي ملللبلللادرة 
الللتللقللا�للشللي الللرقللمللي، وهلللو نللظللام ذكي 
تفاعلي ومتكامل ميكن املتعاملني من 
احل�شول على كافة خدمات التقا�شي 
ال�شاعة،  ملللدار  علللللى  ويلل�للشللر  ب�شهولة 
ال�شوء على قانون حقوق  ت�شلط  كما 
قانون  اأول  امل�شور،  "ودمية"  الطفل 
ّتفاعلية،  ملل�للشللّورة  بللّطللريللقللة  مللتللوّفللر 
املعلومات  اإيللل�لللشلللال  تلل�للشللهلليللل  بلللهلللدف 
بطريقة  فللهللمللهللا  وتلليلل�للشللر  للللللّطللفللل 
حقوقه  ومعرفة  اكت�شاف  يف  ُت�شاعده 

بنف�شه.
اأملللا جللامللعللة حمللمللد بللن زايلللد للذكاء 
ال�شطناعي فتنظم فعالية ت�شتعر�س 
اأدوات  تتبنى  مبتكرة  حلللللوًل  خالها 
هدر  مللن  للحد  ال�شطناعي  الللذكللاء 
اللللطلللعلللام وتلللعلللزيلللز ملل�للشللتللويللات الأمللللن 

الكت�شاف  خللللللال  مللللن  الللللغللللذائللللي، 
يوظف  كما  الللنللبللات،  لأمللرا�للس  املبكر 
امل�شروع اأدوات حتليل البيانات يف دعم 
الإنتاج  مراحل  خمتلف  يف  املللزارعللني 

والت�شويق.
مع  بالتعاون  القت�شاد  وزارة  وتنظم 
فعالية  لللللل�للشللبللاب  الإمللللللللارات  جمللللل�للس 
واإجنازات  املبتكرة  امل�شاريع  ت�شتعر�س 
لتعريف  تلللهلللدف  الللل�لللشلللابلللة،  املللللواهللللب 
ال�شباب  باإجنازاتهم، وحتفيز  املجتمع 
البللتللكللار، واكت�شاف  املللزيللد مللن  علللللى 
املبتكرة  املللل�لللشلللاريلللع  اأ�لللشلللحلللاب  ودعلللللم 
الفر�س  واإتلللاحلللة  اللل�للشللابللة  وامللللواهلللب 
تللطللويللر احللول  للللللملل�للشللاركللة يف  لللهللم 
املبتكرة الهادفة لدعم م�شرة الدولة 

امل�شتقبلية.
وتنظم �شرطة دبي معر�س البتكار يف 
اأحدث  ي�شتعر�س  الللذي  فزعة،  جناح 
البتكارات الأمنية يف خدمة املجتمع، 
فيما تعقد موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات 
افرتا�شية  حللواريللة  جل�شة  ال�شحية 
حلللللول اجلللليلللنلللوم اللللبللل�لللشلللري واللللطلللب 
الدقيق وعلم الوراثة الدوائية، ت�شلط 
برنامج اجلينوم  ال�شوء خالها على 

الإماراتي واآثاره الإيجابية املتوقعة يف 
قطاع الرعاية ال�شحية.

وتنظم كليات التقنية العليا ور�شة عمل 
بعنوان "عقلية الريادة: رمز الأجيال 
فيها  تلل�للشللتللعللر�للس  اللللتلللي  القادمة"، 
امللهمة،  املبتكرة  الق�ش�س  مللن  عللددا 
التي  والأدوات  املمار�شات  مللن  وعلللددا 
الناجحون  الأعمال  رواد  ي�شتخدمها 

يف القرن الواحد والع�شرين.
الرنامج  علللجلللملللان  غلللرفلللة  وتلللطلللللللق 
والبتكار  العلللملللال  للللريلللادة  املللتللقللدم 
لللتللاأهلليللل رواد  الللللهللللادف  اللل�للشللنللاعللي، 
املعرفة  وبللنللاء  ال�شناعيني  الأعلللملللال 
الت�شميم  جملللللللالت  يف  واملللللللهللللللارات 
ال�شناعي والت�شنيع، اأما دائرة املوارد 
فعالية  فتنظم  الفجرة  يف  الب�شرية 
يف قاعة ا�شت�شراف امل�شتقبل، التي يتم 
الذكية  اخلدمات  عر�س  خالها  من 
العامل  تللكللنللولللوجلليللا  علللللللى  اللللقلللائلللملللة 
الفللرتا�للشللي ثللاثللي الأبلللعلللاد، وحلول 

الذكاء ال�شطناعي.
بجائزة  اللل�للشللهللر  فللعللاللليللات  وتللخللتللتللم 
حتتفي  اللللتلللي  تبتكر"  "الإمارات 
تاأثراً  الأكللرث  البللتللكللارات  مبجموعة 

م�شتوى  علللللللى  تلللنلللفللليلللذهلللا  مت  الللللتللللي 
خال  والحتللاديللة  املحلية  احلكومات 
البتكار  تعزيز  بهدف  املا�شي،  الللعللام 
وحتفيز  الللللقللللطللللاعللللات  خملللتلللللللف  يف 
م�شاركة املجتمع يف التاأ�شي�س ملبادرات 
بحياة  الرتلللقلللاء  ميللكللنللهللا  م�شتقبلية 
الللنللا�للس وخلللللق منللللاذج حللكللوملليللة اأكرث 

فاعلية.
تبتكر"  "الإمارات  فعاليات  وت�شّكل 
جلللزءاً مللن جللهللود احلللكللومللة امل�شتمرة 
القطاع  يف  البللتللكللار  ثللقللافللة  لللرعللايللة 
بالإجنازات  الحتفال  عر  احلكومي 
واحللول والعمليات اجلديدة، وتهدف 
اإىل تللعللزيللز حلل�للشللور دولللللة الإمللللللارات 
كمركز عاملي لابتكار واملعرفة وبيئة 
حا�شنة لتطوير وتنفيذ امل�شاريع التي 

ترتقي بعمل القطاع العام.
وتعد"الإمارات تبتكر 2022" اإحدى 
العامل،  يف  البللتللكللار  مهرجانات  اأكللر 
وتللبللنللي علللللى اللللنلللجلللاح الللكللبللر اللللذي 
لابتكار"  الإملللللارات  "اأ�شبوع  حققه 
ثلللم �للشللهللر الإملللللللارات لللابللتللكللار خال 
الوا�شعة  وامل�شاركات  ال�شابقة،  دوراتلله 
 ،2021 �للشللهللدهللا خللللال عللللام  اللللتلللي 
حيث ت�شهد فعاليات هذا العام اإطاق 
الإمارات  جائزة  من  الثانية  الن�شخة 
التي  الفعاليات  من  والعديد  تبتكر، 
دولة  ملل�للشللتللوى  علللللى  تنظيمها  �شيتم 
الإملللللللللللللارات، وميللللكللللن الطللللللللاع على 
الن�شخة الكاملة من جدول الفعاليات 
املوقع:  زيللارة  خللال  من  وتواريخها، 
https://uaeinnovates.

./gov.ae

مب�س�ركة احلكومة واملجتمع والقط�ع اخل��س

الإمارات تبتكر 2022 تنطلق اليوم وتتوا�سل حتى نهاية فرباير يف جميع اإمارات الدولة
اإم�رات الدولة ت�سمل موؤمترات وور�س عمل واإطالق جوائز ومب�درات مبتكرة جديدة  خمتلف  يف  والأن�سطة  الفع�لي�ت  مئ�ت  • تنظيم 

• اأكرث من 60 فع�لية يف اإك�سبو 2020 دبي
• الحتف�ء ب�لف�ئزين يف ج�ئزة الإم�رات تبتكر 2022

• برامج وفع�لي�ت مبتكرة ومب�درات وور�س عمل لتعزيز م�س�ركة املجتمع يف ت�أ�سي�س مب�درات م�ستقبلية

•• الفجرية-وام:

التقى �شعادة علي عبيد احلفيتي مدير عام اأكادميية الفجرة 
ياغو  الإيطايل  النحات  الأكادميية  مبقر  اجلميلة  للفنون 
"انظر  �شاحب منحوتة الطفل الر�شيع التي حتمل عنوان 

الفجرة. يف  احلنية  منطقة  اإىل  موؤخرا  هنا" واملنقولة 
على  واطلع  الب�شرية  الفنون  اأق�شام  ياغو  النحات  وتفقد 

مف�شل  �شرح  اإىل  وا�شتمع  النحت  ق�شم  يف  الطاب  جتللارب 
من مدر�س الق�شم، عن اأبرز الأدوات واملواد الأولية التي يتم 

العمل بها.
الكادر  ينتهجها  الللتللي  التعليم  بللطللريللقللة  اإعللجللابلله  واأبلللللدى 
الللتللدريلل�للشللي ملللن خلللال ا�للشللتللقللطللابلله امللللواهلللب ملللن ال�شغار 

وال�شباب وتنمية قدراتهم يف تنفيذ الأعمال الفنية.
الأكادميية  حتتويها  التي  الكبرة  بالإمكانيات  ياغو  واأ�شاد 

اأجلللل خدمة  الللفللنللون مللن  تللدريلل�للس  والأ�للشللاللليللب املتقدمة يف 
الطلبة املنت�شبني اإليها.

النحات  �شعادة علي عبيد احلفيتي بزيارة  من جانبه رحب 
يللاغللو اإىل الأكلللادميللليلللة وال�للشللتللفللادة مللن خللرتلله يف جمال 
فنية  دعائم  باإر�شاء  الأكادميية  دور  اأهمية  موؤكدا  النحت، 
مع  ح�شاري  توا�شل  وخلق  العاملية  اخلللرات  مع  م�شرتكة 

جميع الفنانني من خمتلف دول العامل.

النحات الإيطايل ياغو يزور اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة بلللوغلللى   / املللللللدعللللللو  فللللقللللد 
اثيوبيا     ، ايللر�للشللو  كومي�شا 
�شفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للشلليللة 
 )EP5702834( رقللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللشلللال 

0506682991

فقدان جواز �سفر
ليدييا   / امللللللدعلللللو  فللللقللللد 
اثيوبيا   ، درب  تلليللكلليللتللل 
�شفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للشلليللة 
 )5735998EP( رقللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللشلللال 

0557133188

فقدان جواز �سفر
املللدعللو / زفلللراهلل بوران  فقد 
باك�شتان   ، بابو  عليا�س  خللان 
اجلللنلل�للشلليللة جللللواز �للشللفللره رقم 
)9994661RN(  يرجى 
ت�شليمه  عللللليلله  يلللعلللرث  ممللللن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
MOJAU_2022- 0046948 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلان بالن�شلر

يرغب   - بنغادي�س  اجلن�شية   - عامل  مر�شد  ال�شيد/حممد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
النور  )بقالة  امل�شماه  الرخ�شة  يف   - %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم  التنمية القت�شادية  دائرة  ال�شادرة من   )1 البي�س - فرع 
تعديات  بنغادي�س،   اجلن�شية   - احلق  اني�س  الدين  /حمي  ال�شيد  اإىل   ،)620819(
الرولة.   بقاله زهرة  1  اىل  النور البي�س - فرع  بقالة  التجاري من  : تغر ال�شم  اخرى 
 2013 ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555
Date 1/ 2/ 2022  Issue No : 13457

Request of Notification by Publication of an Executive lawsuit
Notification by Publication of a Defendant

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Duct master. A/C Units.Fix.Cont L.L.C 
Notification of Payment in Lawsuit No. SHCEXCICPL2022 / 0000249 - Payment Order

To : Judgment debtor : Duct master. A/C Units.Fix.Cont L.L.C 
Address: Sharjah Industrial No. 17 Al Maliha Street, opposite Al Ekhtyar Automotive Industry 
Phone No. 0503616941 Email : dm_hvac@yahoo.com
As the copy of attached judgment, was issued against you in favor of the executing plaintiff, 
Al Awtar. A/C Units.Fix.Cont L.L.C - in the above-mentioned lawsuit. as the abovementioned 
Judgment creditor has applied for the execution of the said judgment, and paid the specified 
fee for that, and since the requested judgment as follows : 
Total amount including fees and expenses: 11619.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred 
to above within [duration] 15 days from the date of your notice of this notification. In the case 
that you fail to do so, you are required to attend before the abovementioned court. In the case 
of your failure to do so, the court will be Forced to take execution procedures established 
by law.
Judge / Walid Khamis Abdullah Al Khadim
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 1/ 2/ 2022  Issue No : 13457
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0008418)

To : The Defendant Jamiu Kayode Yusuf,
We would like to inform you that on 25/01/2022, this court decided its ruling in 
the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi as follows:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of Fifteen 
thousand three hundred seventy-seven dirhams and forty-one fils, with interest 
equals 4% as of the lawsuit registration date until the full payment, provided 
that it shall not exceed the ruled amount.
II) Obligate the defendant to pay charges and expenses.
Judgment is subject to appeal within the legal period (15 days) starting from the 
day following its publication.
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Federal Court Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 1/ 2/ 2022  Issue No : 13457
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0008495)

To : The Defendant Parwinder Singh Sandhu, Address: 9408105
We would like to inform you that on 25/01/2022, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text : The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of (14125.89 
AED) Fourteen thousand one hundred twenty-five dirhams and eighty-
nine fils, with interest equals 4% as of the lawsuit registration date until 
the full payment, provided that it shall not exceed the ruled amount.
II) Obligate the defendant to pay charges and expenses.
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Federal Court Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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اأخبـار الإمـارات
وزير الرتبية والتعليم يزور اجلناح 

ال�سوري يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي -وام:

اطلع معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم خال زيارته، 
"معاً  �شعار  حتت  دبللي،   2020 اإك�شبو  يف  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  جناح 
امل�شتقبل لنا" على ما ي�شتعر�شه اجلناح من روؤى م�شتقبلية، وتاريخ وح�شارة 
كان لها تاأثر اإيجابي على النه�شة الإن�شانية. كما اطلع معاليه يف اجلناح، على 
جوانب تاريخية م�شيئة، ل�شوريا، ودورها احل�شاري يف تنمية ال�شعوب وتطور 
اأدوات احلياة. وقال معاليه اإن اجلناح يجمع ما بني املا�شي وامل�شتقبل، ويكر�س 
لفكرة �شياغة امل�شتقبل، من خال الرتكيز على العمق احل�شاري والإرث اللذين 

�شكا عامًا ا�شا�شياً يف متا�شك املجتمعات وتطورها، وبنائها للم�شتقبل.
وي�شعى اجلناح اإىل اأخذ الزائر يف رحلة لكت�شاف عراقة املا�شي وتاريخ �شوريا 
وح�شاراتها املتنوعة على مر ال�شنني، وحتفيز الأفكار اجلديدة من اأجل اإعادة 
ابتكار عامل متقدم. ويعد اجلناح نافذة تعر�س ح�شارة ثرية �شاهمت يف اإر�شاء 
وتطالب  جديد  مللن  تنه�س  لأن  وت�شعى  املعا�شر،  عاملنا  تربط  التي  الأ�للشلل�للس 
يف  الأوىل  الزراعية  املجتمعات  تطور  على  اجلناح  ويركز  العامل.  يف  مبكانتها 
هذه  ويف  امللليللاد،  قبل  عللام   15000 بحدود  الباحثون  يوؤرخها  والتي  �شوريا 
املحطة اأي�شاً يتمكن الزوار من امل�شاركة يف عمل فني تفاعلي يكونوا جزءاً منه، 

ويرمز اإىل روؤية الفنان عن العاقة الع�شوية بني الطبيعة والإن�شان.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد كايتون كيمبتون املفو�س العام 
 2020 اك�شبو  يف  نيوزيلندا  جلناح 
دبي اأن املعر�س الدويل يوفر من�شة 
اللللدويل مع  الللتللعللاون  رائلللدة لتعزيز 
حول  دوللللللة   192 نللحللو  ملل�للشللاركللة 
العامل ت�شارك يف الأفكار والبتكارات 
اإ�شافة اإىل تبادل اخلرات واكت�شاف 
اآفلللاق جللديللدة والللتللعللاون بللني الدول 
مللن انللحللاء الللعللامل كما انللهللا فر�شة 
نيوزيلندا جزءا من  تكون  اأن  رائعة 
هذا احلدث لكي تتحدث عن نف�شها 

وما تقدمه للعامل .
لوكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف  وقللال 
اجلناح  اإن  "وام"  المللللللارات  انلللبلللاء 
منطقة  يف  يقع  الللذي  النيوزيلندي 
م�شاركته  خللال  يعك�س  ال�شتدامة 
وقيم  اإرث  دبلللي   2020 اإكلل�للشللبللو  يف 
الفكرة  تلل�للشللتللنللد  حلليللث  نلليللوزيلللللنللدا 
والذي  نيوزيلندا  جلناح  الرئي�شية 
الن�شان  "رعاية  �للشللار  حتلللت  يلللاأتلللي 
ال�شيلة  البيئية  روح  اىل  واملكان" 
زوار  حتلللللث  واللللللتلللللي  للللنللليلللوزيلللللللنلللدا 
الوثيق  الللرابللط  ادراك  على  اجلناح 
اأن  باعتبار  والطبيعة  الن�شان  بني 
كبرة  م�شوؤولية  يتحمل  النلل�للشللان 
وال�شماء  الر�للللس  وحللمللايللة  بللرعللايللة 
واملللللللللاء كلللملللا يللل�لللشلللور اجلللللنللللاح كيف 
الق�شايا  من  لكل  نيوزيلندا  تنظر 
طويلة  بروؤية  والبيئية  الجتماعية 

الأمد ومتعددة الأجيال.
على  فلللقلللط  نللللركللللز  "ل  واأ�للللللشللللللاف: 
اإمنا  والللبلليللئللة  بالطبيعة  الهللتللمللام 
اأي�شا ن�شاعد الن�شان على التوا�شل 
بالهتمام  قللمللنللا  اإذا  الللطللبلليللعللة  ملللع 
بالطبيعة �شتهتم الطبيعة بالإن�شان 
واملكان وهذه هي الر�شالة اجلوهرية 
هناك  اأن  وهللو  للعامل  نحملها  التي 
النا�س  بلللني  للللللغللايللة  عللاقللة مللهللمللة 

واملكان".
زوار  ي�شاهده  ما  اول  اأن  اإىل  واأ�للشللار 
دبي  اإك�شبو  يف  النيوزيلندي  اجلناح 
النهر  ق�شة  هو  اجلناح  يف   2020
اهم  احد  يعتر  "واجنانوي" الذي 
وما  نيوزيلندا  يف  الطبيعية  امللللوارد 

وحلول  تلللطلللورات  مللن  اإللليلله  نتطلع 
امل�شتقبل  يف  بللخلل�للشللو�للشلله  علل�للشللريللة 
خال  يقدم  اجلناح  اأن  اىل  ..لفللتللا 
الفعاليات  مللن  الللعللديللد  ملل�للشللاركللتلله 
تتما�شى  الللتللي  املختلفة  واللللنلللدوات 
مللع روؤيللللة دوللللة الإمللللللارات العربية 
املللتللحللدة ل�للشلليللمللا تلللللك الللتللي تتعلق 
كبر  عللدد  عللر�للس  وكللذلللك  بالبيئة 
من الرامج والفعاليات الرتفيهية 
والفعاليات التي ت�شلط ال�شوء على 
والثقافية  الللرتفلليللهلليللة  الللفللعللاللليللات 
بالإ�شافة اإىل الفعاليات التجارية .

يللل�لللشلللاهلللم يف اجلللللنللللاح  اأنللللللللله  وذكلللللللللر 
اللللنللليلللوزيلللللللنلللدي علللللدد مللللن اللللرعلللاة 
الللرئلليلل�للشلليللني يف هللللذا احللللللدث على 

"كومفيتا"  �للشللركللة  امللللثلللال  �للشللبلليللل 
الب�شمة  تعوي�س  يف  ت�شاهم  الللتللي 
عمليات  علللن  الللنللاجتللة  الللكللربللونلليللة 
م�شتمر  بلل�للشللكللل  واللللعلللملللل  الإنلللللتلللللاج 
الكربون  انبعاثات  تاأثر  من  للحد 
عام  كومفيتا  زرعللت  اإذ  البيئة  على 
�شتلة  مللللليللويَن  مللن  اأكلللرث   2018
نيوزيلندا  اأنللحللاء  جميع  يف  مانوكا 
مايني   4 الإجللمللايل  عددها  ليبلغ 
�للشللتلللللة مللللزروعللللة يف جللملليللع اأنلللحلللاء 
واأينما   2016 عللللام  مللنللذ  الللبلللللد 
تربة  تتجّدد  املللانللوكللا  �شتات  تلللزرع 
وتغدو  واملتاآكلة  املهّم�شة  الأرا�للشللي 
مملللّرات امللليللاه اأكلللرث نللقللاوًة وت�شاهم 
البيولوجي  التنّوع  بتعزيز  بالتايل 

املائي وحماية املوائل املحلية.
واأ�شار اىل انه يعود تاريخ م�شاركات 
اك�شبو  ملللعلللار�لللس  يف  نللليلللوزيلللللللنلللدا 
اك�شبو  يف   1904 للللللعللام  الللدوللليللة 
�شانت لوي�س يف اأمريكا كما كان لها 
م�شاركات يف اك�شبو او�شاكا يف اليابان 
يف  ا�شبيليا  اك�شبو  ويف   1970 عللام 
والللللذي جاء   1992 علللام  ا�للشللبللانلليللا 
على  عللام  مئة  �شتة  مللرور  مبنا�شبة 
كولومب�س  كللريلل�للشللتللوفللر  اكللتلل�للشللاف 
لمللريللكللا وعلللللى الللرغللم مللن متثيل 
111 دولة يف اك�شببو ا�شبيليا ال ان 
احتل مرتبة عالية  نيوزيلندا  جناح 
ومللتللملليللزة املللا جللنللاح نلليللوزيلللللنللدا يف 
اك�شبو 2005 اآيت�شي اليابان الذي 

املنع�س  اجلللمللال  على  ال�شوء  �شلط 
للطبيعة النيوزيلندية ويف �شنغهاي 
متيز  اللل�للشللني  يف   2010 اكلل�للشللبللو 
مفتوحة  بحديقة  جناحها  ت�شميم 

على ال�شطح.
وقال: "نحر�س عر اك�شبو 2020 
وبعده على تو�شيع عاقاتنا مع دولة 
اآفللللاق جديدة  المللللللارات واكللتلل�للشللاف 
للتعاون بني بلدينا واأن يكون هناك 
والعاقات  التجارة  يف  متزايد  منو 
وتعزيز  نيوزيلندا  مع  ال�شتثمارية 
ن�شتفيد  ان  ونللاأمللل  الثقايف  التبادل 
من هذا احلدث الدويل ال�شتثنائي 
ونخر  اك�شبو  يف  ر�شالتنا  ونو�شل 
دولللللة الإمللللللارات واللللعلللامل مبللا لدى 

نيوزيلندا لتقدمه".
نلليللوزيلللللنللدا يف  اأن جلللنلللاح  واأ�للللشللللاف 
على  ممللتللد  دبللللي   2020 اكلل�للشللبللو 
مربع  مللرت   2000 تللقللدر  م�شاحة 
�شكل  علللللى  مللن  ت�شميمه  ا�للشللتللوحللي 
تاونغا  " واكللا  ت�شمى  قدمية  اوعية 
" ال�شهر يف ح�شارة املارويني وهم 
اللل�للشللكللان الأ�للشللللليللني لللنلليللوزيلللللنللدا اذ 
املللاوري يف ا�شتخدام  يج�شد التقليد 
اللل�للشللنللع للحفاظ  يللدويللة  �للشللنللاديللق 
كانت  والللتللي  الثمينة  الأ�للشلليللاء  على 
النا�س  تللللربللللط  ايللللللا  كللللهللللدا  تللللقللللدم 
ان  اىل  ..ملل�للشللرا  البع�س  ببع�شهم 
جناحها  خال  من  تعر  نيوزيلندا 
عن فكرة تقوم على انه ميكن ف�شل 

ذلك  ويتج�شد  الطبيعة  عن  الب�شر 
من خال جوانب التجربة الغامرة 
التي تتجلى عر الهند�شة املعمارية 
الفريدة  املبنى  وواجللهللة  للت�شميم 

التي يبلغ ارتفاعه 18 مرتا.
وكللللللان اجلللللنللللاح اللللنللليلللوزيلللللللنلللدي قد 
ابوظبي  يف  م�شاركته  خللال  اطلللللق 
دبي   2020 اكلل�للشللبللو  مللعللر�للس  يف 
نللللادرا وهلللو عللبللارة عللن وعاء  منتجا 
من اخلزف �شّممه خ�شي�شا الفنان 
"جديون  عللامللليللا  ال�شهر  والللنللحللات 
بينغ" لحتواء الع�شل وذلك لتخليد 
قطاف  مللو�للشللم  اأّول  اإطللللاق  ذكلللرى 
نحلة  مليون  اأنتجته  الللذي  الع�شل 
مانوكا مت اإدخالها اإىل غابة ماكينو 

يف نيوزيلندا بعد اإعادة ت�شجرها.
الأوعية  هللذه  مللن  كللّل  ت�شميم  ومّت 
امللل�للشللتللقللدم مللللن غابة  اللللطلللني  مللللن 
من  منحوتة  فللوق  وُيللقللّدم  ماكينو، 
الللللرونللللز جتلل�للّشللد طللبلليللعللة الأر�لللللس 
الللتللي يللاأتللي منها هلللذا الللعلل�للشللل، مبا 
التي  املختلفة  الأنللهللار  روافلللد  فيها 
جتتمع يف نهَري ماجنانوى اأو تي اآو 
وواجنانوي... اإذ ل يتوّفر منه �شوى 
يبلغ  ب�شعر  العامل  50 قطعة حول 
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املو�شيقي  امل�شّمم  من جهته ي�شفي 
القيمة  مللن  املللزيللد  هوبز"  "بيرت 
على هذه القطعة النادرة من خال 
تروي  مو�شيقّية  مبقطوعة  اإرفاقها 

حكاية رحلة هذا الع�شل املمّيزة.

••دبي-الفجر: 

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب على اأن جناح 
2020 دبي، يعد م�شاحة للتاأمل يف  اإك�شبو  جمهورية الغابون يف معر�س 

الطبيعة، واحلفاظ على البيئة، والت�شدي للتغر املناخي. 
جاء ذلك خال زيارتها اإىل جناح الغابون يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي، 
والذي يحمل �شعار "من اأجل م�شتقبل م�شتدام"، حيث التقت بال�شيدة جينا 
ليبونغو نزينج مديرة اجلناح، التي اأخذت معاليها يف جولة ت�شلط ال�شوء 
وجهود  الغابون،  جمهورية  بها  تتميز  التي  الطبيعية  احلقائق  اأبللرز  على 
احلكومة لتنمية وتطوير الباد، وم�شروع الطرق ال�شريعة، بالإ�شافة اإىل 

امل�شاريع ال�شتثمارية، وم�شاريع توليد الطاقة، وامل�شاريع التنموية. 
الللتللي تقع  الللغللابللون  للللللزوار رحلللللة افرتا�شية يف جمهورية  ويللقللدم اجلللنللاح 
اإفريقيا، وتعد جزاً رئي�شياً من حو�س الكونغو، وتعد الرئة الثانية  و�شط 
على كوكب الأر�للس بعد الأمللازون، حيث اأن 80 % من اأرا�شيها تغطيها 

الغابات.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود

ال�شياحية  وجهته  يللرز  غيانا  جللنللاح 
ا�شرتاتيجيته  علللللى  اللل�للشللوء  وي�شلط 
للللللتللنللملليللة اخللللل�للللشللللراء كلللمللل�لللشلللار نحو 

الللتللنللملليللة امللل�للشللتللدامللة واللل�للشللاملللللة من 
 ،2020 اأك�شبو  يف  الفر�س  منطقة 
موؤثراً  �شعاراً  لها  غيانا  اخللتللارت  وقللد 
القت�شادي  الللتللحللول  ملللع  يللتللمللا�للشللى 
ال�شتثنائية،  الظروف  العاملي يف هذه 

عر  عللامللليللاً  "التوا�شل  ال�شعار  فللجللاء 
الثقايف"  والللتللنللوع  البيئي  القللتلل�للشللاد 
البيئة  على  احلفاظ  �شاأنه  من  الللذي 
نللحللو و�للشللع حلللللول مبتكرة  واللل�للشللعللي 
للللللتللغلللللب علللللى الللتللغللر امللللنلللاخلللي، ويف 
امللحوظ يف جميع  التقدم  هللذا  و�شط 
امللللجلللالت علللللى ملل�للشللتللوى اللللعلللامل، كان 
للللدوللللة غلليللانللا مللكللانللة و�لللشلللط الللللدول 
للتعريف بطباعها  اأك�شبو  امل�شاركة يف 

وعاداتها وتقاليدها واإرثها الثقايف.
بت�شميم  زواره  غيانا  جناح  ي�شتقبل 
اأر�شه  داخلللللللي مللبللدع ملل�للشللتللوحللى ملللن 
اخل�شراء، �شا�شة �شغرة و�شط لوحة 
اإليها مناذج من اأغ�شان �شجر  ا�شيف 
ترحيب،  كلللللمللات  فيها  كللتللب  خلل�للشللراء 
مفتوح  اللللداخلللللللي  الللتلل�للشللملليللم  وجلللللاء 
التحرك  يف  حللريللة  اجلمهور  ليعطي 
كبرة،  باأريحية  املقتنيات  وم�شاهدة 
فلللعلللللللى املللللمللللر الأميللللللللن وبللللجللللور بلللاب 
�شرير  وجود  الزائر  ياحظ  الدخول 
ا�شرتخاء بطن بغطاء مر�شوم ويعتر 

والهتمام  غيانا   روؤيلللة  تعك�س  لوحة 
بالطبيعة و�شرد ق�شة طرزان، وبجوار 
هلللذه الللتللحللفللة الللفللنلليللة �للشللا�للشللة كبرة 
واأهم  وتراثها  غيانا  تاريخ  ت�شتعر�س 
بالإ�شافة  فلليللهللا،  اللل�للشلليللاحلليللة  املللعللامل 
تلل�للشللم مناذج  زجللاجلليللة  �للشللنللاديللق  اإىل 
امل�شغر  بللاحلللجللم  فللنلليللة  وجملل�للشللمللات 
منحوتة للبيئة وما فيها من جمتمع 
وملللللن حولهم  مللظلللللة  بللل�لللشلللري حتللللت 
احلللليلللوانلللات والللطلليللور والأ�لللشلللجلللار يف 

�شورة ت�شم التكيف املجتمعي.
املزارعني  كللبللر  �للشللرح  جلللداريلللة  ويف 
باأنه  مهاير  كابيل  املنتدب  والع�شو 
ن�شاأ يف مزرعة �شغرة يف غيانا ومل�س 
بنف�شه الأثار الناجتة عن نق�س القوة 
ما  وهلللو  امللللزارعلللني  ل�شغار  اللل�للشللوقلليللة 
بللراثللن الفقر  اإىل وقللوعللهللم يف  يلللوؤدي 
لذا قرر يف النهاية م�شاعدة املجتمعات 
الريفية التى كانت ذات يوم جزاً منه، 
الت�شريح خلد يف اجلناح و�شار  وهذا 
مزار للجمهور املرتدد على اجلناح يف 

العربية  باللغتني  كتب  وقللد  اأك�شبو، 
جدارية  هناك  ان  كما  والإجنللللليللزيللة، 
متكنت  غلليللانللا  اأن  اإىل  تلل�للشللر  اأخلللللرى 
التكلفة  منخف�س  نظاماً  ابتكار  مللن 
وال�شحراء  القاحلة  الرمال  لتحويل 
للزراعة  �شاحلة  اأر�لللس  اإىل  اجللللرداء 
يتمثل  املبتكر  النظام  وهللذا  وخ�شبة، 
طبقات  وتلللغلللذيلللة  الللللللري  اأ�لللشلللللللوب  يف 
�شمادية تفر�س فوق الرمال فتحولها 
ولنمو  للللللللزراعلللة  �للشللاحلللة  تللربللة  اإىل 
املللحللا�للشلليللل ال�للشللتللوائلليللةى ةوهللللو ما 
الزراعية  الللرقللعللة  م�شاحة  يللزيللد  قللد 
ما  اأ�شعاف  اأربعة  مبقدار  الللدولللة،  يف 
البتكار  هللذا  وميللكللن  الأن،  عليه  هللى 
اأن يطبق يف بلدان اخرى ذات طبيعة 
املبتكر  امل�شروع  هذا  و�شيوؤدي  مماثلة 
اإنتاج  علللللى  كللبللر  اأيللجللابللي  تللاأثللر  اإىل 
عمل  فر�س  واتللاحللة  الغذائية  ال�شلة 
لل�شباب وال�شعب الغياين، الذي يعتني 
واملو�شيقى  املللللاأكللللولت  يف  مبلللهلللاراتللله 
والثقافة  والعلوم  والفنون  والتقنية 

والأداب.
يف  غيانا  جناح  على  القائمون  حر�س 
الدولة  كللون  على  يللركللزوا  اأن  اأك�شبو 
موطن الطبيعة واأر�س الفر�س، وهذا 
املنت�شرة يف  وا�شح جللدا يف اجلللدريللات 
التى  الللزجللاجللى  وال�شناديق  اجلللنللاح، 
ت�شم حتف نللادرة من الللرتاث ومناذج 
املنت�شرة يف  والللنللبللاتللات  الأ�للشللجللار  مللن 
منوذج  و�للشللع  �شغر  ركللن  ويف  غيانا، 
كرا�شي  ثاثة  من  مكونة  جل�شة  من 
وطاولة م�شنوعني من �شعف النخيل 
وبجوارهم  كلللبلللريلللن،  وفللللن  بلللاتلللقلللان 
وقبل  منها،  امل�شنعة  اخلامة  و�شعت 
باب اخلروج خ�ش�س مكان للم�شغولت 
اليدوية واحلرف املحلية لتبني مدى 
اهتمام ال�شكان بالتنوع واحلفاظ على 

الثقافة والرتاث.
غيانا  دفعت  التى  الأ�شباب  اأهللم  ومللن 
رئي�س  بها  �شرح  اأك�شبو  يف  للم�شاركة 
الأنللبللاء عند زيارته  لللوكللات  الللدولللة 
للللللجللنللاح، بلللاأن ملل�للشللاركللة غلليللانللا يف هذا 

اأهمية  مللللن  يللللاأتللللي  اللللعلللامللللي  احلللللللدث 
تواجدهم يف هذا املحفل الدويل، واأن 
لديهم ق�شة مذهلة واأمامهم م�شتقبل 
واعد وفر�س واإمكانات هائلة يريدوا 
م�شاركتها مع العامل من خال اإك�شبو 
الذي يوفر لهم من�شة  دبي   2020

وكذلك  الللعللامل  اأملللام  لعر�شها  دوللليللة 
اإىل  وال�شتماع  الآخللريللن  مللع  احللللوار 
امل�شتقبلية وعن  روؤيتهم  ا�شئلتهم عن 
اأفللللراده  جميع  يتمتع  اللللذي  �شعبهم 
مبلل�للشللتللوى مللعلليلل�للشللي ملللرتلللفلللع يف ظل 

التنمية امل�شتدامة والتطوير. 

جناح غيانا يعر�س نظامًا منخف�س التكلفة لتحويل الرمال اإىل اأر�س �ساحلة للزراعة يف اأك�سبو 2020 

مفو�س جناح نيوزيلندا: اإك�سبو 2020 دبي من�سة رائدة لتعزيز التعاون الدويل

نورة الكعبي: جناح الغابون يف معر�س اإك�سبو 2020 م�ساحة للتاأمل يف الطبيعة
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بلدية راأ�س اخليمة تد�سن نظام العنونة �سمن برامج وتطبيقات املالحة العاملية
•• راأ�س اخليمة -وام:

د�شنت دائرة بلدية راأ�س اخليمة بيانات نظام العنونة املوحد لعناوين 
املباين يف الإمارة �شمن برامج وتطبيقات املاحة العاملية "كخرائط 
اي  جللي  و"2  " و"هر ماب"  اآبللل  توم" و"خرائط  جوجل" و"توم 

ا�س" وغرها.

ت املختلفة.
ويعزز هذا امل�شروع فر�س التنمية التي تدعم اقت�شاد الإمارة لتكون 
وجهة مثالية للم�شتثمرين وي�شاهم يف حتقيق اأهداف دائرة البلدية 
جلميع  اليومية  احلياة  جللودة  من  تعزز  ذكية  حتتية  بنية  توفر  يف 

�شكان الإمارة وامل�شاهمة يف تي�شر اأعمال ال�شركات وجميع القطاعات 
احليوية وتوفر حزمة متكاملة من املميزات ذات الأثر الإيجابي على 
اأ�ش�س  اإر�شاء  جانب  اإىل  والبيئية  وال�شياحية  القت�شادية  القطاعات 

متينة لبنية حتتية تعتمد ا�شتخدام نظم املعلومات اجلغرافية.
واأو�للشللحللت دائللللرة الللبلللللديللة اأن كللافللة الللبلليللانللات واملللعلللللومللات اخلا�شة 
على  لا�شتخدام  الآن  متوفرة  اأ�شبحت  واملن�شاآت  للمباين  بالعنونة 
برامج وتطبيقات املاحة واخلرائط العاملية مثل "خرائط جوجل" 
 Here مللاب  "هر  و   "Apple Map اآبلللل  "خرائط  وتطبيق 
 "2GIS ا�للس  Tom To" و"2 جللي اي  تللوم  "توم  و   "Maps
وغرها من اأنظمة املاحة العاملية مما ي�شع كافة البيانات بني يدي 
�شكان الإمارة وزوارها لتمكنهم من اإجراء عمليات بحث عن عناوين 

وجهاتهم فيها ب�شهولة و�شرعة عن طريق ا�شتخدام رقم املبنى وا�شم 
معلومات  توفر  يف  �شي�شاهم  الللذي  املدينة  اأو  املنطقة  وا�شم  ال�شارع 
قنوات  عللر  �شخ�س  اأي  مللع  مل�شاركته  املللطلللللوب  الللعللنللوان  عللن  دقيقة 

التوا�شل الجتماعي.
بلدية  دائللرة  عللام  الزعابي مدير  �شكر  بن  �شعادة منذر حممد  واأكللد 
التي  التنموية  العملية  ت�شريع  يف  ي�شاهم  امل�شروع  اأن  اخليمة  راأ�للس 
ت�شهدها الإمارة يف ظل قيادة حكومتنا الر�شيدة ومت ت�شميم واإر�شاء 
نظام العنونة اجلديد بلم�شات تراثية وتطبيقات ذكية يعزز انتماءنا 
الإمارة  مكانة  وير�شخ  واحللد  اآن  يف  بامل�شتقبل  وعاقاتنا  احل�شاري 
كوجهة مثالية لاإقامة والعمل والزيارة والتحول اإىل اقت�شاد ذكي 
ال�شتفادة من  لنا  ويتيح  والب�شائع  للخدمات  اأ�شرع  بتو�شيل  يتمتع 

الفر�س القت�شادية العاملية النا�شئة كالقت�شاد الإلكرتوين.
ونوه باأهمية امل�شروع الذي ي�شاهم وب�شكل كبر يف رفع م�شتوى التنمية 
املرتبطة بالبنية التحتية املكانية عر توحيد امل�شميات والعناوين يف 
تتمحور  مبتكرة  حلول  تقدمي  نحو  الدائم  الرتكيز  موؤكدا  الإمللارة 
حياتهم  بتفا�شيل  وتللرتللبللط  والللللزوار  ال�شكان  �للشللعللادة  حتقيق  حللول 

اليومية وكيفية ت�شهيلها.
الللدائللرة مللن خللال هذه  " تتطلع  راأ�لللس اخليمة  وقللال مدير بلدية 
وذلك  املجتمع  اأفلللراد  جلميع  مثالية  خدمات  تقدمي  اإىل  امل�شاركات 
جت�شيدا حلر�شها على ا�شتدامة جهودها يف جمال تطوير خدماتها 
م�شتخدمي  �شعادة  وتعزيز  تقنيا  واملتقدمة  الذكية  الو�شائل  باأحدث 

اأنظمتها الذكية من فئات املجتمع كافة".

•• دبي-وام:

الأ�شيلة  الللعللربلليللة  اخلللليلللول  حتللظللى 
الإمارات،  دولة  يف  ا�شتثنائي  باهتمام 
حلليللث حتللتللل اللللدوللللة املللرتللبللة الأوىل 
عللربلليللاً واللل�للشللاد�للشللة عللامللليللاً يف اأعللللداد 
كما  فيها،  املوجودة  الأ�شيلة  اخليول 
وفر�س  ح�شان   500 �شنوياً  ت�شّدر 

اأ�شيلة ملختلف اأنحاء العامل.
عديدة  �شالت  الإملللارات  يف  وتعي�س 
منها  الأ�شيلة  العربية  اخللليللول  مللن 
والعبيان،  واللل�للشللقللاوي،  الكحيان، 
�لللشلللالت عربية  واحلللللمللللداين. وهلللي 
نلللقللليلللة حللللافللللظ اأهلللللللل امللللنلللطلللقلللة على 
فرادتها ف�شارت اأيقونة عاملية جلمال 

اخليول.
اأجواء �شتاء الإمللارات املعتدل  وت�شكل 
مب�شاهدة  لا�شتمتاع  ذهبية  فر�شة 
اخليول العربية يف بيئتها الطبيعية، 
وهو ما حتر�س على توفره عرو�س 
امل�شاحبة  اللللعلللربلللي  اخلللليلللل  جلللملللال 
زايد"  اللل�للشلليللخ  "مهرجان  لللفللعللاللليللات 
ملللع حملة  وامللللتلللزاملللنلللة  اأبلللوظلللبلللي،  يف 
يف العامل"، التي تعّرف  �شتاء  "اأجمل 
الطبيعية  الإمللللللارات  مللعللامل  بللاأجللمللل 

والرتفيهية وترز هويتها ال�شياحية 
املوحدة يف مناطق الدولة كافة.

وميكن لزوار "مهرجان ال�شيخ زايد" 
ال�شتمتاع بالأجواء ال�شتوية املعتدلة 
عللللرو�للللس جلللملللال اخليل  ومللل�لللشلللاهلللدة 
العربي كل اأ�شبوع م�شاء اأيام اخلمي�س 
 8:30 حتى  واجلمعة من ال�شاعة 8 
يف ملليللدان اخللليللل والللهللجللن يف موقع 

املهرجان مبنطقة الوثبة.
الللعللربلليللة بجمال  وتللخللتلل�للس اخلللليلللول 

فللللريللللد ومللللوا�للللشللللفللللات متللللّيللللزهللللا عن 
غللرهللا مللن �للشللالت اخلللليلللول. فهي 
ناعم  كثيف  و�شعر  وا�شعة  عيوٍن  ذات 
واألللوان جميلة منها الأحمر والأ�شود 
ر�شيقة  بللاأجلل�للشللام  وتتمتع  والأبلليلل�للس، 
واأعلللنلللاق مملل�للشللوقللة وعلل�للشللات بلللارزة. 
بخيولها  الإملللللللارات  دولللللة  وتلل�للشللارك 
اخليل  جللمللال  م�شابقات  يف  الأ�شيلة 
الللعللامللليللة وحتللتللل مللراكللز اللل�للشللدارة يف 
لأجيال  بها  العناية  مت  التي  اخليول 

متعاقبة.
رواد  كللمللا يحظى  �للشللحللوبللات وجللوائللز 
زيارتهم  عر  زايللد،  ال�شيخ  مهرجان 
لأجنحة ح�شارة الإمارات يف املهرجان 
م�شرة  علللر�لللس  ملل�للشللاهللدة  بللفللر�للشللة 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  "مهرجان 
العربية  للخيول  الللعللاملللي  نللهلليللان  اآل 
لزوار  اأيلل�للشللاً  يللقللدم  اللللذي  الأ�شيلة"، 
مهرجان ال�شيخ زايد فر�شة امل�شاركة 
وهدايا  جلللوائلللز  علللللى  �للشللحللوبللاتلله  يف 

ق�شائم خا�شة  ملللء  خللال  قّيمة من 
وو�شعها يف �شناديق ال�شحوبات التي 
التلفزيون،  �شا�شة  على  مبا�شرة  تبث 
وتللتللوا�للشللل تللبللاعللاً حللتللى نللهللايللة �شهر 

مار�س 2022.
الأ�شيلة  الللعللربلليللة  اخلللليلللل  وتللتللملليللز 
بكونها  الإملللارات  دولللة  و�شالتها يف 
بهدف  ت�شديرها  ويتم  وملاحة.  ذكية 
املجموعة  لللتللحلل�للشللني  ا�للشللتللخللدامللهللا 
الللوراثللّيللة للل�للشللالت واأنلللللواع اخليول 

جمموعات  تتواجد  واليوم  الأخللرى. 
ملللن اخلللليلللول الللعللربلليللة الأ�للشلليلللللة يف 
يتدّفق  كللمللا  اللللعلللامل،  اأنلللحلللاء  خمتلف 
دمللللهللللا يف اللللعلللديلللد مللللن الللل�لللشلللالت 

املختلفة.
اخليول  تللتللمللّيللز  الللتللحللمللل  قلللللوة  ويف 
العربّية بقدرتها على املناف�شة وخو�س 
ال�شباقات الطويلة والو�شول اإىل خط 
ترتفع  اأن  دون  جيدة  بحالة  الّنهاية 
درجة حرارة اأج�شامها ومبجهود اأقل 

مللن اأنلللللواع اخللليللول الأخلللللرى، وذلك 
الكثيفة،  لللللبللة  اللل�للشّ عللظللامللهللا  بف�شل 
واأوتارها القوية، واأج�شادها الر�شيقة 
العربية  اخللليللول  وتتميز  ال�شامرة. 
ي�شل  حيث  املللديللدة،  باأعمارها  اأي�شاً 
متو�شط اأعمارها اإىل 36 عاماً. وهي 
وتتمتع  الأمرا�س  مقاومة  يف  مميزة 
بقدرة عالية على التعايف ال�شريع اإىل 

جانب ا�شتجابتها اجليدة للعاج.
جتربة عائلية ركوب اخليل يف الهواء 

الطلق اإحدى التجارب املده�شة التي 
من  ملحوظاً  اهللتللمللامللاً  اأيلل�للشللاً  ت�شهد 
زايد"،  ال�شيخ  "مهرجان  زوار  قللبللل 
بلللهلللا ع�شاق  يلل�للشللتللمللتللع  وهلللللي جتلللربلللة 
هلللذه الللهللوايللة يللوملليللاً يف ظلللل طق�س 
�للشللتللاء الإمللللللارات املللعللتللدل علللللى اأر�لللس 
املللهللرجللان وحتللديللداً يف ملليللدان ركوب 
اخللليللل والللهللجللن ابللتللداًء مللن ال�شاعة 
عائلية  جتربة  وهللي  ع�شراً.  الرابعة 
ُيقبل عليها الأطفال خ�شو�شاً ب�شكل 
ال�شور  اللللتلللقلللاط  يلللتلللم  فلليللمللا  كلللبلللر، 
اجلياد  يللقللودون  وهللم  لهم  التذكارية 
ب�شعادة وفرحة غامرة. وفيما ت�شتمر 
للعام  "اأجمل �شتاء يف العامل"  حملة 
الللللتللللوايل حلللتلللى نهاية  علللللللى  الللللثللللاين 
على  اللل�للشللوء  لت�شلط   2022 يناير 
والرتفيهية  ال�شياحية  املعامل  اأجمل 
والطبيعية يف �شتاء الإمارات املعتدل، 
ت�شكل فعاليات مهرجان ال�شيخ زايد؛ 
مبا فيها الأن�شطة املرتبطة باخليول 
وترفيهية  ثللقللافلليللة  وجللهللة  الللعللربلليللة، 
و�لللشللليلللاحللليلللة يلللقلللِبلللل عللللليللهللا الأفللللللللراد 
ال�شياحية  واملللجللمللوعللات  والللعللائللات 
قللرب على جمال اخليل  للتعرف عن 

التي حتاكي جمال �شتاء الإمارات.

•• دبي-وام:

تويل هيئة كهرباء ومياه دبي اأهمية 
بالغة لدعم جمل�س ال�شباب يف الهيئة 
وتعزيز دوره يف مد ج�شور التوا�شل 
كافة  يف  الللل�لللشلللبلللاب  جملللالللل�لللس  ملللللع 
م�شاركتهم  لرت�شيخ  الللدولللة  اأرجلللاء 
الهيئة  متيز  م�شرة  يف  الإيللجللابلليللة 
وتناف�شية الإمارات يف كافة املجالت 
التوا�شل  اأوا�للشللر  تقوية  جانب  اإىل 
البّناء بني املوظفني ال�شباب والإدارة 
اقرتاحاتهم  لإي�شال  للهيئة  العليا 

واآرائهم وابتكاراتهم.
واأطلق املجل�س منذ اأكتوبر 2019 
العديد   2021 العام  نهاية  وحتى 
من املبادرات واأكرث من 10 من�شات 
بينه  التوا�شل  ج�شور  لدعم  ات�شال 
ال�شباب  مللن  الهيئة  موظفي  وبللني 
فعالية   60 عللن  يزيد  مللا  نظم  كما 
 4 و  توعوية  20 حما�شرة  وقرابة 
ميدانية  وزيلللارات  تثقيفية  رحللات 
وموؤمترات  منتديات   6 يف  و�للشللارك 
علللاملللليلللة كلللملللا مت انللللتللللداب علللللدد من 
الرامج  مللن   2 يف  املجل�س  اأعلل�للشللاء 

الوطنية والعاملية.
الطاير  حممد  �شعيد  معايل  واأ�شار 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
اأن  اإىل  دبلللي  وملليللاه  كللهللربللاء  لهيئة 
الهيئة تتبنى ا�شرتاتيجية متكاملة 
لتاأهيل ال�شباب للم�شاركة يف خمتلف 
منها  اإميللانللاً  الوطني  العمل  مواقع 
امل�شتقبل  قللادة  هم  اليوم  �شباب  بللاأن 
م�شتقبل  �شمان  يف  الأ�شا�س  وحجر 

اأكرث اإ�شراقاً لأجيالنا القادمة.
الهيئة  يف  ن�شتقي   " معاليه  وقلللال 
ال�شمو  �شاحب  كلمات  مللن  روؤيللتللنللا 
مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نائب 
اهلل"..  "رعاه  دبلللي  حللاكللم  اللللللوزراء 
�شيا�شاتنا  علل�للشللب  هلللم  اللل�للشللبللاب   "
ال�شرتاتيجية.. ومهمتنا  وخططنا 
وتوجيه  مواهبهم  و�شقل  متكينهم 
طاقاتهم لرتجمة روؤيتنا يف �شناعة 
ت�شم   " واأ�للشللاف  دولتنا"  م�شتقبل 
الكوادر الب�شرية يف الهيئة 3،755 
ال�شباب ممن ترتاوح  املوظفني  من 

عاماً   35 و   18 بللللني  اأعللللمللللارهللللم 
املوظفني  ملللن   15% بللنلل�للشللبللة  اأي 
جن�شية   39 املللجللللل�للس  ويللحللتلل�للشللن 
�شعادة  نلل�للشللبللة  وو�لللشلللللللت  خمللتلللللفللة 
خال  ال�شباب  من  الهيئة  موظفي 
فعاليات  اإجمايل  2021 عن  العام 
 .94% اإىل  وملللبلللادراتللله  املللجللللل�للس 
ونوؤمن يف الهيئة باأن �شباب الوطن 
�شتوا�شل  التي  املتجددة  ثروتنا  هم 
امل�شتقبل  و�شنع  النجاحات  م�شرة 
الإمللللارات  مللئللويللة  لأهللللداف  حتقيقاً 
2071 جلعل دولة الإمارات اأف�شل 
دولة يف العامل ونعمل على ال�شتثمار 
من�شة  وتوفر  ال�شابة  الطاقات  يف 
واإ�شراكهم  ال�شباب  لتمكني  فاعلة 
امل�شتقبل  و�للشللنللاعللة  ا�للشللتلل�للشللراف  يف 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة".
�شما  الللدكللتللورة  ال�شيخة  و�للشللاركللت 
نهيان  اآل  خلللاللللد  بلللن  حمللمللد  بللنللت 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شات ال�شيخ 
اآل نهيان الثقافية  حممد بن خالد 
افرتا�شية  جللللل�للشللة  يف  والللتللعللللليللملليللة 
كهرباء  هيئة  �شباب  جمل�س  نظمها 
"املواطنة  بللللعللللنللللوان  دبللللللي  وملللليللللاه 
ال�شاحلة وبناء امل�شتقبل". وحتدثت 
اجلل�شة  خللللللال  �لللشلللملللا  الللل�لللشللليلللخلللة 
وتكوين  الأخلللاقللليلللة  الللقلليللم  حللللول 
املللواطللنللة الأ�للشللرة واملللدر�للشللة �شركاء 
ال�شاحلة؛  املللواطللنللة  قيم  تنمية  يف 
ظل  يف  ال�شاحلة  املواطنة  حتديات 
املواطنة  اأهمية  الرقمية؛  املواطنة 
ال�شاحلة يف بناء م�شتقبل احل�شارة 

الإماراتية.
الهيئة  �شباب  جمل�س  تعاون  كذلك 
لل�شباب  الحتللللاديللللة  املللوؤ�للشلل�للشللة  ملللع 
والع�شرين  لإقامة اجلل�شة احلادية 
ُموَّجه" اإحدى   100" برنامج  من 
لل�شباب  الإملللارات  مللبللادرات جمل�س 
�شمو  رعاية كرمية من  ويقام حتت 
را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
رئي�س  دبللللي  عللهللد  ويل  مللكللتللوم  اآل 

املجل�س التنفيذي.
و�شارك معايل �شعيد حممد الطاير 
عنوان  حللملللللت  اللللتلللي  اجلللللل�للشللة  يف 
وامل�شتقبل".  احلا�شر  بني  "الطاقة 
وحتدث معاليه عن اجلهود الوطنية 

اعتماد  نحو  الللتللحللول  اإىل  الللهللادفللة 
امل�شاريع  واأبلللللرز  الللنللظلليللفللة  الللطللاقللة 
اأطلقتها  الللتللي  وامللللبلللادرات احللليللويللة 
دبلللي يف هلللذا املللجللال ومللنللهللا جمّمع 
للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال�شم�شية الذي تنفذه الهيئة ويعتر 
يف  ال�شم�شية  للطاقة  جممع  اأكلللر 
العامل  م�شتوى  علللللى  واحلللد  مللوقللع 
و�شتبلغ  امل�شتقل.  املنتج  نظام  وفللق 
5000 ميجاوات  قدرته الإنتاجية 

بحلول عام 2030.
وقالت عائ�شة حممد الرميثي رئي�س 
جمل�س �شباب الهيئة والفائزة بو�شام 
جوائز  �شمن  ال�شاب  للموظف  دبي 
 "  ..2021 احلكومي  للتميز  دبللي 
الهيئة  يف  العليا  الإدارة  مللن  بدعم 
يللعللمللل املللجللللل�للس علللللى تلللوفلللر بيئة 
اإطاق  يف  ت�شهم  حمللفللزة  اإيللجللابلليللة 
ليكونوا  وقدراتهم  ال�شباب  طاقات 
الهيئة.  لتميز وريادة  رئي�شياً  داعماً 
وميد املجل�س التوا�شل مع جمال�س 
ال�شباب يف كافة اأرجاء دولة الإمارات 
حول  ال�شباب  وعللي  م�شتوى  لللرفللع 
يف  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  دور 
وترتكز  امل�شتدامة.  التنمية  حتقيق 
الهيئة  �شباب  جمل�س  ا�شرتاتيجية 
القيم  رئي�شة:  حمللاور  خم�شة  على 
والتعليم  الللللوطللللنلللليللللة؛  والللللهللللويللللة 
املللل�لللشلللتلللملللر؛ والللللتللللطللللويللللر امللللهلللنلللي؛ 
والبتكار؛  امللل�للشللتللقللبللل  وملل�للشللرعللات 

وال�شتدامة".
نقا�شية  جل�شة  اأي�شاً  املجل�س  ونظم 
وم�شتقبل  ال�شبابية  "القوة  حلللول 

على  الللل�لللشلللوء  لللتلل�للشللللليللط  الطاقة" 
قدرات ال�شباب على تاأ�شي�س �شركات 
طاقة نا�شئة وتندرج اجلل�شة �شمن 
الللتللي عقدها  الللنللقللا�للشلليللة  اجلللللل�للشللات 
الفرتا�شي  املخيم  خللال  املجل�س 
الللللللللذي نلللظلللملللتللله اللللهللليلللئلللة للللللللللدورة 
اخلام�شة من برنامج "الإلكرتونات 
 - Free Electrons - "احلرة
م�شّرع الأعمال العاملي الذي يهدف 
على  النا�شئة  ال�شركات  ت�شجيع  اإىل 
تللطللويللر حلللللللول مللبللتللكللرة يف جمال 
الطاقة واأقيم للمرة الأوىل يف دبي.

126 ممللثللا عن  حلل�للشللر اجلللللل�للشللة 
و�شركات  اخلللدمللاتلليللة  املللوؤ�للشلل�للشللات 
19 بلداً حول  النا�شئة من  الطاقة 
العامل اإ�شافة اإىل عدد من موظفي 

الهيئة.
نقا�شية  جل�شة  املللجللللل�للس  نللظللم  كللمللا 
العاملي  الللل�لللشلللبلللاب  يلللللوم  مبللنللا�للشللبللة 
بللالللتللعللاون ملللع جمللللل�للس �للشللبللاب دبي 
وجمللللل�للشللي �للشللبللاب �للشللركللة الإملللللارات 
الللعللامللليللة لللاأملللنلليللوم و�للشللركللة حديد 
الإمللللللللارات لللتلل�للشللللليللط الللل�لللشلللوء على 
ال�شباب  جمللاللل�للس  اإجنللللللللازات  اأهلللللم 
اإىل  الللللتللللحللللديللللات  و�لللشلللبلللل حتللللويللللل 
ال�شباب  تللطلللللعللات  وحتللقلليللق  فللر�للس 

امل�شتقبلية.
ونلللظلللم جمللللل�للس �لللشلللبلللاب الللهلليللئللة 3 
جللللللل�لللشلللات جللللديللللدة �للشللمللن ملللبلللادرة 
خمرجات  ال�شباب" اإحدى  "حديث 
نظمها.  اللللتلللي  اللل�للشللبللابلليللة  اخللللللللوة 
وركزت اجلل�شات على دور ال�شباب يف 
الكوادر  و�شقل  دبي   2020 اإك�شبو 

م�شاريعهم  وتللطللويللر  الإمللللاراتلللليللللة 
املبتكرة واتباع نظام حياة �شحي.

و�لللشلللارك جمللللل�للس �للشللبللاب الللهلليللئللة يف 
�شفراء  برنامج  من  الثانية  اللللدورة 
الذي  الإمللاراتلليللة  الوطنية  الللهللويللة 
يللللركللللز علللللللللى تللللوظلللليللللف الللللطللللاقللللات 
تر�شيخ  يف  الللل�لللشلللابلللة  الإملللللاراتللللليلللللة 
املجتمع  اأفللراد  بني  الطيبة  ال�شمعة 
لن�شر  الكفيلة  ال�شبل  اإىل  اإ�للشللافللة 
مفاهيم النتماء للوطن وتدعيمها 
اإىل جانب  الإماراتي.  ال�شباب  لدى 
"برنامج  يف  املللجللللل�للس  �لللشلللارك  ذللللك 
املنظمة  يف  ال�شباب"  امللللحلللرتفلللني 
واملخ�ش�س  الللدوللليللة  الكهروتقنية 
لتدريب اجليل اجلديد من اخلراء 
وتقييم  التقيي�س  مبللجللال  والللقللادة 
اأ�شا�شية  ركللائللز  تعد  الللتللي  املطابقة 
التحتية  البنية  منظومة  لتطوير 
الثورة  تطبيقات  وتعميم  للللللجللودة 

ال�شناعية الرابعة.
�لللشلللبلللاب هيئة  نلللظلللم جمللللللل�لللس  كلللملللا 
كللهللربللاء وملليللاه دبللي زيلللارة ح�شرية 
اإك�شبو  لأجنحة  الأول  العر�س  اإىل 

دبي.  2020
املعيارية  املللقللارنللة  زيلللارات  اإطلللار  ويف 
رفيع  وفللللللللللداً  امللللجللللللل�لللس  ا�لللشلللتلللقلللبلللل 
الحتادية  املللوؤ�للشلل�للشللة  مللن  امللل�للشللتللوى 
املوؤ�ش�شة  لل�شباب برئا�شة مدير عام 
الحتلللاديلللة لللللل�للشللبللاب ووفللللد جمل�س 
ووفداً  اخليمة  راأ�لللس  �شرطة  �شباب 

من جمارك دبي واآخر من مطارات 
"يوم  حملة  يف  املجل�س  و�شارك  دبي 
اليوم  ومللللبللللادرة  العاملي"  اللل�للشللحللة 
بتعميم  وقام  الثقايف  للتنوع  العاملي 
كتيب جمل�س �شباب الهيئة للف�شول 

الأربعة.
الهيئة ومركز  �شباب  ونظم جمل�س 
جل�شات  للللللهلليللئللة  اللللتلللابلللع  البلللتلللكلللار 
تعريفية وتوعوية يف مراكز ال�شباب 
التابعة للموؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
ودبللي وعجمان  اأبوظبي  مللن  كللٍل  يف 
وراأ�لللللس اخللليللمللة. و�للشلللللطللت اجلولة 
الطاقة  علللللى  اللل�للشللوء  الللتللعللريللفلليللة 
م�شاريع  واأبلللرز  وتقنياتها  النظيفة 
املجال ومنها جمّمع  الهيئة يف هذا 
للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
على  اجلولة  ركللزت  كما  ال�شم�شية. 
اأفلل�للشللل ممللار�للشللات وجتلللارب جمل�س 
لتعزيز  الهادفة  الهيئة  يف  ال�شباب 
م�شاهمة موظفي وموظفات الهيئة 
تللنللافلل�للشلليللة دولة  تللعللزيللز  اللل�للشللبللاب يف 
الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف 

املجالت.
و�شمن فعاليات "اأ�شبوع هيئة كهرباء 
وملليللاه دبللي لابتكار" وتللزامللنللاً مع 
تبتكر"  "الإمارات  الوطني  احلللدث 
منتدى  الهيئة  �شباب  جمل�س  نظم 
"لنبتكر" للعام الثاين على التوايل 
املبتكرين  مللللن  نللخللبللة  مبللل�لللشلللاركلللة 
ال�شباب  الإمللللاراتلللليللللني  واللللعلللللللملللاء 

وموظفي الهيئة. وت�شمنت الفعالية 
الفرتا�شية  اجلل�شات  مللن  �شل�شلة 
والذكاء  وال�شتدامة  البتكار  حول 
املجل�س  نظم  كذلك  ال�شطناعي. 
اأجل املجتمع"  "ال�شباب من  فعالية 
الفللرتا�للشلليللة لللرفللع ملل�للشللتللوى وعي 
دبللللي حول  الللتللعللللليللمللي يف  اللللقلللطلللاع 
اأهمية ال�شتدامة وتر�شيد ا�شتهاك 
الللكللهللربللاء واملللليلللاه واملللحللافللظللة على 
املوارد الطبيعية. وا�شتملت الفعالية 
على �شل�شة من العرو�س التقدميية 

الهيئة  واأعلل�للشللاء  مبلل�للشللاركللة طلللاب 
خم�س  يف  والإداريلللللللللة  الللتللدريلل�للشلليللة 

مدار�س حكومية وخا�شة يف دبي.
الثانية  الن�شخة  املجل�س  اأطلق  كما 
من مبادرة "�شبابنا فخرنا" لت�شليط 
ال�شوء على املوظفني ال�شباب ممن 
بلللارزة خال  اإجنلللازات  لديهم  كانت 
كانت  19" �شواء  "كوفيد-  جائحة 
هذه الإجنازات متعلقة مبهام العمل 
اأو  اأو التطوعية يف الهيئة  الر�شمية 
خارجها. على هام�س الدورة الثالثة 
تكنولوجيا  معر�س  من  والع�شرين 
"ويتيك�س"  والبيئة  والطاقة  املياه 
ودبي للطاقة ال�شم�شية التي نظمتها 
الهيئة يف موقع اإك�شبو 2020 دبي 
نللظللم جمللللل�للس �للشللبللاب الللهلليللئللة حلقة 
�شبابية حتت عنوان "ما الذي ميكن 
فعله لدفع الأجندة العاملية احلالية 
�شبابية  املناخي؟" ومناظرة  للتغر 
حملت عنوان " هل ميكن اأن ترتاجع 
وناق�شت  املناخي؟".  الللتللغللر  اآثللللار 
املعر�س  خللللال  املللجللللل�للس  فللعللاللليللات 
اأهداف  دعللم  يف  ال�شباب  دور  اأهمية 
حلول  وابللتللكللار  امللل�للشللتللدامللة  التنمية 
خ�شراء ت�شمن حتقيق التوازن بني 
املوارد  وا�شتدامة  القت�شادي  النمو 

الطبيعية والبيئية.

اأجمل �ستاء يف العامل تنع�س عرو�س اخليل العربي يف مهرجان ال�سيخ زايد

جمل�س �سباب كهرباء دبي ميد ج�سور التوا�سل البناء لرت�سيخ اإ�سراك ال�سباب يف �سناعة امل�ستقبل امل�ستدام
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تغيري ا�صـم / بخيته يا�صر طالب عي�صه العامري 
تقدمت املواطنة )بخيته يا�شر طالب عي�شه العامري( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات 

بتغير ا�شمها من )بخيته( اىل)رمي(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خال 

العان ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
قا�صي تركات الدائرة الثالثة  
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عربي ودويل

اإن رئي�س احلكومة �شيكون من املنطقة الغربية، والتزكيات املطلوبة ِمن 
ِمن  حُمللّذًرا  النتخابية،  الدوائر  ولي�س  القاعة  من  �شتكون  املر�شحني 

العتماد على مبداأ املحا�ش�شة املناطقية يف الت�شكيل الوزاري.
ونللفللى الللنللائللب جللريللل الللللزوي، يف تلل�للشللريللٍح لللله، اأن ُيلل�للشللارك مللا ي�شمى 
باملجل�س الأعلى للدولة يف ليبيا، الذي يقوده الإخواين خالد امل�شري، 
يف امل�شاورات حول ت�شكيل احلكومة، قائًا اإّن هذا الأمر ُح�ِشم يف جل�شة 

النواب ال�شابقة.
م�شاركة  عدم  على  الثاثاء،  جل�شة  يف  الليبي  الرملان  اأع�شاء  و�شّوت 
له  ما ُي�شّمى بل”جمل�س الدولة” يف اختيار احلكومة اجلديدة بعد تن�شّ
التفاق  اإىل  ال�شخرات، وو�شوًل  باتفاق  بدًءا  ال�شابقة،  التزاماته  من 
الذي تو�شل اإليه ملتقى احلوار ال�شيا�شي الليبي يف تون�س وجنيف، ومل 

التي ت�شيطر امليلي�شيات التابعة للتنظيم الإخوان الإرهابي على الكثر 
ا�شتمّرت يف  اأّن حكومة الوحدة الوطنية  اإل  من موؤ�ش�شاتها ومرافقها، 
عملها بطرابل�س. كذلك �شّدد اأبو �شعيدة على اأن من اأولويات اأي حكومة 

قادمة توحيد اجلي�س.
الهادي،  عمران  الدكتور  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  يف  املخت�ّس  يراه  ما  ووفق 
الللوزراء، يتوّلون  اأن ي�شّكل حكومة بعدٍد حمدوٍد من  فاإّن على الرملان 

حقائب اخلارجية والدفاع والأمن والقت�شاد والعدل.
وبنيَّ الهادي لل”�شكاي نيوز عربية” اأن حالة الباد حاليًّا تفر�س عدم 
و�شع ا�شرتاتيجيات حكومية اأو م�شاريع طويلة الأمد، �شواء يف التعليم 
ّحة اأو املرافق وغرها، بل على احلكومة الرّتكيز على اإدارة هذه  اأو ال�شّ

املرافق بال�شكل الذي هي عليه وعدم التو�شع يف الإنفاق.

•• طرابل�س-وكاالت

ي�شتعّد جمل�س النواب الليبي لت�شكيل حكومة تكنوقراط م�شغرة مبهام 
الرئا�شية  النتخابات  اإجللراء  اأمللام  العراقيل  اإزالللة  راأ�شها  معدودة، على 
الرت�شح  اأوراق  تللقللّدم  هللذا الجتلللاه لعقد جل�شة  داعللًيللا يف  والللرملللانلليللة، 

للحكومة مبقر الرملان يف مدينة طرق.
الرت�ّشح  بللاب  فتح  بعد  فللاإّنلله  ال�شغر  الللهللادي  النائب  ت�شريح  وح�شب 
بيومني اأو ثاثة �شيتم اختيار رئي�س احلكومة، و�شيمهله الرملان 15 

يوًما لت�شكيل احلكومة.
وتلللواللللت تلل�للشللريللحللات اللللنلللواب حلللول �للشللروط اخللتلليللار رئلليلل�للس احلكومة 
“في�شبوك”،  اأوحيدة يف تدوينة عر  النائب جريل  ومهامها، فيقول 

يعرتف بنتائج النتخابات الرملانية التي عقدت 2014، كما كان �شبًبا 
يف عدم عقد النتخابات التي كانت مقررة 24 دي�شمر املن�شرم؛ حيث 

هّدد با�شتخدام العنف اإن م�شت دون “توافق” معه حول املر�شحني.
اأي  جنللاح  �للشللروط  فلللاإّن  �شعيدة،  اأبللو  عمر  ال�شيا�شي  املحلل  تقدير  ويف 
حكومة الفرتة احلالية هي تقلي�س مهامها وحتديد اأولوياتها، خا�شًة 

ما يتعلق بالو�شول اإىل النتخابات.
واأ�شاف ملوقع “�شكاي نيوز عربية” اأن ِمن اأهم الأعمال التي يجب اأن 
احلكومة  فيها  ف�شلت  التي  النقاط  هو  قادمة  حكومة  اأي  عليها  ترّكز 
احلالية، ومنها مكان ممار�شة احلكومة لعملها، فاإّن ظلت يف طرابل�س 
متار�س  بلللاأن  اقللللرتاح  ُعللر�للس  اأن  و�للشللبللق  اللل�للشللغللوط.  لنف�س  �شتتعّر�س 
احلكومة مهامها ِمن مدينة �شرت يف و�شط ليبيا، بعيًدا عن العا�شمة 

�سروط جناح احلكومة الليبية اجلديدة.. م�سغرة وتكنوقراط

اخلمي�س  �شّرح   
وزير دفاع لتفيا 
اأرتي�س بابريك�س 
مع  ملللقلللابلللللللة  يف 

�شقطت  واإذا  مللليلللل،  انلللللد  جلللللللوب 
... �شيكون  املللام رو�للشلليللا  اأوكللرانلليللا 
الللدور علينا بعد ذلللك، فهذا جلّي 

جدا ».
واإ�شتونيا،  وللليللتللوانلليللا  لتللفلليللا  يف    
ال�شرقي  ال�شاحل  على  تقع  وكلها 
مناورات  اأيقظت  البلطيق،  لبحر 

مو�شكو ذكريات موؤملة.
مرة  لأول  اللللللدول  هللللذه  احلللُتلللّللللت   

رو�شيا  قللبللل  مللن 
الللللللللعللللللللهللللللللد  يف 
الإملللللراطلللللوري، 
وحللللللللل�لللللللللشلللللللللللللللللللت 
ا�شتقالها  علللللى  وجللليلللزة  للللفلللرتة 
اأن  قبل  العامليتني،  احلللربللني  بللني 
عام  ال�شوفياتي  العلم  حتللت  تعود 

 .1940
رو�شيا  حتللللللللاول  قلللللللللرون،  “منذ 
اللل�للشلليللطللرة علللللى جلللرانلللهلللا، وهذا 
دول  امل�شاألة يف  �شبب ح�شا�شّية  هو 
البلطيق: ل نريد اأن يعيد التاريخ 
هلللرت،  ملللارتلللن  يلل�للشللر  نف�شه”، 

يف امللل�للشللتللقللبللل علللن تلللكلللرار ملللا �شبق 
تيبو  ي�شر  املللا�للشللي،  يف  فعلته  ان 
فلللويللليللله، اللللبلللاحلللث املللتللخلل�للشلل�للس يف 
دول البلطيق يف موؤ�ش�شة البحوث 
ربت  �شُ واإذا  ال�لللشلللرتاتللليلللجللليلللة، 
�شمانتهم  فللاإن  الناتو،  م�شداقية 
�شيتعر�س  للللللاأملللللن  اللللنلللهلللائللليلللة 
وكعامة على اأهميته،  للخطر”.  
فاإن الن�شمام اإىل احللف الأطل�شي 
نللادر يف  اإجماع داخلي  هو مو�شوع 
هذه البلدان الثاثة، مبا يف ذلك 
الأكرث  ال�شيا�شية  الأحلللللزاب  بللني 
تلل�للشللكلليللًكللا يف الحتللللللاد الأوروبللللللللي، 

وت�شكيًكا يف الوليات املتحدة.
الفاترين...  احللللللفللاء  وللليللحللذر     
لتفيا  دفللللللللاع  وزيللللللللر  يللللللللرتدد  مل 
مقابلة  اأملانيا يف  اخلمي�س يف جلد 

الباحث الإ�شتوين يف املركز الدويل 
للدفاع والأمن يف تالني. 

و�سول تعزيزات ع�سكرية
   منذ بدء الت�شعيد على احلدود 
البلطيق،  دول  اأن  بدا  الأوكرانية، 
الأعللل�لللشلللاء يف الحتلللللاد الأوروبللللللي، 
خا�س  ب�شكل  حازًما  موقًفا  تتخذ 
وطالبت  مبللو�للشللكللو،  يللتللعلللللق  فلليللمللا 
حلفائها  مللن  ع�شكرية  بتعزيزات 
الللغللربلليللني. وهلللكلللذا، و�للشلللللت اأربلللع 
طلللائلللرات مللقللاتلللللة دمنلللاركللليلللة من 
 28 اجلمعة،  يللوم  اف-16  طللراز 
بيوم،  وقبلها  ليتوانيا.  اىل  يناير 
اأمريكية  طللللائللللرات  �لللشلللت  طللللللارت 
اإ�شتونيا،  اإىل  اف-15  طلللراز  مللن 
للم�شاركة يف التدريبات الع�شكرية 

كاأحد  الكرملني  بلله  طللالللب  اللللذي 
احتجاًجا  الت�شعيد،  وقف  �شروط 
�شديًدا. وقد حذرت رئي�شة الوزراء 
خطاب  يف  كال�س  كاجا  الإ�شتونية 
بللرملللانللهللا يف مللنللتلل�للشللف �شهر  اأملللللام 
اتفاق  اأي  على  نوافق  “لن  يناير: 
�للشلللللًبللا على  يلللوؤثلللر  اأن  �لللشلللاأنللله  ملللن 
الدفاع  يللقللو�للس  اأو  اإ�للشللتللونلليللا  اأملللن 
وعلى  الناتو”.  حللف  اجلللمللاعللي 
العك�س من ذلك، دعت اإىل “امل�شي 
اأكللللرث مللن اأي وقت  قلللدًملللا، اللليللوم 
ملل�للشللى، لأنللله ل جملللال للخطاأ يف 

الدفاع والردع«.
   »اإن �شم �شبه جزيرة القرم عام 
2014 كان مبثابة �شدمة لدول 
�شبب  لديها  لي�س  التي  البلطيق، 
�شتمتنع  رو�لللشللليلللا  بلللللاأن  لللاعللتللقللاد 

املقبلة.     الللقللللليلللللة  الأ�للشللهللر  خلللال 
امللللا�لللشلللي،  الأ�للللشللللبللللوع  نلللهلللايلللة  ويف 
للا عن  اأعلللللنللت الللللدول الللثللاث اأيلل�للشً
امل�شادة  جافلني  �للشللواريللخ  اإر�للشللال 
�شتينجر  و�للللشللللواريللللخ  للللللللدبلللابلللات 
بعد  اإىل كييف،  امل�شادة للطائرات 
وا�شنطن.  موافقة  على  احل�شول 
قللللدرة  �للشللتللعللزز  املللل�لللشلللاعلللدة  “هذه 
اأرا�شيها  الدفاع عن  اأوكرانيا على 
و�للشللكللانللهللا يف حلللال حلللدوث عدوان 
رو�شي”، ا�شارت هذه الدول يف بيان 
التاريخ،  اإىل  “وبالنظر  م�شرتك. 
ولتفيا  اإ�شتونيا  على  ال�شهل  من 
وليتوانيا اأن تتماهى مع اأوكرانيا، 
لنا،  بالن�شبة  هللرت،  مارتن  يتابع 
مل يختف التهديد الرو�شي اأبًدا«.    
املت�شورة  ال�شيناريوهات  بني  من 

يف دول البلطيق، يبدو اأن الهجوم 
�شوالكي”  “فجوة  على  الللرو�للشللي 
يثر القلق ب�شكل خا�س. ميتد هذا 
املللمللر اللللري املللعللروف جلليللًدا لدى 
على  الع�شكريني،  ال�شرتاتيجيني 
م�شافة حوايل 100 كيلومرت على 
طول احلدود امل�شرتكة بني بولندا 
امتداد  علللللى  وميلللتلللد  وللليللتللوانلليللا، 
كالينينغراد  وجلليللب  بلليللارو�للشلليللا 
وغزو  الت�شليح.  �للشللديللد  الللرو�للشللي 
ويعزل،  �للشلليللقللطللع  املللنللطللقللة  هللللذه 
بحكم الأمر الواقع، دول البلطيق 

الثاث عن حلفائها الغربيني.

الن�تو “ك�سم�ن نه�ئي لالأمن«
ان�شحاب  اأثلللار  ال�شياق،  هللذا     ويف 
ال�شرقية،  اأوروبللللللللللا  مللللن  اللللنلللاتلللو 

تاميز،  فللايللنللنلل�للشللال  �للشللحلليللفللة  ملللع 
معترا اأن تردد برلني يف مواجهة 
الأزمة الأوكرانية يقو�س الوحدة 
اأمللام مو�شكو. ومن بني  الأوروبية 
القدرة  “عدم  الأخللللرى،  الأ�للشللبللاب 
غر الأخاقية” لاأملان على منح 
ت�شلم  حتى  لإ�شتونيا  موافقتهم 
لأوكرانيا مدافع الهاوتزر امل�شنعة 
ذلللك، عار�شت دول  اأملانيا. قبل  يف 
طويلة  فللرتة  منذ  ا  اأي�شً البلطيق 
بناء خط اأنابيب الغاز نورد �شرتمي 
باأملانيا  رو�للشلليللا  يللربللط  -اللللللذي   2
من  -حملللذرة  البلطيق  بحر  عللر 
اأوروبللا املتزايد للغاز  خطر ارتهان 
الوليات  حللللذرت  وقلللد  اللللرو�لللشلللي. 
اأنه  الأربلللعلللاء، مللن  املللتللحللدة، م�شاء 
ما  بللطللريللقللة  رو�للشلليللا  قللامللت  “اإذا 
نورد  حظر  ف�شيتم  اأوكرانيا،  بغزو 
برلني  ووافلللقلللت   ...”2 �لللشلللرتمي 

اأخًرا على مراجعة ن�شختها.

الأزمة يف اأوكراني�:

دول البلطيق، تخاف اأن تكون الوجبة الرو�سية الثانية...!
حتث هذه الدول الثالث الأع�س�ء يف الحت�د الأوروبي حلف�ءه� على التعبئة

حتليل اخب�ري

وزير دفاع لتفيا، اأرتي�س بابريك�س يدين تردد برلني يف مواجهة الأزمة الأوكرانيةرئي�شة الوزراء الإ�شتونية كاجا كال�س حتذر

•• الفجر -بول فريونيك –ترجمة خرية ال�شيباين
ــدول  ال ــذه  ه البلطيق!  دول  يف  عــ�ّمــة  ـــوارئ  ط    
ح�سن  يف   � اأي�سً ك�نت  التي  ال�سم�لية,  الأوروبــيــة 
التي  الرو�سية  القوات  ب�أعني قلقة  مو�سكو, تراقب 
الأ�س�بيع  يف  اأوكراني�  مع  احلــدود  على  احت�سدت 
نف�سه�,  جتــد  اأن  مــن  ــوف  اخل وال�سبب,  الأخـــرة. 
بدوره�, على ق�ئمة العمالق الرو�سي. “اإذا ف�سلن� يف 
الرد ب�سكل من��سب على بوتني يف اأوكراني�, ف�سيف�سر 
الكرملني هذا على اأنه عالمة �سعف و�سي�سجع فقط 

على املزيد من العدوان..

خماوف من ان ميتد احلريق اىل دول اجلوارجنود ليتوانيون من كتيبة امللك ميندوغا�س هو�شار اأثناء تدريب على الرماية

يعيد �سبح هجوم رو�سي على اأوكرانيا ذكريات موؤملة يف لتفيا وليتوانيا واإ�ستونيا

ل النتخابات اللبنانية؟ بعد ان�سحاب احلريري.. هل تتاأجَّ
•• بريوت-وكاالت

ت�شود حالة ِمن الرتّقب يف الأو�شاط اللبنانية عن م�شر النتخابات املقررة يف 
ًة بعد اإعان رئي�س الوزراء الأ�شبق، �شعد احلريري، ان�شحابه  مايو املقبل، خا�شّ
ِمن احلياة ال�شيا�شية، ورغم تاأكيد رئي�س الباد، مي�شال عون، اأّنه ل عائق من 

اإمتامها، اإل اأّن حُمّللني اعتروا اأن تاأجيلها وارد بقوة.
كان احلريري اأعلن تعليق عمله باحلياة ال�شيا�شية ودعوة كتلته يف تيار املُ�شتقبل 
لّتخاذ اخلطوة نف�شها وعدم الرت�ّشح لانتخابات النيابّية اأو عدم التقّدم باأي 

تر�شيحات ِمن تيار امل�شتقبل اأو با�شم التيار.

النتخ�ب�ت لن تتم
جديًدا  عامًا  هناك  اإن  قال  عاكوم،  فادي  اللبناين،  ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب 
دخل على اخلط ال�شيا�شي وهو رجل الأعمال بهاء احلريري، واإذا ا�شتطاع خال 
على  املللوجللودة  ال�شيا�شية  الأطلللراف  باقي  اإقللنللاع  املقبلة  الثاثة  اأو  الأ�شبوعني 
يحُدث  مل  واإن  النتخابات  �شتتم  ال�ّشّنة  املنتخبني  اأ�شوات  يجمع  بللاأن  ال�شاحة 
اأّنه  “�شكاي نيوز عربية”،  �شيتم تاأجيلها. واأ�شاف عاكوم، يف ت�شريحات ملوقع 
“ح�شب اتفاق الطائف فاإّن هناك اأمًرا ُي�شّمى ميثاقية؛ مبعنى اأّن ُكّل طائفٍة لها 
حزب �شيا�شي اأ�شا�شي مُيّثلها يجب اأن يكون موجوًدا حتى يكون الكل موجوًدا يف 

اأي قراٍر اأو انتخابات اأو مو�شوع جماعي«.

النتخابات  تاأجيل  يعني  كللان  احلللريللري  �شعد  ان�شحاب  “قرار  اأّن  اإىل  واأ�للشللار 
لكن دخول بهاء مع املّد الرتكي يف لبنان �شارت الأمللور حتتاج اإىل اإعللادة نظر 
لفًتا اإىل اأنه “ل ميتلك قاعدة  بانتظار ما �شيقدر عليه خال الفرتة املقبلة”، 
�شعبّية و�شيعتمد على النت�شار الرتكي، وهو رغم اأنه كبر لكنه حمدود خ�شية 
الإعان عن التبعية الرتكية وخوًفا من خ�شارة قوى اإقليمية اأخرى ل جتمعها 
طويلة«.  لفرتة  النتخابات  تاأجيل  �شيتم  وبالتايل  اأنللقللرة،  مع  جّيدة  عاقات 
وحول املُ�شتفيدين، قال اإن تاأجيل النتخابات ياأتي يف �شالح حزب اهلل والرئي�س 
تتاأّجل  عندما  لأّنلله  با�شيل،  جللران  احلللر  الوطني  التيار  ورئي�س  عللون  مي�شال 
ا  واأي�شً الت�شريعية  الللقللرارات  ونف�س  النيابية  الكتل  نف�س  �شتظّل  النتخابات 
اإذ  الرملانية  انعقاد  دون  رئا�شّية  انتخابات  الرئا�شية، فا  النتخابات  �شتتاأّجل 
اإّن َمن ينتخب الرئي�س اجلديد هو املجل�س الّنيابي ولي�س ال�ّشعب ُمبا�َشَرة. وعن 
“يتوّقف على حتالفات جديدة  اإّنلله  قللال  قللراره،  عللدول احلريري عن  اإمكانّية 
اإًذا كّل  العمل ال�شيا�شي ومل يعتزل،  “عّلق”  اإقليمي وعربي قوي كونه  اأو دعم 
اإّن  �س يف ال�شوؤون الدولية، �شمر الكا�شف، قال  �شيء وارد«. الأكادميي املُتخ�شّ
قرار احلريري بالن�شحاب من احلياة ال�شيا�شية كان ُمفاجًئا واأربك اجلميع يف 
لبنان، وتاأجيل النتخابات وارد. واأ�شاف الكا�شف، يف ت�شريحات لل”�شكاي نيوز 
اأن هناك حُماولت �ُشّنّية لإنقاذ النتخابات واإمتامها خ�شية تداعيات  عربية”، 
ذلك على الباد التي باتت على حافة الهاوية، وهو ما عّر عنه رئي�س احلكومة 
جنيب ميقاتي حيث اأّكد اأّن ل دعوة اإىل مقاطعة هذه النتخابات. واأ�شار اإىل اأّن 

اأبرز َمطالب  اإّن  اإذ  اإىل جانب دعم �شعبي  هناك دعًما دوليًّا لإمتام النتخابات 
مبّكرة  نيابية  انتخابات  واإجللللراء  ُم�شتقّلة  حكومة  كانت  ت�شرين  احتجاجات 

وتنفيذ الإ�شاحات وحما�شبة الفا�شدين.

ُمغ�زلة ال�ّسّنة
زيارًة  اللبناين  الرئي�س  اأجرى  الباد،  ال�ّشّنّية يف  الطائفة  ملغازلة  ويف حماولٍة 

مفاجئًة ملقر دار الفتوى يف بروت للتاأكيد على دورها يف وحدة الباد.
الرملانية  النتخابات  لتاأجيل  �شبًبا  يللرى  ل  اإنلله  عللون  قللال  ال�شنة،  بيت  وِمللن 
املقّرر اإجراوؤها يف مايو املقبل، بعد اإعان رئي�س الوزراء الأ�شبق �شعد احلريري 

مقاطعتها وان�شحابه من احلياة ال�شيا�شية.
الدور  “اأهمّية  دريللللان،  اللطيف  عبد  ال�شيخ  للمفتي،  اأّكلللد  اأّنللله  عللون  واأو�للشللح 
وتنّوعه  لبنان  وحللدة  على  املحافظة  يف  الكرمية  ال�ّشّنّية  الطائفة  تلعبه  الللذي 
ال�شيا�شي، وعلى امل�شاركة مع �شائر مكونات لبنان يف احلياة الوطنية وال�شيا�شية 

وال�شتحقاقات التي تر�شم م�شتقبل لبنان واأبنائه«.
 واأ�شاف: “�شمعنا اأّن هناك ُمقاطعًة لدى الطائفة ال�شّنّية، وهذا ما ل نريده، 
للتوازن،  اخللتللاٍل  اأّي  ح�شول  لعدم  ال�شيا�شية  احلياة  ِمللن  تخرج  اأن  نريد  ول 
الوطنية وال�شيا�شية وال�شتحقاقات  املكونات باحلياة  �شائر  ُم�شاركة  املُهّم  فِمن 
تتم  حتى  التح�شرات  ُكللّل  اأجنزنا  نحن  واأبنائه..  لبنان  م�شتقبل  تر�شم  التي 

النتخابات يف اأوقاتها املعّينة«.

حماكمة زعيمة ميامنار 
املخلوعة بتزوير النتخابات

•• رانغون-رويرتز

حماكمة  �شتبداأ  ميامنار  يف  حمكمة  اإن  الثنني  اأم�س  مطلع  م�شدر  قللال 
الزعيمة املخلوعة اأوجن �شان �شو ت�شي يوم 14 فراير- �شباط يف اتهامات 
بتزوير النتخابات بعد اتهامها بالتاأثر على انتخابات عام 2020 للفوز 

بفرتة ولية ثانية.
وقال امل�شدر، الذي طلب عدم الك�شف عن هويته ب�شبب ح�شا�شية املو�شوع، 
اإن �شو ت�شي )76 عاما( احلائزة على جائزة نوبل لل�شام متهمة بالتاأثر 
ال�شابق وحليفها  الرئي�س  اللجنة النتخابية وقت القللرتاع، ويواجه  على 

وين مينت وع�شو جمل�س الوزراء ال�شابق مني ثو التهام نف�شه.
ويواجه الثاثة اأحكاما بال�شجن ثاث �شنوات وغرامة اإذا ثبتت اإدانتهم. 
اأخرى من الدعاوى الق�شائية املرفوعة �شد  اإىل جمموعة  وي�شاف ذلك 

�شو ت�شي ت�شل الأحكام الق�شوى املجمعة فيها لأكرث من مئة عام.
�شباط من  الأول من فراير  انقاب  �شاعات من  قبل  ت�شي  �شو  واعُتقلت 
التهامات  اإن  احلللاكللم  الع�شكري  املجل�س  منتقدو  ويللقللول  املللا�للشللي  الللعللام 

املوجهة اإليها ملفقة ل�شمان عدم عودتها للحياة ال�شيا�شية.
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عربي ودويل

 اأعلن الحتاد الإفريقي اأم�س الثنني اأنه عّلق ع�شوية بوركينا فا�شو 
ردا على انقاب 24 كانون الثاين-يناير الذي اأطاح بالرئي�س رو�س 

مارك كري�شتيان كابوري.
واأعلن “جمل�س ال�شام والأمن” التابع للتكتل املكون من 15 بلدا 
على تويرت اأنه �شّوت “ل�شالح تعليق م�شاركة بوركينا فا�شو يف كافة 
اأن�شطة الحتاد الإفريقي اإىل حني اإعادة النظام الد�شتوري يف الباد 
ب�شكل فاعل«. وكان مت تعليق ع�شوية بوركينا فا�شو اجلمعة يف هيئات 
املجموعة القت�شادية لدول غرب افريقيا على غرار دولتني اأخريني 

�شهدتا يف الآونة الأخرة انقابا ع�شكريا، غينيا ومايل.
وينتظر و�شول وفد من وزراء خارجية املجموعة القت�شادية لدول 
املجل�س  اأعلل�للشللاء  مللع  �شيجتمع  حيث  واغللادوغللو  اىل  افريقيا  غللرب 

الع�شكري احلاكم منذ اأ�شبوع.
يف  اأكلللرا،  يف  �شباط-فراير   3 يف  جللديللدة  قمة  املجموعة  و�شتعقد 
هذا  يف  جمللددا  الو�شع  تقييم  بهدف  املنطقة،  دول  روؤ�للشللاء  ح�شور 
الللثللاين- كللانللون   24 يف  ال�شلطة  على  الع�شكريون  ا�شتوىل  البلد. 
يناير وو�شعوا الرئي�س رو�س مارك كري�شتيان كابوري قيد الإقامة 
اجلرية. ي�شاف النقاب اإىل ال�شطرابات التي ت�شهدها بوركينا 
ا�شتقالها عن  منذ  ا�شتقرار مزمنا  عانت عدم  التي  الدولة  فا�شو، 

فرن�شا عام 1960.

 
اأعلنت جمموعة معنية ب�شوؤون املرا�شلني الأجانب يف ال�شني  اأم�س 
يف البلد  “عقبات غر م�شبوقة”  اأن ال�شحفيني يواجهون  الثنني 
وحمات  بحّقهم  قانونية  بلللاإجلللراءات  بتهديدات  تتمثل  الآ�للشلليللوي 
ال�شلطات  اأعدادهم مع طرد  الإنرتنت فيما ترتاجع  مناه�شة على 
الأجانب  املرا�شلني  لل”نادي  ال�شنوي  التقرير  يف  وجاء  منهم.  لعدد 
اأو  ق�شائية”  دعلللاوى  �شل�شلة  على  “ت�شّجع  بكني  اأن  ال�شني”  يف 
التهديد باّتخاذ اإجراءات قانونية �شد ال�شحافيني الأجانب، والتي 
تقّدم �شدهم عادة بعد وقت طويل من موافقة امل�شادر على اإجراء 
بكني  يف  “اإيكونوم�شت”  �شحيفة  مكتب  مللديللر  واأفللللاد  مللقللابللات. 
ديفيد ريني يف التقرير اأن “م�شهد املخاطر يتغّر حاليا بطرق غر 
الإخبارية حتذيرات  املنظمات  تواجه  التحديد،  معهودة. على وجه 
اأو  قانونية  لعقوبات  تعّر�شها  قد  لاأخبار  تغطيتها  اأن طريقة  من 
اأو حتقيقات مرتبطة بالأمن القومي، وهو  دعاوى ق�شائية مدنية 
الو�شائل  يف  “مقلقا”  تبدل  ميّثل  ذلللك  اأن  اإىل  واأ�للشللار  الأخللطللر«. 
ال�شابقة لل�شيطرة على و�شائل الإعام، والتي كانت تتمّثل بحرمانها 
من تلقي دعوات لتغطية اأحداث مثا اأو مواجهة م�شاكل يف اإ�شدار 

البطاقات ال�شحافية اأو التاأ�شرات. 

الذي قب�شت عليه  17 عاماً،  املراهق،  اأن  الأملانية  ال�شلطات  اأعلنت 
ال�شبت، يف هانوفر م�شتبه يف اإعداده لهجوم اإرهابي.

اأن املراهق متهم  اأم�س الثنني،  واأعلن الدعللاء العام يف دو�شلدورف 
باحل�شول على تدريبات لتنفيذ الهجوم.

وحتقق ال�شلطات �شد املراهق بتهمة ال�شتباه يف الإعداد لعمل عنف 
خطر ي�شكل خطراً على الدولة، وقب�شت عليه ب�شكل موؤقت.

وب�شبب ال�شتباه يف وجود متفجرات فت�شت ال�شرطة الحتادية اأم�س 
الأول قطاراً يف فون�شتورف قرب هانوفر وا�شتعانت بكاب بولي�شية 
نحو  لانتظار  راكللب   100 حللوايل  وا�شطر  متفجرات،  عللن  بحثاً 
�شاعة يف املحطة م�شاء اأول اأول اأم�س، وقال متحدث با�شم ال�شلطات 

اأم�س اإنه “مل يكن هناك خطر على القطار اأو امل�شافرين«.

عوا�شم

اأدي�ص اأبابا

بكني

برلني

  طالبان قتلت 100  من اأفراد 
احلكومة والأمن ال�سابقني 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأفاد تقرير لاأمم املتحدة باأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا اأكرث من 100 
الذين  والأ�شخا�س  الأمللن  واأفللراد  ال�شابقني  الأفغانية  احلكومة  اأع�شاء  من 

عملوا مع القوات الدولية.
وي�شف التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س، النتقا�س ال�شديد من 
حقوق الإن�شان من جانب احلكام اجلدد يف اأفغان�شتان بالإ�شافة اإىل عمليات 

القتل ال�شيا�شي وتقييد حقوق املراأة واحلق بالحتجاج.
وقال الأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س يف التقرير “رغم اإعان 
وعّمن عملوا مع  الأمنّية  والقوى  �شابقني يف احلكومة  اأع�شاء  عام عن  عفو 
امل�شاعدة  لتقدمي  املتحدة  الأمم  بعثة  ا�شتمّرت  الدولية،  الع�شكرية  الللقللوات 
ق�شري  وخطف  قتل  عملّيات  عن  �شدقّية  ذات  مزاعم  بتلّقي  اأفغان�شتان  اإىل 

وانتهاكات اأخرى �شد هوؤلء الأفراد«.
اآب/اأغ�شط�س،   15 ا�شتولت طالبان على كابول يف  اأن  اإنه منذ  التقرير  وقال 
عمليات  عن  تقرير   100 من  اأكللرث  اأفغان�شتان  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  تلقت 
قتل تعترها ذات �شدقية. واأ�شار التقرير اإىل اأن اأكرث من ثلَثي عمليات القتل 
اأو  الواقع  الأمللر  �شلطات  ارتكبتها  الق�شاء  “اإعدامات خارج نطاق  كانت  هذه 
املرتبطني بها«. واأ�شاف التقرير اأن “املدافعني عن حقوق الإن�شان والعاملني 
يللتللعللر�للشللون لللاعللتللداء والللرتهلليللب وامل�شايقة  يف جملللال الإعلللللام مللا زالللللوا 
التقرير تفا�شيل عن  كما قدم  املعاملة والقتل”.  التع�شفي و�شوء  والعتقال 
حملة حكومية قمعية ت�شتهدف الحتجاجات ال�شلمية، ف�شًا عن عدم اإمكان 

ح�شول الن�شاء والفتيات على العمل والتعليم.
يف  اآخلللذ  برمته  واقللتلل�للشللادي  اجتماعي  “نظام  اإنللله  بللالللقللول  غوتري�س  وعلللللق 
طالبان  �شيطرة  ب�شبب  تفاقمت  اإن�شانية  كارثة  اأفغان�شتان  تواجه  الختفاء«. 
على ال�شلطة. ودفع ا�شتياء احلركة على احلكم الدول الغربية اإىل جتميد 
كانون  بالإجماع يف  قللرارا  الللدويل  المللن  وتبنى جمل�س  الدولية.  امل�شاعدات 
الأول-دي�شمر اقرتحته الوليات املتحدة من �شاأنه ت�شهيل امل�شاعدة الن�شانية 
لأفغان�شتان ملدة عام، يف ظل ال�شعوبات القت�شادية اجلمة التي يعانيها هذا 
التي  افغان�شتان  ازاء  املتحدة  لامم  اأوىل  خطوة  القرار  تبني  وي�شكل  البلد. 
يحكمها نظام طالبان منذ اآب-اغ�شط�س الفائت من دون اأن يعرتف به املجتمع 

الدويل حتى الآن.

هل تعزز اأزمة اأوكرانيا دعوة ماكرون لتاأ�سي�س جي�س اأوروبي؟

 جل�سة ملجل�س الأمن حول اأوكرانيا و�سط تلويح بعقوبات 

 كوريا ال�سمالية تطلق اأقوى �ساروخ لها منذ 2017 بريطانيا تتعّهد و�سع ت�سريع يتيح لها اإلغاء قوانني الحتاد الأوروبي 
•• �شيول-اأ ف ب

اأطلقت كوريا ال�شمالية اأقوى �شاروخ لها منذ العام 2017 
يف وقت تعتقد �شيول اأن بيونغ يانغ قد تنّفذ قريبا تهديدها 
با�شتئناف جتاربها النووية اأو اإطاق �شواريخ بال�شتية عابرة 
للقارات. وهذا الختبار هو ال�شابع الذي جتريه بيونغ يانغ 
منذ بللدايللة الللعللام. واآخلللر مللرة اأجلللرت كللوريللا ال�شمالية عددا 
كللبللرا مللن الللتللجللارب خلللال ملللدة زمللنلليللة قلل�للشللرة كللانللت يف 
ال�شمايل  انهيار املحادثات بني الزعيم الكوري  2019 بعد 
ترامب  دونللالللد  اآنلللذاك  الأمللركللي  والرئي�س  اأون  كيم جونغ 
اأطلقت  اأنها  ال�شمالية  كوريا  واأكلللدت   .»2021-2017“
ذكر  ح�شبما   ،12- هوا�شونغ  طللراز  مللن  بال�شتيا  �للشللاروخللا 

الإعام الر�شمي  اأم�س الثنني.

وا�شتبدال” القوانني الأوروبية التي مت الإبقاء عليها. واأفاد 
العنان  �شتطلق  اليوم  حددناها  التي  “اخلطط  اأن  بيان  يف 
باأنه  و�شت�شمن  بريك�شت  عن  الناجمة  للفوائد  اأكللر  ب�شكل 
بللاإمللكللان الأعللمللال التجارية اإنللفللاق املللزيللد مللن اأمللوالللهللا على 

ال�شتثمار والإبداع وخلق فر�س العمل«.
الو�شع  �شينهي  اجلديد  بريك�شت  حريات  “قانون  اأن  وذكللر 
اإطار  الأوروبلللي يف  قانون الحتللاد  به  الللذي يحظى  اخلا�س 
اإلغاء  اأو  تعديل  مللن  نتمكن  بلللاأن  وي�شمن  الللقللانللوين  عملنا 

قانون )و�شعه( الحتاد الأوروبي ب�شكل اأ�شهل م�شتقبا«.
وتعد اخلطوة �شمن �شل�شلة اإعانات مرتقبة من احلكومة 

يف جمالت رئي�شية.
اإياه بامل�شارعة يف  لكن معار�شني انتقدوا جون�شون متهمني 

و�شع خطط غر كاملة و�شيا�شات غر نا�شجة لك�شب الدعم 
اإليه  ال�شادرة  الدعوات  اأعقاب  املحافظ، يف  نللواب حزبه  من 
لا�شتقالة على خلفية تقارير عن ا�شت�شافة داونينغ �شرتيت 
حفات تخرق تدابر الإغاق التي فر�شت ملكافحة كوفيد 

وغر ذلك من الف�شائح التي طفت اإىل ال�شطح موؤخرا.
31 كانون الثاين- وغللادرت بريطانيا الحتللاد الأوروبللي يف 
قواعده  ملللعللظللم  الملللتلللثلللال  وا�للشلللللت  لللكللنللهللا   2020 يللنللايللر 
اتفاق  بللنللود  2021 مبللوجللب  الللعللام  وقللوانلليللنلله حتى مطلع 
ال�شوق  من  لحقا  ان�شحابها  من  الرغم  وعلى  الن�شحاب. 
اأبقت  للتكتل،  التابع  والحتللاد اجلمركي  املوحدة  الأوروبلليللة 
اأو  تغيرها  تعّهدت  لكنها  الأوروبلليللة  القوانني  من  العديد 

اإلغاءها كا على حدة بعد بريك�شت.

 ••لندن-اأ ف ب

الللوزراء الريطاين بوري�س جون�شون يف ذكرى  اأعلن رئي�س 
اأن حكومته  مرور عامني على دخول بريك�شت حّيز التنفيذ 
تتجه ل�شن قانون جديد يتيح للمملكة املتحدة تغير اأو اإلغاء 

قوانني الحتاد الأوروبي التي ما زالت قائمة.
ومن �شاأن “قانون حريات بريك�شت” اأن ي�شّهل تعديل و اإلغاء 
قوانني الحتاد الأوروبي التي “عفا عليها الزمن”، على حد 
تعبر جون�شون، والتي اأبقت لندن عليها كل”تدبر انتقايل” 

بعدما غادرت التكتل.
و�للشلليللكللون جللللزءا مملللا و�للشللفلله رئلليلل�للس اللللللللوزراء الريطاين 
“حتّركا كبرا يف خمتلف مكونات احلكومة لإ�شاح واإلغاء 

•• عوا�شم-وكاالت

فليت�شر  لكلية  الفخري  العميد  راأى 
جامعة  يف  والديبلوما�شية  للقانون 
جيم�س  املللتللقللاعللد  الأملللللرال  تافت�س 
�شمال  حلللللللف  اأن  �لللشلللتلللافلللريلللديللل�لللس 
املتحدة،  والللللللوليللللللات  الأطللللللل�لللشلللي، 
رق�شة  يف  انللللخللللرطللللت  ورو�لللللشللللليلللللا، 
من  مواقفها  وتتبادل  ديبلوما�شية، 

الهيكلية الأمنية الأوروبية.
جلليلل�للس احلر�س  يللحللتللل  الأثلللنلللاء،  ويف 
الللثللامللن، اللللوحلللدة الللعلل�للشللكللريللة التي 
الثانية  العاملية  احلللرب  منذ  اأقيمت 
اأوكرانيا،  يف  ملليللدانلليللة  خلللرة  وذات 
هجوم  اأي  لتنفيذ  مللتللقللدمللاً  مللوقللعللاً 

حمتمل.
حتى اليوم، متحورت غالبية احلركة 
حول الوليات املتحدة ورو�شيا، وهذه 
هي نية الرئي�س الرو�شي فادمير 
الت�شديد  اإىل  ي�شعى  الللللذي  بللوتللني 
وا�شنطن  بللني  املت�شاوي  املللوقللع  على 
ومو�شكو. مع ذلك، ي�شق الأوروبيون 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  بقيادة 

ماكرون طريقهم اإىل املحادثات، فما هي اأجندتهم؟

ب�نتظ�ر من يرفع ال�سم�عة
كتب �شتافريدي�س يف �شبكة بلومرغ اأن هرني كي�شنجر 
باأوروبا،  الت�شال  امل�شكلة يف حماولة  اإن  ذات مرة  قال 
للم�شاعدة من  املتحدة يف حاجة  الللوليللات  تكون  حني 
على  جتيب  مركزية  �شلطة  غياب  يف  تكمن  حلفائها، 

الت�شال.
تعاين  القت�شادية،  وقوتها  الكبر  �شكانها  عدد  ورغم 
القارة للتحرك اأمنياً ب�شبب تنوع ثقافاتها، وتاريخها، 

ولغاتها، واأهدافها يف ال�شيا�شة اخلارجية.
يتاألف حلف �شمال الأطل�شي ناتو من 28 دولة اأوروبية 
27 ع�شواً، ي�شغط كل  بينما ي�شم الحتللاد الأوروبللي 
منه على دوا�شات الدراجة الهوائية اجلماعية بدرجات 
خمتلفة من احلما�شة. ب�شكل متوقع، بداأ يظهر ذلك يف 

الأزمة الأوكرانية.

اإ�سرار فرن�سي
وكانت  هاتفيا،  وبوتني  ماكرون  حتادث  اجلمعة،  ويوم 
املوؤ�شرات على بع�س الختافات بني الوليات املتحدة 
الفرن�شيون على  امللل�للشللوؤولللون  اأ�للشللر  وا�للشللحللة.  واأوروبللللا 
اأن بللوتللني اأظللهللر ا�للشللتللعللداداً للليللكللون عللقللانلليللاً. حتدث 
ماكرون غالباً عن احلاجة اإىل �شيا�شة خارجية اأوروبية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الللدويل جل�شة  الأمللن  يعقد جمل�س 
على  بناء  الأوكللرانلليللة  الأزملللة  ب�شاأن 

مللع حلفائها يف  تكثف  الللتللي  املللتللحللدة  اللللوليلللات  طلللللب 
لثني مو�شكو عن غزو  الأطل�شي جهودها  �شمال  حلف 
عقوبات  لفر�س  وا�شنطن  ت�شتعد  وقللت  يف  اأوكللرانلليللا، 

جديدة على رو�شيا.
ليندا  املتحدة  الأمم  لدى  الأمركية  ال�شفرة  وقالت 
 100 مللن  “اأكرث  اإن  اأيللللام  قللبللل  تللومللا�للس-غللريللنللفلليلللللد 
الأوكرانية  احلللدود  على  منت�شرون  رو�شي  األف جندي 
لا�شتقرار  مزعزعة  اأخللرى  اأعمال  يف  ت�شارك  ورو�شيا 
لل�شلم  وا�شحا  تهديدا  ي�شكل  ما  اأوكللرانلليللا،  ت�شتهدف 

والأمن الدوليني ومليثاق الأمم املتحدة«.
وحلليللال الللتللهللديللد بللحلل�للشللول غللللزو، دعلللت كلليلليللف الأحلللد 
مو�شكو اإىل �شحب قّواتها املحت�شدة على طول احلدود 
كانت  اإذا  الغربّيني  احلللوار مع  البلدين وموا�شلة  بني 

ترغب “جّدًيا” بوقف ت�شعيد التوّتر.
من جهتهما لّوحت الوليات املتحدة وبريطانيا الأحد 

بفر�س عقوبات جديدة على رو�شيا.
ملحاولة  مواقفها  اإ�للشللدار  كّثفت  الللتللي  لللنللدن  واأعلللللنللت 
زيادة ال�شغط على مو�شكو، الأحد اأّنها ُتريد ا�شتهداف 

امل�شالح الرو�شّية “التي تهّم الكرملني مبا�شرًة«.
دميوقراطي  �لللشلللنلللاتلللوران  فللاأعلللللن  وا�للشللنللطللن،  يف  اأملللللا 
وجللمللهللوري اأّن الللكللونللغللر�للس علللللى و�للشللك الّتلللفلللاق على 
اقت�شادّية  عقوبات  فر�س  على  ين�ّس  قللانللون  م�شروع 
جديدة �شّد رو�شيا. ومن بني العقوبات املحتملة، ُتفّكر 
بعقوباتهما  ت�شتهدفا  باأن  املتحدة  والوليات  بريطانيا 
الرابط   ”2 “نورد �شرتمي  اأنبوب الغاز ال�شرتاتيجي 
اإمكانية  ا�شتهداف  اإىل  بالإ�شافة  واأملللانلليللا  رو�شيا  بللني 

الت�شعيد  خلف�س  الللطللاولللة  على  جللديللدة  اأفللكللار  ب�شع 
والتي قد تتج�شد يف حمادثات نورماندي املقبلة، اإذا مل 

تندلع حرب يف الأيام املقبلة.
والنهج متنا�شق مع جانب اآخر من ال�شيا�شة اخلارجية 
والأمنية الفرن�شية، التي تتبني مواقف م�شتقلة تقلل 
من اأهمية ناتو، ففي 1966، �شحب الرئي�س الفرن�شي 
�شارل ديغول فرن�شا ب�شكل موؤقت من الهيكل الع�شكري 

للتحالف.

جي�س كبر
لطاملا فكر ماكرون يف احلاجة اإىل جي�س اأوروبي دائم، 
وهو هدف يقع �شمن اإمكانات الدول الأوروبية الرثية 
اأعلى لقوات الناتو،  كما يوؤكد الكاتب. حني كان قائداً 
غالباً ما راأى �شتافريدي�س احللفاء الفرن�شيني الذين 
اأطل�شية،  اأقوياء يف كل مهمة  كانوا م�شاهمني عمليني 
يعملون بكد من اأجل �شم القوات الع�شكرية الأوروبية 
الللقللر�للشللنللة، ومناطق  مللكللافللحللة  مللهللمللات  اإىل  الأخلللللرى 
التوتر الأخرى مثل البلقان، وليبيا. ولتاأ�شي�س جي�س 
اأوروبي كبر ودائم بتوجيه من بروك�شل، �شتكون هناك 
حاجة اإىل موافقة اأملانيا، واإيطاليا، وبولندا، واجليو�س 

الأوروبية الكرى.
وب�شكل  غالباً،  الأمريكيون  امل�شوؤولون  ي�شتكي  بينما 
منا�شب، مللن اإخللفللاق احللللللفللاء الأوروبللليلللني يف نللاتللو يف 
%2 مللن حجم  يللبلللللغ  اإنلللفلللاق علل�للشللكللري  الللو�للشللول اإىل 

م�شتقلة، بينما متتعت فرن�شا تاريخياً بعاقات اأف�شل 
مع رو�شيا باملقارنة مع عاقات العديد من دول الناتو 
مع الأخرى، فالروابط بني باري�س ومو�شكو متتد اإىل 

القرن ال�شابع ع�شر.
يبدو اأن الفرن�شيني يعتقدون اأن الوليات املتحدة تبالغ 
احلدود  على  املخيمة  بوتني  قللوات  على  فعلها  ردة  يف 
يف  اأ�شدقاءه  اأن  اإىل  �شتافريدي�س  وي�شر  الأوكرانية. 
يركزون  الأمللريللكلليللني  اإن  يللقللولللون  الفرن�شي  اجللليلل�للس 
وال�شاحنات  واجللللنلللود،  اللللدبلللابلللات،  �للشللور  علللللى  كللثللراً 
اأ�شدقائه  كللام  على  يوافق  ل  الكاتب  لكن  الرو�شية. 

الفرن�شيني، ول املجتمع الأمني الأمريكي.
الأمللللان،  عك�س  على  اأنللله  �شتافريدي�س  ذكللر  ذللللك،  ومللع 
اإذا  رومانيا  اإىل  القوات  بع�س  نقل  الفرن�شيون  عر�س 

ت�شاعدت الأمور.

تن��سق 
الأمريكي  الللديللبلللللومللا�للشلليللني  املللنللتللديللني  علللللى  عللللاوة 
الللرو�للشللي، والأطللللل�للشللي الللرو�للشللي، هللنللاك م�شار اأوروبلللي 
ملحادثات  موؤ�ش�شان  ع�شوان  واأملانيا،  ففرن�شا  حم�س. 
املا�شي،  اإىل جانب رو�شيا، واأوكرانيا. ويف  النورماندي 
الللنللزاع بني  نللورمللانللدي يف تقلي�س  جنللحللت جمللمللوعللة 
احلكومية  والللللقللللوات  للللللللرو�لللس،  املللللوالللللني  امللللتلللملللرديلللن 

الأوكرانية يف منطقة دونبا�س، جنوب �شرق اأوكرانيا.
التقارير  ح�شب  ماكرون  و�شع  بوتني،  مع  املحادثة  يف 

اإىل احللللللف الأطللللل�للشللي. وُيحتمل  اأوكللرانلليللا  حللال �للشللّم 
الأمللن اخلم�شة  اأع�شاء جمل�س  رو�شيا منع  اأن حتللاول 
ع�شر من عقد الجتماع، “لكّن جمل�س الأمن موحد. 
موقفهم”،  ب�شرح  الرو�س  مطالبة  يف  متحدة  اأ�شواتنا 
املتحدة  الأمم  يف  الأمللركلليللة  ال�شفرة  قللالللت  مللا  على 
الغرفة  “�شندخل  واأ�شافت  �شي.  بي  اإيلله  لقناة  الأحللد 
ت�شتت  لن  دعايتهم  لكن  اإليهم،  لا�شتماع  م�شتعدين 
معلومات  اأي  على  للرد  م�شتعدين  و�شنكون  انتباهنا. 

اإجراء الرو�س لتحويات مالية بالدولر.
ويف مواجهة هذه التهديدات، طالبت مو�شكو وا�شنطن 
بالتعامل معها على قدم امل�شاواة. وقال وزير اخلارجّية 
جّيدة  عاقات  يف  “نرغب  لفللروف  �شرغي  الرو�شي 
الوليات  مللع  املتبادل  والحلللرتام  امللل�للشللاواة  على  قائمة 
العامل”.  اآخللر يف  بلد  كل  مع  احلللال  كما هي  املتحدة، 
واأ�شاف اأّن مو�شكو ل تريد اأن تكون يف و�شع “يتعّر�س 
يف  الللو�للشللع  �شيكون  كما  يوميا”  للتهديد  اأمللنللنللا  فيه 

امليزانية  تللبلللللغ  اللللقلللوملللي،  نللاجتللهللم 
مع  امل�شرتكة،  الأوروبللليلللة  الدفاعية 
احت�شاب اململكة املتحدة، قرابة 300 
الرقم  هللللذا  ويلل�للشللكللل  دولر.  مللللليللار 
الدفاعية  امللليللزانلليللة  اأ�للشللعللاف  ثللاثللة 

الرو�شية ح�شب الكاتب.
خا�شعاً  وجللللديللللاً  دائللللمللللاً  جلليلل�للشللاً  اإن 
لتوجيه الحتاد الأوروبي يقع �شمن 
ومغامرات  املالية،  بروك�شل  اإمكانات 
تدفعها  اأن  ميللكللن  املللتللزايللدة  بللوتللني 

نحو ذلك الجتاه.
هللدف فرعي  اأنلله  �شتافريدي�س  يللرى 
الرو�س،  ملللع  ملللاكلللرون  تللوا�للشللل  ملللن 
ال�شوت  ا�لللشلللتلللقلللال  يلللظلللهلللر  حللليلللث 
الأوروبي يف الأزمة ويثر نقطة غر 
حللول احلاجة  احلللد  هللذا  اإىل  �شل�شة 

اإىل جي�س اأوروبي.

مع�ن�ة اأمريكية؟
هذه  اآخللر من  اأ�شا�شي  عن�شر  اأملانيا، 
امللللبلللادرة. بلللرزت مللوؤ�للشللرات يف الأيلللام 
حكومة  اأن  علللللى  املللا�للشلليللة  الللقللللليلللللة 
متتعت  �للشللولللتللز  اأولف  امللل�للشللتلل�للشللار 
مبقاربة اأكرث ليونة مع رو�شيا، باملقارنة مع �شائر دول 

ناتو.
بني  التجارية  الروابط  اإىل  بالنظر  طبيعي  اأمر  وهذا 
الللدولللتللني، واعللتللمللاد اأملللانلليللا علللللى الللغللاز الللرو�للشللي. مع 
متزايد  ب�شكل  وا�شنطن  تللعللاين  قللد  الأزمللللة،  ا�شتمرار 
وا�شنطن،  خط  بني  القوي  ال�شطفاف  على  لاإبقاء 
ت�شاحلاً  الأكللرث  وبرلني  باري�س  ونهج  املت�شدد،  ولندن 

اإىل حد ما.
ومن املتوقع اأن يزور امل�شت�شار اجلديد وا�شنطن للت�شاور 
مع الرئي�س جو بايدن يف اأوائل فراير -�شباط املقبل.

اأمالن...
لللروؤيللة تللهللديللداتلله بللالللقللرب من  �شيكون بللوتللني فللرحللاً 
الوليات  بللني  جللديللة  انق�شامات  يف  تت�شبب  اأوكللرانلليللا 
املللتللحللدة والحتلللللاد الأوروبللللللللي، وهلللو نلللوع ملللن املك�شب 
باجتاه  اأكللرث  التحرك  من  اأوكرانيا  ملنع  اجليو�شيا�شي 

الغرب.
تعزيز  عر  ناتو  تهمي�س  فهو  الآخللر  الكبر  اأمله  اأمللا 
الآن،  اإىل  بللروكلل�للشللل.  الأوروبلللليللللني يف  بللني  اخللللافلللات 
اإبقاء اجلميع  يف �شف واحد  تدبرت الوليات املتحدة 
اإىل حد معني. يرى �شتافريدي�س اأن الأمل يكمن يف األ 
الرو�شي فر�شاً جديدة  الرئي�س  متنح مبادرة ماكرون 

لراهن على اأي خافات غربية داخلية.

ن�شرها خال هذا  يحاولون  م�شللة 
نهاية  منذ  رو�شيا  وُتّتهم  الجتماع«. 
مئة  اإىل  يلل�للشللل  مللا  بح�شد   2021
األف جندي على احلدود الأوكرانية 
بهدف �شّن هجوم. لكّن مو�شكو تنفي اأّي خمطط من 
هذا القبيل، مطالبًة يف الوقت نف�شه ب�شمانات خّطية 
اأوكرانيا اإىل حلف �شمال  لأمنها، بينها رف�س ان�شمام 
الأطل�شي ووقف تو�ّشع احللف �شرًقا. ورف�شت الوليات 
املتحدة هذا الأ�شبوع الطلب، يف رّد خّطي اإىل مو�شكو. 

وقال الكرملني اإّنه يفّكر يف رّده.
اأعلنت دول غربّية عّدة يف الأيام املا�شية اإر�شال وحدات 
جديدة اىل اأوروبا الغربية بينها الوليات املتحدة التي 
حلف  لتعزيز  تللاأّهللب  حللال  يف  ع�شكري   8500 و�شعت 
“مئات”  ن�شر  تللريللد  الللتللي  وفرن�شا  الأطللللل�للشللي،  �شمال 

اجلنود يف رومانيا.
من جهته، �شيقرتح رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س 
ن�شر  الأطل�شي  احللف  على  املقبل  الأ�شبوع  جون�شون 
جتاه  الرو�شّية”  “العدائّية  ت�شاعد  على  للرّد  قللّوات 
اأوكللرانلليللا. وهللو اإعلللان رّحللب بلله الأملللني الللعللام للحلف 
الأوكللراين دميرتو  �شتولتنرغ ووزير اخلارجّية  ين�س 

كوليبا اللذان اأثنيا على “القيادة” الريطانّية.
اإيف  الفرن�شي جان  وزيللر اخلارجّية  يللزور  اأن  وُيرتقب 
وكذلك  بللربللوك  اأنالينا  الأملللانللّيللة  ونظرته  لللودريللان 
كييف  موراف�شكي،  ماتيو�س  البولندي  الللوزراء  رئي�س 
اآنيتا  الكندّية  الللدفللاع  الأ�للشللبللوع. وو�للشلللللت وزيلللرة  هللذا 
لأوكرانيا،  ع�شكرّية  م�شاعدة  بادها  ُتقّدم  التي  اأنللان 
اىل كييف الأحد يف زيارة ت�شتغرق يومني، وهي اأعلنت 
اأوكللرانلليللا واإعلللادة كّل  عن حتللّرك قللّوات كندّية غرًبا يف 
املوّظفني غر الأ�شا�شّيني العاملني يف ال�شفارة الكندّية 

يف كييف موّقًتا اإىل كندا.

بوليتيكو: منت�سف فرباير موعدًا لالتفاق النووي •• وا�شنطن-وكاالت

�شتيفاين  الللل�لللشلللحلللافللليلللتلللان  قللللالللللت 
ليخن�شتاين، وناحال طو�شي يف مقال 
اإن  الأمريكية،  “بوليتيكو”  مبجلة 
اأمهلوا  الللغللربلليللني  الللديللبلللللومللا�للشلليللني 
فراير  مللنللتلل�للشللف  حلللتلللى  اأنلللفللل�لللشلللهلللم 
التفاق  لإحلللليللللاء  مللللحلللاوللللة  -�لللشلللبلللاط 
النووي، الذي يقيد الرنامج الإيران 

مقابل اإعفاء طهران من العقوبات.
ويللبللدي امللل�للشللوؤولللون قلللللقللاً مللن تقدم 
اإيلللران يف املللجللال الللنللووي منذ تخلي 
الللللوليللللات امللللتلللحلللدة علللن التللللفللللاق يف 
ل  اأن يف�شّ املتوقع  2018، فيما من 
الدولية  للللللوكللالللة  املللقللبللل  الللتللقللريللر 
للطاقة الذرية التقدم الإ�شايف الذي 

اإيللران يف الفرتة املا�شية، ما  اأحرزته 
قد يولد مزيداً من الحتكاكات.

املقبلة  الأ�لللشلللابللليلللع  اأن  ذلللللك  ويللعللنللي 
كان  اإذا  لللتللقللريللر  حللا�للشللمللة  �للشللتللكللون 
اأن  اأو  التلللفلللاق،  اإحللليلللاء  الإملللكلللان  يف 

املفاو�شات �شتواجه اإخفاقاً تاماً.
وعك�س م�شوؤول اأمريكي طابع الإحلاح 
اأحد  يللفللاجللاأ  اأن  يللجللب  “ل  بللقللوللله: 
النهائية،  املرحلة  مللن  نللقللرتب  باأننا 
�شيا�شية  قلللللرارات  اإىل  نللحللتللاج  واأنلللنلللا 
امللل�للشللائللل الأ�لللشلللعلللب، وهلللكلللذا عاد  يف 
هذه  وعند  عوا�شمهم«.  اإىل  اجلميع 
متفقون  اجلميع  اأن  يللبللدو  املللرحلللللة، 

ميخائيل  اللللرو�لللشلللي  امللللفلللاو�لللس  ملللع 
“بلغت  املفاو�شات  اأن  على  اأوليانوف 
احلاجة  يعني  مللا  متقدمة،  مرحلة 

اإىل قرارات �شيا�شية«.
مطلعني  ملل�للشللوؤولللني  اإىل  وا�للشللتللنللاداً 
علللللى امللللفلللاو�لللشلللات، فللللاإن الللنللتللائللج قد 
اأو  اإيللللجللللابللللي  اجتلللللاهلللللني،  تلللذهلللب يف 
مهم  تللقللدم  حتللقللق  بينما  اإذ   �للشلللللبللي، 
للمفاو�شات  املللهللتللزة  الللبللدايللة  مللنللذ 
ل  فللاإنلله  الللثللاين،  نوفمر-ت�شرين  يف 
املتحدة  اللللوليلللات  علللللى  يتعني  يلللزال 
�شعبة.  ق�شايا  مللع  التعامل  واإيلللران 
وقللللللال ديلللبلللللللوملللا�لللشلللي غلللربلللي بلللللارز: 

لكن  املللفللاو�للشللات،  هللذه  نهاية  “نرى 
امل�شائل  لللب  اأن  نللفللهللم  اأن  املللهللم  مللن 
يزال  ل  املوا�شيع،  كللل  يف  ال�شيا�شية 
الإيجابي،  اجلانب  وعلى  حللل«.  دون 
قال ديبلوما�شي غربي بارز اإن تقدماً 
الأ�للشللا�للشلليللة، مبا  املللوا�للشلليللع  ح�شل يف 
الرنامج  مللن  احللللد  كيفية  ذللللك  يف 
الإيلللللراين جملللللدداً، وكيفية  اللللنلللووي 
رفع العقوبات، والأكرث اأهمية توايل 

هذه اخلطوات.
لكن م�شاألة الت�شل�شل مل تنته بالكامل. 
اإن هذه املفاو�شات تتقدم “بخطوات 
وفق الديبلوما�شي املذكور.  بطيئة” 

الت�شل�شل  اأن  يف  تللكللمللن  امللل�للشللكلللللة  اإن 
رق�شة  لإيلللجلللاد  مللفللاو�للشللات  يتطلب 
املتحدة  الللوليللات  بللني  احللللذر  بغاية 
اخلطوات  يللحللددان  بحيث  واإيلللللران، 
التي �شيتخذانها يف الأ�شهر املقبلة اإذا 

تو�شا اإىل اتفاق.
وقد يت�شمن ذلك اأن تتخذ الوليات 
بللرفللع عدد  املللتللحللدة اخلللطللوة الأوىل 
ذلللك حت�شر  العقوبات، مبللا يف  مللن 
الأر�للشلليللة لللللل�للشللركللات الللعللامللليللة لتعود 
اإيران لروؤية  اإيران. وتتوق  للعمل يف 
من  لتتاأكد  جملللدداً  تعمل  ال�شركات 
ملء  ميكنها  بحيث  الللعللقللوبللات،  رفللع 

على  اخلللللارج،  يف  وبيعها  نفط  ناقلة 
�شبيل املثال. اأما اإيران، فعليها اتخاذ 
النووي،  برناجمها  خلف�س  خطوات 
وُيحتمل اأن تت�شمن �شحن الزائد من 
خارج  اإىل  لديها  املخ�شب  الأورانيوم 
من  الللكللثللر  مللن  والتخل�س  الللبللاد، 
التي  املتطورة  املركزي  اأجهزة الطرد 

ا�شتخدمت يف تخ�شيب الأورانيوم.
يكمن يف  ال�شيطان  فاإن  العادة،  وكما 

التفا�شيل، التي يتعني معاجلتها.
فيينا،  يف  املللفللاو�للشللات  مللنللاخ  وحت�شن 
بعد اأن �شاء يف دي�شمر-كانون الأول، 
عندما قدم النظام الإيللراين املت�شدد 
اإىل  الأملللور  دفعت  اإ�شافية،  مطالب 
احتكاك  يف  و�شاهمت  الف�شل،  حافة 

مع الوفد الأمريكي. 
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من  اأكـــــرث  مــنــذ      
كتب  قـــــرن,  نــ�ــســف 
ــق الــرو�ــســي  ــس ــ� ــن امل
ال�سهر وموؤلف كت�ب 
غولغ”  “اأرخبيل 
بطريقة ا�ست�سرافية 
الق�دمة  الدموع  عن 
ـــــــس  ـــــــرو� بـــــــــني ال

والأوكرانيني.
من  الــعــديــد  يف      
ـــكـــتـــ�بـــ�ت, يــعــود  ال
ن�سف  اإىل  اأقــدمــهــ� 

قرن..

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ي�سر �سوجلينت�سني على ان لالأوكرانيني وحدهم احلق يف اختي�ر م�ستقبلهم واأل تفر�س مو�سكو جمرى الأمور  كتب موؤلف »اأرخبيل غولغ« بطريقة ا�ست�سرافية عن الدموع الق�دمة بني الرو�س والأوكرانيني
 يلل�للشللتللحلل�للشللر اللللكلللاتلللب اللللرو�لللشلللي، 
اللللللللذي كللللللان اأ�للللشللللهللللر ملللنللل�لللشلللق عن 
ال�شبعينات  يف  ال�شوفياتي  النظام 
بني  املعقدة  العاقة  والثمانينات، 
مبثابة  ن�شو�س  واأوكرانيا.  رو�شيا 
نبوءة تثبت �شحة وخطاأ فادمير 
�شوجلينت�شني  لأن  �شحة،  بوتني. 
يذّكر مبدى   ”2008-1918“
ال�شعبني.  وم�شر  تاريخ  ارتباط 
الأمر  اأن  يللوؤكللد  املثقف  لأن  خللطللاأ، 
وحدهم  للللاأوكلللرانللليلللني  ملللللرتوك 
لختيار م�شتقبلهم يف حال تفكك 
الحتاد ال�شوفياتي، وي�شر على األ 

تفر�س مو�شكو جمرى الأمور.
   »ملللللوؤللللللف اأرخللللبلللليللللل غلللللللولغ يف 
الكاتب  ي�شرح  متناق�س”،  و�شع 
اإلت�شانينوف،  مي�شيل  والفيل�شوف 
اخللللبلللر يف رو�لللشللليلللا وفلللادميلللر 
بللللوتللللني، الللللللذي نلل�للشللر للللللتللو كتاب 
القمر”  �شطح  على  م�شى  “لينني 
“�شولني - اكت �شود”. من ناحية، 
ال�شعبني  اأن  �شوجلينت�شني  يعتقد 
متحدان  والأوكلللللللللراين  اللللرو�لللشلللي 
التاريخ  خللال  من  اأ�شا�شي  ب�شكل 
والللدم. ومن ناحية اأخللرى، يعتر 
الأ�شا�س مناه�س  املن�شق، الذي يف 

لاإمريالية، اأن الأ�شياء يجب اأن 
تتم من القاعدة.

اأعادت  اأدنللاه  الثاثة  الن�شو�س     
رو�شيا  وكللللالللللة  ملللللوؤخلللللًرا  نلل�للشللرهللا 
للحكومة  اململوكة  لاأنباء  بيوند 
الللللرو�للللشلللليللللة. وتللل�لللشلللر اللللفلللقلللرات 
قللو�للشللني معقوفني  بللني  امللللوجلللودة 
من  اإ�لللشلللافلللات  اأو  مللقللتللطللفللات  اإىل 
لك�شري�س  جملللللة  حتللريللر  هيئة 

الفرن�شية.

اأوكراني�,  »مع   :1968
�ست�سبح الأمور موؤملة للغ�ية«
اأرخبيل غولغ, اجلزء 5, 

الف�سل 2 “كتب ع�م 1968؛ 
ُن�سر ع�م 1974«:

بللالللنلل�للشللبللة يل  اإنلللله مللللوؤمل   »...«     
اأوكللللرانلللليللللا  لأن  هللللللذا،  اأكللللتللللب  اأن 
ورو�للشلليللا تللنللدجمللان يف دملللي ، ويف 
قلللللبللي واأفللللللكللللللاري. للللكلللن اخلللللرة 
الودية  اتلل�للشللالتللي  مللن  الللطللويلللللة 
املع�شكرات  يف  الأوكللللرانلللليللللني  ملللع 
اي  اىل  يل  اأظلللهلللرت   “ “الغولغ 
�شغينة  الأوكرانيون  يحمل  مدى 
دفع  مللن  جيلنا  يفلت  لللن  ملللوؤمللللة. 

اأخطاء اآبائنا.

ملللفلللاجلللًئلللا، مل  يلللبلللدو  قلللد   »...«     
القائلة  املارك�شية  العقيدة  تتحقق 
بللللاأن الللقللوملليللة �للشللتللتللا�للشللى. وعلى 
العك�س من ذلك، يف ع�شر البحث 
الآيل،  الللتللحللكللم  وعلللللللم  الللللنللللووي 

ازدهرت ل�شبب ما.
 وقللللد حللللان اللللوقلللت لللنللا اللللرو�لللس، 
�للشللواء اأحللبللبللنللا ذللللك اأم كللرهللنللا، اأن 
امل�شر  تقريلللللللر  وعللللللود  بكل  نفي 
وال�لللللشلللللتلللللقلللللال، وللللنلللفلللعلللل ذلللللك 
تل�شعنا  اأن  انللتللظللار  بلللدل  باأنف�شنا 
اأو نللغللرق يف نهر،  نلللران املللحللرقللة، 
قبل  “من  روؤو�للشللنللا  ُتللقللطللع  اأن  اأو 

الأوكرانيني«.
   يجب اأن نثبت اأننا اأمة عظيمة، 
اأرا�شينا  اتلل�للشللاع  خلللال  مللن  لي�س 
نتحمل  اللللتلللي  اللل�للشللعللوب  عللللدد  اأو 
ملل�للشللوؤوللليللتللهللا، وللللكلللن ملللن خال 
وبعقانية حرثنا  اأعمالنا.  عظمة 
الدول  انف�شال  بعد  لنا  تبقى  ملللا 
التي مل تعد ترغب يف البقاء معنا. 
مع اأوكرانيا، �شت�شبح الأمور موؤملة 
للللللغللايللة، لللكللن يللجللب فللهللم درجلللة 

التوتر الذي ي�شعرون به.
 ومبا اأنه ا�شتحال حّل امل�شكلة طيلة 
علللدة قلللللرون، فللللاإن الأملللللر مرتوك 

والفطرة  احلكمة  ل�شتخدام  لنا 
ال�شليمة.

�شلطة  للللهلللم  نلللللرتك  اأن  يلللجلللب     
“بال�شرتاك  فيدراليون  الللقللرار: 
“اأي:  انف�شاليني  اأو  رو�شيا”  مع 
واأّيللللللا  رو�شيا”،  عللللن  ملل�للشللتللقلللللون 
الأغلبية”.  راأي  “اأي  الفائز  كللان 
“لأوكرانيا”  اللللتلللنلللازل  عللللدم  اإن 
كنا  كلما  وقا�شًيا.  جنوًنا  �شيكون 
وات�شاًقا،  و�للشللًرا  تلل�للشللاحًمللا  اأكلللرث 
يف  الللوحللدة  ا�شتعادة  يف  الأملللل  زاد 
دعوهم  دولتينا”.  “بني  امل�شتقبل 
يخترونه،  دعلللوهلللم  يللعلليلل�للشللونلله، 
ميكن  ل  اأنلللله  بلل�للشللرعللة  �شيفهمون 
بالنف�شال.  امللل�للشللاكللل  جميع  حللل 
مناطق  يف  وجلللللود،  اىل  وبللالللنللظللر 
جمموعات  اأوكرانيا،  من  خمتلفة 
يعترون  الللللذيللللن  عللللن  تللخللتلللللف 
الذين  وعللن  اأوكللرانلليللني،  اأنف�شهم 
للللا، ومن  يللعللتللرون اأنللفلل�للشللهللم رو�للللشً
الللذيللن ل يللعللتللرون اأنللفلل�للشللهللم من 
ف�شتكون  ذاك،  او  الللفلل�للشلليللل  هلللذا 

هناك العديد من ال�شعوبات.
   قللد يللكللون �للشللروريللا رمبللا اإجراء 
ا�شتفتاء يف كل منطقة، ثم �شمان 
للذين  ودقيقة  تف�شيلية  معاملة 

ول اأرى اأي عللداء بلليللنللهللمللا.       يف 
وحتدثت  كتبت  عديدة،  منا�شبات 
حول  و�شعبها،  اأوكللرانلليللا  عللن  علًنا 
“التي  الأوكللرانلليللة  املجاعة  ماأ�شاة 
2.5 و5  بللني  مللا  وفلللاة  ت�شببت يف 
و1933   1932 يف  مللللايللللني 
التي  الللزراعلليللة  اللل�للشلليللا�للشللة  ب�شبب 
قادها �شتالني”؛ لدي العديد من 
اأوكرانيا.  يف  القدامى  الأ�للشللدقللاء 
كنت اأعرف دائًما اأن معاناة الرو�س 
النوع  نف�س  من  هي  والأوكرانيني 

التي �شببتها ال�شيوعية.
     ل يوجد مكان يف قلبي للنزاع 
و�شلت  واإذا  الأوكلللللراين،  الللرو�للشللي 
احلّد  اإىل  اهلل،  �للشللمللح  ل  الأمللللللور، 
اأبًدا،  اأقللول:  اأن  ميكنني  الأق�شى، 
حتت اأي ظللرف من الللظللروف، لن 
اأبللنللائللي يف �شراع  اأنلللا ول  اأ�لللشلللارك 
رو�للشللي اأوكللللللراين، حللتللى لللو دفعنا 

بع�س املتهورين للقيام بذلك.

اأوكراني�  »ف�سل   :1990
اليوم يعني تفكيك
 ماليني الع�ئالت«

الأوكللللللللرانلللللللليللللللللني  اإىل  خللللللطللللللاب 
عام  وُن�شر  ُكتب  والبيارو�شيني، 

الغ�شب  ونوبات  امللتهبة،  العاطفة 
اأخاقيا  �لللشلللارة  عللنللهللا،  الللنللاجللمللة 

بهذه الق�شية.
  »...« لقد اأعلنت عدة مرات واأكرر 
هنا والآن، اأنه ل ميكن تقييد اأحد 
اأن  خ�شم  لأي  ينبغي  ول  بالقوة، 
الطرف  �للشللد  الإكللللللراه  اإىل  يلللللجللاأ 
ال�شعب  اأو   ، نف�شه  �شد  اأو  الآخلللر 
ككل اأو اأي اأقلية �شغرة يحت�شنها 
بدورها   ، تت�شمن  اأقلية  كل  لن   ،
جميع  ويف   ... بها  خا�شة  اأقلية   ،
احلالت، يجب حتديد الراأي العام 
املحلي وتطبيقه. وهذا هو ال�شبب 
يف اأن جميع الق�شايا ل ميكن حلها 
املحليني  اللل�للشللكللان  طللريللق  عللن  اإل 
بعيدة  مناق�شات  ولي�س من خال 
تكون  الذين  املهاجرين،  دوائللر  يف 

ت�شوراتهم م�شوهة.
      »...« اأجد هذا التع�شب ال�شر�س 
الرو�شية  امللل�للشللكلللللة  مللنللاقلل�للشللة  يف 
البلدين  لكا  “كارثيا  الأوكرانية 
وموؤملًا  لأعدائهما”  فقط  ومفيدا 
من  نف�شي  لأنللنللي  خللا�للس،  ب�شكل 
اأ�شول رو�شية واأوكرانية خمتلطة. 
امل�شرتك  التاأثر  حتت  ن�شاأت  لقد 
قط  اأر  ومل  الللثللقللافللتللني،  لللهللاتللني 

اأوكرانيا،  كل  املللغللادرة.  يف  يرغبون 
ال�شوفياتية  حللللللدودهللللللا  داخللللللللل 
اأوكرانيا  لي�شت  الر�شمية احلالية، 
اأن  اللللوا�لللشلللح  يف احلللقلليللقللة. ومللللن 
بع�س املناطق على ال�شفة الي�شرى 
نحو  اأكلللرث  متلليللل  دنير”  “لنهر 
جزيرة  ل�شبه  بالن�شبة  اأما  رو�شيا. 
خروت�شوف  قللللللرار  فللللللاإن  الللللقللللرم، 
بلللاللللتلللنلللازل عللنللهللا لأوكللللرانلللليللللا كان 

تع�شفًيا متاًما. »...«

»ل مك�ن يف قلبي   :1981
لل�سراع الرو�سي الأوكراين«

   مللقللتللطللف مللللن ر�لللشلللاللللة اأبلللريلللل 
تورنتو  ملللللوؤمتلللللر  اإىل   1981
الأوكرانية،  الللرو�للشلليللة  للللللعللاقللات 
معهد البحوث الأوكرانية بجامعة 
هارفارد. ُن�شرت يف رو�شكايا مي�شل، 
1981، ثم يف رو�شيا،  18 يونيو 
عام   ،12 اللللعلللدد  زفلللليللللزدا،  جملللللة 

.1993
اأن  اأتللللفللللق متللللاًمللللا علللللللى     »اإنللللنللللي 
هي  الأوكللرانلليللة  الرو�شية  امل�شكلة 
احلالية،  الكرى  الق�شايا  اإحللدى 
حا�شمة  اأهمية  ذات  بالتاأكيد  وهي 
اأن  يل  يبدو  ذلللك،  ومللع  ل�شعوبنا. 

•• وا�شنطن-وكاالت

�شركة  موؤ�ش�شة  لونغ،  مللاري  دعت 
ل�شوؤون  اأ�شو�شييت�س”  “اأ�شكاري 
الرئي�س  ونائب  والف�شاء،  الدفاع 
يف ال�شركة نف�شها اإميلي ميليكن، 
الإدارة الأمريكية اإىل اإعادة اإدراج 

احلوثيني على لئحة الإرهاب.
على الإدارة اإدراك اأن اأمن و�شامة 
الأمريكيني  واجلللنللود  املللواطللنللني 
وملل�للشللالللح اللللوليلللات املللتللحللدة هي 
ولونغ  ميليكن  وراأت  املحك  على 
الللتللي خللدمللت ملل�للشللاعللدة يف وزارة 
للمجموعة رفيعة  الدفاع ورئي�شاً 
امل�شتوى يف حلف �شمال الأطل�شي، 
اأن اأ�شباب ت�شنيف احلوثيني على 

لئحة الإرهاب وا�شحة.

م� يريد ب�يدن 
اأن ي�سدقه الع�مل

احلوثيني،  اأن  املحللتان  اأو�شحت 
ملللن قبيلة  تللنللبللثللق  �للشلليللعلليللة  قللللوة 
العقود  ويف  اللليللمللن.  يف  احللللوثلللي 
املللا�للشلليللة، تللطللور احلللوثلليللون اإىل 

منظمة اإرهابية ووكيل لإيران.
اأ�شلحة  علللللى  املللجللمللوعللة  حتلل�للشللل 
وطائرات دون و�شواريخ وتدريب 
ويللعللتللقللد حمللون  طلللهلللران.  ملللن 
اأن احلوثيني يح�شلون على  ُكرث 
عملياتهم  يف  مللبللا�للشللرة  ملل�للشللاعللدة 
من احلر�س الثوري، واأنه بالنظر 
ال�شاروخية  الهجمات  تعقيد  اإىل 
اللللبلللعللليلللدة، رمبللللا تلللورطلللت اإيلللللران 
والتنفيذ،  التخطيط  يف  مبا�شرة 

من�فع اإع�دة الت�سنيف
احلوثيني  تلل�للشللنلليللف  اإعللللللللادة  اإن 
حلفاء  طللمللاأنللة  �شتعيد  اإرهللابلليللني 
وا�للشللنللطللن وتلللوجللله ر�للشللالللة حازم 
ووكائها  واإيلللران  احلوثيني  اإىل 
دعم  اأن  ت�شور  يف  ي�شود  وقللت  يف 
وملل�للشللالللح الللللوليللللات املللتللحللدة يف 

ال�شرق الأو�شط تتذبذب.
ال�شنة  يف  بلللايلللدن  اإدارة  �للشللحللبللت 
م�شادة  مهمة  بطاريات  املا�شيللللة 
�شرق  دول  ثماين  من  لل�شواريخ 

اأو�شطية.
 وفلللللاقلللللم النلللل�للللشللللحللللاب اللللكلللارثلللي 
اأفغان�شتان  مللللن  والللللفللللو�للللشللللوي 
وغللمللو�للس الللنللوايللا الأمللريللكلليللة يف 

العراق تلك املخاوف.
اإدراك  الإدارة  علللللى  اأخلليللللللللللللللللللللراً، 
املواطنني  و�شلللللامة  اأمللللللن  اأن 
وم�شالح  الأمللريللكلليللني  واجللللنلللود 

الوليات املتحدة، على املحك.
تتقا�شم الوليات املتحدة خماوف 
اللل�للشللركللاء اخلليجيني  مللع  اأمللنلليللة 
متزايد  ب�شكل  يتعر�شون  الللذيللن 
لللهللجللمللات قللاتلللللة علللللى يلللد اأعللللداء 

م�شرتكني.
اخلتام  يف  املللحللللللللتللان  وتلل�للشللللللللللللللللللللر 
فوريلللللللة  ت�شنيف  اإعللللللللادة  اأن  اإىل 
الإرهللللاب  لئللحللة  علللللى  للحوثيني 
مللللقللللرتنللللة بلللتلللحللل�لللشلللني الأنللللظللللمللللة 
والإجلللللللللللللراءات �شد  اللللدفلللاعللليلللة، 
اخلليج  يف  طلليللار  دون  الللطللائللرات 
لتعزيز  جللليلللدة  بلللدايلللة  الللعللربلللللي، 
الأملللللللللن اخلللللللليلللجلللي الأمللللريللللكللللي 

امل�شرتك.

هافانا: »ل درو�س« لدى وا�سنطن 
لتقّدمها يف جمال حقوق الإن�سان 

•• هافانا-اأ ف ب

“ل  اأن  الإنلل�للشللان  حقوق  انتهاكها  ب�شبب  وا�شنطن  تنتقدها  التي  كوبا  اعللتللرت 
درو�س لدى الوليات املتحدة لتقدمها” منددة بل”ق�شوة” احلظر املفرو�س منذ 
60 عاًما والذي اعترته “اأ�شد من اأي وقت م�شى«. قال نائب وزير اخلارجية 
الكوبي كارلو�س فرنانديز دي كو�شيو يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س “اإن �شجل 
الإن�شان ومن حيث احلقوق  املتحدة �شيء يف ما يتعلق باحرتام حقوق  الوليات 
اأحد«.  لأي  لتقدمها  املتحدة  الوليات  لدى  درو�للس  ول  ل�شعبها،  الدميوقراطية 
وا�شاف “لي�س للوليات املتحدة احلق يف القيام بذلك، ل �شيما التاعب مبو�شوع 
ح�شا�س مثل حقوق الإن�شان ملهاجمة البلدان التي ل تتفق معها” اإل انه اأقر باأن 

باده “عليها القيام بالكثر من اأجل حت�شني حقوق الإن�شان«.
واأكد “اإذا كان ما يو�شح الطبيعة القا�شية وغر الأخاقية للح�شار، فهو اأنه يف 
عامي 2020 و 2021، وهي اأ�شعب فرتة لوباء كوفيد، عندما دعا اجلميع اإىل 

الت�شامن وامل�شاعدة، قررت حكومة الوليات املتحدة تعزيز اإجراءات احل�شار«.
واأ�شار اإىل “اأن درجة احل�شار القت�شادي وقدرة الوليات املتحدة على ممار�شته 
 60 مللرور  ذكللرى  الت�شريحات مبنا�شبة  هللذه  وتاأتي  وقللت م�شى«.  اأي  اأ�شد من 
عاما على احل�شار الذي فر�شته الوليات املتحدة على كوبا يف 3 �شباط-فراير 
1962، وبينما تت�شاعد انتقادات وا�شنطن ل�شل�شة املحاكمات والأحكام القا�شية 
متوز-يوليو   11 يف  امل�شبوقة  غر  التظاهرات  يف  امل�شاركني  بحق  �شدرت  التي 
�شوؤون  املكلف  الأمركيني  الدبلوما�شيني  كبر  نيكولز،  بريان  وكللان   .2021
“اإن حماية حرية التعبر واحلق يف حماكمة  اأمركا الاتينية، قال يف تغريدة 
وراأى املدير العام  عادلة من حقوق الإن�شان التي يجب حمايتها والدفاع عنها”. 
للوليات املتحدة يف الوزارة كارلو�س فرنانديز دي كو�شيو اأن هذه “ذرائع كاذبة” 
ت�شتخدم “ملحاولة ترير �شيا�شة يرف�شها املجتمع الدويل وجزء كبر من ال�شعب 
 700 اأكللرث من  لأول مرة مبحاكمة  الكوبي موؤخراً  الق�شاء  واأقللر  الأمللركللي«. 
الدفاع  يف  “احلق  �شمان  موؤكدا  اآخللريللن،   172 بحق  اأحكاما  واأ�للشللدر  متظاهر، 
وتقدمي املحامني لاأدلة«. ولفتت النيابة اإىل اأن تظاهرات متوز-يوليو 2021، 
جللاءت يف  “نحن جائعون”،  و  بل”احلرية”  الكوبيني هاتفني  اآلف  عندما خرج 
�شياق “تعزيز احل�شار القت�شادي والتجاري واملايل للحكومة الأمركية«. منذ 
العقوبات  الواقع  يف  ت�شاعفت  ترامب،  دونالد  ال�شابق  الأمركي  الرئي�س  ولية 
املفرو�شة على كوبا: حظر ال�شفن ال�شياحية الأمركية من الو�شول اإىل اجلزيرة 
والتهديد باتخاذ اإجراءات قانونية �شد ال�شركات الأجنبية العاملة يف كوبا اأو اإدراج 
البلد يف قائمة الدول الداعمة لاإرهاب. و�شرعان ما تا�شت الآمال يف التح�شن 

مع و�شول جو بايدن الذي دعا اإىل “�شيا�شة جديدة جتاه كوبا”.

عن لئحة الإرهللاب، كانت خ�شارة 
وا�شنطن اأي نفوذ �شدهم.

قوتهم،  الإدارة  عللللززت  بب�شاطة 
اأن  على  مللوؤ�للشللر  اأي  يللظللهللروا  فلم 
اإزالتهم عن الائحة �شتوؤثر على 

عدوانيتهم الإقليمية.
رفعهم  اإن  الإدارة  قللالللت  وبينما 
اإغاثة  اإىل  �للشلليللوؤدي  الائحة  عللن 
اليمنيون  يللحللتللاجللهللا  اإنللل�لللشلللانللليلللة 
ب�شكل يائ�س، فاإنه ل دليل على اأن 
على  بل  منها،  ا�شتفادوا  املدنيني 
خطراً  اليمنيون  يللواجلله  العك�س 
هائًا مبجاعة غر م�شبوقة بعد 

طردهم من منازلهم.

بايدن  اإدارة  تريدنا  ذلللك،  و”مع 
لي�شوا  احلللوثلليللني  اأن  نلل�للشللدق  اأن 

اإرهابيني«.

القرار غر منطقي
كلللان رفلللع بلللايلللدن احلللوثلليللني من 
لئللللحللللة الإرهللللللللللللاب واحلللللللللدة من 
البيت  دخلللول  بللعللد  خللطللواتلله  اأول 
بايدن  قللللرار  يللكللن  الأبللليللل�لللس. مل 
منطقياً يومها، وهو اأقل منطقية 
اأدلة  الللبللدايللة، هللنللالللك  اللليللوم. يف 
احلوثيني  نللوايللا  اأن  علللللى  كللثللرة 
بتلك  �شبيهة  فالهجمات  اإرهابية، 
الللتللي اأطلللللقللوهللا علللللى بللنللى حتتية 
اأخرى . يف الواقع، بلغت الهجمات 
�شعفي   2021 يف  احلللللوثلللليللللة 

هجماتهم يف 2020.
احتجز  امللللللا�لللللشلللللي،  الللل�لللشلللهلللر  يف 
طاقمها  ملللع  �شفينة  احلللوثلليللون 
قبالة  فللللللللرداً   11 مللللن  امللللللوؤللللللف 

�شواحل اليمن.
نيتهم  احلللوثلليللللللللللللللون  اأو�للشلللللللللللللللللح 
ول  الأمريكية  بامل�شالح  الإ�شرار 
مقتل  وا�شنطن  تنتظر  اأن  يجب 
اأمللريللكللي لإعللللللادة العللللللرتاف مبا 
عليه. ويف حادثني منف�شلني  هم 
اللللل�للللشللللنللللة امللللللا�لللللشللللليلللللة، اخلللتلللطلللف 
احلوثيون اأ�شخا�شاً عملوا ل�شالح 
ال�شفارة الأمريكية يف �شنعاء، ول 
�شلة  على  واآخرين  و�شعهم  يزال 

بالوليات املتحدة، غر وا�شح.

ت�سجيع اإيراين...
ثريت�س،  كريتيكال  للل�للشللروع  وفللق 

�شجعت  اإيلللللللران  اأن  امللللرجلللح  ملللن 
احلللوثلليللني بللاحلللد الأدنلللللللللللللللللى على 
هنلللاك  كلللان  واإذا  هللجللمللات  تنفيذ 
م�شلللللك يف تورط اإيلران يف الهجوم، 
فلللقلللد نلل�للشلللللر الإعللللللللام الإيلللللللراين 
وب�شكل  الثوري  للحر�س  املوالللللللي 
�شللللللبه فوري مقاًل يف�شل الرواية 
وتف�شر  الللهللجللوم،  علللن  الللكللاملللللة 
التاليللة  واخللللللطلللللوات  للل�للشلللللبللبلله 

للحوثيني والإيرانيني.
 وهلللللّنلللللاأت علل�للشللائللب اأهللللللل احلللللق، 
امللليللللليلل�للشللللللللللليللا اللللوكللليلللللللة لإيلللللللران 
على  احلللللوثلللليللللني  اللللللللعلللللللراق،  يف 

عملياتهم.

ف�سل نهج ب�يدن
ات�شل وزير  املللا�للشللي،  الأ�للشللبللوع  يف 
ال�شيخ  �شمو  الإماراتي  اخلارجية 
عبداهلل بن زايد بنظره الأمريكي 
باإعادة  للمطالبة  بلينكن  اأنتوين 
لئحة  علللللى  احلللوثلليللني  ت�شنيف 

الإرهاب.
وحلل�للشللب الللكللاتللبللتللني، تلللوؤكلللد هذه 
مهماً، ف�شل نهج  الدعوة منعطفاً 
اليمن،  يف  اأوًل”  “الديبلوما�شية 
التي تاأكد اأنها مل حتقق جناحات 
ميكن اإثباتها. ويف اأف�شل الأحوال، 
ملمو�شة  نللتلليللجللة  اأكللللر  اأن  يللبللدو 
للحوثيني  امللل�للشللروط  غللر  للرفع 

1990 “اإعادة بناء رو�شيا«:
اليوم  اأوكللللرانلللليللللا  فلل�للشللل   »...«    
العائات  مللايللني  تفكيك  يللعللنللي 
والأ�شخا�س: انظر فقط اإىل مدى 
الخلللتلللاط بللني اللل�للشللكللان ؛ هناك 
اأوكرانيا”  “يف  بللاأكللملللللهللا  مللنللاطللق 
وكم  ؛  الغالب  يف  الللرو�للس  ي�شكنها 
�شيجدون  الذين  الأ�شخا�س  عللدد 
اجلن�شية  اخللللتلللليللللار  يف  �لللشلللعلللوبلللة 
الللتللي يللنللتللمللون اإللليللهللا ؛ وكلللم عدد 
الأ�شخا�س من اأ�شل خمتلط ؛ وكم 
عدد الزيجات املختلطة “باملنا�شبة 
اأحللد خمتلطة حتى  ، مل يعترها 
ل  اللل�للشللكللان،  علللاّملللة  للللدى  الآن”. 
يلللوجلللد اأدنللللللى اأثلللللر للللللتللعلل�للشللب بني 

الأوكرانيني والرو�س.
   بالطبع، اإذا قرر ال�شعب الأوكراين 
حللًقللا النللفلل�للشللال، فلن يللجللروؤ اأحد 
على حمللاولللة �للشللده بللالللقللوة. لكن 
ميكن  ول  متنوعة،  الكثافة  هللذه 
اإل لل�شكان املحليني تقرير م�شر 
بينما  ومللقللاطللعللتللهللم،  مللنللطللقللتللهللم 
يللجللب مللعللاملللللة كلللل اأقللللليللة عرقية 
املنطقة  هللذه  يف  التكوين  حديثة 

بنف�س الاعنف.
عن لك�سربي�س

نا�سونال اإنرت�ست: بايدن يتعامل مبكيالني مع رو�سيا واإيران •• وا�شنطن-وكاالت

اعترت جملة “نا�شونال اإنرت�شت” اأن الوليات املتحدة تكيل مبكيالني 
اأوكرانيا وامللف النووي الإيللراين. واأ�شارت املجلة  يف التعامل مع اأزمتي 
على  حتركاتها  ب�شبب  رو�شيا  مع  ب�شدة  يتعامل  الأبي�س  البيت  اأن  اإىل 
احلدود الأوكرانية، بينما يتعامل باأكرث هدوء مع طهران التي ل تبدو 

حتى الآن جادة يف املفاو�شات للعودة لاتفاق النووي.
الأزملللة  ملفي  مللن  الأمللريللكللي  املللوقللف  وو�للشللفللت  متن�ق�س..  موقف 
الرئي�س  اإدارة  تهدد  اإذ  بل”املتناق�س”،  الإيلللراين  والللنللووي  الأوكللرانلليللة 
غزو  على  اأقدمت  اإذا  مدمرة”  بل”عقوبات  رو�شيا  بايدن  جو  الأمريكي 
“ال�شمت«.  كللان  الإيللللراين،  الت�شويف  على  ردهللا  ولكن  كييف،  جارتها 
وقالت اإنه يف الوقت الذي ي�شكل فيه الرئي�س الرو�شي فادمير بوتني 
ال�شابقة،  ال�شوفيتية  الكتلة  يف  ال�شيادة  ذات  للللللدول  وا�للشللحللاً  تللهللديللداً 
الإيراين  الأعلى  املر�شد  “ي�شعى  عموماً  والغربية  الأمريكية  وامل�شالح 
علي خامنئي، للهيمنة الإقليمية، بالتدخل يف العراق، ولبنان، و�شوريا، 

واليمن«.
اإيران اأكرث عدائية..  وراأت اأن اإيران اأ�شبحت “اأكرث عدائية، واأكرث 
تطلباً” خا�شة يف ظل ما و�شفته بل “عدم ات�شاق” من  اإدارة بايدن التي 
ترف�س حملة ال�شغط الأق�شى، وتتغا�شى عن انتهاكات اإيران وال�شني 
التفاق  لإحلليللاء  الللللدوؤوب  و�شعيها  طللهللران،  على  الأمللريللكلليللة  للعقوبات 
النووي. واعترت اأن اإيران توا�شل ا�شرتاتيجيتها الطويلة من اخلداع 

والفو�شى والعنف التي ا�شتخدمتها منذ عقود.
ال�شيا�شة  يف  الت�شارب  اإىل  واأ�للشللارت  فيين�..  مف�و�س�ت  يف  العرب 
نللائللب وزيلللر اخلارجية  قللالللت  واإيللللللران. فبينما  الأمللريللكلليللة مللع رو�للشلليللا 
الأمريكي ويندي �شرمان، اإنه لن تكون هناك مناق�شات حول اأوكرانيا 
دون اأوكرانيا، ول مناق�شات حول الأمن الأوروبي دون اأوروبا، فاإن هذه 
“ل يزال  اإيللران. واأ�شافت  ال�شيا�شة ل ُتطبق يف املفاو�شات النووية مع 

وهذا  املفاو�شات،  امل�شاركة يف  وا�شرائيل حمرومني من  العرب  حلفاوؤنا 
خطاأ كبر لأن ال�شرتاتيجية الناجحة �شد اإيران، ل ميكن اأن تنجح اإل 

مب�شاعدة دول اجلوار«.
رو�شيا  اأن جتاهل  اإىل  املجلة  واأ�للشللارت  ــران..   واإي رو�سي�  توافق بني 
مع  يتوافق  واأوكللرانلليللا،  و�شوريا  جورجيا  يف  الدولية،  للمعاير  املخزي 
يغر  فبوتني  الللللدويل.  املجتمع  نية  وح�شن  بال�شام  اإيللللران  ا�شتهزاء 
خ�شومه  قتل  اأو  �شجن  اأو  بت�شميم  ويللاأمللر  بللالللقللوة،  الللدوللليللة  احللللدود 
اللل�للشلليللا�للشلليللني. ويف علللهلللده، كللانللت رو�للشلليللا تللنلل�للشللق حللمللات الللتلل�للشللللليللل يف 
املجتمعات احلرة، وتتدخل يف النتخابات الأمريكية، وت�شارك يف حرب 
الأمريكيني  الإيلللراين  النظام  ي�شتهدف  وباملثل،  عدوانية.  اإلكرتونية 
الع�شكريني  ا�شتهداف  الإرهابيون  ووكللاوؤه  �شركاوؤه  ويوا�شل  مبا�شرة، 
الأمريكيني يف العراق، و�شوريا، وحلفاء اأمريكا و�شركائها، يف الإمارات، 

وال�شعودية، واإ�شرائيل. وقالت املجلة اإن هذه ال�شتفزازات قوبلت ببيانات 
الإيراين،  النووي  التفاق  اإحياء  على  الرتكيز  ب�شبب  وعقوبات جمللزاأة 
جتاوزت  املتحدة  الللوليللات  اإن  القول  اخلطاأ  من  اأن  واعترت  الفا�شل. 
احلد الأق�شى ملا ميكنها فعله ب�شكل واقعي �شد اإيران، على عك�س رو�شيا 

التي مل تخ�شع لنف�س الدرجة من العزلة.
اأن  اإىل  املجلة  واأ�للشللارت  تنفع..   ل  فيين�  يف  الأمريكية  ال�سي��سة 
المتناع عن تطبيق العقوبات على اإيران، خا�شًة يف جتارة النفط غر 
اإىل ردع ع�شكري موثوق، والقلق الذي  ال�شرعية مع ال�شني، والفتقار 
النظر  بغ�س  فيينا،  مفاو�شات  يف  لا�شتمرار  املتحدة  الللوليللات  يدفع 
عن �شلوك اإيران، ل ينفع. وخل�شت املجلة اإىل اأنه يجب تو�شيح �شيا�شة 
الوليات املتحدة جتاه اإيران وتعزيزها، فكلما طال النتظار، زاد التهديد 

الإيراين للمنطقة والوليات املتحدة.

متكني الوكرانيني من حرية القرار

األك�شندر �شوجلينت�شني، اأ�شهر من�شق عن النظام ال�شوفياتي يف ال�شبعينات والثمانينات

اأوكراني� -رو�سي�:

قبل خم�سني عاًما، نبوءات �سوجلينت�سني املربكة...!

تقرير اأمريكي: لبد من اإعادة ت�سنيف احلوثيني اإرهابيني 
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هل انهزمت القوة الن�عمة الأوملبية؟

بكني: دورة الأوملبياد ال�ستوية حتت �سغط عال...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

   يف 4 فرباير, �ستفتتح دورة الألع�ب الأوملبية ال�ستوية يف 
بكني, وهو حدث ع�ملي تعتزم ال�سلط�ت ال�سينية ا�ستخدامه 
ال�س�حة  على  ن�سبي�  ال�سني  �سورة  ل�ستع�دة  دع�ئية  ك�أداة 
لتوتر دبلوم��سي �سديد  الدولية. لكن هذه الألع�ب تخ�سع 

اأ�سب�ب  تتوقف  مل  وحــلــفــ�ئــهــ�.     املتحدة  ــ�ت  ــولي ال مــع 
التوترات الدبلوم��سية وال�سي��سية واجليو�سرتاتيجية عن 
�سواء  الغربي,  الع�مل  من  كبر  وجزء  ال�سني  بني  الرتاكم 
انته�ك�ت  من  غرهم  اأو  الأويغور  قمع  مب�س�ألة  يتعلق  فيم� 
�سكل  اأي  ا�سك�ت  مت  حيث  كونغ  هونغ  مثل  الإن�س�ن,  حقوق 
�سرب  ين�ير,   27 اخلمي�س,  يــوم  الحتج�ج.  اأ�سك�ل  من 

الط�ولة,  على  قب�سته  يي  وانــغ  ال�سيني  اخل�رجية  وزيــر 
وحث الولي�ت املتحدة على “التوقف عن تعطيل” تنظيم 
الأمريكي,  الألع�ب, خالل حم�دثة ه�تفية مع نظره  هذه 

اأنطوين بلينكني.
»مق�طعة دبلوم��سية” ودعم ل يتزعزع

الألع�ب  هــذه  تعود  اأن  ال�سينية  ال�ســلط�ت  تتوقــع      

فربايـــــر,   20 حتى  ت�ســـتمر  اأن  املقـــرر  الأوملبيــــــة, 
كونه�  عن  ف�سـاًل  الع�لــــم,  يف  ال�سني  �ســـورة  على  ب�لف�ئدة 
اأداة, كم� هو معت�د عندمــــ� ت�ســـــت�سيف البــــالد الأوملبي�د, 

لإثـــــ�رة الــــروح القوميــة ال�سينيــة وتقريظه�.
»املق�طعة  داء  من  يع�نـــــي  احلــــدث  فــــــ�إن  ذلــك,  ومــع   

الدبلوم��سية”.

يف  اأعلللللن  مللن  اأول  وا�شنطن  كانت 
بداية العام: �شيذهب الريا�شيون 
الأمللريللكلليللون اإىل بللكللني لللكللن لن 
من  ر�للشللمللي  ملل�للشللوؤول  اأي  يح�شر 
وا�للشللنللطللن هلللذه الأللللعلللاب. وحذت 
دول عديدة حذوها منذئذ، منها 
اللليللابللان واأ�للشللرتاللليللا وكللنللدا ودول 

اأخرى.
العديد من  �شياأتي  ذلللك،     ومللع 
قادة العامل من خمتلف القارات. 
وملللللن بللللني امللللنلللظلللملللات اللللدولللليلللة 
الأوملبية،  الأللللعلللاب  يف  احلللا�للشللرة 
الأوملبية  اللللللجللنللة  طللبللعللا  هلللنلللاك 
الأملاين  برئي�شها  ممثلة  الدولية 
للا مدير  تللومللا�للس بلللاخ، ولللكللن اأيلل�للشً
تيدرو�س  العاملية  ال�شحة  منظمة 
والأملللني  غيري�شو�س،  اأدهلللانلللوم 
اأنطونيو  املللتللحللدة  الأمم  لللل  الللعللام 
رئي�س  وكلللللذللللللك  غللللوتللللريلللل�للللس، 
املتحدة  للللاأمم  العامة  اجلمعية 

عبد اهلل �شهيد.
اأي     ويللاحللظ، يف املقابل، غياب 
م�شوؤول من تايوان، �شواء يف حفل 
الخللتللتللام، على  اأو حفل  الفللتللتللاح 
هذا  ويللعللود   .2008 علللام  عك�س 
التخويف  اإجلللللراءات  اإىل  الللغلليللاب 
يقوم  الللتللي  امللل�للشللتللمللرة  الع�شكرية 
املنطقة  يف  ال�شيني  اجلي�س  بها 
التايواين.  لللاأرخللبلليللل  امللللجلللاورة 
وطللبللقللا لللبلليللان �لللشلللادر علللن وزارة 
اخلارجية ال�شينية، طلب وانغ يي، 
اخلمي�س، من وا�شنطن “التوقف 
م�شاألة  ب�شاأن  بالنار”  اللعب  عن 
تايوان اأو “اإن�شاء ف�شائل �شغرة 

ملعار�شة ال�شني«.

كوفيد-19 ع�م 2022 
مق�بل “ال�سنة الرهيبة” 

  2008
مدينة  اأول  بلللكلللني  �للشللتلل�للشللبللح    
تلل�للشللتلل�للشلليللف كلللللل ملللللن الأللللللعلللللاب 
وال�شتوية.  اللل�للشلليللفلليللة  الأومللللبللليلللة 
الألعاب  �شتكون  احللللال،  بطبيعة 
اأكرث  دائلللًملللا  ال�شيفية  الأوملللبلليللة 
اأهمية من الألعاب ال�شتوية، وذلك 
الدول  مللن  العديد  لأن  بب�شاطة 
هناك  بالطبع،  ثم،  فيها.  ت�شارك 
يف  احلكومة  عملت  كوفيد-19. 
الأخرة  الأ�للشللابلليللع  يف  بجد  بكني 
تنظيم  على  ال�شني  قللدرة  لإثبات 
الوباء،  رغللم  الكبر  احلللدث  هللذا 
حلليللث يللتللوجلله اأكللللرث مللن 3000 
ريا�شي اإىل هذه الألعاب. لكن من 
“عادية”  األعاب  تنظيم  امل�شتحيل 
كورونا  فللرو�للس  وبلللاء  تف�شي  مللع 
بلد ل  ال�شني، يف  مللدن  يف جميع 
يزال ملتزًما ر�شمًيا با�شرتاتيجية 

“�شفر كوفيد” املطعون فيها.
   ومن عواقب هذا املوقف اأنلله ل 
للجمهور.  تللذاكللر  مبيعات  توجد 
ال�شركات  �لللشلللتلللقلللوم  والللللبللللديللللل، 
منظمات  اأو  للللللللدوللللة  املللملللللوكللة 
احللللللللللزب اللللل�للللشلللليللللوعللللي الأخلللللللللرى 
الذين  موظفيها،  على  بتوزيعها 
ال�شارم  المتثال  عليهم  �شيتعني 
لتدابر التخفيف من الفرو�س، 
ال�شحي  احلللللجللللر  ذللللللك  يف  مبللللا 
املحتمل والختبارات املتعددة قبل 

وبعد م�شاركتهم.
   ومع ذلك، ت�شتعد ال�شني اليوم 
الأوملبية  الأللللعلللاب  دورة  لفللتللتللاح 
خمتلفة  ظللروف  ظل  يف  ال�شتوية 
متللللاًمللللا عللللن الأللللللعلللللاب الأومللللبللليلللة 
ال�شيفية منذ ما يقرب من اأربعة 
ع�شر عاًما. لنتذكر ال�شنة الرهيبة 
العام  بلللداأ   :2008 علللام  لل�شني 
جنوب  يف  كارثية  ثلجية  بعا�شفة 
يف  الرهبان  انتفا�شة  ثللم  الللبللاد، 
دموي،  ب�شكل  قمعت  التي  التبت 
وتبعها زلزال كارثي يف �شيت�شوان 
الللذي راح  يف جنوب غللرب الباد، 
�شحيته حوايل 70 األف �شخ�س.

   عللنللدمللا بللللداأت الأللللعلللاب حينها، 
ال�شيوعي  احلللللللللزب  قللللللللادة  كللللللان 
على  حي  دليل  تقدمي  يف  ياأملون 
اإىل امل�شرح الدويل:  عودة ال�شني 
حداثة جديدة، واقت�شاد مزدهر، 
جديدة  معمارية  روائلللع  وتللراكللم 
املباين  هدم  ح�شاب  )على  مذهلة 

املللهللنللد�للشللون امللللعلللملللاريلللون اآنلللللذاك 
حمبوبني يف املدينة. ومت الك�شف 
الرائعة،  املللبللاين  مللن  العديد  عللن 
من برج تلفزيون ال�شني املركزي 
)تلفزيون  ايللل�لللشلللر  طلللللللراز  علللللللى 
التي  الرائعة  القبة  اإىل  الللدولللة( 
للفنون  اللللوطلللنلللي  امللللركلللز  تلل�للشللم 
بلللكلللني على  املللل�لللشلللرحللليلللة ومللللطللللار 

مقيا�س التنني.
الأوملبية مذهلة  الهياكل  كانت     
للا. عللمللل الللفللنللان امللل�للشللعللور اآي  اأيلل�للشً
ع�س  لت�شميم  كم�شت�شار  ويلللوي 
امللعب الوطني للمدينة.  الطائر، 
الإذاعلللللللة  مللللن  �للللشللللوؤال  علللللللى  وردا 
الريطانية عن هذا امللعب وجميع 
الهياكل الأخرى يف العا�شمة التي 
م�شتقبل  وكذلك  النتباه،  جذبت 
العمارة الطليعية يف بكني، اأجاب: 
النافذة،  تلللللك  انللتللهللى...  ل،  “ل، 

وتلك اللحظة قد انتهت الآن«.
   ونقلت رويلللرتز عللن رنللا ميرت، 
اأ�شتاذة التاريخ ال�شيني يف جامعة 
دورة  “كانت  قللولللهللا:  اأكلل�للشللفللورد، 
الأللللعلللاب الأوملللبلليللة لللعللام 2008 
الناعمة  للللللقللوة  قلللوًيلللا  مللل�لللشلللدًرا 
لللللل�للشللني، الللتللي كللانللت تللطللمللح اإىل 
على  اأقلللوى  مكانة  على  احل�شول 
الإطاق على ال�شاحة الدولية”. 
لكن “على مدى ال�شنوات القليلة 
�للشللهللدت �للشللورة ال�شني  املللا�للشلليللة، 
الغربي،  العامل  يف  كبًرا  انحدارا 
ال�شيني  ال�شيوعي  احلزب  وياأمل 
ال�شتوية  الألللعللاب  دورة  ت�شمح  اأن 

لل�شني بعك�س هذه الظاهرة«.
   ومللع ذلللك، قبل اأيلللام قليلة من 
العك�س.  يحدث  الألللعللاب،  افتتاح 
حقوق  منظمات  تللنللديللدات  فلللاإىل 
ال�شيا�شي يف هذا  بالقمع  الإن�شان 
البلد جتاه كل معار�شة، ان�شافت 
�للشللاهللمللت ب�شكل  فلل�للشللائللح ملللدويلللة 
ال�شني  �لللشلللورة  تلللللطلليللخ  كللبللر يف 
اتهمت لعبة  الللعللامل. وهللكللذا،  يف 
�شواي،  بلليللنللغ  اللل�للشلليللنلليللة  الللتللنلل�للس 
مواقع  على  املللا�للشللي،  �شبتمر  يف 
الللتللوا�للشللل الجللتللمللاعللي اأحلللد كبار 
ال�شخ�شيات يف النظام باغت�شابها. 
الأرجح،  على  ا�شطرت،  اأن  ومنذ 
الت�شريحات  هللللذه  �للشللحللب  اإىل 
اأملللللام كلللاملللرات و�للشللائللل الإعللللام 

الر�شمية، اختفت بطلة التن�س.
   ويف مللقللابلللللة اأجللرتللهللا رويللللرتز، 
قالت ريا�شية اأجنبية طلبت عدم 
تنوي  اإنللهللا  هللويللتللهللا،  عللن  الك�شف 
التحدث علنا عن انتهاكات حقوق 
اأن  “اأعتقد  اللل�للشللني.  يف  الإنلل�للشللان 
اللل�للشللني اأثللبللتللت، خللا�للشللة مللع بينغ 
لتخاذ  ملل�للشللتللعللدة  اأنلللهلللا  �للللشللللواي، 
اإجللللللراءات مللتللطللرفللة لإ�للشللكللات اأي 
اأ�للشللكللال اخلللطللاب الذي  �شكل مللن 
اأو�شح  ولللئللن  م�شيئا”.  تللعللتللره 
حديث  اأي  اأن  الأللللعلللاب  مللنللظللمللو 
ينتقد  الللريللا�للشلليللني  جلللانلللب  ملللن 
اللجنة  اأن  اإل  �شيعاقب،  ال�شني 
الأوملبية الدولية وعدت باأن يكون 
التعبر  يف  “اأحراًرا  الريا�شيون 

عن اآرائهم«.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر 

كت�ًب� خم�س�سة لل�سني والي�ب�ن 
والتبت والهند والتحدي�ت 
الآ�سيوية الرئي�سية. ع�م 

2020, ن�سر كت�ب “الزع�مة 
الع�ملية حموره, ال�سدام بني 

ال�سني والولي�ت املتحدة” عن 
من�سورات لوب

لقاء بني رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية توما�س باخ والرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ

دعوات للمقاطعة ال�شني يف رهان اوملبي جديد

اجراءات �شارمة ملقاومة كوفيد خال اللعاب

هل تنجح ال�شني يف ا�شتعادة �شورتها؟

القدمية(، مدن �شاخبة، وجمتمع 
اأكللللرث انللفللتللاًحللا، ملللع ملل�للشللهللد فني 
مو�شيقية  وجمللمللوعللات  طليعي، 
متمّردة، وعر�س متزايد لاأفكار 

الأجنبية.
للباد  اأ�لللشلللبلللح   ،2022 عللللام     
قيادة حزبية جديدة ذات اأولويات 
خملللتلللللللفلللة. يللللرّكللللز املللللوقللللف جتاه 
تلل�للشللور اللل�للشللني يف اللللعلللامل، حتت 
قللليلللادة الللرئلليلل�للس �للشللي جلللني بينغ، 
التايل:  امللللبلللداأ  علللللى  اأكللللر  ب�شكل 
من  علللللام   100 علللانللليلللنلللا  “لقد 
الع�شرين؛  القرن  خللال  الإذلل 
وحلللان زمللنللنللا... والأمللللر مرتوك 
ونللحللن نرتقي  لللكللم ل�للشللتللقللبللالللنللا 
امل�شرح  على  ال�شحيح  مكاننا  اإىل 
اللللعلللامللللي«.    بللعللد الللقللمللع الدموي 
يونيو  يف  تلليللانللامنللني  مللليلللدان  يف 
حماولتها  بكني  خ�شرت   ،1989
الأوملبية  الألعاب  دورة  ا�شت�شافة 
لعام 2000 يف �شيدين. ومن اأجل 
تاأمني دورة الألعاب الأوملبية لعام 
بع�س  عللن  الإعللللان  مت   ،2008
قد  ال�شني  اأن  لإظهار  التغيرات 
م�شيًفا  تكون  اأن  وتعتزم  تقدمت 
ومللن خال  اللقب.  بهذا  جللديللًرا 
هذه التغيرات، مت تخفيف قيود 
املرا�شلني  على  املفرو�شة  ال�شفر 
الأجانب، اذ كان على ال�شحفيني 
احلكومة  من  اإذن  على  احل�شول 
اأي  اإىل  لل�شفر  ال�شني  يف  املحلية 

مكان يف الباد.
   بالن�شبة لهذه الألعاب الأوملبية 
الللل�لللشلللتلللويلللة، مت �لللشلللبلللط الإيللللقللللاع 
امل�شابقات.  بللللدء  قللبللل  والللنللغللمللة 
حلللللّذر مللنلل�للشللور الللريللا�للشلليللني من 
�شيا�شية  بللتلل�للشللريللحللات  الإدلء 
تنتقد ال�شني. واإذا غامر ريا�شي 
ف�شيتم  الت�شريحات،  هللذه  مبثل 
الألعاب.  مللن  الللفللور  علللللى  طلللرده 
من ناحية اأخرى، ك�شفت منظمة 
اأمريكية عن وجود  غر حكومية 

انح�شرت  قللد  اللل�للشلليللوعللي  احلللللزب 
بع�شهم  يقول  وقللد  كبر،  ب�شكل 
اإنها اختفت. يف الأ�شابيع الأخرة، 
ل�شغوط  امللللعلللار�لللشلللون  تلللعلللّر�لللس 
يف  �شغبا  يحدثوا  ل  حتى  �شديدة 
اإىل  الأنللظللار  كللل  وقللت تتجه فيه 
للا عام  اللل�للشللني، وحللللدث هلللذا اأيلل�للشً
اأنه  هللو  اللليللوم  واللللفلللرق   .2008
اأو  املفكرين  مللن  الكثر  يتبق  مل 
حمللامللي حللقللوق الإنلل�للشللان منذ اأن 
مت اإ�شكاتهم، اإن مل يكن، بب�شاطة، 

�شجنهم لفرتة طويلة.
العاديني  الأكلللادميللليلللني  حللتللى     
املقابات،  اإجللللللراء  يف  يللللللرتددون 
تعليقاتهم  اأّن  اعللتللبللار  مللن  خللوفللا 
موؤخًرا  ومت  بلدهم.  �شورة  ت�شّوه 
وي�شات،  الجتماعية  ال�شبكة  على 
املثقفني،  مللن  جمموعة  ا�شتبعاد 
ال�شغب،  مللثللري  ملللن  ُيلللعلللتلللرون 
عر  الللتللبللادل  عمليات  جميع  مللن 
الإنلللرتنلللت. وكللمللا هللو احللللال منذ 
الرقابة على  ت�شهر  فرتة طويلة، 

ال�شبكات الجتماعية.
   قبل اأوملبياد 2008، كانت هناك 
حياة ليلية فريدة من نوعها وغر 
مقيدة يف بكني. وميكن اأن تكونوا 
اأي زائر اأجنبي  اأن  على يقني من 
امل�شهد. وحتى  �شيذهل من طاقة 
الللليلللوم، ل يللللزال اأمللللام هلللذه املدن 
اللللكلللرى الللكللثللر لللتللقللدملله، لكن 
ت�شببت  امل�شتمرة  الللهللدم  عمليات 
الأماكن  مللن  الللعللديللد  اخللتللفللاء  يف 
تعمل  الللتللي  ال�شغرة  الإبللداعلليللة 

بو�شائل حمدودة.
�للشللي مقابلة  بلللي  اللللبلللي  اأجلللللرت     
�شيني  ملللعلللملللاري  مللهللنللد�للس  مللللع 
ع�شر  قبل  حياته  عن  يتهّكم  وهو 
�للشللنللوات: ي�شعر وكللاأنلله يللخللرج كل 
اأ�شغر  كللنللت  لأنللنللي  “رمبا  للليلللللة. 
�للشللنللاً، كللانللت املللديللنللة خمللتلللللفللة يف 
ذللللك الللوقللت. وكلللان للللدي الكثر 
ملللن الأ�لللشلللدقلللاء الأجللللانللللب. كان 

الأمل يف بكني اأن يرى الراي العام 
على  الألللعللاب  تنظيم  يف  الأجنبي 
الأرا�شي ال�شينية جناًحا ريا�شًيا 

ا جناًحا �شيا�شًيا. ولكن اأي�شً
�شت�شتنجد  دعللائلليللة،  لأغلللرا�لللس     
اللجنة الأوملبية ال�شينية مبواهب 
ت�شانغ ييمو، وهو  ال�شهر  املخرج 
الللداخللل واخلارج.  رمللز �شيني يف 
منذ  نف�شه  ببيع  البع�س  يتهمه 
الثقافية  الثورة  عن  اأفامه  اأيللام 
الأملللللام،  اإىل  الللعللظلليللمللة  والللقللفللزة 
لاإيذاء  املللايللني  تللعللّر�للس  حلليللث 
املللوت. لكنه قوبل  اأو اجلللوع حتى 
لعر�شه  وا�شع  نطاق  على  بالثناء 
الب�شري عام 2008 خال حفل 
افللتللتللاح الأومللللبللليلللاد. وقلللد يلللرز اأن 
فنية  لوحة  �شوى  لي�شت  الألللعللاب 
اأخرى لتقدمي روؤية لل�شني: اأين 

كانت واأين تتجه.
الأحللللللللداث  اأن  الللللوا�للللشللللح  مللللن     
حدًثا  �شتكون  بللكللني  يف  الأوملللبلليللة 

على  تلقائًيا  تثبيته  يتم  تطبيق 
وال�شحفيني  الريا�شيني  هواتف 
الأرا�للللشللللي  اإىل  و�لللشلللوللللهلللم  علللنلللد 
اللل�للشلليللنلليللة. تللطللبلليللق يللجللعللل من 
ونللللقللللل جميع  تلل�للشللجلليللل  امللللملللكلللن 
التقاطها  مت  اللللتلللي  الأ�للللللشللللللوات 
الهاتف،  مللليلللكلللروفلللون  بللوا�للشللطللة 
ال�شينية  لل�شلطات  �شي�شمح  مما 
نوع  اأنلل�للشللطللتللهللم.  جميع  مبللتللابللعللة 
بكني  ميللنللح  التج�ش�س  نللظللام  مللن 
ال�شخ�شية  البيانات  اإىل  الو�شول 

لهوؤلء الريا�شيني.
   منذ و�شول �شي جني بينغ اإىل 
ال�شلطة، ت�شدد موقف بكني ب�شكل 
اأدنللى تعبر معار�س.  كبر جتللاه 
مواجهة  ويف  لللللذلللللك،  ونللتلليللجللة 
انللتللقللادات الللللدول الللغللربلليللة، تبنت 
عدوانًيا  موقًفا  تدريجياً  ال�شني 
جتلللللللاه حملللللاوريلللللهلللللا اللللغلللربللليلللني. 
واأ�شبح التغير يف اللهجة �شارًخا 
مع الوباء. ولكن اإىل حد ما، يبقى 

حال باده مبجرد انتهاء الألعاب، 
“رائعة!  تلللللردد:  دون  �للشلليللنللي  رد 
اىل  فقط،  واحلللدة  �شرعة  لل�شني 
ال�شني  اأن  الللوا�للشللح  الأمللللام. مللن 
جبهات  على  جلّيا  تقدًما  اأحللرزت 
حل�شور  بكني  زرمت  واإذا  عللديللدة. 
الأخرة،  الأوملللبلليللة  الألللعللاب  دورة 
ف�شتاحظون  فقط،  الآن  وعللدمت 
الفرق. على �شبيل املثال، انفجرت 
املدينة.  يف  للنقل  التحتية  البنية 
مرتو  نلللظلللام  كللللان   ،2008 عللللام 
اأنلللفلللاق بللكللني يللحللتللوي علللللى اأربعة 
اإ�شافة  ومتلللللت  فلللقلللط،  خلللطلللوط 
مبا�شرة.  الألللللعللللاب  قللبللل  خللطللني 
و459  خلللطلللاً   27 مللللع  اللللليللللوم، 
امل�شتقبل(،  يف  املزيد  )مع  حمطة 

اأ�شبحت اأكر �شبكة يف العامل.
اإذا قلللام زائلللر عائد     وملللع ذللللك، 
قليًا،  اأعللللمللللق  بلل�للشللكللل  بللالللبللحللث 
مع  الت�شامح  اأن  ا  اأي�شً يجد  فقد 
عليها  يلللوافلللق  ل  اللللتلللي  الأفللللكللللار 

برد  علللامللللي.  امللللتللللداد  ذا  مللتلللللفللًزا 
العا�شمة  على  حاليا  يخّيم  قا�س 
ال�شينية. ول ي�شتطيع اجلمهور، 
�شواء كان اأجنبّيا اأو �شينّيا، �شراء 
الأجانب  الللوبللاء.  ب�شبب  التذاكر 
الللوحلليللدون الللذيللن يلل�للشللاركللون يف 
احلدث اأو يعملون، كل ما �شرونه 
ملللا ميللكللن روؤيته  هلللو  بللكللني  ملللن 
داخللل فقاعة عماقة حماية من 
العوامل  هللذه  وكللل  كوفيد-19. 
ا ما �شت�شبح عليه هذه  �شكلت اأي�شً
بالن�شبة  لكن  الأوملللبلليللة.  الألللعللاب 
كل  يلل�للشللوء  اأن  تللخلل�للشللى  حلللكللومللة 
تكون  اأن  الملللر  تطلب  اإذا  �للشلليء، 
هللللذه الألللللعللللاب الأومللللبللليلللة حلظة 
تاريخية يجب م�شاهدتها جلو�شا 
وجمرين،  مكرهني  اأريللكللة،  على 

فهذا بالتاأكيد �شيخدمها.

التنني مل يعد يثر احللم
   عندما �شاألته البي بي �شي عن 

ت�سعى ال�سلط�ت ال�سينية ل�ستخدام احلدث ل�ستع�دة �سورة ال�سني على ال�س�حة الدولية

�سياأتي العديد من قادة العامل رغم »املقاطعة الدبلوما�سية« املعلنة من بع�س الدول

�ست�سبح بكني اأول مدينة ت�ست�سيف كل 
من الألعاب الأوملبية ال�سيفية وال�ستوية

كانت دورة الألعاب الأوملبية لعام
 2008 م�سدًرا قوًيا للقوة الناعمة ال�سينّية
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العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
القمة  ال�شلللللادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN ال�شيانة العامة  رخ�شة رقم:1157708 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة عبيد �شعيد عبيد روي�شد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف احمد مبارك �شبت حممد املزروعي

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
الأمان  ال�شلللللادة/وعد  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN للمقاولت العامه  رخ�شة رقم:2658631 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد �شقر حممد �شقر الفاحي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ابراهيم �شالح حمد �شالح اجلنيبي

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
العا�شمة  ال�شلللللادة/�شيوف  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN كويف �شوب  رخ�شة رقم:1684255 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد حم�شن نا�شر النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شهيل مفتاح �شامل �شيف املن�شوري

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
بال�س  ال�شلللللادة/كري�شتال  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN للمقاولت العامة   رخ�شة رقم:3960047 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة عبداهلل �شامل �شعيد خليفه البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف مبارك �شهيل �شالح حممد العامري

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ل�شيانة  ال�شلللللادة/امتام  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN التمديدات الكهربائية وال�شحية   رخ�شة رقم:2758910 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة لطيفه عبداهلل نايف م�شعل املريخي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد جمعه را�شد مفتول ال علي

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
اجنينريا  ال�شلللللادة/انتك�شا  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN اند�شرتيال ا�س ايه - ابوظبي   رخ�شة رقم:1186210 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل مدير 
ا�شافة حممد عبدالكرمي خلوف

تعديل وكيل خدمات 
حذف مراج لتمثيل ال�شركات

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

برايت وايت حلدادة املركبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2118437 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/جنتل  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لدوات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3725048 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/تناغم  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4042249 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/�شاكن  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لدارة العقارات وال�شيانه العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2700917 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
اي  ال�شلللللادة/اي  بان  التنمية القت�شادية  دائلللرة  تعلن 

فامينقو للمنا�شبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2995619 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/املنقف  تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان 

لتجارة ال�شماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3901115 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/بايثون 

لتجارة اللكرتونية والتطبيقات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3649425 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/نظارات املبزرة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1120243 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خاجا احمد ابكار %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي حممدطاهر د�شتى نزاد الهرمودى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ نظارات املبزرة

MUBAZARAH OPTICLE

اإىل/ نظارات املبزرة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SOLE PROPRIETORSHIP - MUBAZARAH OPTICLES  L.L.C  

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/كافتريا مذاق الديره

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2588688 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافتريا مذاق الديره

MADHAQ ALDAYRIH CAFETERIA

اإىل/ كافتريا مذاق الديره

  MATHAQ ALDERA CAFETERIA 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
ذي  بوكو  اون  ال�شلللللادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ميك�شيكو  رخ�شة رقم:2588069 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافتريا اون بوكو ذي ميك�شيكو

UN POCO DE MEXICO CAFETERIA

اإىل/ كافتريا ات�شيلف

  ITSELF CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
كونرتاكتينغ  اإجنينرينج  اإنرتنا�شيونال  ال�شلللللادة/كاب�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1476981 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل �شعيد حبان �شعيد الكثرى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل �شعيد حبان �شعيد الكثرى من 100 % اإىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كاب�س انرتنا�شونال ليمتد
KAPS INTERNATIONAL LIMITED

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كاب�س اإنرتنا�شيونال اإجنينرينج كونرتاكتينغ �شركة ال�شخ�س الواحد 

ذ.م.م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KAPS INTERNATIONAL ENGINEERING CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ كاب�س اإنرتنا�شيونال اإجنينرينج كونرتاكتينغ ذ.م.م
KAPS INTERNATIONAL ENGINEERING CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/�شوريانا كويف �شوب

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1200551 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممود جال الدين حممد ابو طوق %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عدنان غاوى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عدنان غاوى من 100 % اإىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل حممد عابد ال�شهيارى املزروعى من وكيل خدمات اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل حممد عابد ال�شهيارى املزروعى من 0% اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*14 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوريانا كويف �شوب

SORYANA COFFEE SHOP
اإىل/ �شوريانا كويف �شوب ذ.م.م

 SORYANA COFFEE SHOP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/رافد للم�شتلزمات الطبية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3027632 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بيور هيلث للتجهيزات الطبية �س ذ م م

PURE HEALTH MEDICAL SUPPLIES L L C

تعديل مدير / اإ�شافة فرحان ملك
تعديل مدير / حذف حممد ح�شن حممد ح�شن ال�شويدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة اأبوظبي التنموية القاب�شة
Abu Dhabi Delovment Holding company

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة 

قد تقدموا الينا بطلب  IN :متكي�س  رخ�شة رقم:2004831 

تعديل اإ�شم جتاري من/ متكي�س

TMKES

اإىل/ متكي�س ل�شناعة الأعاف

  TMKES FOR FEED INDUSTRY 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ 

ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

 مقتل 19 يف �ساو باولو بالربازيل ب�سبب الفي�سانات 
•• برازيليا-رويرتز

الأر�شية  النهيارات  اإن  الأحللد  الأول  اأم�س  يللوم   الرازيلية  باولو  �شاو  وليللة  العامة يف  ال�شامة  م�شوؤولو  قللال   
19 �شخ�شا على الأقل منذ يوم اجلمعة  اأودت بحياة  اأمطار غزيرة يف الولية  والفي�شانات الناجمة عن هطول 
بينهم �شبعة اأطفال. وتقول �شلطات الولية اإن ت�شعة اآخرين اأ�شيبوا ب�شبب الأمطار واإن اأربعة اأ�شخا�س يف عداد 
املفقودين، يف حني ت�شردت قرابة 500 اأ�شرة يف اأنحاء الولية. وتفقد جواو دوريا حاكم �شاو باولو املناطق التي 
غمرتها مياه الفي�شانات وهو على منت طائرة، وقال اإنه وافق على م�شاعدة طارئة للمناطق املنكوبة قيمتها 15 
مليون ريال )2.79 مليون دولر اأمريكي(. وقالت احلكومة الحتادية يف بيان �شدر عن وزارة التنمية الإقليمية 
اإنها تراقب الو�شع. وت�شببت الأمطار الغزيرة منذ دي�شمر كانون الأول يف حدوث في�شانات اأودت بحياة اأ�شخا�س 
يف �شمال �شرق الرازيل، وهددت بتاأخر احل�شاد يف الغرب الأو�شط واأجرت على وقف عمليات التعدين يف ولية 

مينا�س جراي�س لفرتة وجيزة.

ا�ستقالة اأكرب م�سوؤول عربي 
يف ال�سرطة الإ�سرائيلية

•• القد�س-وكاالت

اأعلن رئي�س هيئة حماربة اجلرمية يف املجتمع العربي يف اإ�شرائيل اجلرنال 
جمال حكرو�س، اعتزال اخلدمة يف �شفوف ال�شرطة الإ�شرائيلية بعد على 
خلفية النتقادات التي وجهت بعد تخاذله عند ح�شوره جرمية طعن منذ 
عام ون�شف. وُوثللق حكرو�س يف �شريط فيديو وهو يرتك موقع اجلرمية 

ويتعرث بال�شحية دون م�شاعدته، وفق موقع “مكان”  اأم�س الثنني.
ويف بيان لل�شرطة الإ�شرائيلية، اأكد حركو�س اأنه اتفق يف اجتماع عقد اأم�س 
مغادرة  على  �شبتاي،  يعاكوف  اجللللرنال  الللعللام  ال�شرطة  مفت�س  مللع  الأول 

من�شبه على الفور.

الأقلللللل  علللللللى  ملللتلللظلللاهلللرا   39 اإن 
�للشلليللحللاكللمللون هللللذا الأ�لللشلللبلللوع وقد 
اإىل  ت�شل  ملللدد  بال�شجن  يعاقبون 

26 عاما.
ووجلللهلللت اللل�للشللفللارة الأملللركللليلللة يف 
هللافللانللا انللتللقللادات على تللويللرت اإىل 
“اإ�شدار  ب�شبب  الكوبية  احلكومة 
�شبان  �للشللد  متنا�شبة  غللر  اأحللكللام 
ل  ملل�للشلليللفللا  واأبرياء”،  ملل�للشللاملللني 
ال�شعب  مللطللالللب  �للشللحللق  ميللكللنللهللم 

مب�شتقبل اأف�شل«.
واأ�للشللدر مكتب املللدعللي الللعللام بيانا 
ندد فيه مبن “يريدون اتهام كوبا 
موؤكدا  الإن�شان”،  حقوق  بانتهاك 
الفتنة  علللللى  الللتللحللريلل�للس  تللهللم  اأن 
العنف  ملل�للشللتللوى  ملللع  “تتنا�شب 

املرتكب«.

بقي  واإذا  مليوناً.  بل140  نق�شاً 
حجم  ف�شيغطي  طبيعياً  الطق�س 
الأ�شا�س،  غللاز  دون  املللخللزن،  الغاز 
ون�شف.  اأ�شهر  اأربللعللة  الرقم  هللذا 
اأكرث  �شعر  اأزملللة  “هذه  ويللقللول: 
باخت�شار،  اإمللللدادات«.  اأزمللة  منها 
رو�شيا  اإذا قطعت  اأوروبللا  �شتعاين 
اللللغلللاز، لللكللن الللثللمللن �للشلليللدفللع من 
معاناة  �شاكلة  علللللى  ل  اجللليللوب، 
ج�شدية. و�شتتفاقم الكلفة ح�شب 
ملللن جامعة  اإلللكللايللنللد  جلللونلللاثلللان 
اأوروبللا ل تنطلق  “لأن  كولومبيا 
مللن قللاعللدة هللادئللة، بللل مللن �شوق 
على حافة الهاوية«. ويتوقع جي 
بلللي ملللورغلللان تلل�للشللايلل�للس اأنلللله حتى 
�شتنفق  الرو�شي،  الغاز  دون قطع 
اأوروبا تريليون دولر على الطاقة 
 500 اأنفقت  بعدما  ال�شنة  هللذه 
واإذا   .2019 يف  دولر  مللللليللار 
ا�شتهاك  على  املنطقة  اأجللللِرت 
الغاز للنجاة من قطع  خمزونات 
الغاز، ف�شيكون عليها اإنفاق املزيد 
حتى يف ال�شيف لبناء خمزوناتها 
ال�شتاء  اأزمللللة طللاقللة يف  لللتللتللفللادى 

املقبل.

رو�سي� اخل��سر الأكرب؟
�للشللتللدفللع رو�لللشللليلللا الللثللمللن الأكللللر 
املجلة  ح�شب  البعيد  امللللدى  على 
وي�شر  نللفلل�للشللهللا.  اللللريلللطلللانللليلللة 
غازبروم  اأن  اإىل  �شناعي  م�شدر 
جتارية  تللللداعلللليللللات  تللللواجلللله  قللللد 
الغرامات  مللن  تللبللداأ  “�شخمة” 
اإىل  و�لللشلللوًل  للللللزبللائللن  امل�شتحقة 
رو�شيا  اإىل  الللللدولر  تللدفللق  وقلللف 

ل�شداد مدفوعات العقود.
و�للشللتللجللد غلللللازبلللللروم �للشللعللوبللة يف 
تلللاأملللني عللقللود طللويلللللة الأجلللللل يف 
ا�للشللتللعللرا�للس وح�شي  بللعللد  اأوروبللللللا 
بالتاأكيد  و�شينتهي  الثقة.  لغياب 
اللللذي  �شرتمي2  نلللللورد  مللل�لللشلللروع 
طللاملللا اعللتللز بلله بللوتللني. وقللد يقنع 
ت�شتورد  الللتللي  اللل�للشللني  الإغلللللاق 
املللزيللد مللن الللغللاز الرو�شي  حللاللليللاً 

باحلذر من الثقة يف رو�شيا.
جامعة  ملللللن  فللليلللكلللتلللور  ويلللللقلللللول 
وقحاً  ا�شتخداماً  اإن  كاليفورنيا 
لللل�لللشلللاح اللللطلللاقلللة �لللشللليلللوؤدي على 
جهداً  اأوروبللللللا  بلللذل  اإىل  الأرجلللللح 
اعللللتللللمللللادهللللا على  للللقلللطلللع  اأكللللللللر 
وح�شب  الرو�شي.  الغاز  �للشللادرات 
الطاقة  يف  اخلبر  غو�شتاف�شون 
الرو�شية: “لو اأراد بوتني تدمر 
اأعمال غازبروم يف اأوروبا ملا اأمكنه 

فعل ذلك بطريقة اأف�شل«.

•• عوا�شم-وكاالت

الرئي�س  غللللزا  للللو  يللحلل�للشللل  ملللللاذا 
اللللللرو�لللللشلللللي فللللللادميللللللر بلللوتلللني 
الغرب  وفر�س  جمللدداً،  اأوكرانيا 
عقوبات على رو�شيا فرّدت مو�شكو 
باإغاق خط الأنابيب الذي ينقل 
الللغللاز اإىل الللغللرب؟ اأجللابللت جملة 
“اإيكونومي�شت” يف تقريرها على 
هذا ال�شوؤال م�شرة اإىل العتقاد 
ال�شائد باأن الإغاق الكامل لهذه 
الأنلللابللليلللب اأملللللام اأوروبلللللللا، اأمللللر ل 
ميكن ت�شوره. يرى موؤلف كتاب 
الرو�شية  الللطللاقللة  علللن  كللللليللمللات 
يف  حتى  اأنللله  غو�شتاف�شون  ثللايللن 
يقطع  مل  اللللبلللاردة  احلللللرب  ذروة 
الحتللللللاد اللل�للشللوفلليللاتللي �لللشلللادرات 
خلللللاف بني  اأعللللنللللف  الللللغللللاز. ويف 
يف  الطاقة  على  واأوكرانيا  رو�شيا 
2009، ُقطع الغاز الذي يتدفق 
فقط عر اأوكرانيا، وب�شكل عابر.

بني الحت�د 
ال�سوفييتي ورو�سي�

ميكن  ال�شوفييت،  اأ�شافه  عك�س 
للللللرئلليلل�للس الللرو�للشللي حتللمللل كلفة 
�شدمة �شغرة يف الطاقة. يقول 
جامي كون�شا من النا�شر ال�شناعي 
اإنللللرجللللي اإنللتللللليللجللنلل�للس، اإنللللله دون 
احت�شاب اأي عقوبات، على انتهاك 
اللللعلللقلللود مللللثللللًا، وملللللع افلللرتا�لللس 
اليومي  ال�شعر  متو�شط  ا�شتمرار 
الرابع من  الربع  �شجل يف  الللذي 
الكامل  القطع  �شيكلف   ،2021
غازبروم  �شركة  اأوروبلللا  عن  للغاز 
دولر  مليون  و228   203 بللني 
ال�شائعة.  الللعللائللدات  مللن  يللوملليللاً 
لذلك، اإذا ا�شتمرت هذه املقاطعة 
نفوذ  ي�شمر  حيث  اأ�للشللهللر  ثللاثللة 
الللربلليللع، فلللاإن اخل�شائر  بللوتللني يف 
 20 اإىل  �للشللتلل�للشللل  امللللبللليلللعلللات  يف 
بهذا  خلل�للشللارة  اإن  دولر.  مللللليللار 
القت�شاد  �شتدمر  كانت  احلجم 
لكن  املللللتللللهللللالللللك.  الللل�لللشلللوفللليلللاتلللي 
600 مليار  اليوم قرابة  لرو�شيا 
بنكها  الحللتلليللاطللات يف  مللن  دولر 
ب�شهولة  قللادرة  و�شتكون  املركزي، 
حتى  مماثلة.  �شربة  حتمل  على 
اأن رو�شيا �شتحقق مكا�شب مالية، 

اأقله يف املدى القريب.
التلويح باحلرب  اأدى جمرد  لقد 
اأ�شعار  ارتللفللاع  اإىل  اأوكللرانلليللا  على 
الغاز والنفط. ودون حرب، يتوقع 
ت�شاي�س،  ملللورغلللان  بللي  بللنللك جللي 
اإىل  الأعلى  الغاز  اأ�شعار  تللوؤدي  اأن 

تظاهرة يف ت�سيلي احتجاجا على تدفق املهاجرين 
•• اإكيكي-اأ ف ب

�شمال  يف  الأحللد  الأول  اأم�س  الأ�شخا�س  اآلف  تظاهر 
الفنزويليني  املهاجرين  تدفق  على  احتجاًجا  ت�شيلي 

غر ال�شرعيني، املتهمني بارتفاع ن�شبة اجلرمية.
ُرفللعللت فيه  اللللذي  املللوكللب  وقلللال متظاهر يف مللقللدمللة 
العام الت�شيلية “ل نريد املزيد من املهاجرين غر 

ال�شرعيني يف مدينتنا«.
�شاركوا  �شخ�س  اآلف  اأربعة  نحو  اأن  ال�شرطة  وقللدرت 
بعد  على  الواقعة  اإكيكي  مدينة  يف  التظاهرة  هللذه  يف 

1800 كلم �شمال العا�شم �شانتياغو.
قام  اإذ  باأجانب  املوكب  مللرور  لللدى  م�شاحنات  ووقعت 
�شلطات  تدخلت  اأن  اإىل  فنزويلي  ب�شرب  متظاهرون 

اإنفاذ القانون حلمايته.
“لعدم حدوث ا�شطرابات  اأي �شخ�س  مل يتم توقيف 
�شرجيو  فلليللديللو  مللقللطللع  يف  قلللال  ملللا  وفلللق  خطرة”، 

تيل�شي، م�شوؤول يف �شرطة منطقة تاراباكا.

متللت الللتللعللبللئللة لللهللذه الللتللظللاهللرة عللقللب اعلللتلللداء �شبعة 
فنزويليني الثاثاء املا�شي على عن�شرين من ال�شرطة 

يف ايكيكي كانا يقومان بتحرير خمالفة بحقهم.
وياأتي هذا احلادث الذي مت تداول وقائعه على مواقع 
التي  اجلرمية  تزايد  �شياق  يف  الجتماعي،  التوا�شل 

يعزو ال�شكان �شببها اإىل تدفق املهاجرين.
تلل�للشللاعللفللت جلللرائلللم الللقللتللل ثللللاث ملللللرات تللقللريللًبللا )+ 
%183( يف عام 2021 يف اإكيكي، بينما ارتفع الجتار 
%42 وعمليات ال�شرقة امل�شحوبة  باملخدرات بن�شبة 
مكتب  لإح�شاءات  وفًقا   ،18% بن�شبة  عنف  باعمال 
املدعي العام الإقليمي. ارتفع تهريب املهاجرين بن�شبة 

تزيد عن 501 باملئة مقارنة بالعام ال�شابق.
منذ  حاد  ب�شكل  الفنزويليني  املهاجرين  تدفق  وازداد 
اأواخر عام 2019 ، هرباً من الفقر والعوز يف بادهم 
فنزويا،  وت�شهد  �شديدة.  دولية  لعقوبات  اخلا�شعة 
رغلللم كللونللهللا غللنلليللة بللالللنللفللط ، اأزملللللة اقللتلل�للشللاديللة غر 

م�شبوقة.

 بايدن يدعو طالبان اإىل الإفراج عن اأمريكي 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

دعا جو بايدن طالبان التي تتوىل ال�شلطة يف اأفغان�شتان اإىل الإفللراج عن 
الأمركي مارك فريريت�س الذي “حتتجزه” احلركة “منذ عامني”، وهو 
�شرط اأ�شا�شي فَر�شه الرئي�س الأمركي على النظام الأفغاين اجلديد قبل 

“اأّي اعتبار لتطلعاته اإىل ال�شرعية«.
اأن  قبل  مللارك،  �شراح  فللورا  ُيطلقوا  اأن  طالبان  على  “يجب  بايدن  وكتب 
“هذا غر  اأّن  م�شددا على  اأّي اعتبار لتطلعاتهم اإىل ال�شرعية”،  يتوقعوا 
قابل للتفاو�س”. جاء هذا الإعان ع�شية الذكرى ال�شنوية الثانية خلطف 
اأم�شى عقدا من  الذي  البحرية الأمركية  ال�شابق يف  الع�شو  فريريت�س، 

الزمن يف اأفغان�شتان يعمل مهند�شا مدنيا.
واأ�شاف بايدن “مارك من مواليد اإلينوي. اإنه ابن واأخ. وقد حتملت اأ�شرته 
عامني مفجعني، تدعو من اأجل �شامته، وتت�شاءل اأين هو وباأي حال هو، 

وتنتظر عودته بفارغ ال�شر«.
اأو اأي مدنيني  واعتر الرئي�س الأمركي اأن “تهديد �شامة الأمركيني 
اأبرياء اأمر مرفو�س دوما” واأن “اأخذ الرهائن هو فعل قا�س وجبان ب�شكل 

خا�س«.

•• هافانا-اأ ف ب

كوبا  الللعللام يف  املللدعللي  اأقلللر مكتب 
اتهامات  بللتللوجلليلله  الأوىل  للللللمللرة 
على  �شخ�س   700 من  اأكللرث  اإىل 
امل�شبوقة  غر  التظاهرات  خلفية 
�شد احلكومة العام املا�شي، م�شرا 

اىل اإدانة 172 منهم.
التي  الللعللفللويللة  الللتللظللاهللرات  واأدت 
اأنلللحلللاء كللوبللا يف  خللرجللت يف جميع 
الأو�شاع  واأجللجللتللهللا  متللوز-يللوللليللو 
مقتل  اىل  ال�شعبة  القللتلل�للشللاديللة 
�شخ�س واإ�شابة الع�شرات واعتقال 
يعد  بلللللد  يف   ،1،300 ملللن  اأكللللرث 
ال�شخط  عللن  العلني  التعبر  فيه 
اأمرا نادرا وينطوي على خماطرة 

كبرة.

العام  وقال بيان �شادر عن املدعي 
الر�شمية  غرامنا  �شحيفة  ن�شرته 
ملفا   117“ تلللللقللى  مللكللتللبلله  اأن 
حت�شريا متعلقا بالأفعال الأكرث 
اىل  اتهامات  توجيه  مللع  خللطللورة، 
اأعمال  بلللارتلللكلللاب  �للشللخلل�للشللا   790
تخريب �شد ال�شلطات والأ�شخا�س 
الإخال  اىل  اإ�للشللافللة  واملمتلكات، 

بالنظام«.
التهم عن بع�س هوؤلء،  واأ�شقطت 
يزالون  ل  اأ�للشللخللا�للس   710 لللكللن 
املحكمة،  اأمللللام  مللثللولللهللم  بللانللتللظللار 
اأعللمللارهللم بني  تلللرتاوح   55 بينهم 
16 و18 عاما، و”معظمهم رهن 

الحتجاز الحتياطي«.
واأ�شاف البيان اأنه بعد النتهاء من 
 172 الق�شاة  دان  حماكمة،   84

تفا�شيل  اأي  تقدمي  دون  �شخ�شا، 
عن الأحكام ال�شادرة بحقهم.

 27 اأن  العام  املدعي  مكتب  وذكللر 
�شاركوا  عاما   16 �شن  دون  طفا 
اإر�شال  مت  وقلللد  الحللتللجللاجللات،  يف 
خا�شة  ملللدار�لللس  اإىل  مللنللهللم   10
امل�شلكية.  الأملللور  على  بالتدريب 
وملللللن بللللني املللعللتللقلللللني يف اأعلللقلللاب 
يزال  ل  متوز/يوليو،  احتجاجات 
الحتجاز  قللليلللد  �للشللخلل�للشللا   727
غر  “كوبالك�س”  منظمة  وفلللق 

احلكومية.
وتلللللتلللللهلللللم احللللللكلللللوملللللة الللللكللللوبلللليللللة 
الللوليللات املللتللحللدة بللالللوقللوف وراء 

الحتجاجات.
 11 “جو�شتي�شيا  منظمة  وقالت 
جيه” التي تتابع الق�شايا الإثنني 

للمناف�شة  املللوؤيللدة  الإجلللراءات  اإن 
مللثللل مللنللع اللللبلللنلللود اللللتلللي حتظر 
قب�شة  اأ�شعفت  الللغللاز  بيع  اإعلللادة 
كثيفة  �شبكة  وتللربللط  غلللازبلللروم. 
مللن و�للشللات الللغللاز الللللدول التي 

كانت معزولة �شابقاً.

اأف�سل اأمل
امل�شال هو م�شدر  الطبيعي  الغاز 
ال�شتثمارات  تعني  للفرحة،  اآخر 
ت�شييل  اإعللادة  من�شاآت  يف  الكبرة 
اللللغلللاز علللللى امللللتللللداد اأوروبللللللللا اأن 
القدرات  مللن  الللكللثللر  للمنطقة 
�شيتي  جمموعة  تقدر  اخلللاملللللة. 
ا�شتخدام  معدلت  مع  اأنه  غروب 
تاريخية لتلك املرافق التي تعمل 
اأقللللل،  اأو  قلللدراتلللهلللا  ملللن  بل50% 
التعامل  نظرياً،  املنطقة  باإمكان 
ملللع ملللا يللكللفللي ل�لللشلللتلللبلللدال ثلثي 

وارداتها من الغاز الرو�شي.
لي�س  املقيد  العامل  فللاإن  ولذلك، 
الغاز  ت�شييل  اإعلللادة  على  الللقللدرة 
بللللل يف الإملللللللللللدادات امللللتلللاحلللة من 
والنظر  امللل�للشللال.  الطبيعي  الللغللاز 
الإنلللتلللاج  قلللللدرة  تللو�للشلليللع  اأن  اإىل 
�شي�شتغرق  اجلللديللدة  والت�شدير 
اأمل  اأف�شل  �شيكون  طويًا،  وقتاً 
�شحنات  على  للح�شول  لأوروبللللا 

جلللنلللي غلللللازبلللللروم اأكللللللرث مللللن 90 
اأربلللاح  مللللليللار دولر مللن اإجلللملللايل 
الت�شغيل هذه ال�شنة باملقارنة مع 

20 مليار دولر يف 2019.

الدول الأكرث ت�سررًا
اإىل  اللللغلللاز  تللدفللق  قللطللع  كللللان  اإذا 
اأوروبا حم�شوراً يف الذي مير عر 
اأوكرانيا كما يف 2009، ف�شتتدبر 
اأوروبا اأمورها. وال�شوؤال الأ�شا�شي 
قطع  اإذا  �شيح�شل  اللللذي  مللا  هللو 

بوتني الغاز عن كل اأوروبا.
الفورية  العرقلة  بع�س  �شتكون 
مفاجئ.  غلللر  بلل�للشللكللل  مللرجللحللة 
بحدة  �شت�شعر  التي  الللدول  اأكللرث 
والنم�شا،  �للشلللللوفللاكلليللا،  هلللي  ذللللك 
واأجزاء من اإيطاليا ح�شب ديفيد 

فيكتور من جامعة كاليفورنيا.
وملللن بلللني اللللللدول اللللكلللرى، فاإن 
ه�شا�شة.  الأكللللللللرث  هللللي  اأملللللانلللليللللا 
من�شاآت  لإحالة  �شغطها  وب�شبب 
اإىل  الفحم  على  العاملة  الطاقة 
�شيا�شتها  اإىل  ا�للشللتللنللاداً  الللتللقللاعللد 
املللللنللللاخلللليللللة، وبلللل�للللشللللبللللب قلللللرارهلللللا 
الطاقة  من�شاآت  باإغاق  املتعجل 
كارثة  عقب  الأوان،  قبل  النووية 
اأملللانلليللا اأكرث  فللوكللو�للشلليللمللا، تللبللقللى 
تقت�شيه  مما  الغاز،  على  اعتماداً 

م�شتهلك  اأكلللللر  اإنلللهلللا  حللاجللتللهللا. 
للغاز يف اأوروبا، بربع ال�شتهاك 
الإجمايل للطاقة يف تلك القارة. 
وتوفر رو�شيا ن�شف واردات الغاز 

الأملانية.

اأنب�ء جيدة
الديبلوما�شيني  اأن  املجلة  تابعت 
ي�شعون  والأمريكيني  الأوروبيني 
اإنتاج  يف  زيلللادة  لتاأمني  جاهدين 
الغاز امل�شال من ال�شركات الكرى 
يف اأمريكا وقطر، لكن معظم هذه 
ا�شتعرا�س  علللن  علللبلللارة  اجللللهلللود 
�شتوبارد  مايكل  يعتقد  �شيا�شي. 
اأت�س  اآي  الأبللللحللللاث  �للشللركللة  ملللن 
القليل من  هناك  اأن  ماركت  اأ�للس 
الطاقة الإنتاجية الفائ�شة خارج 
“ال�شتجابة  رو�شيا، واأن اإمدادات 
ال�شريعة” يف اأمريكا ل ت�شتطيع 
كللللثللللراً لأن  اأوروبلللللللللللا  مللل�لللشلللاعلللدة 
فعًا  تعمل  الت�شدير  “مرافق 

بكامل طاقتها«.
ولكن الأنباء اجليدة هي اأن نظام 
اأكلللرث مرونة  اأوروبلللللا  الللطللاقللة يف 
واأ�شار   .2009 مما كان عليه يف 
اأنلللدريلللا�لللس غللولللدثللو مللن جامعة 
بع�س  اإىل  الأمللللانللليلللة،  بللوتلل�للشللدام 

التغرات املفيدة.

املوجودة  امللل�للشللال  الطبيعي  الللغللاز 
حالياً والتي كانت متوجهة اأ�شًا 
اأحد  ياحظ  اأخللرى.  اأماكن  اإىل 
ارتفعت  حلللني  اأنلللله  امللل�للشللتللثللمللريللن 
اأ�شعار الغاز ثاث مرات يف اأوروبا 
الأول(  )تلل�للشللريللن  اأكلللتلللوبلللر  بلللني 
ودي�شمر )كنون الأول( 2021، 
الغاز  ناقات  من  اأ�شطول  توجه 
بللعللد حتويل  اأوروبللللللا،  اإىل  امللل�للشللال 
هذا  عو�س  اآ�للشلليللا.  مللن  ال�شحنات 
التدفق انخفا�س يف واردات الغاز 
ال�شوق  �شائعات  الرو�شية. وت�شر 
اإىل اأن اأ�شطوًل جديداً يتوجه اإىل 
�شينية  �شركات  وتتطلع  اأوروبللللا. 
للطاقة مملوكة للدولة اإىل اأرباح 
الغاز  اأ�للشللعللار  ارتللفللاع  بعد  �شريعة 
وتبحث عن بيع ع�شرات ال�شحنات 

من الغاز الطبيعي امل�شال.
ي�شيف ما�شيمو دي اأودواردو من 
�شركة وود ماكينزي لا�شت�شارات 
اأوروبا  اإىل  اأمريكا  من  امل�شار  اأن 
فاإن  اآ�شيا،  نحو  امل�شار  من  اأق�شر 
الطبيعي  الللغللاز  نللاقللات  اإملللكلللان 
املللل�لللشلللال اإجنللللللللاز علللللدد اأكللللللر من 
اإىل �شغط  يلللللوؤدي  ملللا  اللللرحلللات 
%10 اإ�شافية تقريباً يف القدرة 

الت�شديرية اإىل اأوروبا.
�شحنات  اأن  ُيعتقد  الإجللمللال،  ويف 

اأن  ميكن  امل�شال  الطبيعي  الللغللاز 
تعو�س %15 من النق�س الذي 
قللد ينجم عللن قطع رو�للشللي للغاز 

ب�شكل كامل.

ع�مل مرونة اإ�س�يف
يف  للمرونة،  اآخللر  م�شدر  ويكمن 
ال�شتاء  اأدى  املللخللزن.  الغاز  حجم 
وتلكوؤ  املللا�للشلليللة،  ال�شنة  الللقللار�للس 
�شركة غازبروم يف ملء خزاناتها 
يف اأوروبللا، اإىل ترك تخزين الغاز 
 5 املعتاد  اأقللل من  عند م�شتويات 
اأعللوام. ومع ذلك، ووفق ح�شابات 
الطاقة،  لأبللحللاث  ري�شتاد  �شركة 
العادي  للطق�س  ا�للشللتللمللراراً  فلللاإن 
هذا ال�شتاء �شيرتك ما يكفي من 
الغاز يف اخلزانات، بحلول الربيع 
�شادرات  مللن  �شهرين  لتعوي�س 

الغاز الرو�شي ال�شائعة.
ويعتقد بع�س املحللني اأن الزيادة 
قللللد تلللغلللطلللي اأربلللللعلللللة اأ�للللشللللهللللر من 
النقطاع يف الغاز، لكن موجة برد 

قد تقل�س هذه احلماية �شريعاً.

�سالح �سري
لأوروبلللللللللا �لللشلللاح �لللشلللري اأيللل�لللشلللاً. 
اإىل اخلزانات  اأودواردو  ي�شر دي 
تلقى  ل  التي  الهائلة  الأوروبلليللة 

غاز  من  كبرة،  اإعامية  تغطية 
الأ�شا�س اأو غاز احلماية، ولأ�شباب 
املنظمون  ي�شر  واأمللنلليللة،  تقنية 
على اأن حتافظ وحدات التخزين 
مثل كهوف امللح وبع�س ال�شخور 
اجلوفية  املللليلللاه  حتللتلل�للشللن  اللللتلللي 
علللللى كللملليللات �للشللخللمللة ملللن الغاز 
لا�شتخدام  عللللادة  مللتللاحللة  غلللر 
املحللون  ويلل�للشللر  الأ�لللللشلللللواق.  يف 
ُع�شر  اأن  اإىل  مللاكلليللنللزي  وود  يف 
لا�شتخدام  قابل  الكميات  هللذه 
املنظمون  �شمح  اإذا  م�شاكل.  دون 
بللذلللك، كللمللا يف اأزمللللة نللاجللمللة عن 
ب�شكل  الكمية  ف�شتفوق  احللللرب، 
كللامللًا مللن واردات  �للشللهللراً  كللبللر 

الغاز الرو�شي.

كلفة م�لية ل م�دية
فيقول  الأمللللور،  �شتوبارد  يب�شط 
الللرو�للشللي اإىل  الللغللاز  اإن �لللشلللادرات 
230 مليون  اأوروبا تعادل حالياً 
�شنتيمرت مكعب يف اليوم الواحد. 
اإعادة  القدرة على  باإمكان فائ�س 
مليون   50 تللعللويلل�للس  الللتلل�للشلليلليللل 
وتعزيز  يومياً.  مكعب  �شنتيمرت 
الللطللاقللة الللنللوويللة وطللاقللة الفحم 
مليون   40 حللللللللوايل  يللل�لللشللليلللف 
يعني  م  يللوملليللاً،  مكعب  �شنتيمرت 

كوبا تقر بتوجيه اتهامات اإىل مئات املتظاهرين

الإغالق الك�مل لهذه الأن�بيب اأمر ل ميكن ت�سوره

اإيكونومي�ست: من يخ�سر اأكرث لو قطعت رو�سيا الغاز عن اأوروبا؟
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العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/اي اند تي لتاأجر ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2919574 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شامه ابراهيم عبدالرحمن عبداجلليل  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبيد خليفه �شيف اخلييلى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مرمي فهد حمد العفاد املن�شورى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ اي اند تي لتاأجر ال�شيارات
E&T RENT A CAR

اإىل/ اي اند تي لتاأجر ال�شيارات ذ.م.م
  E & T RENT A CAR L.L.C

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/�شكند �شتب �شوفتوير ديفلومبنت 

ليميتد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2945686 

تعديل مدير / اإ�شافة �شلطان را�شد على ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يونايتد تكنولوجي القاب�شة ذ.م.م

United Technology Holding L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد خلفان �شعيد املن�شورى

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان ال�شلللللادة/ايجلز ا�شتايل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3958298 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

اإ�شافة نا�شر يو�شف نا�شر غامن احلو�شنى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف همام بكرى عويجه

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد متيم حمدان �شعد الهنائى

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإلغ�ء اعالن �س�بق
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:مطعم وكافيه  رقم:1133488 
�شكالينى ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإلغ�ء اعالن �س�بق
تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:ال�شركة الفنية  رقم:1108347 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة  الزراعية ذ.م.م 

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

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

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

ليف وايد للنجارة امل�سلحة
الأحكام   :)46( املللادة  لن�س  و�شنداً   . امل�شلحة  للنجارة  وايللد  ليللف  تعلن 

الق�شائية املرتبطة: 
1 - كلل ملن تلوؤول اإليله ملللكليلة اللرخل�شلة اللتلجلاريلة )ليف وايلد للللنلجلارة 
ا�شمها  تغير  مت  والللتللي   CN-  1278896 رقللم  رخ�شلة   ) اللمل�شلللحلة 
الواحد  ال�شخ�س  �شلركة  العامة  الديجتال لل�شيانة  اإىل ابطال  التجاري 
ذ.م.م ، يحل بحكم القانون حمل املت�شرف يف جميع احلقوق والتعهدات 
غر  على  يتفق  مل  ما  التجارية  بالرخ�شة  املت�شلة  العقود  عن  النا�شئة 
ذلك اأوكان العقد قائما على اعتبارات �شخ�شية. و�شنداً لن�س املادة فانه 
املزروعي من  اأحمد حممد مكتوم را�شلد هميلة  التنازل وبيع وحذف  مت 
له اعرتا�س على هذا  اعللاه. فعلى كل من  املذكورة  التجارية  الرخ�شة 
التنازل وحوالة احلق، له احلق يف العرتا�س خال 14 يوما من تاريخ 
ن�شر هذا العان، لدى اجلهات املخت�شة وعليه فان هذا العان حوالة 

للحق على امل�شرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإعــــــــالن 

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

�سمايا الف�ساء للنجارة واحلدادة امل�سلحة
تعلن �شمايا الف�شاء للنجارة واحلدادة امل�شلحة ، و�شنداً لن�س املادة )46(: 

الأحكام الق�شائية املرتبطة:
الف�شلاء  )�شلملايلا  اللتجلاريلة  الرخ�شلة  ملكيلة  اإللليلله  تلللوؤول  مللن  كللل   -  1  
مت  والتي   CN-  2147979 رقللم  رخ�شة  امل�شللحلة(  واحللللدادة  للنجلارة 
امل�شلحة  واحللللدادة  للنجارة  الف�شاء  �شمايا  اإىل  التجاري  ا�شمها  تغير 
يف  املت�شرف  حمل  القانون  بحكم  يحل   ، ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
جميع احلقوق والتعهدات النا�شئة عن العقود املت�شلة بالرخ�شة التجارية 
اعتبارات �شخ�شية.  العقد قائما على  اأوكللان  ما مل يتفق على غر ذلك 
و�شنداً لن�س املادة فانه : التنازل وبيع وحذف اأحمد حممد مكتوم را�شد 
هميلة املزروعي من الرخ�شة التجارية املذكورة اعاه. فعلى كل من له 
اعرتا�س على هذا التنازل وحوالة احلق، له احلق يف العرتا�س خال 
14 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان، لدى اجلهات املخت�شة وعليه فان 

هذا العان حوالة للحق على امل�شرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإعــــــــالن 
العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

�سمايا للنجارة واحلدادة امل�سلحة �سركة ال�سخ�س الواحدذ.م.م
ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شلركة  امل�شلحة  واحللللدادة  للنجارة  �شمايا  تعلن 

و�شنداً لن�س املادة )46(: الأحكام الق�شائية املرتبطة:
1 - كل من توؤول اإليه ملكية الرخ�شة التجارية )�شلمايا للنجارة واحلدادة 

امل�شلحة �شلركة ال�شخ�س الواحد   ذ.م.م(
اإىل  الللتللجللاري  ا�شمها  تغير  مت  والللتللي   CN-  2147955 رقللم  رخ�شة 
ال�شم�س الذهبية للنجارة واحلدادة امل�شلحة �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
يحل بحكم القانون حمل املت�شرف يف جميع احلقوق والتعهدات النا�شئة 
عن العقود املت�شلة بالرخ�شة التجارية ما مل يتفق على غر ذلك اأوكان 
العقد قائما على اعتبارات �شخ�شية. و�شنداً لن�س املادة فانه مت التنازل 

وبيع وحذف اأحمد حممد مكتوم را�شلد هميلة املزروعي من الرخ�شة
التنازل  هللذا  اعللرتا�للس على  له  اعللاه. فعلى كل من  املللذكللورة  التجارية 
وحوالة احلق، له احلق يف العرتا�س خال 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا 
العان، لدى اجلهات املخت�شة وعليه فان هذا العان حوالة للحق على 

امل�شرتي اجلديد.
ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإعــــــــالن 

منوذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : رمال ال�شرق العقارية

ES. EASTERNSANDS Real Estate & Maintenance : طلب لتعديل بيانات العامة التجارية
بتاريخ : 2016/2/25 املودعة بالرقم : 249316  

وامل�شجلة بتاريخ : 2016/8/01
باإ�شم: رمال ال�شرق العقارية

وعنوانة: ابوظبي ، رمال ال�شرق العقارية �شندوق بريد: 131425 اأبو ظبي الإمارات العربية املتحدة ،
هاتف: 026431769 ، فاك�س:  29711768643 + ، �شندوق الريد: 131425

esands@esands.ae: امييل
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات ال�شوؤون العقارية، �شم�شرة العقارات، ادارة العقارات، تثمني العقارات

بيانات التعديل:
تعديل �شكل العامة كما هو مو�شح اأعاة

تاريخ التعديل : 2022/1/20
تاريخ التاأ�شر : 2022/1/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 فرباير 2022 العدد 13457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مفي�س �شيد غوث

AVALON :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
بتاريخ : 2022/1/26 املودعة بالرقم : 369587 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : مفي�س �شيد غوث

هاتف:  املللتللحللدة،  العربية  الإمللللارات  الللفللجللرة،  البللللداع،  بللرج  ع�شر،  الثالث  الطابق   1309 مكتب   : املللوطللن 
0544213124 ، فاك�س: �شندوق ،syed mufees gouse ، الريد: 4422

امييل  :  smufees@gmail.com
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21
اأو  التلوين  فرا�شي  )عللدا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لا�شتعمال  واأوعلليللة  واأواين  اأدوات 
�شبه م�شغول )عدا  زجاج  اأو  �شلك جلي، زجاج غر م�شغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�شي،  الدهان(، مواد �شنع 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غر واردة يف فئات اأخرى.
AVALON :و�شف العامة

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 فرباير 2022 العدد 13457

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 فرباير 2022 العدد 13457 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - منفذ �صده 
يف الدعوى رقم  195/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن 
ريتز  مببنى   6 رقللم  بالطابق   613 رقللم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  باإيقاع  والمللر  التنفيذية  بال�شيغة  اأعللاه 
ور�شان  مبنطقة   8 رقللم  الأر�للس  قطعة  على   B1-84 واملللواقللف  مربع  مرت   75،12 م�شاحته  البالغ   1 ريزيدن�س 
باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق  الرابعة 
الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 573،300.00 درهم )فقط خم�شمائة وثاثة و�شبعون الف وثاثمائة 
درهم لغر( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: �شركة الوفاق للتمويل - �س م خ - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي -مبنى بناية 

عبداهلل حممد امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802&804  وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعانه : حنا �شامي حنا �شابا - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ريتز ريزيدن�س 1 - �شقة 

العقار رقم 613 - منطقة ور�شان الرابعة - 0506556060 - 0@0
05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان  2022/2/9 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعللان :  
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
تاأمني  ايللداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلللكللرتوين  موقعها  وعلى 
ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار 
1 - ا�شم املبنى : ريتز  6 - رقم املبنى :  8  - رقم الطابق  : �شقة �شكنية - املنطقة : ور�شان الرابعة - رقم الر�للس 

ريزيدن�س - رقم العقار 613 - امل�شاحة : 75.12 مرت مربع. التقييم : 382.463.94 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9464/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

ب�شداد   ، الدعوى رقم 2021/630 جتاري جزئي  ال�شادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )632641.60( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ه�شام لل�شاحنات ذ.م.م وميثلها ه�شام خالد دعا�س ال�شرع ب�شفته مدير
رقم  معر�س  مبنى   - الثقيلة  واملعدات  ال�شاحنات  �شوق  �شارع   - الروية   - دبي  عنوانه:امارة 

25-26 ملك بلدية دبي
املطلوب اإعانه : 1- اإن�شراح عاطف �شبح  - �شفته: منفذ �شده

املبلغ  املذكورة اعاه والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الإعللان : قد  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )632641.60( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6549/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4380 ل�شنة 2020 امر اداء  ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )472680( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : لبنى عبدالرحمن الن�شرات
عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - املجاز 2 - مبنى على مو�شى 2 - �شقة رقم 2506

املطلوب اإعانه : 1- ق�شيم راكان اجلامو�س  - �شفته: منفذ �شده
املبلغ  املذكورة اعاه والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الإعللان : قد  مو�شوع 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )472680( درهم اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  602/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف امر الداء رقم 7177 ل�شنة 2021   ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )492820( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : نبيل ابراهيم عبدالعزيز علي
عنوانه:المارات - امللارة دبي - ديللرة - دبي - �شارع ال مكتوم - بناية رقة البطني بللازا - 

الطابق ال�شابع 705
- �شفتهما:  امللري   اهلل  امللني حبيب   -2 : 1- مهر علي م�شيب خللري  اإعانهما  املطلوب 

منفذ �شدهما
املبلغ  املذكورة اعاه والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الإعللان : قد  مو�شوع 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )492820( درهم اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  422/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

اأداء   ، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/7041 امر 
وقدره )673820( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : اي ا�س ا�س - كي انرتنا�شونال
عنوانه:حمله املختار/را�شد �شيف للمحاماه وال�شت�شارات القانونية الكائن - امارة دبي - ديرة - دبي - 

�شارع ال مكتوم - مبنى رقة البطني بازا - �شقة 705
ب�شفته  �شيتي  تامبي  �شرينيفا�شلو   -2 �للللس.ذ.م.م  التاأمني  لو�شاطة  التيميت   -1  : اإعانهما  املطلوب 

ال�شخ�شيه وب�شفته مديرا ل�شركة التميت لو�شاطة التاأمني �س.ذ.م.م  - �شفتهما: منفذ �شدهما
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)673820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بالن�صر    
                  يف  املنازعة رقم:3426/2021/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شابعة رقم 756
مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )24864( درهم اربعة وع�شرون الف وثمامنائة 
املتنازع  ال�شداد مع ت�شمني  تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام  القانونية بواقع 9% من  و�شتون درهم والفوائد 

�شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع:ال�شماء با�شتك اند�شرتيز م.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع ابوبكر ال�شديق - مبنى القرن 21 - �شقة 403
املطلوب اإعانه :  1- العزة لتجارة املنظفات �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

درهم  وقللدره )24864(  املدعي عليها مببلغ  بللالللزام  املطالبة  الللدعللوى  اأقللام عليك  قد    : الإعلللان  مو�شوع 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهللم  و�شتون  وثمامنائة  الف  وع�شرون  اربعة 
متام ال�شداد مع ت�شمني املتنازع �شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2022/2/3  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
00000

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بالن�صر 

 250 / 2020 / 67 بيع عقار مرهون
تفا�شيل الإعان بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1- على خور�شيدى نكبني - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبى الإ�شامى )حاليا( و بنك باركليز )�شابقا(

اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )�شقة �شكنية - املنطقة  نعلنكم باأن مت احلجز على 
: نخلة جمرا - رقم الر�س : 1121 - رقم املبنى : 1 - ا�س( كما نعلنكم ل�شداد قيمة 
املطالبة وقدرها )2،378،313( درهم خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف 
التنفيذ اأعاه واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من 
قانون الجللراءات املدنية  مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة 

ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
 اعالن بالن�صر

2250/2021/300 ا�صتئناف مدين  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شتاندر ت�شارترد بنك - جمهول حمل القامة مبا 
ال�شادر  ا�شتاأنف/احلكم  قد   - القطامي  عبيد  حممد  علي   / امل�شتاأنف  ان 
بالدعوى رقم 2738/2021 مدين جزئي ،  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء 
وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  �شباحا   09.00 ال�شاعة  املوافق 2022/2/2 
�شتجري  تخلفكم  حلللال  ويف  قللانللونلليللا  ميثلكم  مللن  او  حلل�للشللوركللم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2022/7991(

املنذر : لوي�س خافير ا�شتيف �شانت�شز - وميثله بالتوقيع : ماريا لوز روبرت جوان.
العنوان : امارة دبي - هاتف رقم : 0503514036

املنذر اإليه : يا فايند جممع للتعمل اللكرتوين - عنوانه : باإمارة دبي - دبي مارينا - رقم 
ال�شقة رقم 5308 - ت : 0501690696 

كللله خلال  ذللك  لبيعهلا  وذلك  املوؤجرة  العني  اإخللاء  بل�شلرورة  اإليهلا  املنلذر  يخلطلر  املنلذر  فلان 
اإىل اتخاذ  تلاريخ ت�شلمه هلذا النللذار واإل �شي�شطر املنذر  اثنلا ع�شلر �شلهلرا ملن  ملده لتتجلاوز 
املادة  لن�س  طبقلاً  العقلار  بلاإخاء  واملطالبلة  حلقله،  لله  حتفلظ  التي  القانونية  الإجلراءات  كافلة 
)1/25( ملن اللقلانلون رقلم 26 ل�شلنة 2007م وتعدياته، ورفلع اللدعلوى املو�شلوعية حتلى 
اإ�شلتام العلقلار خلايل ملن ال�شلواغل و�شلداد فللاتورة الكهربلاء وامللاء وت�شمينكم بالر�شوم  تلاريخ 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

تنازل/ بيع
اعان بالن�شر

البيع  يف  يرغب  الهنلد   : اجلن�شية  �شلايف،  �شجنا  ال�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ثولث  رافيني  ال�شيدة/  اىل  وذلك   100% البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�شية : الهند بالرخ�شة امل�شماه )دملا للنظارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب 
بال�شارقه،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )506426( رقم  رخ�شة 
تعديات اخرى: ل يوجد.  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي 
العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 
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تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ بينى �شيبا�شتيان مانادان - اجلن�شية : الهند يرغب يف البيع والتنازل 
عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )90%( وذلك اإىل ال�شيد/ ديليب �شاندروت - اجلن�شية : الهند،  
كامل  والتنازل عن )40%( من  البيع  الهند يف   : - اجلن�شية  مانادان  �شيبا�شتيان  بينى  ال�شيد/  ويرغب 
ح�شته البالغة )90%( وذلك اإىل ال�شيد/ حممد كونهى حيدر على حممد كونهي - اجلن�شية : الهند، 
البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�شتها  الهند يف   : ايرى - اجلن�شية  ال�شيدة/ �شابييرتى ديفى  وترغب 
)10%( وذلك اإىل ال�شيد/ حممد كونهى حيدر على حممد كونهي - اجلن�شية : الهند، يف الرخ�شة امل�شماه 
)كافتريا الأخ�شر( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )26745(، تعديات 
اأخرى : ليوجد،  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 
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الفجر الريا�ضي

الثاثاء  اليوم   م�شاء  من  ال�شاد�شة  يف  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يخو�س 
املوؤهلة  الآ�شيوية  الت�شفيات  من  الثامنة  اجلولة  مللبللاراة   ، الإملللارات  بتوقيت 
اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022، حيث يواجه املنتخب الإيراين با�شتاد ازادي 
بالعا�شمة طهران حل�شاب املجموعة الأوىل، التي ت�شم اإىل جانبهما منتخبات 

كوريا اجلنوبية ولبنان والعراق و�شوريا.
وحر�س ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم على 
ح�شور املران الأخر يف دبي قبل ال�شفر اإىل طهران ، حيث التقى اأع�شاء اجلهاز 
بنتيجة  والعودة  مميز  ب�شكل  الظهور  على  وحثهم  والاعبني  والإداري  الفني 

اإيجابية.
الذي ح�شم  الإيللراين  املنتخب  اأمللام  اإيجابية  نتيجة  لتحقيق  ويطمح منتخبنا 
اأمر تاأهله اإىل نهائيات كاأ�س العامل بعد اأن رفع ر�شيده اإىل 19 نقطة، وياأمل 
الثالث،  املركز  تاأمني موقعه يف  اأجللل  النقاط، من  الأبي�س يف موا�شلة ح�شد 

الذي يوؤهله خلو�س امللحق والإبقاء على اآماله يف التاأهل اإىل املونديال.
ويدخل الأبي�س اللقاء بروح معنوية عالية، بعد فوزه يف اجلولة ال�شابقة على 
يف  وو�شعته  نقاط  ت�شع  اإىل  ر�شيده  رفعت  نظيفني  بهدفني  ال�شوري  املنتخب 
املركز الثالث خلف املنتخب الكوري �شاحب املركز الثاين، ويتفوق منتخبنا على 
اأقرب ماحقيه املنتخب اللبناين باأربع نقاط، والعراق �شاحب املركز اخلام�س 

بخم�س نقاط.
وعلى �شعيد التح�شرات للمباراة املهمة اأمام اإيران، وا�شل منتخبنا تدريباته 

اإىل  بعده  غللادر  الو�شل،  بنادي  زعبيل  با�شتاد  مراناً  واأدى  �شوريا  مباراة  عقب 
العا�شمة طهران، حيث ا�شتمرت التح�شرات و�شط روح معنوية عالية وحما�س 
كبر من الاعبني، فيما ركز اجلهاز الفني على ر�شم ا�شرتاتيجية اللقاء وجهز  

الاعبني بال�شورة املطلوبة.
يتواجد مع  كبراً، حيث  اهتماماً  املنتخب  القدم  كرة  احتللاد  يويل  من جانبه، 
البعثة بطهران كل من حميد اأحمد الطاير ع�شو جمل�س الإدارة رئي�س جلنة 
املنتخبات الوطنية وال�شوؤون الفنية، اإ�شافة اإىل ع�شوي اللجنة  عبداهلل �شامل 

بن طوق واأحمد عبدالرحمن الطنيجي.
منتخبنا بالأخ�شر واإيران بالأبي�س وطاقم ُعماين ُيدير املباراة

ُعقد اأم�س عر تقنية الت�شال املرئي الجتماع الفني ملباراة منتخبنا الوطني 
مع نظره الإيراين، �شمن اجلولة الثامنة من الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة اإىل 
نهائيات كاأ�س العامل 2022 حل�شاب املجموعة الأوىل والتي ي�شت�شيفها ا�شتاد 

ازادي .
وتناول الجتماع الذي ح�شره مراقب املباراة وممثلو املنتخبني كافة اجلوانب 
الفنية والتنظيمية اخلا�شة باملباراة، ومت خاله اعتماد األوان قم�شان املنتخبني، 

حيث تقرر اأن يرتدي منتخبنا الوطني اللون الأخ�شر واإيران اللون الأبي�س .
اأخرى كلف الحتاد الدويل لكرة القدم، طاقم حتكيم ُعماين لإدارة  من جهة 
املباراة، يقوده الدويل اأحمد الكاف، يعاونه اأبوبكر �شامل العامري )م�شاعد اأول( 
ورا�شد اأحمد علي الغيثي )م�شاعد ثان( �شرينتاها ديان من �شريلنكا ) حكماً 

رابعاً ( .
عبد اهلل رم�شان: جاهزون للمباراة ومعنوياتنا مرتفعة

اأجل  مللن  القتال  مبوا�شلة   ، الوطني  منتخبنا  ،لعللب  رم�شان  اهلل  عبد  وعللد 
رفع راية كرة القدم الإماراتية، وبذل كل اجلهد املمكن لإ�شعاد اجلماهر من 
خال حتقيق نتيجة اإيجابية يف املباراة املقبلة اأمام املنتخب الإيراين يف اجلولة 

الثامنة من ت�شفيات املونديال.
و�للشللرورة حتقيق  املللبللاراة،  اأهمية  يللدركللون  اأن اجلميع  ال�شاب  الاعب  واأو�للشللح 
اأن  اإىل  ملل�للشللراً  امللل�للشللوار،  موا�شلة  يف  املنتخب  حللظللوظ  تللعللزز  اإيللجللابلليللة  نتيجة 
ي�شع على  الأمللر  وهللذا  الت�شفيات،  مللحق  املوؤهل  الثالث  املركز  الأبي�س يحتل 
عاتقهم م�شوؤولية كبرة لتعزيز موقف املنتخب، من اأجل البقاء على حظوظه 

يف حتقيق حلم ال�شعود لكاأ�س العامل.
وذكر رم�شان اأن تركيزهم من�شب على مواجهة املنتخب الإيراين، ولن ي�شغلوا 
بالهم بنتائج املباريات الأخرى يف املجموعة، معرباً عن اأمله يف حتقيق نتيجة 
اإيجابية ، وقال: "علينا خدمة اأنف�شنا بتحقيق نتائج تعزز موقفنا دون انتظار 

ما �شت�شفر عنه مباريات املنتخبات الأخرى يف املجموعة".
مت�شدر  يواجهون  واأنللهللم  خا�شة  بال�شعبة،  املللبللاراة  رم�شان  اهلل  عبد  وو�شف 
حتقيق  واأن  �شهلة،  تكون  لن  املواجهة  اأن  اإىل  م�شراً   ، اأر�للشلله  على  املجموعة 
الت�شعني  طللوال  والرتكيز  اجلهد،  من  كثر  بللذل  اإىل  يحتاج  اإيجابية  نتيجة 

دقيقة، متمنياً اأن يوفق مع زمائه يف اإ�شعاد اجلماهر الإماراتية.

بندر الأحب�بي: مواجهة قوية وع�زمون على تقدمي الأف�سل
اإيران يف اجلولة  اعرتف بندر الأحبابي لعب منتخبنا الوطني ، بقوة مباراة 
اأن �شاحب  اإىل  العامل، م�شراً  املوؤهلة لكاأ�س  الآ�شيوية  الت�شفيات  الثامنة من 
الأر�س قدم م�شتويات مميزة وجنح يف خطف اأوىل بطاقات التاأهل اإىل املونديال، 
تعزز  اإيجابية  نتيجة  لتحقيق  وال�شعي  اأداء  اأف�شل  تقدمي  عزمهم على  موؤكداً 

موقف الأبي�س يف املجموعة.
ال�شتعدادات  اأن  املقبلة، مبيناً  للمباراة  بندر عن حت�شرات منتخبنا  وحتدث 
نظيفني،  بهدفني  الأبي�س  ك�شبه  الذي  �شوريا  لقاء  ب�شورة جيدة عقب  �شارت 
م�شراً اإىل اأن الفوز على املنتخب ال�شوري اأ�شهم يف رفع الروح املعنوية لاعبني، 
ملرحلة  املللوؤهللل  الثالث  للمركز  املنتخب  احتال  بعد  اإ�شافياً،  دافللعللاً  ومنحهم 

امللحق.
وقال: "انتع�شت اآمالنا يف موا�شلة م�شوار الت�شفيات عر بوابة امللحق، بعد اأن 
جنحنا يف حتقيق الفوز يف املباراة ال�شابقة، ورفعنا ر�شيدنا اإىل ت�شع نقاط، نحتاج 

ملوا�شلة العمل والقتال حتى ن�شمن البقاء على اآمالنا يف بلوغ املونديال".
واأ�شاف: "مباراة اإيران لن تكون �شهلة، ندرك قوة املناف�س ، لكننا �شنقاتل بقوة 
للخروج بنتيجة تعزز موقفنا يف املجموعة، نحتاج ملوا�شلة العمل حل�شد مزيد 
من النقاط يف املباريات الثاث املتبقية، تركيزنا الآن على املواجهة املقبلة اأمام 

املت�شدر، و�شنقدم كل ما منلك لتحقيق نتيجة اإيجابية".

•• دبي -وام:

توا�شلت ردود الأفعال حول مقرتحات 
الإماراتي"  الللدوري  "منتدى تطوير 
املحرتفني  رابللللطللللة  اأقلللاملللتللله  الللللللذي 
دبللللي، بح�شور  اأملل�للس يف  الإملللاراتللليلللة 
نخبة من اخلراء العامليني واملحللني 
ذات  التطوير  جوانب  يف  الريا�شيني 
وكرة  الريا�شية  بامل�شابقات  ال�شلة 
املحرتفني  اأنلللديلللة  وممللثلللللي  اللللقلللدم، 
بلللالإملللارات. واأكلللد عللدد مللن املحللني 
ت�شريحات  يف  ال�شابقني  والاعبني 
لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اأن القرار 
الإماراتية،  الكرة  م�شلحة  يف  ي�شب 
تطوير  يف  كللبللر  دور  لللله  و�للشلليللكللون 
امللل�للشللتللوى الللفللنللي مللل�للشللابللقللة اللللللدوري 
الللوطللنلليللة حلليللث �شيعمل  واملللنللتللخللبللات 

على زيادة املناف�شة بني الاعبني من 
الأول.  الفريق  �شمن  التواجد  اأجللل 
املنتدى  مللنللاقلل�للشللات وحمللللاور  وكللانللت 
يف  متثلت  رئي�شية  نقاط   4 ت�شمنت 
تطوير م�شابقات الرابطة، واجلوانب 
التجارية والفنية �شواء يف الرابطة اأو 
اجلماهر،  جتربة  وتعزيز  الأنللديللة، 
لتحقيق املزيد من الت�شويق والثارة 
واآلية  للللللمللاعللب،  احللل�للشللور  خللللال 
امللللبلللاريلللات، وعلللددهلللا وجلللودتلللهلللا. كما 
امكانية  مناق�شة  امللللللتللقللى  خلللال  مت 
قائمة  يف  اللللاعلللبلللني  عللللدد  تللقللللليلل�للس 
عدد  وتقليل  لعبا،   25 اإىل  الفريق 
الأندية املحرتفة امل�شاركة يف م�شابقة 
 ،14 مللللن  بلللللدل   12 اإىل  الللللللللدوري 
ا�شوه  وزيللادة عدد الاعبني الأجانب 
ح�شب  لت�شبح  الآ�شيوية  بللالللدوريللات 

مللتللطلللللبللات الحتلللللاد الآ�لللشللليلللوي 1+5 
بداية من العام املقبل. من جانبه قال 
عبد الرحمن حممد املحلل الريا�شي 
اأنه  ال�شابق  الإمللارات  ولعب منتخب 
يتفق متاما مع املقرتحات التي متت 
مناق�شتها يف املنتدى، حيث �شينعك�س 
الأمر على الأندية وم�شتوى الدوري 
واملللنللتللخللبللات اللللوطلللنللليلللة. واأ�للللشللللاف " 
بالن�شبة يل اأنا مع تقليل عدد املقيمني 
واأن  خا�شة   ،1+5 الأجللانللب،  وزيلللادة 
املقيم،  بالاعب  تاأتي  الأندية  بع�س 
انديه  اإىل  بللاإعللارتلله  بعد  فيما  وتللقللوم 
اأخللرى وهللذا الأمللر غريب من بع�س 
الرحمن حممد  الأندية". ودعا عبد 
اإىل �شرورة البحث عما يفيد الدوري 
وكللرة الملللارات ب�شكل عللام لأن هناك 
وكذلك  اآ�شيا،  يف  باملناف�شة  كبر  اأمل 

الللتللاأهللل لللكللاأ�للس اللللعلللامل وهلللو اأمللللر ل 
واح�شا�س  لعلللب  لأي  و�للشللفلله  ميللكللن 
الإماراتي  الللاعللب  اأن  واأكلللد  عظيم. 
فريقه  على  نف�شه  فر�س  على  القادر 

�شيتمكن من حتقيق ذلك.
الريا�شي  املللحلللللل  قللللال  جللانللبلله  ملللن 
منتدى  اأن  غللللللللراب  ملللطلللر  حملللملللد 
تلللطلللويلللر الللللللللدوري الإمللللللاراتللللللي فللللاأل 
م�شابقة  لتطوير  خر  وب�شارة  ح�شن 
الدوري، خال الفرتة املقبلة وكذلك 
املناخبات الوطنية، والأهم هو �شرعة 
خا�شة  املقرتحة  التو�شيات  تطبيق 
يف  الأنلللديلللة  علللدد  بتقلي�س  املللتللعلللللقللة 
يف  الاعبني  عللدد  وكللذلللك  امل�شابقة، 
بالوقت  يتعلق  وفيما  الفريق.  قائمة 
املنا�شب للتطبيق اأكد غراب ان بداية 
املللو�للشللم بللعللد اللللقلللادم �للشلليللكللون الوقت 

الأنللل�لللشلللب، حللتللى تلللكلللون هلللنلللاك فرتة 
لتطبيق  الأنللديللة  قبل  مللن  ا�للشللتللعللداد 
الللللقللللرار. وقللللال اأحلللملللد �للشللعلليللد ع�شو 
لكرة  يللا�للس  بني  �شركة  اإدارة  جمل�س 
املنتدى  اأن  الر�شمي  املتحدث  القدم، 
تطوير  جمللال  يف  نوعية،  نقله  ميثل 
ال�شتعانة  مت  حلليللث  الإملللللللارات،  كلللرة 
باإحدى ال�شركات الكرى املتخ�ش�شة 
الدولة مع  ذات اخلللرة يف  واملعروفة 
عللدد مللن الأنللديللة، وقللد انعك�س ذلك 
والتقارير  الللبللحللوث  ملل�للشللتللوى  علللللى 
الللتللي قللدمللتللهللا. ويللللرى اأحللمللد �شعيد 
بحاجة  كلللان  الملللاراتلللي  اللللللدوري  اأن 
للمزيد من التطوير حتى يكون رافد 
هذه  واأن  الوطنية،  للمنتخبات  قويا 
اإيجابية  بللللادرة  �للشللتللكللون  النللطللاقللة 
خا�شة من ناحية تقلي�س عدد الفرق 

 12 امل�شاركة يف م�شابقة الدوري اإىل 
الاعبني  علللدد  تقلي�س  اأو  فللريللقللا، 
حيث   25 اإىل  اللللفلللريلللق  قلللائلللملللة  يف 
�شيخل�س ذلك اإىل مناف�شة قوية بني 
اأجل التواجد يف الفريق  اجلميع من 
الأول. واأكد ع�شو جمل�س اإدارة �شركة 
اأن وجود  يا�س  بني  بنادي  القدم  كرة 
باأعمار  احللللللايل  اللللوقلللت  يف  لعلللبلللني 
باملنظومة  ي�شر   35 الللل  فللوق  كبرة 
الكروية يف الإمارات، ويف حال تطبيق 
لاأف�شل  امللل�للشللاركللة  �للشللتللكللون  اللللقلللرار 

املجال  فللتللح  مللا يعني  الللاعللبللني  مللن 
ويرى  واملللوهللوبللني.  اجللللدد  لاعبني 
املعلق الريا�شي علي حميد اأن رابطة 
املحرتفني اتخذت قرارا هاما باإقامة 
ب�شكل  البحث  اأجللل  مللن  املنتدى  هللذا 
اأو�لللشلللع يف احللللللول لللتللطللويللر الللللدوري 
الوطنية،  واملللنللتللخللبللات  الملللللاراتلللللي 
بيوت  مللع  الأمللللور  هللذه  مناق�شة  واأن 
العديد  اأن عملت يف  لها  �شبق  خللرة، 
على  �شيعمل  الكرى،  الللدوريللات  من 
لدورينا  ومملليللز  خمتلف  واقلللع  خلللللق 

حميد  علي  واأكلللد  املقبلة.  الللفللرتة  يف 
الللدوري على  اأن قرار ح�شر م�شابقة 
12 فريقا مهم للغاية من اأجل زيادة 
ليكون  الأوىل  اللللدرجلللة  اأنلللديلللة  علللدد 
اأكر  والأوىل  املحرتفني  بني  الربط 
مللثللل بللقلليللة اللللدوريلللات اللللكلللرى، واأن 
تقلي�س قائمة الفريق اإىل 25 لعبا 
اأي�شا �شي�شاهم يف زيادة  اإيجابيا  امرا 
لتقدمي  الاعبني  بني  املناف�شة  حدة 
اأفللل�لللشلللل مللللا للللديلللهلللم واملللل�لللشلللاركلللة مع 

الفريق الأول.

•• دبي-الفجر:

الكرة  بطولة  يف  للم�شاركة  الت�شجيل   2022 فراير   1 الثاثاء  اليوم   يبداأ 
الطائرة �شمن مناف�شات الن�شخة التا�شعة من "دورة ند ال�شبا الريا�شية" التي 
تقام خال �شهر رم�شان املبارك يف جمّمع ند ال�شبا الريا�شي، والتي تت�شمن 
بالكرا�شي  ال�شلة  كرة  تن�س،  البادل  الطائرة،  الكرة  هي  ريا�شات   6 يف  املناف�شة 
املتحركة، �شباق اجلري، �شباق الدراجات الهوائية، اجلوجيت�شو، وميكن الت�شجيل 
www.dubaisc. الريا�شي  دبي  ملجل�س  الر�شمي  اللكرتوين  املوقع  عر 
للم�شاركة يف بطولة الكرة الطائرة حتى  الفرق  اأمام  الت�شجيل  وي�شتمر   .ae
اأولوية امل�شاركة للفرق التي اأكملت جميع م�شتندات  22 فراير، و�شتكون  يوم 
ت�شجيل لعبيها، على اأن يتوا�شل ت�شجيل الاعبني يف كل فريق حتى يوم 22 
مار�س 2022، وي�شمح بت�شجيل 14 لعًبا بحد اأق�شى يف الفريق الواحد، و10 
تاريخ  فللوق من  فما  �شنة   18 الاعب  يكون عمر  اأن  على  اأدنلللى،  لعبني كحد 
اإقامة البطولة. وي�شمح لكل فريق بت�شجيل 12 لعًبا من غر املواطنني بحد 
الفريق  يف  املواطنني  الاعبني  عللدد  يقل  األ  على  الللواحللد،  الفريق  يف  اأق�شى 
الواحد عن 2 لعبني كحد اأدنى، وقد اعتمد اللجنة املنظمة التعديل اجلديد 
بالاعبني  لا�شتعانة  البطولة  يف  امل�شاركة  للفرق  الفر�شة  لإتاحة  اللوائح  يف 
املحرتفني و�شمهم اإىل قوائم فرقهم وذلك لزيادة قوة املناف�شات واإبراز املواهب 
اجلديدة والحتكاك مع املهارات، وبعد انتهاء ت�شجيل الاعبني يوم 22 مار�س 
لن ي�شمح باإ�شافة لعبني اآخرين من خارج القائمة املعتمدة يف كل فريق، ويف 
امل�شجلني  بالاعبني  ال�شتعانة  يتم  الفريق  اأع�شاء  داخل  اإ�شابات  حال حدوث 
الفرق  توزيع  و�شيتم  الفريق.  يف  الاعبني  قائمة  من  فقط  وال�شتبدال  فقط 
4 فرق و�شتقام  امل�شاركة يف البطولة على جمموعتني تتكون كل جمموعة من 
املركز  اأ�شحاب  املراكز، ليتاأهل  الللدوري من دور واحد لتحديد  املباريات بنظام 
الأول والثاين من كل جمموعة للدور ن�شف النهائي، وتقام مباراتي دور ن�شف 
النهائي بنظام خروج املغلوب، على اأن يتاأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية 
لتحديد املركز الأول والثاين، ويلعب الفريقان اخلا�شران يف دور ن�شف النهائي 
املنظمة  اللجنة  التوا�شل مع  الثالث والرابع. وميكن  املركزين  مبباراة حتديد 
لبطولة الكرة الطائرة لا�شتف�شارات اأو احل�شول على مزيد من التفا�شيل عر 

على  الت�شال  اأو   nasvolleyball@dubaisc.ae الريد اللكرتوين
الرقم 0565759968. 

الت�سجيل يف ب�قي الري��س�ت يبداأ 22 فرباير
يفتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف الريا�شات الأخرى يوم 22 فراير 2022، 
والريا�شات هي البادل تن�س وكرة الة بالكرا�شي املتحركة و�شباق اجلري و�شباق 

الدراجات الهوائية واجلوجيت�شو. 

الب�دل تن�س
ي�شتمر الت�شجيل يف بطولة البادل تن�س التي تقام مناف�شاتها يف ماعب جممع 
ند ال�شبا الريا�شي، حتى يوم 18 مار�س 2022، وميكن التناف�س يف البطولة 
�شمن 6 فئات تت�شمن فئة الفردي التي ي�شمح فيها مب�شاركة املواطنني واملقيمني 
للمواطنني  بامل�شاركة  فيها  ي�شمح  التي  الللفللرق  وفئة  وال�شيدات،  الللرجللال  مللن 
واملقيمني بالإ�شافة مل�شاركة اثنني من املحرتفني، وعلى ان يتكون الفريق من 5 
لعبني، وميكن التوا�شل مع اللجنة املنظمة لبطولة البادل تن�س لا�شتف�شارات 
naspadel@ اأو احل�شول على مزيد من التفا�شيل عر الريد اللكرتوين

dubaisc.ae، اأو الت�شال على الرقم 0545838940.

كرة ال�سلة ب�لكرا�سي املتحركة
ي�شتمر الت�شجيل يف بطولة كرة ال�شلة بالكرا�شي املتحركة حتى يوم 25 مار�س 
لأ�شحاب الهمم على اأن تقام  دبي  نادي  يف  البطولة  ت�شفيات  و�شتقام   ،2022
املباراة النهائية يف ال�شالة الرئي�شية مبجمع ند ال�شبا الريا�شي، وميكن التوا�شل 
مع اللجنة املنظمة لبطولة ال�شلة بالكرا�شي املتحركة لا�شتف�شارات اأو احل�شول 
naswhbasket@ اللللكللرتوين  الللريللد  عللر  التفا�شيل  مللن  مزيد  على 

.0545839463 الرقم  على  الت�شال  اأو   ،  dubaisc.ae

اجلري
ي�شتمر الت�شجيل يف �شباق اجلري حتى يوم 3 اأبريل 2022، وي�شمح بامل�شاركة 
املحليني  والاعبني  واملقيمني  املواطنني  مللن  للعدائني  اجلللري  مناف�شات  يف 

والدوليني من داخل الدولة، وذلك �شمن 8 فئات ح�شب كل �شباق وهي �شباق 
للرجال وللن�شاء وي�شارك فيها لعبي الأندية  املفتوحة  للفئة  كيلومرتات   10
5 كيلومرتات فئة خم�ش�شة للهواة  ومن يرغب من الهواة، ويف �شباق م�شافة 
تطبيق  و�شيتم  والأنللديللة،  املنتخبات  يف  م�شجلني  الغر  وال�شيدات  الرجال  من 
التباعد اجل�شدي بني امل�شاركني وفق الإجراءات الحرتازية، كما �شيتم التحكيم 
القوى،  الإمللارات لألعاب  املعمول بها يف احتللاد  اللوائح  البطولة ح�شب  يف هذه 
وميكن التوا�شل مع اللجنة املنظمة لبطولة اجلري لا�شتف�شارات اأو احل�شول 
nasrunning@ الللريللد الللللكلللرتوين  املللعلللللومللات عللر  املللزيللد مللن  علللللى 

اأو الت�شال على الرقم 0565336886.  ،dubaisc.ae

الدراج�ت الهوائية
 ،2022 اأبريل   10 يللوم  حتى  الهوائية  الللدراجللات  �شباق  يف  الت�شجيل  ي�شتمر 
ويتم التناف�س يف هذه البطولة �شمن 8 فئات خمتلفة الفئة املفتوحة للرجال، 
والفئة املفتوحة لل�شيدات، وفئة الهواة املواطنني، وفئة الهواة املواطنات، والفئة 
املجتمعية املواطنني، والفئة املجتمعية املواطنات، وفئة اأ�شحاب الهمم دراجات 
الهوائية مل�شافة  الدراجات  �شباق  اليد، ويقام  الهمم دراجات  واأ�شحاب  الطريق 
الرتاثية،  للريا�شات  ال�شقور  مركز  اأمللام  من  ال�شباق  وينطلق  كيلومرًتا،   75
وميكن التوا�شل مع اللجنة املنظمة لبطولة الدراجات الهوائية لا�شتف�شارات اأو 
nascycling@ احل�شول على مزيد من املعلومات عر الريد اللكرتوين

dubaisc.ae، اأو الت�شال على الرقم 0545839464.

اجلوجيت�سو
وتقام   ،2022 اأبريل   15 يوم  الت�شجيل يف بطولة اجلوج�شت�شو حتى  ي�شتمر 
ويتم  الريا�شي،  ال�شبا  نللد  مبجمع  الرئي�شية  ال�شالة  يف  البطولة  مناف�شات 
القوانني  ح�شب  فيها  التحكيم  ويتم  اأوزان،   4 و  فئات   5 �شمن  فيها  التناف�س 
املعمول بها يف احتاد الإمارات للجوجيت�شو، وميكن التوا�شل مع اللجنة املنظمة 
اأو احل�شول على مزيد من املعلومات عر  لبطولة اجلوجيت�شو لا�شتف�شارات 
على  الت�شال  اأو   ،nasjiujitsu@dubaisc.ae اللللكللرتوين  الللريللد 

الرقم 0545838941.

را�سد بن حميد يلتقي اأع�س�ء البعثة قبل ال�سفر اإىل طهران

الأبي�س يواجه اإيران يف اآزادي �سمن ت�سفيات كاأ�س العامل

خرباء الكرة: خمرجات منتدى تطوير الدوري 
الإماراتي نقلة نوعية لتطوير املنتخبات الوطنية

الت�سجيل يف دورة ند ال�سبا الريا�سية يبداأ اليوم

تتويج اأبطال املرحلة الرابعة لطواف 
ال�سارقة الدويل للدراجات الهوائي

•• ال�شارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بللن  �شلطان  الللدكللتللور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
�شلطان"..  حب  يف  عاماً   50" �شعار  وحتللت   ، ال�شارقة  حاكم  الأعلللللى  املجل�س 
توج �شعادة خمي�س املزروعي وايل منطقة وادي احللو، اأبطال املرحلة الرابعة 
كلم   123 مل�شافة  اإمتدت  والتي  الهوائية  للدراجات  الللدويل  ال�شارقة  لطواف 
مراحل  اأكللرث  تعد  والتي  احللو،  وادي  منطقة  اإىل  البداير  واحللة  منتجع  من 

الطواف �شعوبة لوجود عدة مرتفعات يف م�شار ال�شباق.
ومبوجب نتيجة املرحلة ت�شدر با�شكال بونهوم "اأكادميية البحرين" الرتتيب 
"�شباب الأهلي" والثالث  الثاين بوليه جريجا  املركز  العام للطواف وتاه يف 
يف  و�شارك  املرحلة  �شباق  و�شهد  تايوان".  "مايو  فريق  من  �شرو�س  مونيك 
اأ�شامة  �شعادة  مللن  كللل  احللو  وادي  منطقة  وايل  جانب  اإىل  الفائزين  تتويج 
ال�شعفار نائب رئي�س الإحتاد الدويل، رئي�س الإحتاد الآ�شيوي، و�شعادة عي�شى 
حممد  عبدامللك  و�شعادة  الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  احلزامي  هللال 
نبيل  و�للشللعللادة  للللللطللواف،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  املجل�س،  رئي�س  نللائللب  جللاين 
حممد عا�شور رئي�س احتاد المارات لكرة اليد، ويا�شر الدوخي مدير الطواف 
كلباء،  نادي احتاد  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  املزروعي  �شعيد  و�شعادة  الللدويل، 
الريا�شي، وعائ�شة �شالح  ال�شارقة  الريا�شي مبجل�س  العاجل اخلبر  و�شعيد 
الإمناء  هيئة  ممثل  النعيمي  حممد  و  ال�شارقة  و�شناعة  جتللارة  غرفة  ممثل 

التجاري وال�شياحي.

وج�ءت نت�ئج املرحلة الرابعة..
والثاين  البحرين"  "اأكادميية  توريغرو�شا  جلتو  الأول   : اللللدويل  الللطللواف 
با�شكوال بونهوم "اأكادميية البحرين" والثالث مونك �شرو�س "مايو تايوان". 
"اأكادميية  بللونللهللوم  يللا�للشللكللوال  الللللدراج  ح�شل  التميز  قم�شان  اإىل  وبالن�شبة 
وال�شياحي  التجاري  الإمنللاء  هيئة  برعاية  الأ�شفر  القمي�س  البحرين" على 
"�شباب الأهلي" على القمي�س الأخ�شر برعاية مدينة  وح�شل بوليه جريجا 
جمرا"  "ال�شعفار  العبدية  اآيللت  اأنلل�للس  وح�شل  "�شم�س"،  لللاإعللام  ال�شارقة 
ال�شارقة، وح�شل الدراج  على القمي�س الأحمر برعاية غرفة جتارة و�شناعة 
الأبي�س لأف�شل زمن حتت  القمي�س  اأوزبك�شتان" على  "ط�شقند  فوموف�شكي 
�شنة برعاية املكتب الإعامي حلكومة ال�شارقة، وح�شل اأحمد املن�شوري   23
الإمارات" على قمي�س علم الإمارات املخ�ش�س ل�شاحب اأف�شل زمن  "منتخب 
اخلتامية  املرحلة  غدا  وتقام  الريا�شي.  ال�شارقة  جمل�س  برعاية  للمواطنني 
وامتناناً من جمل�س  الكبر" وذلك تقديراً  "القلب  الدويل وحتمل  للطواف 
ال�شارقة الريا�شي واللجنة املنظمة للطواف لاإ�شهامات اخلرية الدولية التي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأ�ش�شتها  الكبر" التي  "القلب  موؤ�ش�شة  تقدمها 
ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ل�شوؤون  الأعلللللى  املجل�س  رئي�س  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
ال�شاعة  ،وتبداأ  كيلومرتات   103 مل�شافة  الأخرة  واملرحلة  بال�شارقة.  الأ�شرة 
1 ظهراً من �شد الرفي�شة يف خورفكان وتنتهي يف منتزه ال�شارقة الوطني ، اأما 
بالن�شبة ملرحلة ال�شباب فتقام مل�شافة 91 كلم، و تنطلق يف احلادية ع�شر �شباحا 

من اأمام "حديقة �شي�س" وتنتهي يف منتزه ال�شارقة الوطني.



الثالثاء   1  فبراير    2022  م   -    العـدد   13457  
Tuesday   1  February   2022   -  Issue No   13457الفجر الريا�ضي

1818

•• ال�شارقة-الفجر

احتفظ فريق نادي احتاد كلباء بلقب 
بطولة الإمارات لل�شباب للجودو التي 
اأول  امل�شارعة واجلللودو  نظمها احتللاد 
اأول اأم�س  بالتعاون مع نادي ال�شارقة 
)ب�شالة النادي فرع احلزانة( برعاية 
�شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
الحتاد، وبدعم من  جمل�س ال�شارقة 
م�شاركة  �للشللهللدت  اللللريلللا�لللشلللي،واللللتلللي 
اأنللديللة ممثله يف   6 من  لعبا   120

 ، الللريللا�للشللي  ،اللل�للشللارقللة  اأنللديللة الن�شر 
احتاد  النف�س،  عللن  للللللدفللاع  اللل�للشللارقللة 
للفنون  والللفللجللرة  خللورفللكللان   ، كلباء 
فريق  تللوج  فيما   .. للجودو  القتالية 
الأ�شبال  بطولة  بلقب  ال�شارقة  نللادي 
الن�شر لقب  نلللادي  واأحللللرز   ، للللللجللودو 
اأقيمت  التي  للكاتا   الإملللارات  بطولة 

�شمن فعاليات البطولة الرئي�شية.
وجاء احتفاظ فريق نادي احتاد كلباء 
بر�شيد  للللللجللودو  ال�شباب  فئة  بلقب 
ذهبية  ميدالية   4 منها  ميداليات   8

ومثلها ف�شية ، ويف املركز الثاين حل 
فريق نادي الفجرة للفنون القتالية 
ذهبيتني  منها  ميدالية   11 بر�شيد 
برونزية  ميداليات  و4  ف�شيات  و5 
ال�شارقة  نللللادي  فللريللق  ثللالللثللا  ،وجلللللاء 
الريا�شي بر�شيد 6 ميداليات منها 2 
ذهبية و2 ف�شية و2 برونزية ، وح�شب 
الللرتتلليللب نلللادي خللورفللكللان ، ثللم نادي 
الأ�شبال للجودو  اأمللا يف فئة   . الن�شر 
للفرق التي حقق لقبها الذهبي فريق 
 7 بر�شيد  الريا�شي  ال�شارقة  نلللادي 

ذهبية  ميداليات   4 منها  ميداليات 
فريق  اأملللا   .. وبللرونللزيللة  ،وبف�شيتني 
فقد  القتالية  للفنون  الفجرة  نللادي 
بر�شيد  ثانيا  الو�شيف  مللركللز  احللتللل 
11 ميدالية منها 3 ذهبيات وف�شية 
7 ميداليات برونزية ..وجللاء ثالثا  و 
فللريللق نللللادي احتللللاد كلللللبللاء ر�للشلليللد 9 
ذهبيتني  يف  متثلت  ،والتي  ميداليات 
وف�شيتني و5 برونزيات ، ثم خورفكان 
رابعا ، والن�شر الريا�شي ثم ال�شارقة 
للللللللدفلللاع علللن الللنللفلل�للس �لللشلللاد�لللشلللا.. اأملللا 

ا�شتحق  فقد  الكاتا  الإمللللارات  بطولة 
الريا�شي  الن�شر  نلللادي  فللريللق  لقبها 
الفجرة  ثللللم   ، ذهللبلليللتللني  بللر�للشلليللد 
وال�شارقة  بف�شيتني  القتالية  للفنون 
..اأما  برونزيتني  بر�شيد  الريا�شي 
فللئللة الللكللاتللا كللاتللامللي نللوكللاتللا فللقللد نال 

ذهبيتها نادي الن�شر الريا�شي.
ويف ختام البطولة الناجحة قام ال�شيد 
امل�شاعد  اللل�للشللر  اأمللللني  حمللمللد جللا�للشللم 
لل�شيد  الحتللاد  درع  بتقدمي  لاحتاد 
الللهللاجللري رئي�س  �للشللللليللمللان  املللهللنللد�للس 

بنادي  الفردية  الألعاب  اإدارة  جمل�س 
للللللحللفللاوة وح�شن  تللقللديللرا  اللل�للشللارقللة 

.. و�شمل  تنظيم وا�شت�شافة البطولة 
والفائزين  الفائزة  الأنللديللة  التكرمي 

والأوزان  الفئات  خمتلف  يف  الأوائللللل 
م�شكا للبطولة.

•• اأبوظبي-الفجر:

تلل�للشللهللد الللنلل�للشللخللة املللقللبلللللة ملللن كاأ�س 
العامل لاأندية يف اأبوظبي، م�شاركة 
مع  ال�شحات  ح�شني  لاعب  خا�شة 
فللريللق الأهلللللي امللل�للشللري، وهللو الذي 
ميلللتلللللللك عللللاقللللة مملللليللللزة مللللع هلللذه 
تللاألللق يف �شفوف  بللعللدمللا  الللبللطللولللة، 
اأحلللد جنللوم »الزعيم«  الللعللني، وكلللان 
اإجنللللللاز احلللل�لللشلللول على  يف حتللقلليللق 
التاريخية،  الللفلل�للشلليللة  املللليلللدالللليلللة 
ثلللم جنلللح ملللع »املللللللارد الأحللللمللللر« من 

الرونزية  امليدالية  على  احل�شول 
يف امل�شاركة التالية.

الاعبني  ملللن  اللل�للشللحللات  وُيلللعلللتلللر 
اأهلللدافلللاً يف  الللقللائللل الللذيللن �شجلوا 
ن�شختني خمتلفتني، لكن ما يجعل 
اأهدافاً  �شجل  كللونلله  مملليللزاً،  رقللملله 
الذي  وهللو  خمتلفني،  فريقني  مللع 
�شباك  يف  رائللعللاً  هللدفللاً  كللان �شاحب 
الرتجي التون�شي مع العني، و�شجل 

مع الأهلي اأمام الدحيل القطري.
تقام  اأن  �شعادته  ال�شحات عن  وعر 
الإمللللارات،  دولللة  يف  املقبلة  الن�شخة 

الللتللي اأكلللد اأن لللهللا مللكللانللة خللا�للشللة يف 
ولها ذكريات جميلة  قلوبنا جميعاً، 
مللعلله حتللللديللللداً، وقللللللال: هللنللا كانت 
وبلللزوغلللي ملرحلة  انللطللاقللة  نللقللطللة 
�شرنى  وكالعادة  اأخللرى،  وم�شوؤولية 
اعتدنا  كما  ومنظمة  جميلة  ن�شخة 
واملنظمني  الإمللللاراتللللي  الللتللملليللز  مللن 
املقومات  مللن  ينبع  ومبلللا  للللللحللدث، 
التي متتلكها الإمللارات من ماعب 

احلديثة ومرافقها املتطورة.
وتلللوقلللع اللل�للشللحللات اأن تللكللون اأجللللواء 
كرنفال  مبثابة  ا�شتثنائية  البطولة 

لنا  ويقدم  به،  ن�شتمتع  عاملي  عربي 
الأجواء رائعة لوجود جالية عربية 
وم�شرية كبرة جداً  كبرة عموماً 
وخ�شو�شاً  الللتللحللديللد،  وجلللله  علللللى 
الذين  الأحلللللملللللر«،  »املللللللللارد  عللل�لللشلللاق 
اأجل  مللن  بقوة  الفريق  �شي�شاندون 
البطولة  هللذه  يف  ميدالية  حتقيق 

املقبلة.
مع  طموحاته  اأن  ال�شحات  واعللتللر 
تللتللوقللف كمثل  كللبللرة، ول  الأهلللللللي 
عند  اأكلللر  ب�شكل  وتللللزداد  اأي لعللب 
امل�شاركة ت�شارك يف حدث عاملي كهذا، 

على  عللازمللون  نللحللن جميعاً  وقللللال: 
للو�شول  وال�شعي  ميدالية،  حتقيق 
اإىل النهائي، واللعب بال�شم الكبر 
الذي يعرفه الكل، والعمل على ترك 
الللتللي تركها  النللطللبللاعللات اجلللليلللدة 
علللللى مدار  ملل�للشللاركللاتلله  الأهلللللللي يف 
امل�شاركة  واآخللرهللا  و�للشللنللوات،  �شنوات 
الأخلللللللللللرة، لللللذلللللك �لللشلللنلللدخلللل هلللذه 

الن�شخة بكل قوة وتركيز.
واأ�شار ال�شحات، اأن جميع الاعبني 
يف الأهلللللي يللدركللون اأهللملليللة تقدمي 
البطولة  يف  واأداء  نللتللائللج  اأفلل�للشللل 

ميدالية  حل�شد  وال�شعي  العاملية، 
جلللللديلللللدة واإ�لللللشلللللعلللللاد امللللللايلللللني من 
اجللللملللاهلللر، وقللللللال: حلل�للشلللللت على 
ملليللداللليللتللني مللللع اللللعلللني والأهلللللللللي 
وكاهما كانتا يف دولة عربية والآن 
اأجمل  كانت  لللاإمللارات، حيث  اأعلللود 
فهناك  الحللرتاف كاعب،  ذكريات 
واألقاب  فردية  جوائز  على  ح�شلت 
جللمللاعلليللة، وقللدمللت مللبللاريللات هامة 
مع  ممتعة  ن�شخه  وكللانللت  تن�شى  ل 
الإملللللللارات، حلليللث واجهنا  الللعللني يف 
ريال مدريد يف النهائي يف مباراة ل 

تن�شى.
الإملللارات  يف  باللعب  �شعيد  وخللتللم: 
ولكن هذه املرة مع الأهلي، واأعرف 
واأنا  تقدرين  الإملللارات  جماهر  اأن 

اأقلللدرهلللم جللملليللعللاً، واأمتللنللى لقاءهم 
ودعمهم لنا يف امل�شاركة، واأمتنى اأن 
ميدالية  الثالثة  امل�شاركة  يف  اأحقق 

ثالثة.

•• اأبوظبي-الفجر:

املك�شيكي ح�شوره يف  �شجل مونتري 
اأبوظبي، كاأول الفرق امل�شاركة يف كاأ�س 
 »2021 »الإمللللارات  لاأندية  الللعللامل 
الإماراتية،  الللعللا�للشللمللة  اإىل  و�لللشلللوًل 
الن�شخة  يف  للللللملل�للشللاركللة  ا�لللشلللتلللعلللداداً 
الللثللامللنللة علل�للشللر ملللن الللبللطللولللة التي 

تنطلق يوم اخلمي�س املقبل.
وو�للللشلللللللللت بلللعلللثلللة فللللريللللق ملللونلللتلللري 
الأحد  م�شاء  اأبللوظللبللي  اإىل  املك�شيكي 
عر مطار اأبوظبي الدويل، بعد رحلة 
قادمة  �شاعة   15 ا�شتغرقت  طلللران 

وتوقفت  املللكلل�للشلليللكلليللة،  الللعللا�للشللمللة  ملللن 
ا�شتكمال  قللبللل  اإيلل�للشلللللنللدا  تللرانللزيللت يف 
الرحلة اإىل اأبوظبي، اإذ حظيت البعثة 
املحلية  اللجنة  مللن  رائلللع  با�شتقبال 
املنظمة، وتوجهت من املطار اإىل فندق 
الإقامة عقب اإجراء فحو�شات كوفيد 
املك�شيكي  مللونللتللري  ويلللللتللقللي   .-19
بللطللل الللكللونللكللاكللاف، اللللذي يلل�للشللارك يف 
كاأ�س العامل لاأندية للمرة اخلام�شة 
يف تللاريللخلله مللع الأهلللللي امللل�للشللري يوم 
اآل  ا�شتاد  اأر�للشلليللة  على  املقبل  ال�شبت 
حيث  النهائي،  ربللع  اللللدور  يف  نهيان، 
باملرا�س  ملاقاة  منهما  الفائز  يتاأهل 

الرازيلي يف ن�شف النهائي.
ح�ش�شه  اأوىل  الللللفللللريللللق  وخلللللا�لللللس 
الللتللدريللبلليللة �للشللبللاح الثللنللني يف �شالة 
الفريق  يللللوؤدي  فيما  اجللليللمللانلليللزيللوم، 
ا�شتاد  مبلعب  ملل�للشللاًء  تدريبية  ح�شة 

مدينة زايد الريا�شية.
ويللقللود مللونللتللري املللكلل�للشلليللكللي، امللللدرب 
املخ�شرم خافير اأجري الذي يرتبط 
بالإمارات ارتباطاً وثيقاً، كونه خا�س 
الوحدة عندما قاده  نللادي  جتربة مع 
ملو�شمني من 2015 اإىل 2017 فاز 
كاأ�س  ببطولتي  العنابي  مللع  خالها 
وكاأ�س   2016 يف  املحرتفني  رابللطللة 

رئي�س الدولة يف 2017، اإ�شافة اإىل 
امل�شري  الأهلللللللي  مللعللرفللتلله مبللنللافلل�للشلله 
تللدريللب منتخب  تللوىل  بعدما  جلليللداً، 
2019 وقلللللاده يف  عللللام  »اللللفلللراعلللنلللة« 
التي  الأفللريللقلليللة  الأمم  كللاأ�للس  بطولة 
ولللكللنلله مل يحقق  ملل�للشللر،  اأقلليللمللت يف 
الللنللجللاح املللطلللللوب واأقلليللل مللن من�شبه 
بعد خروجه من دور الل16 للبطولة.

وحظيت بعثة مونتري بوداع من نوع 
العا�شمة  اإىل  احللل�للشللور  قللبللل  خللا�للس 
جماهر  حللللر�للللشللللت  اإذ  اأبلللللوظلللللبلللللي، 
الللاعللبللني من  وداع  علللللى  مللونللتللري 
الفريق  ملللللعللب  اإىل  الللتللوجلله  خللللال 

من  للجميع،  حما�شية  ر�شائل  وتللرك 
كاأ�س  رفع معنوياتهم يف بطولة  اأجللل 

العامل لاأندية.
وفوجئ لعبو الفريق واجلهاز الفني 
بللر�للشللائللل دعلللم ملللن اأطلللفلللال علللدد من 
مونتري،  م�شجعي  مللن  املللوؤ�للشلل�للشللات، 
100 طلللفلللل ر�لللشلللائلللل يف  حللليلللث علللللللق 
ممللللرات ملللللعللب الللفللريللق وغللللرف خلع 
اإىل الإمللللارات،  املللغللادرة  املللابلل�للس قبل 
باأف�شل  اللللظلللهلللور  علللللى  لللتللحللفلليللزهللم 
�شورة يف البطولة وال�شعي للمناف�شة 
اإيجابياً  اأثللللراً  تللرك  اللللللقللب، ممللا  على 

على نفو�س الاعبني.

اأبوظبي  اإىل  مللونللتللري  يح�شر  ومل 
بللكللامللل قللواملله مللن الللاعللبللني، نظراً 
املنتخب  مللللع  لعللللبللللني   5 لللللتللللواجللللد 
الت�شفيات  يخو�س  الللذي  املك�شيكي، 
املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2022، 
وخي�شو�س  مللونللتلليلل�للس  �لللشللليلللزار  وهللللم 
جلللللالردو وروجلليللللليللو فللونلليلل�للس موري 

ولوي�س رومو وهيكتور مورينو، اإ�شافة 
اإىل الكو�شتاريكي جويل كامبل املن�شم 
مع  املك�شيك  لعبت  اإذ  بلللاده،  ملنتخب 
مواجهة  وتخو�س  الأحللد،  كو�شتاريكا 
بنما،  املقبل مع  يللوم اخلمي�س  اأخللرى 
حيث من املنتظر اأن ين�شم الاعبون 
البطولة،  يف  للللللللفلللريلللق  الللللدوللللليللللون 

منتخبات  مللع  م�شوارهم  نهاية  عقب 
الأخرة  امل�شاركة  اأن  يذكر  بللادهللم. 
ن�شخة عام  املك�شيكي كانت يف  للفريق 
2019، وحقق خالها املركز الثالث، 
ال�شعودي  اللللهلللال  علللللى  اللللفلللوز  بللعللد 
املركزين  اآ�شيا يف مباراة حتديد  بطل 

الثالث والرابع.

•• دبي-الفجر:

الللللدويل للدراجات  دبلللي  �للشللبللاق  قلللدم   
بطولة  مللن  الأوىل  -اجلللولللة  املللائلليللة 
الإمارات -2022 والتي نظمها نادي 
يوم  البحرية  للريا�شات  الللدويل  دبي 
ميثلون  مت�شابقا   16 املا�شي  ال�شبت 

املواهب ال�شاعدة �شاركوا جميعهم يف 
مناف�شات واقف جي بي 3 مب�شتوياتها 

الثاثة 3.3 و3.2 و3.1.
الللدويل للريا�شات  دبللي  نللادي  و�شحذ 
وال�شغار  الللنللا�للشللئللني  هللمللم  الللبللحللريللة 
لانخراط يف هذه الفئة عندما بادر 
عدة  مللنللذ  مللنللافلل�للشللاتللهللا  اأول  بتنظيم 

الريا�شي  الللو�للشللط  ليك�شب  مللوا�للشللم 
هذه  م�شتقبل  تدعم  جللديللدة  وجللوهللا 
الريا�شة والتي جتد رواجا واهتماما 

من كافة اأفراد املجتمع.
الللنلل�للشللخللة اجلديدة  اللللنلللادي يف  وقللللدم 
للم�شاركة  الللفللر�للشللة  دبلللي  �للشللبللاق  مللن 
جنب  اإىل  جنبا  والللنللا�للشللئللني  لل�شغار 

الللفللئللات الأخللللرى والللتللي جتمع نخبة 
واملحرتفني  اللللكلللبلللار  البللللطللللال  مللللن 
مما  منهم  املللخلل�للشللرمللني  اىل  اإ�للشللافللة 
زاد ا�شتفادة امل�شاركني وكان من امللفت 
والأخ  الأب  الأ�لللشلللرة  اأفلللللراد  ملل�للشللاركللة 

والقرباء.
ال�شباق  اأبللطللالللنللا يف  ملللن  علللدد  وبللللرز 

والكويت  رو�شيا  من  مناف�شيهم  امللام 
املت�شابق  اأ�لللشلللم  بلللقلللوة  وظلللهلللر  وقلللطلللر 
يف  )الول(  العو�شي  �شعود  ال�شاعد 
�شامل  ورا�شد  فئة واقف جي بي 3.3 

طاهر )الثاين( و�شهيل را�شد الطاير 
علليلل�للشللى احلمادي  وحلللاملللد  )الللللرابللللع( 

)اخلام�س( 
يف   ، علي  اآل  عي�شى  علي  ا�شم  ملع  كما 

وعمر   3.2 بللي  جللي  واقللف  مناف�شات 
)اللللثلللاللللث( و�شيف  علليلل�للشللى احللللملللادي 
�شطع  بينما  )الرابع(  ال�شويهي  را�شد 
اأحللمللد �للشللامل طللاهللر )الأول( يف  اأ�للشللم 

عي�شى  وزايللللللد   3.1 بلللي  جلللي  واقلللللف 
احلللمللادي )الللثللاين( وعللبللداهلل يون�س 
الللعللو�للشللي )الللللرابللللع( وحلللملللدان �شامل 

طاهر )ال�شابع(.

•• اأبوظبي-الفجر:

اإ�س براي، بطل الدوري  اإيه  بعد رحلًة طويلًة حطت بعثة نادي 
العامل  كاأ�س  بطولة  يف  للم�شاركة  بللالإمللارات،  الرحال  التاهيتي، 
لاأندية FIFA الإمارات 2021، التي تنطلق اخلمي�س املقبل، 
عاتق  على  اإ�شافيًة  �شعوبًة  اجلغرايف  تاهيتي  موقع  ي�شّكل  حيث 

براي، اإذ تقع الدولة يف منت�شف املحيط الهادي.
وهبطت طائرة الفريق الذي ي�شارك يف البطولة للمرة الأوىل يف 
30 يناير يف ال�شاعة  اأم�س الأول الأحللد  يللوم  الللدويل  مطار دبللي 
الإمارات، قادمًة من مطار "فا الدويل"  بتوقيت  م�شاًء   11:20
عن  عو�شاً  البطولة  الفريق  ويخو�س  الفرن�شية.  بولينزيا  يف 
كان  والللذي  اأوقيانو�شيا،  قارة  بطل  النيوزيلندي،  �شيتي  اأوكاند 

قد ان�شحب ب�شبب ظروف جائحة "كورونا" العاملية.

البطولة  بينيت يف  نلليللا  املللللدرب  يللقللوده  الللللذي  الللفللريللق  ويلل�للشللارك 
ممثًا عن احتاد اأوقيانو�شيا لكرة القدم، حيث ين�شم اإىل اأبطال 
القارات، نادي مونتري املك�شيكي )ممثل احتاد اأمريكا ال�شمالية 
واأمريكا الو�شطى والبحر الكاريبي لكرة القدم(؛ ونادي ت�شيل�شي 
الإجنليزي »ممثل الحتاد الأوروبي«؛ ونادي باملرا�س الرازيلي 
ال�شعودي »ممثل  الهال  ونللادي  اجلنوبية«؛  اأمركا  قللارة  »ممثل 
اآ�للشلليللا«؛ ونلللادي الأهلللللي امل�شري »ممللثللل الحتلللاد الأفللريللقللي«، اإىل 

جانب نادي اجلزيرة البطل احلايل للدوري الإماراتي.
ويواجه نللادي اإيلله اإ�للس بللراي نللادي اجلزيرة الإمللاراتللي يف املباراة 
 8:30 ال�شاعة  3 فراير  يوم  املرتقبة  البطولة  الفتتاحية من 

م�شاًء بتوقيت الإمارات، على ا�شتاد "حممد بن زايد".
ربع  دور  ال�شعودي يف  الهال  نللادي  املللبللاراة مع  الفائز يف  ويلتقي 
الللدور ن�شف  اإىل  الفائز  فللرايللر، لي�شعد   6 الأحللد  يللوم  النهائي 

اأيللام، وهو  الإجنليزي بعد ثاثة  ت�شيل�شي  نادي  النهائي ملواجهة 
اأوقيانو�شيا لكرة القدم  الللدور الذي مل ي�شبق لأي ناٍد من احتاد 
النيوزيلندي يف عام  �شيتي  اأوكاند  نادي  با�شتثناء  اإليه  الو�شول 
الأخرى، يواجه نادي الأهلي  النهائي  الربع  مباراة  ويف   .2014
الذي  نهيان"،  "اآل  ا�شتاد  على  املك�شيكي  مونتري  نللادي  امل�شري 
 8 الثاثاء  يوم  النهائي  الللدور ن�شف  اأوىل مباريات  �شي�شت�شيف 
فللرايللر، والللتللي جتمع الفائز يف هللذه املللبللاراة مللع نللادي باملرا�س 
فراير،   12 ال�شبت  يوم  البطولة  مناف�شات  وُتختتم  الرازيلي. 
ال�شاعة  يف  نهيان  اآل  ا�شتاد  على  الثالث  املللركللز  حتللديللد  مبللبللاراة 
5:00 م�شاًء بتوقيت الإمارات، قبل انطاق املباراة النهائية التي 
 8:30 ال�شاعة  من  اعتباراً  زايد"  بن  "حممد  ا�شتاد  يحت�شنها 
لاأندية  العامل  كاأ�س  من   18 الن�شخة  بطل  حتدد  والتي  م�شاًء 

.FIFA

يتطلع لت�سجيل الأهداف وح�سد ميدالية للمرة الث�لثة

ال�سحات.. مونديال الإمارات يجدد اأجمل الذكريات
طموح�ت »الأهلي« كبرة وهدفن� اإ�سع�د اجلم�هر

الفريق املك�سيكي اأول الوا�سلني اإىل اأبوظبي

الأندية« »مونديال  قبل  مونتريي  تدعم  ر�سالة   100

�سجل و�سوله اإىل الأرا�سي الإم�راتية بعد رحلة طويلة

برياي ي�ستعد لظهور تاريخي يف »مونديال اأبوظبي«

بطولة الإم�رات للجودو

كلباء يحتفظ بلقب ال�سباب وال�سارقة لالأ�سبال والن�سر بطل الكاتا

م�ستقبل واعد لن��سئي الدراج�ت امل�ئية

يف  �ساركت  �ساعدة  موهبة   16
�سباق دبي الدويل

•• كواالملبور-وام: 

م�شاحة  الللقللدم  لللكللرة  الآ�للشلليللوي  الحتللللاد  خ�ش�س 
كبرة يف تقريره املن�شور على موقعه الر�شمي لفوز 
ال�شوري  القدم على نظره  منتخبنا الوطني لكرة 
بهدفني نظيفني يف املباراة التي جمعت بينهما على 
ا�شتاد اآل مكتوم �شمن لقاءات اجلولة ال�شابعة من 

الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة للمونديال.
التحدي"  "مواجهة  لقب  الآ�شيوي  الحتاد  واأطلق 
ال�شوريني  النجمني  لعودة  نظرا  املللبللاراة  تلك  على 
يف  الفريق  لت�شكيلة  خريبني  وعمر  ال�شومة  عمر 
منتخب  فيه  افتقد  اللللذي  الللوقللت  يف  املللبللاراة،  تلك 

وهما  ت�شكيلته  يف  النجوم  اأبللرز  خلدمات  الإملللارات 
علي مبخوت وفابيو ليما و�شيبا�شتيان تيجايل.

"يف مللواجللهللة الللتللحللدي املتمثل يف  وقلللال الللتللقللريللر: 
تن�شيطه من خال مل  اأعيد  الللذي  �شوريا  منتخب 
وعمر  ال�شومة  عمر  الللهللجللوم  يف  ال�شريكني  �شمل 
خللريللبللني، والللتللاأثللر بللخلل�للشللارة لعللبللي خللط الهجوم 
الرئي�شيني علي مبخوت وفابيو ليما، كان منتخب 
�شتاد  على  �شاقة  مواجهة  خو�س  يتوقع  الإملللارات 
 16 �شجا  وليما  مبخوت  اأن  خا�شة  مللكللتللوم،  اآل 
هدفاً من اأ�شل 23 هدفاً حققتها الإمللارات خال 
العتماد  ..جللاء  الت�شفيات  من  ال�شابقة  اجلللولت 
كانيدو  كللايللو  مللن  املللكللون  الهجومي  الللربللاعللي  على 

الزعابي".  وعلي �شالح وخليل احلمادي وطحنون 
الأمامي  اخلللط  "اأثبت  الآ�للشلليللوي:  الحتلللاد  وتللابللع 
الإماراتي القوي املكونة من اأربعة لعبني واملدعوم 
عبداهلل  من  واخلطرة  املتقنة  التمريرات  ببع�س 
اأكلللللرث حلليللويللة دون  الللطللريللقللة  اأن هللللذه  رمللل�لللشلللان، 
العتماد على مهاجم حموري، مما ت�شبب يف �شداع 
حتقيق  يف  الإملللارات  و�شاعد  ال�شوري  للدفاع  دائللم 
انت�شار مريح 2-0، وهي املرة الأوىل التي يفوزون 
فلليللهللا بلللفلللارق هلللدفلللني خللللال مللنللافلل�للشللتللهللم يف هذه 
املجموعة، مبا رفع ر�شيد املنتخب الإماراتي اإىل 9 
للمناف�شة  بعيد  من  العودة  يف  اآماله  واأنع�س  نقاط 

على التاأهل للمونديال".

»الآ�سيوي« يربز جتدد اأمل منتخب الإمارات يف ت�سفيات املونديال
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الفجر الريا�ضي

اإطالق »القلب الكبري« على املرحلة اخلام�سة 
من طواف ال�سارقة الدويل للدراجات الهوائية

•• ال�شارقة-وام: 

ال�شابعة  للن�شخة  املنظمة  واللجنة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأطلق 
من طواف ال�شارقة الدويل للدراجات الهوائية.. "القلب الكبر" على 
تقديرا  وذلك  البطل،  تتويج  �شت�شهد  التي  للطواف  اخلتامية  املرحلة 
الكبر  القلب  موؤ�ش�شة  بها  تللقللوم  الللتللي  الللدوللليللة  الإنلل�للشللانلليللة  للجهود 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  بتوجيهات 
ال�شيخة جواهر  �شمو  ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي، ع�شو 

بنت حممد القا�شمي، رئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة.
وتقام املرحلة الأخرة للطواف اليوم الثاثاء مل�شافة 103 كلم، وتبداأ 
ال�شارقة  منتزه  يف  وتنتهي  بخورفكان  الرفي�شة  �شد  ا�للشللرتاحللة  مللن 
الوطني، مرورا مبختلف املباين واملعامل ال�شياحية بالمارة وعلى �شوء 
نتيجتها �شتح�شم النتيجة النهائية للطواف الذي انطلقت ن�شخته يوم 

اجلمعة املا�شي 28 يناير.
ي�شار اأن "موؤ�ش�شة القلب الكبر" تاأ�ش�شت يف العام 2015، بعد �شل�شلة 
من املبادرات واحلمات اخلرية والإن�شانية التي اأطلقتها �شمو ال�شيخة 
اجلهود  مل�شاعفة   ،2008 عللام  منذ  القا�شمي،  حممد  بنت  جللواهللر 
ومنذ  العامل  اأنحاء  جميع  يف  واملحتاجني  الاجئني  مل�شاعدة  الرامية 
والفعاليات  امل�شاريع  لباقة  م�شافة  قيمة  املوؤ�ش�شة  �شكلت  انطاقها، 
ال�شعيدين  على  الإملللللارات  دوللللة  تنفذها  الللتللي  والإنلل�للشللانلليللة  اخلللريللة 
الطارئة لأكرث  امل�شاعدات  املوؤ�ش�شة توفر  الإقليمي والعاملي، وتوا�شل 
من 25 دولة حول العامل، ف�شا عن دعم امل�شاريع امل�شتدامة ذات املدى 
الطويل يف جمال الرعاية ال�شحية، والتعليم، وغرها من القطاعات 
التي  الللتللرعللات  لتوظيف  فاعلة  خطط  و�للشللع  عللر  وذللللك  الرئي�شة، 
الفئات  خمتلف  من  واأ�شخا�س  خا�شة  جهات  من  املوؤ�ش�شة  ت�شتقبلها 

والإمكانيات.

�ساديو ماين يف عني العا�سفة.. 
انتقادات لذعة من م�سجعي ليفربول

تعر�س جنم ال�شنغايل �شاديو ماين لنتقادات وا�شعة من قبل م�شجعي نادي 
ليفربول الإجنليزي، وذلك على خلفية م�شاركته يف مباراة منتخب باده 
مع غينيا ال�شتوائية يف مناف�شات ربع نهائي اأمم اإفريقيا التي ت�شت�شيفها 

الكامرون.
ولعب �شاديو ماين يف املباراة التي انتهت بفوز ال�شنغال على غينيا ال�شتوائية 
بنتيجة 3-1، 90 دقيقة كاملة، رغم الإ�شابة القوية التي تعر�س لها يف 

لقاء منتخب باده مع الراأ�س الأخ�شر.
ووفق تقرير ل�شحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فقد جتاهل ماين دعوات 
من  خوفا  ال�شتوائية،  غينيا  مللبللاراة  يف  امل�شاركة  بعد  ليفربول  م�شجعي 
احتمال تعر�شه لإ�شابة جديدة، اأو زيادة و�شعه ال�شحي �شوءا، الأمر الذي 

�شيهدد م�شاركاته يف مباريات النادي الإجنليزي القادمة.
وبح�شب ال�شحيفة الريطانية فقد �شبق لقاء ال�شنغال وغينيا ال�شتوائية، 
انت�شار دعوات حتث ماين على عدم امل�شاركة، والتفكر يف م�شلحة ليفربول، 

وتاأثر غيابه على "الريدز" اإن �شاءت حالته ال�شحية.
مللاين جاهز للعب مع  اأن  اأعلللللن  قللد  الللقللدم  ال�شنغايل لكرة  وكللان الحتلللاد 
امل�شت�شفى  اإىل  نقل  بعدما  ال�شتوائية،  غينيا  مواجهة  يف  الباد  منتخب 
يف  الأخ�شر  الراأ�س  مرمى  حار�س  مع  قوي  ا�شطدام  عقب  العاج  لتلقي 

مباراة الفريقني بدور الل16 ببطولة اأمم اإفريقيا.
وقال طبيب منتخب ال�شنغال، اإن الفحو�س التي خ�شع لها الاعب اأثبتت 

عدم اإ�شابته بارجتاح يف الدماغ.
ال�شنغايل  اأ�شدره الحتاد  بيان  الرحمن فيديور يف  الطبيب عبد  واأ�شاف 
امللعب تا�شت.  اأر�للس  بها على  �شعر  التي  الأعللرا�للس  "جميع  القدم:  لكرة 
اأن كللل �شيء  اأظللهللر  حللالللتلله تتطلب مللراقللبللة عللن قللللرب. فللحلل�للس الأ�للشللعللة 

طبيعي".

كلوب  يورغن  ليفربول  مللدرب  قللال 
اإن "الوافد اجلديد لوي�س دياز لديه 
الللازمللة للنجاح مع  املللقللومللات  كللل 
الكولومبي  اجلناح  النادي" و�شجع 
اإجنلرتا  التاأقلم مع احلياة يف  على 

والتطور بالفريق.
لليفربول  �شفقة  اأول  ديللاز  واأ�شبح 
-كانون  يللنللايللر  انللتللقللالت  فلللرتة  يف 
الللثللاين بللعللد انلل�للشللمللاملله مللن بورتو 
الرتغايل مقابل 45 مليون يورو" 
لو�شائل  وفقا  دولر"  مليون   50

اإعام بريطانية.
واأبلللللللللغ كلللللللوب ملللوقلللع الللللنللللادي على 
مللذهللل وكنا  "اإنه لعللب  الإنللرتنللت 
نللتللابللعلله مللنللذ فلللرتة طللويلللللة ونوؤمن 
�شيء مطلوب ليائم  لديه كل  باأن 
اأ�شلوبنا وليتاأقلم يف الدوري املمتاز 

بدنياً وذهنياً".
للنجاح  مللتللعللطلل�للس  "اإنه  واأ�للللشللللاف 
اأنه بحاجة للقتال لتحقيق  ويعرف 
ملللا يلللريلللد، هلللو مللقللاتللل بلللللدون �شك 
عينيه  ن�شب  املرمى  وي�شع  وماهر 

دائما".
على  ليفربول  مللاك  كلللللوب  و�شكر 

اإمتام ال�شفقة.
اإ�شافة  الللفللريللق  "ي�شتحق  وتلللابلللع 
لوي�س  �شد  لعبنا  وعندما  اجللللودة 
�شاهدنا  بللاملللو�للشللم  �للشللابللق  وقللللت  يف 
و�للشللرعللتلله وكلليللف ت�شاعد  خللطللورتلله 

عللقللللليللتلله الللللفللللريللللق. نلللللوؤملللللن بلللاأنللله 
ويف  الآن  الللتللحلل�للشللن  يف  �للشلليلل�للشللاعللدنللا 
امللل�للشللتللقللبللل وكلللنلللا نلللريلللد �للشللملله حقاً 
وجعل املاك ال�شفقة ممكنة لذا اأنا 

�شعيد جداً".
عقب  ليفربول  اإىل  ديلللاز  و�شي�شل 
كولومبيا  مع  الدولية  الرتباطات 

الأرجللنللتللني بت�شفيات  تللواجلله  الللتللي 
كاأ�س العامل يوم الثاثاء.

يف  الللثللاين  املللركللز  ليفربول  ويحتل 
48 نللقللطللة من  الللللللدوري بللر�للشلليللد 
22 مباراة بفارق ت�شع نقاط خلف 
مباراة  لعب  الذي  �شيتي  مان�ش�شرت 

اأكرث.

ربع نهائي اأمم اأفريقيا.. اأرقام  
واإح�ساءات.. ظواهر ودللت

•• اأبوظبي-وام: 

كاأ�س  النهائي من  ربع  الللدور  الأحللد على  الأول  اأم�س  ال�شتار م�شاء  ا�شدل 
9 يناير  الأمم الأفريقية واملقامة حاليا يف الكامرون خال الفرتة من 
الذهبي  املربع  اإىل  تاأهلها  منتخبات   4 وح�شمت  املقبل.  فراير   6 وحتى 
 ،2-0 بنتيجة  غامبيا  على  الللفللوز  بعد  "امل�شت�شيف"  الللكللامللرون  وهللي 
املغرب  على  بالفوز  وم�شر   ،1-0 تون�س  على  الفوز  بعد  فا�شو  وبوركينا 
2-1، وال�شنغال بالفوز على غينيا ال�شتوائية 3-1. وتقام مباريات ن�شف 
بوركينا  منتخبا  يلتقي  حيث  املقبلني،  واخلمي�س  الأربعاء  يومي  النهائي 
فيما  الإمللللارات،  بتوقيت   23:00 ال�شاعة  الأربللعللاء  يللوم  وال�شنغال  فا�شو 
23:00 بتوقيت  ال�شاعة  يلتقي منتخبا الكامرون وم�شر يوم اخلمي�س 
الإمارات. وتر�شد وكالة اأنباء الإمارات / وام / يف التقرير التايل اأبرز اأرقام 
واح�شائيات دور ربع النهائي، الذي اأ�شفر عن بقاء ممثل وحيد للعرب بعد 
مباريات  و�شهدت  القارية.  للبطولة  واملغرب  تون�س  منتخبي  كل من  وداع 
واحللدة من  ومللبللاراة  الأ�شلي  الوقت  3 منها من  التي ح�شم  النهائي  ربللع 
الوقت الإ�شايف وهي م�شر واملغرب، ت�شجيل 10 اأهداف اأكرثها كان يف لقاء 
ال�شنغال وغينيا ال�شتوائية بواقع 4 اأهداف، واأقلها بوركينا فا�شو وتون�س 
بواقع هدف وحيد. وخال الدور ربع النهائي مت ا�شهار 18 بطاقة �شفراء 
كان منتخبي م�شر وبوركينا فا�شو الأكرث ح�شول عليها بواقع 4 بطاقات 
لكل منتخب، وكانت منتخبات تون�س والكامرون وغينيا ال�شتوائية الأقل 
بواقع بطاقة واحدة لكل منهما، فيما مت ا�شهار بطاقة حمراء واحدة كانت 
من ن�شيب دانغو واتارا لعب بوركينا فا�شو. وفيما يتعلق باأكرث الفرق من 
الن�شخة احلالية ممن تاأهلوا اإىل املربع الذهبي بداية من عام 2000، كان 
حيث  الفرتة،  هذه  خال  و�شول  الأكللرث  هما  وم�شر  الكامرون  منتخبا 
 ،2000 اأعللوام  يف  قبل  من  النهائي  ن�شف  اإىل  الكامرون  منتخب  تاأهل 
 ،2006 اأعلللللوام  ملل�للشللر  منتخب  وتلللاأهلللل   .2017 و2008،  و2002، 
يف 3 ن�شخ من قبل  ال�شنغال  منتخب  ..وتاأهل   2017  ،2010  ،2008
تاأهل منتخب بوركينا فا�شو مرتني  2002،2006،2019، فيما  اأعوام 
يف اأعوام 2013،2017. كما ا�شتطاع حممد �شاح جنم املنتخب امل�شري 
اأن يكون الأبرز بني الاعبني امل�شاركني يف ربع النهائي، بعدما �شجل هدف 
و�شنع اآخر الذي �شجله زميله بالدوري الإجنليزي حمرتف ا�شتون فيا 
حممود ح�شن "تريزيجيه". وبح�شب موقع اوبتا املتخ�ش�س يف اح�شائيات 
اأهداف  62? من  واأرقللام الاعبني، فقد �شارك حممد �شاح يف ت�شجيل 
منتخب م�شر يف كاأ�س الأمم الأفريقية منذ ظهوره الأول يف 2017، �شاهم 
يف 8 اأهداف من 13 هدفا �شجلها الفراعنة، وهو اأعلى ن�شبة لاعب من اأي 
دولة، حيث �شجل 6 اأهداف و�شنع هدفني. وكانت مباراة م�شر واملغرب هي 
اأبرزها ا�شتبدال  الأبللرز يف ربع النهائي حيث �شهدت العديد من اللقطات 
الأوىل  كانت  حيث  حلار�شه  التوايل  على  الثانية  للمرة  امل�شري  املنتخب 
اأمللام كللوت ديللفللوار، ومت اجللراء تبديل ا�شطراري  يف لقاء دور ال�شتة ع�شر 
بخروج احلار�س حممد ال�شناوي يف الدقيقة 86، والدفع مبحمد اأبو جبل 
بدل منه، لي�شاب الأخر يف لقاء ربع النهائي اأمام املغرب، ويتم ا�شتبداله 

باحلار�س حممد �شبحي بداية من ال�شوط الإ�شايف الأول.

اأونك�س يهزم بي اأ�س اأم ويت�سدر 
دوري كرة قدم ال�سيدات

اختتمت اأم�س الأول مواجهات الأ�شبوع الرابع لدوري كرة القدم لل�شيدات، 
على  اأونك�س  نللادي  فللوز  عللن  نتائجها  اأ�شفرت  مباريات  اأربلللع  اأقيمت  حيُث 
الثانية حقق فريق  املللبللاراة  اأهلللداف دون رد،  ويف  اأم بثمانية  اأ�للس  نللادي بي 
وا�شتطاع  برباعية نظيفة.   �شي  اأت�س بي  الفوز على فريق لليغا  اأبوظبي 
برو  جو  اأكادميية  فريق  على  كبراً  فللوزاً  حتقيق  من  وولفهاوندز  فريق 
�شبورت�س بت�شعة اأهداف دون مقابل، ويف املباراة الرابعة، جنح فريق العني 
اأهللداف مقابل هدف.   ب�شبعة  �شي  اأف  اأيلله  اأكادميية  فريق  على  التغلب  يف 
امل�شابقة  جللدول  اأونك�س  ت�شدر  للدوري،  الرابع  الأ�شبوع  مباريات  وبختام 
، يليهما العني  اأبوظبي )2(  9 نقاط وبفارق الأهللداف عن نادي  بر�شيد 
)3( وولفهاوندرز )4( ولكليهما 6 نقاط، بينما حّل لليغا )5( واأكادميية 
اإ�س  بي  ثم  نقاط،  اأيه اأف �شي )6( واأكادميية جو برو )7( ولكل منهم 3 

اأم )8( دون نقاط.

النتقادات  علللللى  �للشللاح  حمللمللد  امللل�للشللري  اللللللدويل  رّد 
املوجهة ملناف�شات كاأ�س الأمم الإفريقية التي ت�شت�شيفها 
الكامرون، والتي حتدثت عن �شعف م�شتوى املباريات 

واأداء الفرق امل�شاركة يف البطولة.
�للشللاح، خللروج نيجريا  ليفربول حممد  واعللتللر لعللب 
بعد  الإفريقية  الأمم  كاأ�س  من  الل16  دور  من  املفاجئ 
اخللل�للشللارة اأمللللام تللونلل�للس بللهللدف دون مللقللابللل، دللليللا على 

ارتفاع م�شتوى البطولة واملنتخبات.
قال  ل�شاح  ت�شريحات  اإيكو"  "ليفربول  موقع  ونقل 
اأمم  بطولة  مللن  الأخللللرة  للمراحل  الللو�للشللول  اإن  فيها 

اإفريقيا لي�س بالأمر ال�شهل".
واأ�شاف: "كانت نيجريا اأف�شل فريق يف دور املجموعات، 

ولكنهم خ�شروا وغادروا البطولة. ي�شعب توقع نتائج 
"اجلزائر  املباريات، فجميعها �شعبة". وتابع قائا: 
املنتخب  امتاك  رغللم  املجموعات  دور  من  اأق�شيت 

لفريق رائع من الاعبني. كذلك ال�شنغال فقد تاأهلت 
لدور الل16 بهدف واحد". وقاد �شاح منتخب 

م�شر لدور الن�شف نهائي بعدما 
�شجل هدفا، و�شنع هدف 

اللللللفلللللوز، علللللللى امللللغلللرب 
2-1، يوم الأحد.

ويعد هذا النت�شار الرابع مل�شر يف تاريخ مواجهتها �شد 
اأكللرث من  املللرة الأوىل التي حترز فيها  اأنها  املغرب، كما 
هدف يف مرمى "اأ�شود الأطل�س" منذ النت�شار 3-2 يف 
اأبريل 1971. وعّلق �شاح الذي اختر اأف�شل لعب يف 
املباراة على اأداء "الفراعنة" قائا: "فزنا على منتخب 
عريق مثل املغرب واأوجه التهنئة لكل امل�شريني. قدمنا 
اأداء رائعا اأمام مناف�س قوي مل يرتك لنا م�شاحات، لكننا 
�شيء"،  اأهللم  هو  وهللذا  الفوز  وحققنا  جيد  ب�شكل  لعبنا 
املنتخب  ملل�للشللر  و�للشللتللواجلله  "رويرتز".  نللقلللللت  ح�شبما 
غامبيا  منتخب  على  ال�شبت  تغلب  الللذي  الللكللامللروين 
مباراة  يف  رد،  دون  بهدفني 
اخلمي�س،  يلللللللوم  تللللقللللام 
لللللتللللحللللديللللد املللللتللللاأهللللل 
النهائية  للللللللملللبلللاراة 
اإفريقيا،  اأمم  مللللن 
الفائز  جللللانللللب  اإىل 
ال�شنغال  مللبللاراة  مللن 

وبوركينا فا�شو.

•• اأبوظبي -وام:

م�شاركة قيا�شية عربية .. ظهور جديد للتميمة "ظبي" 
اأرقام قيا�شية ومميزة �شتكون بانتظار الن�شخة  .. وعدة 
القدم  لكرة  لاأندية  العامل  كاأ�س  بطولة  من  املرتقبة 
فراير   12 اإىل   3 مللن  ظللبللي  اأبلللو  ت�شت�شيفها  والللتللي 

املقبل.
�شت�شهد  �لللشلللنلللوات،  ثللللاث  الللثللانلليللة يف غلل�للشللون  وللللللمللرة 
البطولة م�شاركة عربية قيا�شية بتواجد 3 فرق عربية 
يف نف�س الن�شخة حيث ي�شارك اجلزيرة الإماراتي ممثا 
عن البلد امل�شيف ب�شفته بطا للدوري الإماراتي، كما 
ي�شارك الأهلي امل�شري ممثا للقارة الأفريقية والهال 

ال�شعودي ب�شفته بطا للقارة الآ�شيوية.
وكانت ن�شخة 2019 �شهدت اأي�شا م�شاركة ثاثة فرق 
عربية هي الهال ال�شعودي والرتجي التون�شي وال�شد 
القطري لتعادل هذه الن�شخة املرتقبة يف اأبوظبي اأكر 

م�شاركة عربية يف تاريخ مونديال الأندية.
ولكن هذه امل�شاركة العربية لن تكون هي الرقم القيا�شي 
يف  الأنللديللة  ملونديال  املرتقبة  الن�شخة  هللذه  يف  الوحيد 
اأبوظبي حيث �شتكون اأبوظبي هي املدينة الوحيدة بعد 
البطولة  فعاليات  ت�شت�شيف  التي  اليابانية  يوكوهاما 
القيا�شي  الللرقللم  بهذا  معادلة  متقطعة  فللرتات  لثاث 
لللهللذه املللديللنللة اللليللابللانلليللة الللتللي تللعللتللر مللعللقللل البطولة 

احلقيقي.
اأبوظبي  القدم /فيفا/ منح  الدويل لكرة  وكان الحتاد 
�شمنيا �شهادة جناح ل�شت�شافة البطولت املهمة والكبرة 
يف ظل جائحة كورونا باأن اأ�شند اإليها حق ا�شت�شافة هذه 
اجلائحة  ا�شتمرار  رغم  الأندية  مونديال  من  الن�شخة 
وفاعلية  اعرتافا بجدية و�شرامة  العامل  على م�شتوى 
الإجراءات الطبية وال�شحية املطبقة يف الإمارات للحد 

من تف�شي الإ�شابة بعدوى "كوفيد19-" .
ا�شت�شافة  الأكلللللرث  املللديللنللة  يللوكللوهللامللا هلللي  زالللللت  وملللا 
البطولة  تاريخ  مللدار  على  الأنللديللة  مونديال  لفعاليات 
على  �شابقة  ن�شخ  ثماين  يف  البطولة  ا�شت�شافت  حيث 
اأبوظبي  �شوى  فللرتات متقطعة ول يقرتب منها  ثاث 

التي ت�شت�شيف البطولة للمرة اخلام�شة.
واأرقام  قيا�شي  رقللم  من  اأكللرث  الن�شخة  هللذه  ت�شهد  كما 
مميزة على م�شتوى م�شاركات الأندية ياأتي يف مقدمتها 
م�شاركة نادي اجلزيرة للمرة الثانية يف البطولة ممثا 
علللن الللبلللللد امللل�للشلليللف بللعللد فلللوز الللفللريللق بلللللقللب الللللدوري 
البطولة  يخو�س  اإماراتي  فريق  اأول  لي�شبح  الإماراتي 
مرتني مقابل مرة واحدة لكل من العني و�شباب الأهلي 

والوحدة.
امل�شري  الأهلللللي  ملل�للشللاركللة  الن�شخة  هلللذه  �شت�شهد  كللمللا 
للمرة ال�شابعة يف البطولة معززا رقمه القيا�شي كاأكرث 
على  البطولة  يف  م�شاركة  والأفريقية  العربية  الأندية 
اأوكاند  �شوى  عامليا  عليه  يتفوق  ول   ، تاريخها  مللدار 
�شيتي النيوزيلندي الذي �شارك يف البطولة ت�شع مرات 

�شابقة.
م�شاركات  علللدد  ت�شيل�شي  �للشلليللعللادل  اللللوقلللت،  نللفلل�للس  يف 
اأندية  ثللالللث  و�شي�شبح  وليفربول  يونايتد  مان�ش�شرت 
�شيحطم  فيما  ملللرتللني  الللبللطللولللة  ملل�للشللاركللة يف  اإجنلللللرتا 

مللونللتللري الللرقللم الللقلليللا�للشللي لللعللدد امللل�للشللاركللات لأي ناد 
مك�شيكي واأي�شا لأي ناد من الأمريكيتني حيث يخو�س 
البطولة للمرة اخلام�شة، ول يقرتب منه �شوى بات�شوكا 

املك�شيكي الذي �شارك يف البطولة اأربع مرات �شابقة.
كورينثيانز  اإجنلللللللللاز  بللللاملللللرا�للللس  �لللشللليلللعلللادل  كلللللذللللللك، 
يف  ي�شارك  برازيلي  نللاد  ثالث  وي�شبح  وانرتنا�شيونال، 
الأندية  مللونللديللال  يخو�س  بللاأنلله  علما  ملرتني  البطولة 
للن�شخة الثانية على التوايل لي�شبح اأول ناد من اأمريكا 

اجلنوبية يخو�س البطولة لن�شختني متتاليتني.
و�شي�شبح نادي الهال اأول ناد �شعودي يخو�س البطولة 
فيما   2019 ن�شخة  يف  امل�شاركة  له  �شبق  حيث  مرتني 
خا�س كل من الن�شر واحتاد جدة البطولة مرة واحدة 

�شابقة.
الأوىل  هي  م�شاركة  الن�شخة  هللذه  �شت�شهد  املقابل،  ويف 
ناد  اأول  بللراي  ا�للس  اإيلله  �شيكون فريق  نوعها حيث  من 
من تاهيتي يخو�س مونديال الأندية وذلك بعد اعتذار 
اأوكاند �شيتي عن عدم امل�شاركة يف هذه الن�شخة موؤكدا 
ال�شفر  قيود  ب�شبب  ان�شحابه  املا�شي  دي�شمر   31 يف 
اأوقيانو�شية  احتاد  اختيار  ليقع  كورونا  جلائحة  نتيجة 
علللللى اللللنلللادي الللتللاهلليللتللي بللديللا لللتللكللون تللاهلليللتللي اأحدث 
امللل�للشللاركللة يف مونديال  لللقللائللمللة  انلل�للشللمللامللا  اجلللنلل�للشلليللات 
يف  اأنديتها  �شاركت  الللتللي  اللللدول  عللدد  ويرتفع  الأنللديللة 

بطولت كاأ�س العامل لاأندية اإىل 28 دولة.
البطولة  يف  الللثللاين  الللللدور  فللعللاللليللات  تنطلق  وعللنللدمللا 
بللاملللواجللهللة بلللني الأهلللللللي ومللونللتللري يف اخلللاملل�للس من 
حيث  جللديللدا  قيا�شيا  رقما  البطولة  �شت�شهد  فللرايللر، 
التي  املباريات  لعدد  القيا�شي  بالرقم  الأهلللللي  �شينفرد 

يخو�شها اأي فريق يف البطولة على مدار تاريخها.
ويقت�شم الأهلي الرقم القيا�شي حاليا مع اأوكاند �شيتي 
بر�شيد 15 مباراة لكل منهما ، و�شيمنح غياب اأوكاند 
عن هذه الن�شخة فريق الأهلي امل�شري فر�شة لانفراد 

برقم قيا�شي مهم يف تاريخ البطولة.
خال  مللن  جللديللدا  قيا�شيا  رقللمللا  البطولة  ت�شهد  وقللد 
 2018 باأن ن�شخة  املباريات وعدد الأهللداف علما  �شر 
يف اأبوظبي ما زالت ت�شتحوذ على الرقم القيا�شي لن�شبة 
 33 ت�شجيل  �شهدت  حيث  البطولة  تاريخ  يف  التهديف 
هدفا بن�شبة تهديف بلغت 4.1 هدف للمباراة الواحدة 
ن�شختي  من  بكل  الللواحللدة  للمباراة  هللدف   3.5 مقابل 

. و2016   2013
�شت�شهد  واملللملليللزة،  القيا�شية  الأرقللللام  هللذه  جانب  واإىل 
الن�شخة املرتقبة ظهورا جديدا ومهما للتميمة "ظبي" 
التي اأ�شبحت من اأهم عنا�شر النجاح يف ن�شخ البطولة 
ن�شخة  يف  الأوىل  للمرة  ظهورها  كللان  حيث  بللالإمللارات 

الإمارات. ا�شت�شافتها  التي   2009
و�شاهمت "ظبي" يف زيادة ارتباط اجلماهر الإماراتية 
واجلاليات املقيمة يف الإمارات بالبطولة، وميثل "ظبي" 
الغزال العربي الذي يرمز للجمال وال�شرعة ويعر عن 

جزء من هوية اأبوظبي.
امل�شجعني  اإعللجللاب  جللذب  "ظبي"  يللوا�للشللل  اأن  وينتظر 
خا�شة  انتماءاتهم  مبختلف  البطولة  يف  احلا�شرين 
على م�شتوى ال�شباب و�شغار ال�شن مثلما كان يف الن�شخ 

ال�شابقة التي ا�شت�شافتها الإمارات مبونديال الأندية.

�سالح يعّلق على م�ستوى اأمم اإفريقيا: ل ميكن توقع النتائج مونديال الأندية »الإمارات 2021« 
.. اأرقام مميزة وم�ساركات قيا�سية

•• اأبوظبي-وام:

�شمن فريقا بن دري واأبوظبي التاأهل اإىل الأدوار النهائية يف 
بطولة كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو ال�شنوية واملقامة برعاية 
�شمو ال�شيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق 
املقبل  اجلمعة  يوم  حتى  مناف�شاتها  وت�شتمر  والبولو،  اخليل 

مب�شاركة 6 فرق.
التمهيدي  اللللدور  مللبللاريللات  نهاية  قبل  املبكر  تاأهلهما  وجلللاء 

بفوزهما يف مباراتني و�شدارتهما للبطولة مع ختام مباريات 
 4 واأ�شبح ر�شيد كل منهما  اأم�س،  التي جرت  الثانية  اجلولة 
نقاط، مع فارق الأهداف ل�شالح بن دري ..ويف اجلولة الثانية 
من مناف�شات الدور التمهيدي تغلب فريق بن دري على فريق 

غنتوت بنتيجة 6/8.
على  التفوق  بولو  اأبوظبي  فريق  ا�شتطاع  الثانية  املباراة  ويف 
6/7، ويف املباراة الثالثة ا�شتطاع فريق  فريق را نون بنتيجة 
النت�شارات  نغمة  ي�شتعيد  اأن  اللللللقللب/  بللولللو/حللامللل  انللكللورا 

بنتيجة  بللانلل�للشللايل  �للشللاريلل�للشللا  فللريللق  علللللى  �للشللعللب  فلللوز  بتحقيق 
9.5/10 لي�شع اأول نقطتني يف ر�شيده ويحتل املركز الرابع. 
واأدار مباريات اجلولة الثانية طاقم احلكام الدويل املكون من 

بيرت ودك�شني و�شانتياجو.
دري  بن  فريق  التمهيدي  للدور  اخلتامية  اجلولة  يف  ويلتقي 
�شاري�شا  فريق  يلتقي  كما  ال�شدارة،  حل�شم  بولو  اأبوظبي  مع 
مع  بولو  رانلللون  وفللريللق  الرتتيب،  ثالث  غنتوت  مللع  بان�شايل 

فريق انكورا.

»بن دري« و»اأبوظبي« يتاأهالن لنهائيات كاأ�س 
�سلطان بن زايد للبولو

كلوب يحفز الوافد اجلديد 
دياز للتاألق مع ليفربول



قفزت من الطابق 29.. نهاية ماأ�ساوية مللكة جمال اأمريكا 
املراأة  هوية  الأمريكية،  القانون  اإنفاذ  �شلطات  من  م�شادر  ك�شف 
التي انتحرت بقفزها من الطابق الل29 من  اأحد املباين ال�شاهقة 

يف و�شط نيويورك، يوم  اأم�س الأول الأحد.
وذكرت �شحيفة "نيويورك بو�شت" اأن املراأة التي قفزت من مبنى 
الوليات  60 طابقا، هي ملكة جمال  املكّون من  الفاخر،  اأوريللون 

املتحدة ال�شابقة لعام 2019، ت�شي�شلي كري�شت.
ونلل�للشللرت كري�شت الللبللالللغللة مللن الللعللمللر 30 عللامللا قللبللل قللفللزهللا من 
املبنى من�شورا على ح�شابها ال�شخ�شي يف "اإن�شتغرام"، قالت فيه: 

وال�شام". الراحة  اليوم  هذا  "ليجلب 
ببالغ  ن�شعر  "ونحن  فلليلله:  قللالللت  بيانا  كري�شت  عائلة  واأ�للشللدرت 

احلزن، نعلن وفاة حبيبتنا ت�شي�شلي".
واأ�شاف البيان: "كان نورها وجمالها وقوتها م�شدر اإلهام لكثرين 
يف خمتلف اأنحاء العامل. ج�شدت الراحلة مفاهيم احلب وخدمة 
العدالة،  �شبيل  يف  تنا�شل  كمحامية  عملها  خللال  من  الآخللريللن 

وكملكة جمال للوليات املتحدة".
كانت  اإن كري�شت  الأمركية عن م�شادر قولها  ال�شحيفة  ونقلت 
لآخر  �شوهدت  وقللد  املبنى،  من  التا�شع  الطابق  يف  وحيدة  تعي�س 
مرة يف الطابق التا�شع والع�شرين. ووفق تلك امل�شادر، فقد تركت 
كري�شت ر�شالة قالت فيها اإنها تريد اأن ترتك كل �شيء لوالدتها، 

دون اأن تذكر �شبب اإقدامها على النتحار.
من  معاناتها  لانتحار  كري�شت  دافللع  يكون  اأن  م�شادر  ورجحت 
الكتئاب، اإذ �شبق لها اأن اأكدت يف من�شور على "في�شبوك" باأكتوبر 
2019، مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شحة العقلية، اأنها تخ�شع للعاج 

من قبل ا�شت�شاري للتعامل مع الإجهاد وال�شغوط.

ي�سطر لإغالق عينيه ب�سريط ل�سق ب�سبب حالة نادرة
ا�شطر رجل بريطاين لإغاق عينيه ب�شريط ل�شق بعد اإ�شابته 

بحالة نادرة جعلت الأطباء يخ�شون اإ�شابته بال�شرطان.
واأ�شيب جو بيفر )46 عاماً( فجاأة ب�شلل "مرعب" يف الوجه اأثناء 
تواجده يف ال�شينما مع زوجته يف يوم البوك�شنغ داي العام املا�شي، 

ومت ت�شخي�س اإ�شابته بحالة معروفة با�شم "�شلل بيل".
ملدة  امل�شت�شفى  يف  احللللال  بلله  لينتهي  الللطللبلليللب،  اإىل  جللو  وتللوجلله 
اأ�للشللبللوعللني، وعللانللى مللن اأعلللرا�لللس غللريللبللة، حلليللث وجلللد �شعوبة يف 
حتريك فمه للتحدث، وبات غر قادر على اإغاق عينيه. و اعتقد 
امل�شعفون يف البداية اأن جو م�شاب ب�شلل بيل، لكنهم ي�شتبهون الآن 

يف اإ�شابته بورم ليمفوما يف جهازه الع�شبي املركزي.
و قال جو "كنت يف ال�شينما مع زوجتي را�شيل ندما �شعرت اأن جزًءا 
اإغللاق عيني وكان  اأ�شتطيع  اأنني ل  اأدركللت  من وجهي قد تخدر، 
الأمر موؤملًا عندما �شربت الرياح عيني. كان الأمر مرعبا، وظن 
الأطباء اأنني م�شابة ب�شلل بيل، ويف ذلك اليوم انتهي بي املطاف 
اإغاق عيني منذ ذلك اليوم بدون  يف امل�شت�شفى، ومل اأمتكن من 

�شريط ل�شق".
و يقول جو، الذي اعتاد اأن ميار�س اجلري مل�شافة 10 كيلومرتات 
اآلم يف اجل�شم  يللعللاين مللن  اإنللله  ويللتللطللوع يف الأعلللملللال اخللللريلللة، 
وم�شاكل يف ب�شره جتره الآن على امل�شي با�شتخدام ع�شا، وتعني 
النظارات  ارتلللداء  اأنلله يجب عليه  اإغللاق عينيه  عللدم قدرته على 
ال�شم�شية اأثناء النهار واإغاق جفنيه "لإيقاف الأمل" اأو النوم يف 

الليل.
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اإجناز غري م�سبوق.. فقاعة �سابون تدوم لأكرث من عام
اأن  دون  عللام  من  لأكللرث  تللدوم  ال�شابون  من  امل�شنوعة  الفقاعات  جتعل  طريقة  ابتكار  من  موؤخرا  باحثون  متكن 

تنفجر.
وتخ�شع فقاعات ال�شابون ل�شل�شلة من العمليات التي تت�شبب يف انفجارها يف غ�شون ثوان ودقائق يف اأح�شن الأحوال. 
ويفقد ال�شائل خوا�شه من خال التبخر اأو اجلاذبية، وينت�شر الغاز املحبو�س بالداخل عر غ�شاء ال�شابون واملاء 

اإىل اخلارج، م�شببا انفجار الفقاعة.
الفقاعات  باحثني عن طرق ملعاجلة ه�شا�شة  النظرية،  "ليل" الفرن�شية هذه  العلماء بجامعة  وحتدى فريق من 

و�شرعة انفجارها، وقد تو�شلوا حلل يجعلها تدوم لل465 يوما.
وخال بحثهم عن طرق جلعل الفقاعات اأكرث قوة، ابتكر الفريق بقيادة الفيزيائي اأميريك رو  ما اأطلقوا عليه 

ا�شم "الرخام الغازي".
لتكوين  فيها  الللهللواء  نفخ  ثم  ال�شغرة،  النايلون  وجزيئات  املللاء  بخلط  الغازي"  "الرخام  بت�شكيل  العلماء  وقللام 

فقاعات.
وظلت هذه الهياكل م�شتقرة لعدة دقائق، مع ظهور بع�شها بعد حوايل �شاعة من اإن�شائها.

يف  ي�شتخدم  والرائحة  اللون  عللدمي  لللزج  �شائل  وهللو  الغل�شرين،  باإ�شافة  و�شفتهم  بتح�شني  الفريق  قللام  وبعدها 
م�شتح�شرات التجميل واملنتجات ال�شيدلنية والأطعمة.
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�ساروخ ف�سائي �سيني باأجنحة لل�سياحة
تعمل �شركة �شينية على تطوير مركبة جديدة لنقل ال�شياح اإىل الف�شاء 
2600 ميل يف ال�شاعة، واأطلقت عليها ا�شم "�شاروخ  وعر العامل ب�شرعة 
 Space Transportation بوا�شطة  فيديو  مقطع  وُيظهر  باأجنحة". 
ركاًبا متحركني ي�شتقلون طائرة مت�شلة بجناح مدعوم ب�شواريخ، ومبجرد 

اجللو�س باأمان، تقف ال�شيارة عمودًيا وتقلع.
ومبجرد اأن ت�شل الطائرة اإىل الهواء تنف�شل وتنطلق يف الف�شاء يف رحلتها 
�شرعاتها  وتعني  اأرجللل.  تهبط عمودًيا على ثاث  اأن  قبل   - املدارية  �شبه 
فوق ال�شوتية اأنه ميكن للم�شافرين ال�شفر بني لندن ونيويورك يف حوايل 
�شاعة. وقال متحدث با�شم ال�شركة: "ما نطوره هو �شاروخ باأجنحة، يحقق 
�شرعة عالية يف النقل من نقطة اإىل نقطة، نحن نطور �شاروًخا جمنًحا 
اأقل تكلفة من ال�شواريخ  للنقل عايل ال�شرعة من نقطة اإىل نقطة، وهو 

التي حتمل الأقمار ال�شناعية واأ�شرع من الطائرات التقليدية".
 Lingkong �شركة  قبل  مللن  الأر�للشلليللة  الخللتللبللارات  اإجلللراء  املتوقع  ومللن 
Tianxing Technology Co يف وقت مبكر من العام املقبل، مع اأول 
رحلة يف عام 2024، ومن املتوقع اإجراء رحلة جتريبية ملركبتها الف�شائية 

بحلول عام 2030، بح�شب �شحيفة مرور الريطانية.

حتذير مل�سابي اأوميكرون خالل دي�سمرب
اأ�شيبوا  اإىل الأ�شخا�س الذين  اأ�شدر خراء ال�شحة يف بريطانيا حتذيرا 

باملتحور اجلديد لفرو�س كورونا "اأوميكرون"، يف دي�شمر املا�شي.
اإ�شابة  اأثللبللتللت  الفحو�س  اإن  الللريللطللاين   )bristolpost( مللوقللع  وقلللال 
اإجنلللللرتا، حيث تف�شى  كللورونللا يف  مللايللني �شخ�س بفرو�س   4 مللن  اأكلللرث 
مقارنة  اعتدال  "اأوميكرون" اأكرث  يكون  ما  وعللادة  "اأوميكرون".  املتحور 
"دلتا"، وتظهر على امل�شابني فيه اأعرا�س ت�شبه  باملتحورات الأخرى مثل 
اأقل  اجلديد  املتحور  اأن  الأولية  الدرا�شات  وتظهر  الللرد.  نللزلت  اأعرا�س 
�شدة مقارنة باملتحورات الأخرى، خا�شة بني اأولئك الذين جرى تلقيحهم 
اأ�شيبوا  اأولئك الذين  �شد الفرو�س. ويحذر خراء ال�شحة يف بريطانيا 

باملتحور يف دي�شمر، باأنهم الآن بحاجة اإىل جرعة معززة.
وتوفر اجلرعة التعزيزية فر�شة اأف�شل للوقاية من الوباء، واأكد م�شوؤول 

الرعاية ال�شحة مرارا اأهمية اأخذ اجلرعة التعزيزية.
خ�شروا  �شخ�س  مليون   6.3 بللاأن  بريطانيا  يف  الر�شمية  البيانات  وتظهر 
اإ�شابتهم بفرو�س  اإثبات  فر�شة احل�شول على اجلرعة، غالبيتهم ب�شبب 
كورونا. ويتعني على اأولئك الذين ثبتت اإ�شابتهم يف دي�شمر املا�شي عليهم 

حتمل النتظار ملدة 28 يوما للح�شول على جرعة معززة يف بريطانيا.

بو�سي �سلبي تك�سف 
حقيقة اأزمة �سلمان خان

بو�شي  امل�شرية  الإعامية  ك�شفت 
�لللشلللللللبلللي، حللقلليللقللة مللللا اأثلللللللر على 
الجتماعي حول  التوا�شل  مواقع 
العاملي  الهندي  للُممثل  جتاهلها 
�شلمان خان، على خلفية م�شاركتها 
الثانية من حفل جوائز  بالن�شخة 
العربية  باململكة  اأواردز"  "جوي 
اإىل  ر�شالة  وجهت  كما  ال�شعودية، 

منتقديها للمرة الأوىل.
الللللتللللوا�للللشللللل  ملللللللللواد  رواد  وكلللللللللان 
املبا�شر  البث  تللداولللوا  الجتماعي 
الذي ن�شرته الفنانة بو�شي �شلبي، 
باململكة  اجلللللوائللللز  حلللفلللل  خلللللال 
وهي  وظهرت  ال�شعودية،  العربية 
ُتللثللنللي علللللى الللفللنللان الللعللاملللي جون 
ترافولتا ومتازحه، يف �شورة ُتظهر 
املعروف  الهندي  للممثل  جتنبها 
�شلمان خان، وهو ما اأثار ت�شاوؤلت 

اجلمهور وحفيظة اآخرين.
بو�شي  قللالللت  ذللللك،  علللللى  وتعليًقا 
ملوقع  خا�شة  ت�شريحات  يف  �شلبي 
هذه  اإن  عربية"  نلليللوز  "�شكاي 
ال�شحة  اأ�شا�س لها من  الواقعة ل 

وكانت جمرد ُمزحة.
الفنان  جلليللل  مللن  "اأنا  واأ�للشللافللت: 
واملمثل  بات�شان  اأملليللتللاب  الللهللنللدي 
وهوؤلء  ترافولتا  جللون  الأمللركللي 
تركوا اأثًرا وب�شمة كبرة يف ذاتي، 
بللاأحللد منهم �شواء  اأرحلللب  واأنلللا مل 
ُكنت  اأو �شلمان خان لكن  ترافولتا 
اأمزح واأخاطب ال�شو�شيال ميديا".

�سبايدرمان  يوا�سل 
ت�سدر اإيرادات ال�سينما 
واملغامرات  احلللركللة  فيلم  ا�شتمر 
هوم"  واي  نللللو  "�شبايدرمان: 
اإىل  علللللللودة  ل  "�شبايدرمان: 
الديار" يف ت�شدر اإيرادات ال�شينما 
عطلة  خال  ال�شمالية  اأمركا  يف 
نللهللايللة الأ�للشللبللوع حمللقللقللا اإيلللللرادات 

بلغت 11 مليون دولر.
والفيلم بطولة توم هولند واآندرو 
جللارفلليلللللد وتللوبللي مللاجللوايللر ومن 

اإخراج جون وات�س.
)�شكرمي(  الإثلللارة  فيلم  واحتفظ 
"ال�شرخة" باملركز الثاين م�شجا 

7.3مليون دولر.
اأورتيجا  والفيلم من بطولة جينا 
اأركيت  وديللفلليللد  كللامللبلليللل  ونلليللفللي 
اإخلللراج مات  بللاريللرا ومللن  وميلي�شا 

بتينيلي وتيلر جيليت.
املتحركة  الللر�للشللوم  فيلم  واحتفظ 
املو�شيقي )�شينج 2( باملركز الثالث 
التوايل  علللللى  اللللثلللاين  لللاأ�للشللبللوع 

باإيرادات بلغت 4.8 مليون دولر.
الفيلم  الللللرابللللع  املللللركللللز  يف  وحلللللل 
اللللروملللانللل�لللشلللي )ريلللدميلللنلللج للللوف( 

باإيرادات بلغت 1.9 مليون دولر.
والفيلم بطولة اأبيجيل كوين وتوم 
لوي�س وفامك جان�شن ومن اإخراج 

دي.جيه. كارو�شو.
واحتفظ فيلم احلركة واملغامرات 
امللك"  "رجل  مللللان(  كلليللنللجللز  )ذا 
بللاملللركللز اخلللاملل�للس بلللاإيلللرادات بلغت 

1.8 مليون دولر.
والفيلم بطولة رالف فاينز وجيما 
اآرتلللللرتلللللون وريللل�لللس اإيلللفلللانلللز ومن 

اإخراج ماثيو فون.

مرمي اأوزريل تثري 
اجلدل بعد هذه الإطاللة

جديدة  �شورا  اأوزريل   الرتكية  مرمي  النجمة  �شاركت 
مع متابعيها يف �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل 

الجتماعي.
اأن  واأثللارت مرمي اجلدل بني املتابعني الذين اعتروا 
اإطالتها متيل للماب�س التي يرتديها الرجال واأنها 

مل تلق بها اأبدا.
ناعمة  وقبعة  جللداً  وا�شعا  اأوزريل معطفا  ارتللدت  وقللد 

كما و�شعت نظارات �شم�شية لفتة.
�شفحتها  يف  ابنتيها  مللع  �للشللوراً  مللرمي  ن�شرت  وكللانللت 

اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي.
خطفت  اإذ   ، مللرمي  ب�شور  الللتللوا�للشللل  مللواقللع  و�شجت 
لها  ابنتيها  �شبه  اأثللار  كما  بجمالها،  الكثرين  اأنللظللار 
جللللدًل وا�للشللعللاً، مللا دفلللع علللدد كللبللر مللن املللتللابللعللني اإىل 
مللن عامات  والكثر  مللادحللة وحمللبللة،  تعليقات  تللرك 

الإعجاب.

�سخ�س اأكل اللحم النيء 80 يوما.. ماذا ح�سل؟
دخل اأحد رواد من�شة اإن�شتغرام يف حتد غريب من نوعه، 
ملعرفة كم ميكنه  النيئة، يف حماولة  اللحوم  تناول  وهو 

البقاء على قيد احلياة بهذا النظام الغذائي.
الرجل  اإن  الريطانية"  "مرتو"  �للشللحلليللفللة  وقلللاللللت 
األف   70 ويتابعه  "اإن�شتغرام"،  ميلك ح�شابا على من�شة 
78 يوما  ملللدة  الللنلليء  اللحم  تللنللاول  �شخ�س، واظللب على 
ح�شابه  ي�شمي  اللللذي  الللرجللل  اأن  وذكلللرت  الللتللوايل.  على 
اللحم  لأكللل  حبه  و�شع   )rawmeatexperiment(بل
هذه  على  �شي�شمد  كم  ومعرفة  الختبار،  مو�شع  النيء 
احلالة. وقالت اإن الرجل متكن حتى الآن من اأكل طعامه 
ذلك  وي�شمل  الللتللوايل،  على  الل78  لليوم  املللطللبللوخ  غللر 
�شدور الدجاج و�شرائح اللحم وقطع من حلم �شمك اأبو 
يتعر�س  اأنلله مل  الغرابة يف ق�شته هو  �شيف. ومما يثر 

حتى الآن لت�شمم غذائي.
و�شعى الرجل، الذي مل يذكر ا�شمه لكن يبدو اأنه يعي�س 
"اإن�شتغرام"،  يف الوليات املتحدة، اإىل توثيق جتربته يف 
متاأثرا  "تويف  للللو  حللتللى  ذلللللك  يف  ملل�للشللتللمللر  اأنلللله  ملللوؤكلللدا 

بالبكتريا".
ويقوم الرجل بغ�شل وجباته بالبي�س اأو احلليب النيء.

ويف اأكله للطعام على هذا النحو، يطبق الرجل الأمركي 
حمية رجال الكهوف يف الع�شور الغابرة.

اكت�ساف فقرة لثعبان عمرها 37 مليون �سنة 
ك�شفت بعثة م�شرية حفرية لفقرة ثعبان متناهية ال�شغر 
يف روا�شب عمرها 37 مليون �شنة، وحجمها يعادل راأ�س 

عود الثقاب.
الفقرية ك�شفتها بعثة الأ�شتاذ امل�شاعد يف ق�شم اجليولوجيا 
بجامعة املن�شورة ه�شام �شام العاملة يف �شحراء الفيوم 

يف منطقة كانت غابات كثيفة يف الع�شر القدمي.
للك�شف  "تويرت" �للشللورا  يف  �شفحته  عللر  �للشللام،  ون�شر 
متناهية  ثعبان  فقرة  يت�شمن  واللللذي  اجلللديللد  الأثلللري 

ال�شغر يرجع عمرها اإىل 37 مليون �شنة.
يذكر اأن البعثة ك�شفت يف وقت �شابق اأداة حجرية لاإن�شان 
البدائي عمرها ع�شرات اآلف ال�شنني يف �شحراء الفيوم، 

كانت ت�شتعمل للتقطيع اأو احلفر اأو �شكينا.

نفوق رمز الإخال�س.. الكلب دروجوك
يدعى  كلللللب  الللرو�للشلليللة  باغوفي�شين�شك  مبللديللنللة  نللفللق 
دروجوك اأ�شبح رمزا لاإخا�س بعد اأن كان يقف خال 
في�شان وا�شع النطاق يف عام 2013 يف ال�شرق الأق�شى، 

حتى رقبته يف املاء على �شرفة منزل غمرته املياه.
وقالت �شاحبة الكلب، يلينا اأندرييفا، لوكالة "نوفو�شتي": 
 17 اأ�شرتنا  يف  عا�س  ال�شن،  كر  ب�شبب  دروجوك  "تويف 
 2013 عللام  يف  الطبيعي  غللر  الفي�شان  خللال  عاما". 
كان هذا الكلب يقف حتى رقبته يف املاء طوال الليل على 
�شرفة منزل غمرته املياه يف قرية فادميروفكا واأ�شبح 
رمزا حقيقيا لاإخا�س. مت اإجاء اأ�شحاب املنزل لكن 
الكلب عاد اإليه. ويف ال�شباح اأبحر اأ�شحابه بحثا عنه على 
منت قللارب. يتحدث �شاحبه عن اإجنللاز الكلب على اأحد 
مواقع التوا�شل الجتماعي. وبعد ذلك اأ�شبح الكلب اأول 

بطل لاإنرتنت.

يخت يحتوي على �سالل مائي خا�س
تو�شل مهند�س �شغوف باليخوت اإىل ت�شميم 
يخت فاخر مذهل ين�شح بالفخامة والرفاهية 
الذين يرغبون  الأثرياء  املنا�شبة لاأ�شخا�س 

بالقيام برحات بحرية فاخرة ومميزة.
عليه  اأطلللللق  اللللذي  ال�شخم،  اليخت  يتباهى 
 ،"777 "موغول  ا�شم  �شوكا  ديني�س  امل�شمم 
ال�شمك  حو�س  مثل  الرائعة،  امليزات  ببع�س 
والللل�لللشلللال اللللداخلللللللي. نللاهلليللك علللن املللليلللزات 
�شباحة  حلللو�لللشلللي  ملللثلللل  املللللعللللتللللادة،  اللللفلللاخلللرة 
)اأحدهما داخلي، والآخر خارجي(، وجاكوزي 
بللانللوراملليللة، ومللهللبللط للطائرات  مللنللاظللر  مللع 
نادي  ومنطقة  اليخت  مقدمة  يف  العمودية 
اجتماعية  اأملللاكلللن  اإىل  بللالإ�للشللافللة  �للشللاطللئللي، 
ترفيهية  ومللل�لللشلللاحلللات  وا�للللشللللعللللة،  ملللفلللتلللوحلللة 

لل�شيوف.
يللقللول �للشللوكللا يف حلل�للشللابلله علللللى اإنلل�للشللتللغللرام عن 

املفتوحة:  ال�شخمة  الجتماعية  امللل�للشللاحللات 
"هذا هو اأف�شل جزء من اليخت حيث ميكن 
الوقت  وق�شاء  احلللفللات  ا�شت�شافة  للمالك 

مع الأ�شدقاء والعائلة".
76 مرتاً، ويتميز بالهيكل  يبلغ طول اليخت 
والبنية  اللل�للشلللللب  ملللن  امللل�للشللنللوع  اللللريلللا�لللشلللي 
وتقدر  الألللومللنلليللوم،  مللن  امل�شنوعة  العلوية 
وميكن  عللقللدة،   20-17 بللل  الق�شوى  �شرعته 
ت�شع  يف  �شيًفا   18 اإىل  ي�شل  ما  ي�شتوعب  اأن 

حجرات بالإ�شافة اإىل اجلناح الرئي�شي.
لكن امليزة املركزية التي من �شاأنها اأن جتذب 
كللل الأنلللظلللار هللي بللالللتللاأكلليللد حللو�للس ال�شباحة 
يتدفق  �للشللال  على  يحتوي  اللللذي  الللداخلللللي، 
فيه ويللقللع فللوق حللو�للس مللائللي، ممللا يعني اأنه 
لللن يللكللون مللن اللل�للشللروري الللغللو�للس يف البحر 

لل�شباحة مع الأ�شماك .

ع�ر�سة تقدم زي� من ابتك�ر م�سمم الأزي�ء الفرن�سي األيك�سي�س م�بيل خالل عر�س اأزي�ء جمموعة هوت كوتور لربيع و�سيف 2022 يف ب�ري�س - ا ف ب

كارينا كابور تعايد �سديقتها ب�سورة قدمية 
ميادها  عيد  مبنا�شبة  املف�شلة  �شديقتها  كابور   الهندية  كارينا  النجمة  عايدت 
التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  يف  وذلللك  معاً  جمعتهما  قدمية  ب�شورة 

الجتماعي.
وما اأثار اجلدل مامح كابور التي لحظ املتابعون اأنها تغرت ب�شكل كبر، واأنها 

تغرت كثرة مع تقدمها بال�شن من حيث اجل�شم والوزن وحتى مامح الوجه.
وكانت اأ�شارت معلومات متداولة، اإىل اأن املمثلة الهندية كارينا كابور قد ح�شرت 
زفاف زوجها املمثل �شيف علي خان الول من اأمريتا �شنغ، ووقتها كانت تبلغ كارينا 
من العمر 11 عاماً، بينما كان عمره 21 عاماً، اإذ اإن فارق العمر بينهما ي�شل اإىل 

10 �شنوات.
وت�شر امل�شادر اإىل اأن كارينا وقتها هناأت �شيف على زيجته الأوىل، وهو بدوره كان 
ينظر اإىل كارينا على اأنها طفلة �شغرة، ومل تكن تعلم هذه الطفلة اأن هذا الزواج 

لن ي�شتمر، و�شت�شبح هي زوجة �شيف علي خان.


