
   

يف �إجناز علمي .. �شرطة دبي حتدد زمن وفاة �شخ�ص
عرث على جثته متحللة ��شتناد� �إىل علم �حل�شر�ت �جلنائي

•• دبي-وام:

متكنت الإدارة العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف �شرطة دبي يف 
خطوة هي الأوىل من نوعها يف املنطقة من حتديد زمن الوفاة بدقة 
بالإمارة  املهجورة  امل�شاكن  اأح��د  يف  عليها  عرث  متحللة  �شخ�ص  جلثة 
اجلنائي  احل�شرات  لعلم  ال�شرتاتيجية  البيانات  قاعدة  اإىل  بال�شتناد 
والتي اأعلنت �شرطة دبي موؤخرا عن ال�شروع يف تاأ�شي�شها بالتعاون مع 

.NSF املنظمة العاملية للعلوم والأبحاث
امل��ن�����ش��وري، م��دي��ر الإدارة العامة  اأح��م��د ع��ي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  وق���ال 
البيانات  ق��اع��دة  م�شروع  فريق  اإن  اجل��رمي��ة،  وعلم  اجلنائية  ل��لأدل��ة 
الوفاة  زم��ن  حتديد  يف  جنح  اجلنائي،  احل�شرات  لعلم  ال�شرتاتيجية 
بدقة، وهو 63 �شاعة ون�شف من وقت العثور على اجلثة، يف حني كان 
الذي  للو�شع  نظرا  تقريبيا،  ال�شرعي  للطب  وفقا  الوفاة  زمن  تقدير 

وجدت عليه اجلثة وتغذي احل�شرات عليها.      )التفا�شيل �ص3(

�ل�شحة جتري 517,107 فحو�شات ك�شفت عن 2,813 �إ�شابة 
جديدة بفريو�ص كورونا �مل�شتجد و1,028 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي�����ادة  ل��ت��و���ش��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�ص 
عن  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
اإجراء 517،107 فحو�شات جديدة خلل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات 
خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.   و�شاهم 
الفحو�شات يف  الدولة وتو�شيع نطاق  التق�شي والفح�ص يف  اإج��راءات  تكثيف 

الك�شف عن 2،813 حالة اإ�شابة. )التفا�شيل �ص2(

مدمرة ال�شواريخ الأمريكية ت�شيطر على �شفينة حتمل مواد ت�شلح ل�شنع متفجرات يف طريقها اىل احلوثيني.  )ا ف ب( 

قوات �شوريا الدميقراطية يطاردون م�شلحي داع�ص يف احل�شكة  )رويرتز(

الرئي�ص اللبناين خلل لقائه وزير اخلارجية الكويتي.   )رويرتز(

بحرية  م���ن���اور�ت  �ن��ط��اق 
م�شرتكة بني �ل�شعودية وم�شر

•• جدة-وام:

التمرين  م��ن��اورات  اأم�ص  انطلقت 
املختلط مرجان  الثنائي  البحري 
امللكية  البحرية  القوات  بني   17
البحرية  وال�����ق�����وات  ال�������ش���ع���ودي���ة 
في�شل  امل���ل���ك  ب���ق���اع���دة  امل�����ش��ري��ة 
ال��ب��ح��ري��ة ب��الأ���ش��ط��ول ال��غ��رب��ي يف 

اململكة.
ال�شعودية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عن قائد الأ�شطول الغربي اللواء 
حممد  بن  يحيى  الركن  البحري 
الع�شريي قوله اإن التمرين يهدف 
والتعاون  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل�شرتك ورفع م�شتوى ال�شتعداد 
ال��ق��ت��ايل واجل��اه��زي��ة ب��ني القوات 
البحرية امللكية ال�شعودية والقوات 
البحرية امل�شرية وتوحيد املفاهيم 
ملواجهة  اجلانبني  بني  العملياتية 
وتبادل  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  ال���ت���ه���دي���دات 
اخلربات يف اأ�شاليب وطرق تنفيذ 
يف  ي�شهم  اأن��ه  كما  البحرية،  املهام 
تطوير اأطقم الوحدات على مهام 
القوات  وم��ه��ام  البحرية  احل���روب 
اخلا�شة من اأجل حماية و�شلمة 
الأقليمية  املائية  واملمرات  البحار 
امللحة  حرية  ل�شمان  وال��دول��ي��ة 

البحرية يف البحر الأحمر.
ل�شل�شلة  ام��ت��دادا  التمرين  وي��ع��د 
مت����اري����ن ���ش��اب��ق��ة م�����ش��رتك��ة بني 

البلدين،

نذر اأزمة اإن�سانية بني �سكان احل�سكة

�رتفاع قتلى مو�جهات �شجن غوير�ن.. و�لتحالف ير�شل رتا ع�شكريا
•• عوا�صم-وكاالت:

امل������ع������ارك  ا�������ش������ت������م������رار  ظ�������ل  يف 
وال�شتباكات العنيفة لليوم الرابع 
ق����وات �شوريا  ب���ني  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
مكافحة  وق�����وات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الإره��اب والأم��ن الداخلي التابعة 
ل�����لإدارة ال��ذات��ي��ة ل�����ش��م��ال �شرقي 
داع�ص  تنظيم  وع��ن��ا���ش��ر  ���ش��وري��ا، 
����ش���ج���ن غ����وي����ران  الإره�������اب�������ي يف 
به،  املحيطة  والأح��ي��اء  باحل�شكة، 
تتفاقم معاناة ال�شكان املدنيني ول 
�شيما من اأهايل الأحياء واحلواري 
ال�شتباكات  مناطق  م��ن  القريبة 

كحيي غويران والزهور.
�شكان  م���ن  الآلف  ا���ش��ط��ر  ف��ق��د 
ه��ذي��ن احل��ي��ني ل��ل��ن��زوح واخل���روج 
م��ن��ه��م��ا، ب��ف��ع��ل مت���ك���ن ع�����دد من 
الفرار  من  الدواع�ص  الإرهابيني 

من ال�شجن والختباء فيهما.
وي�شود بني �شكان املدينة، التي هي 
ال�شورية  احل�شكة  مركز حمافظة 
ال���ب���لد، وعددهم  ���ش��رق��ي  ���ش��م��ال 

الدميقراطية وقوى  �شوريا  قوات 
الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب 
حم���ي���ط ال�����ش��ج��ن ومت���رك���زه���ا يف 
على  لل�شيطرة  م��ت��ق��دم��ة،  ن��ق��اط 
عنا�شر  ي��ن��ف��ذه  ال����ذي  ال��ع�����ش��ي��ان 

داع�ص منذ م�شاء اخلمي�ص.
ع�شرات  ف��رار  املر�شد  اأك��د  وفيما 
خ�شم  يف  حمب�شهم  من  ال�شجناء 
املواجهات،  عن  الناجمة  الفو�شى 
اأن  "ق�شد"  يف  م�������ش���ادر  ك�����ش��ف��ت 
�شيطرة  حت���ت  ي�����زال  ل  ال�����ش��ج��ن 
من  اأي  ف�������رار  ن���اف���ي���ة  ق����وات����ه����م 

النزلء.
اإن  املر�شد  ق��ال  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
رتل ع�شكريا تابعا لقوات التحالف 
الدويل و�شل اإىل حميط ال�شجن، 
تابعة  مل���روح���ي���ات  حت��ل��ي��ق  و����ش���ط 
من  ح��ي��ث  الأج�����واء،  يف  للتحالف 
خلل  امل��وق��ف  يح�شم  اأن  امل��ت��وق��ع 
الطريان  ي��وا���ش��ل  ك��م��ا  ����ش���اع���ات، 
مناطق  ا����ش���ت���ه���داف  الأم�����ريك�����ي 
يتوارون  داع�ص  عنا�شر  اأن  يرجح 

فيها مبحيط ال�شجن.

ي���ف���وق امل���ل���ي���ون ن�����ش��م��ة، ح����ال من 
القلق والهلع الوا�شعني من ت�شرب 
م��ن مناطق  العديد  ال��دواع�����ص يف 
امل���دي���ن���ة، وم�����ا ي�����ش��ك��ل��ه ذل�����ك من 
خطر قيامهم بعمليات وتفجريات 
ومناطقها  احل�شكة  داخل  اإرهابية 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة وارت���ك���اب جم����ازر بحق 

النا�ص.

واأع��ل��ن امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
الإن���������ش����ان، الأح�������د، ارت����ف����اع عدد 
�شجن  يف  الدائرة  املواجهات  قتلى 
ال�شناعة يف حي غويران مبحافظة 
احل�شكة �شمال �شرقي �شوريا، اإىل 

الأقل. على  �شخ�شا   120
وتدور مواجهات عنيفة يف املنطقة، 
ح���ي���ث ����ش���ن م�������ش���ل���ح���و »داع�����������ص« 

هجوما على ال�شجن الذي تديره 
ق�شد،  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات 
ويحتجز فيه نحو 5 اآلف عن�شر 

تابع للتنظيم الإرهابي.
التي  امل��واج��ه��ات  اإن  املر�شد  وق��ال 
اأ�شفرت عن مقتل  ب��داأت اخلمي�ص 
بني  الأق����ل،  على  �شخ�شا   120
م�����ش��ل��ح��ي داع�������ص وم��ق��ات��ل��ي ق�شد 
اأن  احتمال  اإىل  م�شريا  واملدنيني، 
اأك���رب من  ال��ع��دد احلقيقي  ي��ك��ون 
ذلك، ف�شل عن اإ�شابة عدد كبري 

من الأ�شخا�ص.
تابعة  ح���رب���ي���ة  ط����ائ����رة  ون����ف����ذت 
ا�شتهدفت  غارة  ال��دويل  للتحالف 
دون  من  ال�شجن،  يف  الأبنية  اأح��د 
ورود معلومات عن خ�شائر ب�شرية 

حتى الآن.
م�شتمرة  ال���ش��ت��ب��اك��ات  ت����زال  ول 
داخ����ل ال�����ش��ج��ن وحم��ي��ط��ه، و�شط 
حماولت متجددة ل�»ق�شد« للتقدم 

داخل ال�شجن.
وكان ن�شطاء تابعون للمر�شد، قد 
اأكدوا اقتحام وحدات م�شرتكة من 

مقرتحات كويتية للبنان لتخفيف �لتوتر مع �خلليج

ع��م��ل��ي��ة �أم���ن���ي���ة و����ش��ع��ة 
مل��اح��ق��ة د�ع�����ص يف دي��ايل

•• بغداد-وكاالت:

للح�شد  دياىل  عمليات  قائد  اأعلن 
اأم�ص  امل���و����ش���وي،  ال�����ش��ع��ب��ي ط��ال��ب 
اأمنية  ع��م��ل��ي��ة  ان���ط���لق  الأح�������د، 
لتفتي�ص  حم���اور  ع��دة  م��ن  وا�شعة 
حو�ص  يف  داع�ص  فلول  وملحقة 

العظيم يف دياىل.
ب��ي��ان �شحايف  امل��و���ش��وي يف  وق����ال 
نيوز،  ال�������ش���وم���ري���ة  م���وق���ع  ن��ق��ل��ه 
 7:00 ال�������ش���اع���ة  مت������ام  يف  اإن�������ه 
ال�شعبي  احل�����ش��د  األ���وي���ة  ان��ط��ل��ق��ت 
بعملية  لها  ال�شاندة  والت�شكيلت 
فلول  مل���لح���ق���ة  وا����ش���ع���ة  اأم����ن����ّي����ة 
العظيم بجزاأيها  داع�ص يف حو�ص 
ال�����ش��رق��ي وال���غ���رب���ي. واأ����ش���اف ان 
اللواء  بالعملية  امل�شاركة  ال��ق��وات 
ولواء  والع�شرين  والثالث  الرابع 
اخلا�شة  وال�����ق�����وة  دي�������اىل  ن�������داء 
من  م�شندة  دي��اىل  عمليات  بقيادة 
القيادة  وخ����دم����ات  ���ش��ن��وف  ق��ب��ل 
وال�شتخبارات واملدفعية ومكافحة 
العملية  اأن  اإىل  لفتاً  املتفجرات، 
ف��ل��ول داع�����ص بعد  ج���اءت مللحقة 
اأبطال  التعر�ص الغادر الذي طال 
اجلي�ص العراقي يف ناحية العظيم. 
احللبو�شي  حم��م��د  ق����ال  ب������دوره، 
رئي�ص الربملان العراقي اإن �شيا�شة 
ال�شائعات  وب��ث  الدعائي  التهويل 
بعد  ال��ع��راق��ي��ني  ع��ل��ى  تنطلي  ل��ن 

الآن.

نتيجة االنتخابات غري موؤكدة ويف غاية الغمو�ض 
من �شيكون �لرئي�ص �لقادم للجمهورية �لإيطالية؟

•• الفجر -لورينزو كا�صتيالين –ترجمة خرية ال�صيباين

الإيطالية،  ال�شيا�شية  ال�شلطة  قلب  يف  ُطق�ص  لإحياء  اإيطاليا  ت�شتعد 
املطروحة  الأربعة  الفر�شيات  رئي�ص اجلمهورية. وقبل حتليل  انتخاب 
على الطاولة يف هذه املرحلة، يجدر فهم ملاذا اأ�شبح هذا التعيني وهذه 

الوظيفة مركزية للغاية يف تنظيم اجلمهورية الإيطالية.
اأوائل الت�شعينات، تطور دور رئي�ص الدولة وفًقا للحياة ال�شيا�شية  منذ 

الوطنية والدولية.
داخلًيا، كانت عملية »اليادي النظيفة« مبثابة نقطة حتول يف التاريخ 
ال�شيا�شي الإيطايل. واآثار تلك ال�شل�شلة من التحقيقات الق�شائية، التي 
ال�شيا�شي  النظام  تدمري  جيداً:  معروفة  الت�شعينات،  مطلع  يف  اأجريت 
واحلزب  الدميقراطي  امل�شيحي  احلزب  اختفاء  مع  الأوىل  للجمهورية 
وال�شيا�شية  القت�شادية  املعجزة  وريثة  النخبة  راأ�ص  قطع  ال�شرتاكي؛ 
اأغلبي،  نظام  اإن�شاء  وال�شيا�شة؛  الق�شاء  بني  الف�شل  احل��رب؛  بعد  ما 
ثنائي احلزبية، غري مكتمل، وبالتايل غري م�شتقر، وغري قادر على دفع 

الإ�شلحات املوؤ�ش�شية.                                 )التفا�شيل �ص13(

•• بريوت-اأ ف ب:

الكويتي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ق����ال 
املحمد  ن���ا����ش���ر  اأح����م����د  ال�����ش��ي��خ 
ال�������ش���ب���اح اأم���������ص اأن������ه ق������ّدم اإىل 
قائمة  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  ال�������ش���ل���ط���ات 
يتعنّي  م���ق���رتح���ة  ب��������اإج��������راءات 
التوتر  ح���ّدة  لتخفيف  ات��خ��اذه��ا 
اخلليج  دول  م���ع  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
املقرتحات  ���ش��ّل��م  وق���د  ال��ع��رب��ي��ة. 
اللبناين  ال���������وزراء  رئ���ي�������ص  اإىل 
والرئي�ص مي�شال  جنيب ميقاتي 
ع����ون، خ����لل زي�����ارة ه���ي الأوىل 
لبنان  اإىل  كبري  خليجي  مل�شوؤول 
الدبلوما�شي  التوتر  ن�شوب  منذ 

يف العام املا�شي.
لل�شحافيني  اأحمد  ال�شيخ  وق��ال 
الرئي�ص  ل���ق���ائ���ه  ع���ق���ب  الأح�������د 
عون، اإن قائمة اأفكار ومقرتحات 
ُق���ّدم���ت ب��الأم�����ص، وذك��رت��ه��ا اإىل 
ننتظر  واأ�شاف  الرئي�ص.  فخامة 
عليها  ال����رد  اهلل  ���ش��اء  ان  م��ن��ه��م 

•• طرابل�س-وكاالت:

كافة  الدبيبة،  احلميد  عبد  الليبية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئي�ص  دع��ا 
الأطراف ال�شيا�شية يف بلده، اإىل دعم ال�شتحقاق الد�شتوري وعدم الدخول 
يف مراحل انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة. واأ�شاف الدبيبة يف كلمة خلل 
اإ�شرافه على ملتقى الد�شتور اأول،  اأم�ص الأحد، اأن م�شكلة ليبيا احلالية تتمثل 
يف عدم وجود قاعدة د�شتورية تبنى عليها العملية الدميقراطية، م�شددا على 
�شرورة بناء الد�شتور وترك الأمر لل�شعب الليبي لختيار من يحكمه ومنع 

الذهاب اإىل مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة.
اإنها حاولت اللتفاف بعيدا عن  وحتدث الدبيبة عن اأطراف مل ي�شّمها قال 
اأ�شل م�شكلة النتخابات من خلل �شياغة قوانني ملنع اأ�شخا�ص بعينهم من 

الرت�شح، وذهبت بعيدا يف م�شارات تطيل الأزمة.

ت��غ��ي��ري ���ش��و�ب��ط �ل�����ش��ف��ر 
د�خ���ل �لحت����اد �لأوروب����ي

•• بروك�صل-وام:

ت��و���ش��ل مم��ث��ل��و ال�����دول ال�����ش��ب��ع و 
الحتاد  الأع�����ش��اء يف  ال��ع�����ش��ري��ن 
اتفاق  اإىل  بروك�شل  يف  الأوروب���ي 
ب�شاأن ال�شفر داخل الحتاد ينتقل 
اإقليمي  نهج  على  الع��ت��م��اد  م��ن 
اإىل  ا����ش���ت���ن���ادا  ف������ردي  ن���ه���ج  اإىل 
و  للم�شافرين  ال�شحية  احل��ال��ة 

لي�ص للدول التي ينتمون اإليها.
وم���ن امل��ق��رر اأن ي�����ش��ادق ال����وزراء 
امل�شئولون عن ال�شوؤون الأوروبية 
الثلثاء  ي��وم  الإت��ف��اق  ه��ذا  على 
املقبل وذلك خلل اجتماع يعقد 
ال����ذي مبوجبه  و  ب��روك�����ش��ل  ف���ى 
ي�شتند  نهج  م��ن  الن��ت��ق��ال  �شيتم 
اإىل الو�شع الوبائي ملنطقة املن�شاأ 
وفق خريطة الوباء املعتمدة من 
امل���رك���ز الأوروب��������ي ل��ل��وق��اي��ة من 
ق��ائ��م على  ن��ه��ج  اإىل  الأم����را�����ص 
احل���ال���ة ال�����ش��ح��ي��ة ل����لأف����راد ما 
كوفيد  ���ش��ه��ادة  ح��ام��ل��ي  اأن  يعني 
امل���ع���ت���م���دة م�����ن قبل  ال���رق���م���ي���ة 
اأن ل  الحت�����اد الأوروب��������ي ي��ج��ب 
لقيود  امل��ب��داأ  حيث  من  يخ�شعوا 
�شفر اإ�شافية كالختبار اأو احلجر 
ال�شحي بغ�ص النظر عن الدولة 

التي ينتمون اإليها يف الحتاد.

راف�������ش���اً اخل���و����ص يف م���زي���د من 
تفا�شيل املقرتحات.

وزير  اأن  اإىل  اأحمد  ال�شيخ  ولفت 
اخل���ارج���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ب��د اهلل 
نهاية  الكويت  �شيزور  حبيب  ب��و 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  اجل����اري،  ال�شهر 
اأي�شاً  ُدع�����ي  م��ي��ق��ات��ي  ال��رئ��ي�����ص 
لزيارة الكويت من دون اأن ُيحّدد 

وتاأتي دعوة الدبيبة، قبل اأيام من عقد جل�شة برملانية حا�شمة، للإعلن عن 
وم�شري  النتخابات  م�شتقبل  يف  واحل�شم  املقبلة  للمرحلة  الطريق  خارطة 
وت�شكيل  اإقالتها  ���ش��رورة  اإىل  تدعو  نيابية  مطالب  ت��واج��ه  التي  حكومته، 
حكومة جديدة، ودعوات اأخرى داعمة ل�شتمراريتها اإىل حني اإجراء انتخابات 
جديدة يف البلد، �شرط اإدخال تعديلت وزارية عليها، بالتن�شيق مع املجل�ص 

الرئا�شي والقيادة العامة للجي�ص الليبي.
�شيا�شييها  ب��ني  وج���دال  �شيا�شي  زخ��م  وق��ع  على  الأي����ام  ه��ذه  ليبيا  وتعي�ص 
اأّول  والرئا�شية  الربملانية  النتخابات  اإج���راء  ح��ول  الرئي�شيني،  وفاعليها 
ي�شري  العاّم  امل��زاج  اأن  يبدو  لكن  د�شتور،  و�شياغة  جديدة  حكومة  ت�شكيل  اأو 
اأط��راف بعقد حتالفات  ع��ّدة  تن�شغل  الثاين، حيث  ال�شيناريو  اأك��رث يف اجت��اه 
حكومة  ت�شكيل  اأجل  من  املوؤثرة  والقوى  برملان  نواب  ل�شتمالة  واجتماعات 

جديدة، اإذ حتاول هذه الأطراف التوافق على �شخ�شية خللفة الدبيبة.

موعداً لهذه الزيارة.
الدبلوما�شية على  الأزمة  وبداأت 
خلفية ت�شريحات لوزير الإعلم 
�شجلت  ق���رداح���ي،  ج���ورج  حينها 
بعد  بّثها  ومت  مهامه  توليه  قبل 
املتمردين  اأن  ف��ي��ه��ا  زع���م  ذل����ك، 
اإيران  من  املدعومني  احلوثيني 

يف اليمن يدافعون عن اأنف�شهم.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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الأر�سيف واملكتبة الوطنية يهدي مكتبة الإ�سكندرية 
اإ�سداراته التي توثق تاريخ الإمارات وتراثها

اأخبار الإمارات

»م�رشوع تيد كروز«.. ورقة اأمريكية 
لكبح اإرهاب ميلي�سيا احلوثي

عربي ودويل

بطولة العامل للفنون القتالية 
املختلطة تنطلق يف اأبوظبي اليوم

الفجر الريا�سي

جمل�ص �جلامعة �لعربية يدين �لهجوم �لإرهابي �لآثم 
مليلي�شيات �حلوثي �لإرهابية على من�شاآت مدنية بالإمار�ت

•• القاهرة-وام:

اأدان جمل�ص جامعة الدول العربية ب�شدة الهجوم الإرهابي الغا�شم والآثم الذي قامت 
طائرات  خ��لل  من  مدنية،  ومن�شاآت  مناطق  على  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�شيات  به 
بدون طيار م�شرية ا�شتهدفت منطقة "م�شفح اآيكاد 3" ومنطقة الإن�شاءات اجلديدة 
يف مطار اأبوظبي الدويل بدولة الإم��ارات بتاريخ 17 يناير 2022، والذي اأدى اإىل 
3 �شهاريج نقل حمروقات برتولية واأ�شفر عن وفاة ثلثة اأ�شخا�ص واإ�شابة  انفجار 

�شتة من املدنيني الأبرياء.
جاء ذلك يف قرار ملجل�ص اجلامعة العربية �شدر يف ختام اجتماعه الطارئ ام�ص ملناق�شة 
الأحداث الإرهابية التي تعر�شت لها دولة المارات موؤخرا، والذي عقد برئا�شة مندوب 

دولة الكويت ال�شقيقة، اأحمد البكر رئي�ص الدورة احلالية ملجل�ص اجلامعة.
وتراأ�ص معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة وفد الإمارات العربية املتحدة يف الجتماع 

الطارئ الذي عقد بناء على طلب من دولة الإمارات.     )التفا�شيل �ص2(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن �شلح البحرية الأمريكية، 
اأم�����ص الأح����د، اع��رتا���ص �شفينة 
كانت حتمل 40 طناً من ال�شماد، 
ل�شناعة  ا�شتخدامه  الذي ميكن 
امل��ت��ف��ج��رات اأث���ن���اء اإب���ح���اره���ا من 
اإي�����ران ع��ل��ى ط��ري��ق ا���ش��ُت��خ��دم يف 
امل��ا���ش��ي ل��ت��ه��ري��ب الأ���ش��ل��ح��ة اإىل 

احلوثيني يف اليمن.
فّت�شت  اأن���ه���ا  ال��ب��ح��ري��ة  واأف������ادت 
ال�������ش���ف���ي���ن���ة، ال����ت����ي ك������ان ق�����د مت 
توقيفها العام املا�شي اأثناء نقلها 
اليمن،  اإىل  ال�شلح  قطع  اآلف 
الدولية  املياه  يف  اعرتا�شها  بعد 
الثلثاء  ي����وم  ع���م���ان  خ��ل��ي��ج  يف 

املا�شي.
واأف�����������اد الأ������ش�����ط�����ول اخل���ام�������ص 
اأن  البحرين،  ومقّره  الأمريكي، 
مدّمرة �شواريخ موّجهة اأمريكية 
�شفينة  اعرت�شتا  دوري��ة  و�شفينة 
ل ترفع علم اأي دولة ومتر عرب 
امل�شتخدم  الطريق  على  اإي���ران.. 
اإىل  الأ���ش��ل��ح��ة  لنقل  ال�����ش��اب��ق  يف 

احلوثيني يف اليمن.
الأمريكية  ال��ق��وات  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اأ�شمدة  م��ن  ط��ن��اً   40 اك��ت�����ش��ف��ت 
م��رّك��ب كيمياوي  وه���و  ال��ي��وري��ا، 

ُيعرف  الزراعية  لل�شتخدامات 
حت�شري  يف  ا�شتخدامه  باإمكانية 

املتفجرات.
الأمريكية  ال��ب��ح��ري��ة  واأف��������ادت 
ب������اأن ���ش��ف��ي��ن��ة ال�������ش���ي���د ال���ت���ي ل 
ت���رف���ع ع���ل���م دول������ة ن��ف�����ش��ه��ا كان 
فرباير  يف  اع���رتا����ش���ه���ا  مت  ق����د 
اآلف البنادق  اأثناء نقلها  املا�شي 
كي.  اأي���ه.  ط���راز  م��ن  الهجومية 
بي. جي وغري  اآر.  وقاذفات   47

ذلك من الأ�شلحة.
متكرر  ب�����ش��ك��ل  اإي��������ران  وت����دع����م 
احلوثيني ع�شكرياً، وقد �شبطت 
اأ�شلحة  �شحنات  ع��دة  ال�شابق  يف 
للنقلبيني  اإي��ران  من  موّجهة 

يف اليمن.
اجلي�ص  ق���وات  متكنت  م��ي��دان��ي��ا، 
للحكومة  امل����وال����ي����ة  ال����وط����ن����ي 
اأم�������ص  ال����ي����م����ن،  ال�������ش���رع���ي���ة يف 
الأح����د، م��ن اإح����راز ت��ق��دم جديد 

باجتاه مناطق خا�شعة ل�شيطرة 
تعز،  حم��اف��ظ��ة  يف  احل���وث���ي���ني، 

جنوب غربي البلد.
وقالت م�شادر ع�شكرية اإن قوات 
ت��ق��دم��اً جديداً  اأح����رزت  اجل��ي�����ص 
تعز،  ملدينة  ال�شرقية  اجلبهة  يف 
بعد معارك عنيفة خا�شتها �شد 

ميلي�شيا احلوثي.
اجلي�ص  ق����وات  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
وا�شعة  ع�شكرية  ه��ج��م��ات  �شنت 

للحوثيني  متفرقة  م��واق��ع  على 
يف وادي �شالة )�شرقاً( ومديرية 
خللها  متكنت  م��ق��ب��ن��ة)غ��رب��اً(، 

من ال�شيطرة على عدة مواقع.
هجمات  اأن  امل���������ش����ادر  وذك�������رت 
اجل��ي�����ص ج�����اءت ب���ال���ت���زام���ن مع 
ق�������ش���ف ع���ن���ي���ف ����ش���ن���ه ط�����ريان 
على  لل�شرعية  الداعم  التحالف 
للحوثيني،  م���ت���ف���رق���ة  م����واق����ع 

�شرقي املدينة وغربها.

اجلي�ض اليمني يتقدم يف اجلبهة ال�سرقية لتعز

�لبحرية �لأمريكية ت�شادر مو�د متفجرة يف طريقها للحوثيني

لندن: مو�شكو تفكر باحتال �أوكر�نيا
•• لندن-وكاالت:

اتهمت اململكة املتحدة ال�شبت مو�شكو ب�ال�شعي اإىل تن�شيب زعيم مواٍل لرو�شيا يف كييف والتفكري يف 
احتلل اأوكرانيا، فيما و�شفت اخلارجية الرو�شية هذه التهامات باأنها هراء.

ودعت اخلارجية الرو�شية عرب تويرت لندن اإىل التوقف عن ن�شر الهراء.
اأت��اح��ت ق��دراً من الن��ف��راج، ن��ددت وزي��رة اخلارجية  اأنها  ب��دا  اأمريكية-رو�شية  وغ��داة حم��ادث��ات 
قائلة  اأوكرانيا،  زعزعة  اإىل  الهادف  الرو�شي  الن�شاط  بحجم  بيان،  يف  ترا�ص،  ليز  الربيطانية 
كييف،  يف  لرو�شيا  م���واٍل  زعيم  تن�شيب  اإىل  الرو�شية  احلكومة  ت�شعى  معلوماتنا،  بح�شب  اإن��ه 
بينما تخطط لغزو اأوكرانيا واحتللها. واأ�شارت وزارة اخلارجية الربيطانية اإىل اأن النائب 
ال�شابق يفغيني موراييف يعترب مر�شحاً حمتمًل لكنه لي�ص الوحيد،  الأوك��راين 
م�شيفة »لدينا معلومات تفيد باأن اأجهزة ال�شتخبارات الرو�شية لها �شلت بكثري 

من ال�شيا�شيني الأوكرانيني ال�شابقني«.              )التفا�شيل �ص12(

من �شيحتل كر�شي الرئا�شة اليطالية؟

�لدبيبة يدعو لبناء �لد�شتور وعدم �لدخول يف مر�حل �نتقالية جديدة

لندن: مو�شكو تفكر باحتال �أوكر�نيا
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اأخبـار الإمـارات

اإ�سافة نوعية اإىل وجهات دبي تدعم مكانتها كاأف�سل مدينة للعي�ض يف العامل 

م�شار�ت �لدّر�جات �لهو�ئية يف دبي تعزز ريادتها �لعاملية يف �لتنقل �ل�شهل و�مل�شتد�م

جمل�ص �جلامعة �لعربية يدين �لهجوم �لإرهابي �لآثم مليلي�شيات �حلوثي �لإرهابية على من�شاآت مدنية بالإمار�ت

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  القدرة"،  "م�شار 
جبلية  مب��غ��ام��رات  التمتع  اإم��ك��ان��ي��ة 
للدراجات  حتا  "م�شمار  يف  ممتعة 
الهوائية اجلبلية" حيث تعد منطقة 
اأه���م /#وجهات_ ح��ّت��ا ك��ذل��ك م��ن 
اأعداداً  �شنوياً  ت�شتقطب  التي  دب��ي/ 
كبرية من ال��زوار من داخ��ل الدولة 
وخارجها مبا تتمتع به من مقومات 
ج���ذب ب��ي��ئ��ي��ة وت��راث��ي��ة ف�����ش��ًل عما 
توفره من خدمات ومرافق متنوعة 
و يعترب  ال�������زوار.  ���ش��ع��ادة  ل�����ش��م��ان 
الهوائية  ل��ل��دّراج��ات  ال��ق��درة  م�شار 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  م�����ش��ار  اأط����ول 
كم   135 ب��ط��ول  اإذ مي��ت��د  دب���ي،  يف 
باب  حتى  ال���رباري  منطقة  لريبط 
ال��ق��درة و  ���ش��ارع  ال�شم�ص على ط��ول 
بالقرب من بحريات القدرة، ويعترب 
للريا�شيني  املف�شلة  امل�����ش��ارات  م��ن 

املحرتفني.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لروؤية  تلبية 
لرفع  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
املدينة  يف  احل���ي���اة  ج����ودة  م�����ش��ت��وى 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ش��ع��ادة ل��ل�����ش��ك��ان ولذا 
قامت بتنفيذ 463 كم من م�شارات 
الدراجات الهوائية يف خمتلف اإمارة 
دبي �شملت العديد من املناطق مثل 
�شيح ال�شلم وباب ال�شم�ص وقناة دبي 
املائية بالإ�شافة اىل امل�شاريع املنجزة 
وامل�شارات  وال����ورق����اء  اخل��وان��ي��ج  يف 
الق�شي�ص،  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����ش��رتك��ة 

ومنطقة الكرامة واملنخول.

�سفوح  اإىل  امل��دي��ن��ة  ق��ل��ب  م��ن 
اجلبال.

الدراجات  رك��وب  لهواة  دبي  توفر  و 
ال��ه��وائ��ي��ة م��ن خمتلف الأع���م���ار، ما 
ل�شتئجار  حم��ط��ة   74 ع���ن  ي��زي��د 
بذلك حمبو هذه  ليجد  ال��دراج��ات 

ال��ه��ج��ن ف��ح�����ش��ب، حت����ّول م�����ش��ار ند 
لركوب  م��ث��ال��ي��ة  وج��ه��ة  اإىل  ال�����ش��ب��ا 
واأنه  ل�شيما  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال���دراج���ات 
يتمتع مبوقع مميز نظراً لقربه من 
اخللبة  واطللته  ميدان  م�شمار 
وب�����رج  دبي"  ت��������اون  "داون  ع���ل���ى 
امل�شمار  اإ����ش���اءة  ت��ت��م  فيما  خليفة، 
الدراجات  ركوب  هواة  ليتمّكن  ليًل 
الهوائية من ممار�شة هوايتهم عقب 
الأطفال  باإمكان  اأن��ه  كما  ال��غ��روب.. 
يف  الهوائية  ال��دراج��ات  رك��وب  اأي�شاً 

م�شار خم�ش�ص لهم.
و ملحبي ا�شتخدام الدراجات الهوائية 
يف تنقلتهم اليومية، �شواء انطلقاً 
من وعي بيئي وحر�ص على احلفاظ 
على البيئة اأو لهدف �شحي للحفاظ 
على اللياقة البدنية فقد وفرت دبي 
ت�شميمها  يف  روعي  خا�شة  م�شارات 
توفري الأمن وال�شلمة مل�شتخدمي 

امل�شببة  النبعاثات  خلف�ص  املبذولة 
وير�ّشخ  احل����������راري،  ل���لح���ت���ب���ا����ص 
مكان  كاأف�شل  دب��ي  مكانة  ب��ال��ت��ايل 
وعملت  ال��ع��امل.  يف  والعمل  للعي�ص 
دبي  يف  وامل��وا���ش��لت  ال��ط��رق  هيئة 
م�شارات  تنفيذ  ع��ل��ى  دب���ي  وب��ل��دي��ة 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ب��ط��ول 234 
 2018 ال����ف����رتة م����ن  ك���ل���م خ�����لل 
العديد  تغطي  وه���ي   ،2021 اإىل 
و�شاطئ  ال��ورق��اء،  مثل  املناطق  م��ن 
اإك�شبو  وم��وق��ع  ال�شبا،  ون��د  ج��م��ريا، 
وجبل  امل���دي���ن���ة،  وو����ش���ط   ،2020
علي، والقوز، والكرامة وعود ميثاء، 
وهور العنز، والق�شي�ص، والرب�شاء. 
واملوا�شلت  ال��ط��رق  هيئة  ت���ويل  و 
بو�شائل  ك���ب���رياً  اه���ت���م���ام���اً  دب����ي  يف 
مثل  دبي  وامل�شتدام يف  امل��رن  ل  التنقُّ
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة، ول��ذل��ك تاأتي 
ه����ذا املجال  ال��ه��ي��ئ��ة ���ش��م��ن  خ��ط��ة 

و ث����اين اأك����رب م�������ش���ارات ال���دراج���ات 
للدارجات  ح��ّت��ا  م�����ش��م��ار  ال��ه��وائ��ي��ة 
ال���ه���وائ���ي���ة اجل��ب��ل��ي��ة ب���ام���ت���داد 52 
ك��ي��ل��وم��رتاً ال���ذي ي��وف��ر ل��ه��واة هذه 
م�شّوقة  ل��ت��ج��رب��ة  وج��ه��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
يف رك���وب ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة بني 
اأح�شان جبال حتا الرائعة. يت�شمن 
تنا�شب  متنوعة  م�����ش��ارات  امل�����ش��م��ار 
ج��م��ي��ع الأع����م����ار وامل�������ش���ت���وي���ات من 
وكذلك  امل��ت��م��ر���ش��ني  اىل  امل��ب��ت��دئ��ني 
املحرتفني و ي�شمل اأي�شا اأول من�شاأة 
الإمارات  ويف  املنطقة  يف  نوعها  من 
يفتقرون  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  ل��ت��دري��ب 
ال����دراج����ات،  رك����وب  اخل����ربة يف  اإىل 
ا�شتئجار  اإمكانية  اأي�شاً  توفريه  مع 
ملحقات  م���ن  جم��م��وع��ة  ����ش���راء  اأو 
مثل  اجلبلية،  الهوائية  ال��دراج��ات 

اأدوات احلماية وامللب�ص وغريها.
ل�شباقات  م���ي���دان���اً  ك����ان  اأن  ب��ع��د  و 

ملمار�شة  وا����ش���ع���اً  خ���ي���اراً  ال��ري��ا���ش��ة 
دراجة   760 خ���لل  م��ن  ه��واي��ت��ه��م 
يف م����وزع����ة ع���ل���ى خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
الإم����ارة يف ع��دد م��ن امل��ن��اط��ق منها، 
�شاطئ  و���ش��ارع  دب��ي،  منطقة مر�شى 
واأب��راج بحريات اجلمريا،  اجلمريا، 
الرو�شة، ومرتفعات الرب�شاء، وقناة 
للإعلم،  دب��ي  ومدينة  املائية،  دب��ي 
والقدرة،  دب��ي  ت���اون  داون  ومنطقة 
املرن  التنقل  مناطق  اإىل  بالإ�شافة 
الكرامة  اأح��ي��اء  يف  الآم��ن��ة  لل�شوارع 
وامل����ن����خ����ول، ل��ي��ت��م��ك��ن حم���ب���و هذه 
الريا�شة من ممار�شتها اإما من قلب 
الناب�ص باحلياة واملزّود  مدينة دبي 
مب�شارات مبتكرة متنوعة مثل م�شار 
الذي  املائية  القناة  م�شار  اأو  جمريا 
يطل على اأحد اأحدث "#وجهات_

دبي" ال�شياحية، اأو بعيداً عن املدينة، 
ب��ني ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة اخل��لب��ة يف 

•• دبي - وام: 

ي�����ش��ه��د جم��ت��م��ع راك���ب���ي ال���دراج���ات 
مع  مت�شارعاً  من��واً  دبي  يف  الهوائية 
الهوائية  الدراجات  م�شارات  انت�شار 
التي باتت اليوم ت�شكل اإ�شافة نوعية 
ال����ب����ارزة  "#وجهات_دبي"  اإىل 
واملق�شودة من �شّكان املدينة وزّوارها 
بداية  م��ع  �شيما  ���ش��واء، ل  ح��د  على 
ف�����ش��ل اخل���ري���ف م���ن ك���ل ع���ام حيث 
ي��ن��ط��ل��ق حم��ب��و ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة من 
خمتلف الأعمار ملمار�شة هوايتهم يف 
ظل اأجواء مناخية منع�شة واإطار اآمن 
الدراجات  م�����ش��ارات  مت��ام��اً. ومت��ت��د 
الكيلومرتات  ع�������ش���رات  ال��ه��وائ��ي��ة 
مناطقها  و�شمن  املدينة  اأرج���اء  يف 
رئي�شية  اأح��ي��اء  ���ش��واء يف  احل��ي��وي��ة، 
ال�����ش��واط��ئ وك���ذل���ك يف  اأو م��ن��اط��ق 
لهواة  ميكن  حيث  العامة  احل��دائ��ق 
الطبيعة والأجواء املفتوحة ممار�شة 
هذه الريا�شة اأو التمتع بجولة على 
الدّراجة بني امل�شاحات اخل�شراء، اأو 
لربط  امل�شممة  امل�شارات  طول  على 
والطرقات  الداخلية  املدينة  اأحياء 
البع�ص،  ببع�شها  فيها  الرئي�شية 
وتطلعات  متطلبات  بالتايل  فتلبي 
وت�شكل  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  ه�����واة 
حلماية  ه��ادف��ة  اآم��ن��ة  تنقل  و�شيلة 
البيئة وتوفري جودة حياة م�شتدامة 
انت�شار تلك  اأ�شهم  و  املدينة.  ل�شكان 
عليها  ال�شرعات  حتديد  و  امل�شارات 
مبتكرة  حت��ت��ي��ة  ببنية  جت��ه��ي��زه��ا  و 
ا�شتئجار  فر�ص  �شهولة  جانب  اإىل 
دراج������ة ه���وائ���ي���ة، يف ت��ع��زي��ز حت���ّول 
للدّراجات  �شديقة  مدينة  اإىل  دب��ي 
ال��ه��وائ��ي��ة، ف�شل ع��ن اأث���ر ذل���ك يف 
احل�شرية  دب��ي  اأه����داف خطة  دع��م 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً   ،2040
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ص 
م���رات���ب  دب������ي  ارت�����ق�����اء  اهلل" ن���ح���و 
العاملية  الريادة  متقدمة يف م�شمار 
ف�شًل  وامل�شتدام،  ال�شهل  التنقل  يف 
الدولية  اجل��ه��ود  امل�����ش��اه��م��ة يف  ع��ن 

الدراجات يف مناطق تت�شم بالكثافة 
ال�شكانية. واأبرز تلك امل�شارات م�شار 
كيلومرتاً   19 ب��ام��ت��داد  اخل��وان��ي��ج 
مردف  منطقة  ب��ني  ي��رب��ط  وال����ذي 
وح��دي��ق��ة م�����ش��رف، وم�����ش��ار جمريا 
يربط  ال���ذي  كيلومرتاً   16 ب��ط��ول 
الهوائية  ال�����دراج�����ات  م�������ش���ار  ب����ني 
قناة  عند  جمريا  �شارع  على  القائم 
دبي املائية وامل�شار القائم على �شارع 
امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
للإنرتنت.  دب��ي  مدينة  عند  �شعود 
اإىل ذلك م�شار ميدان بطول  اأ�شف 
املنطقة  ي�شل  الذي  كيلومرتاً   13
القناة  وم�����ش��ار  ال��ت��ج��اري،  باخلليج 
7 ك���ي���ل���وم���رتات/ وال�����ذي  امل���ائ���ي���ة 
املواقع  اأح�����دث  م���ن  ي��ع��ت��رب واح������داً 
املدينة  يف  ال�����زوار  ت�شتقطب  ال��ت��ي 
ك���ون ال��ق��ن��اة امل��ائ��ي��ة اأ���ش��ب��ح��ت الآن 
يق�شدها  التي  #وجهات_دبي  من 
من  ���ش��واء  �شيوفها  امل��دي��ن��ة  ���ش��ك��ان 
وم�شار  خ��ارج��ه��ا،  اأو  ال��دول��ة  داخ���ل 
والذي  ك��ي��ل��وم��رتات   5 دب��ي  مر�شى 
ي��خ��دم ق��اط��ن��ي ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة التي 
العالية  ال�شكانية  بكثافتها  تتميز 
وتقع  املهمة.  ال�شياحية  ومرافقها 
الهوائية  الدراجات  م�شارات  اأح��دث 
التي حتت�شنها دبي يف قلب احلدث 
 2020 "اإك�شبو  ال��ع��امل،  يف  الأب���رز 
توفري  بهدف  ممت  �شُ وال��ت��ي  دبي" 
اأجنحة  ب���ني  ���ش��ه��ل��ة  ت��ن��ق��ل  و����ش���ائ���ل 
تنفيذ  فقد مت  م�شاركة  دولة   192
ك���ي���ل���وم���رتات من   10 م����ن  اأك������رث 
للدراجات  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل���������ش����ارات 
50 كم من  الهوائية بالإ�شافة اىل 
حول  امل�شاة  م��ع  امل�شرتكة  امل�����ش��ارات 
حم��ط��ات ح��اف��لت اإك�����ش��ب��و، ك��م��ا مت 
ت��زوي��د امل��ح��ط��ات ب��اأك��رث م��ن 160 
للدراجات  خم�ش�شا  مظلل  موقفا 
اإك�شبو  حم���ط���ات  ع���ن���د  ال���ه���وائ���ي���ة 
تخ�شي�ص  اإىل  بالإ�شافة   ،2020
داخ����ل منطقة  م�����ش��رتك��ة  م�����ش��ارات 
يف  املعنيني  م��ع  بالتن�شيق  اإك�����ش��ب��و، 
 23 2020 وت��وف��ري  دب���ي  اإك�����ش��ب��و 
حمطة للدراجات الهوائية امل�شرتكة 

بال�شراكة مع �شركة "كرمي بايك".

تقدمي 32,775 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية

�ل�شحة جتري 517,107 فحو�شات ك�شفت عن 2,813 �إ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا �مل�شتجد و1,028 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي-وام: 

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
لهم وعزلهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص 
517،107 ف��ح��و���ش��ات ج��دي��دة خلل  اإج����راء  ال�����وزارة ع��ن  اأع��ل��ن��ت 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ص يف الدولة وتو�شيع نطاق 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،813 حالة اإ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 825،699 حالة.
3 ح��الت م�شابة وذل��ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف��اة  اأعلنت    كما 
ال��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  الإ���ش��اب��ة بفريو�ص 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  حالة.   واأعربت   2،214 ال��دول��ة 

اأ�شفها وخال�ص تعازيها وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء 
التعاون مع اجلهات  باأفراد املجتمع  امل�شابني، مهيبة  العاجل جلميع 
�شماناً  الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية 

ل�شحة و�شلمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،028 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ص 
املر�ص  اأعرا�ص  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية اللزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 768،343 حالة.

امل��ج��ت��م��ع تقدمي  ال�����ش��ح��ة و وق���اي���ة  اأع��ل��ن��ت وزارة  م���ن ج��ه��ة اخ����رى 
 24 ال�  ال�شاعات  19" خلل  " كوفيد-  لقاح  من  جرعة   32،775
املا�شية و بذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ص 
235.72 جرعة  23،313،672 جرعة ومبعدل توزيع للقاح بلغ 

لكل 100 �شخ�ص.
 "  19 " كوفيد-  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  ذل��ك متا�شيا مع خطة  ياأتي 
اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي  و�شعيا اإىل الو�شول 

�شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على الفريو�ص.

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية تون�ص يدين �لعتد�ء�ت 
�حلوثية �لإرهابية على من�شاآت مدنية بالإمار�ت

•• القاهرة-وام:

الإرهابي  الهجوم  ب�شدة  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�ص  اأدان 
الغا�شم والآثم الذي قامت به ميلي�شيات احلوثي الإرهابية على 
مناطق ومن�شاآت مدنية، من خلل طائرات بدون طيار م�شرية 
الإن�شاءات  ومنطقة   "3 اآي��ك��اد  "م�شفح  منطقة  ا�شتهدفت 
اجل��دي��دة يف م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل ب��دول��ة الإم����ارات بتاريخ 
نقل  �شهاريج   3 انفجار  اإىل  اأدى  والذي   ،2022 يناير   17
واإ�شابة  اأ�شخا�ص  ثلثة  وف��اة  عن  واأ�شفر  برتولية  حمروقات 

�شتة من املدنيني الأبرياء.
ال��ع��رب��ي��ة ���ش��در يف ختام  ق����رار ملجل�ص اجل��ام��ع��ة  ج���اء ذل���ك يف 
التي  الإره���اب���ي���ة  الأح�����داث  ملناق�شة  ام�����ص  ال���ط���ارئ  اج��ت��م��اع��ه 
تعر�شت لها دولة المارات موؤخرا، والذي عقد برئا�شة مندوب 
احلالية  ال���دورة  رئي�ص  البكر  اأح��م��د  ال�شقيقة،  الكويت  دول���ة 

ملجل�ص اجلامعة.
الإمارات  دول��ة وف��د  امل��رر وزي��ر  وت��راأ���ص معايل خليفة �شاهني 
العربية املتحدة يف الجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب 

من دولة الإمارات.
ورحب املجل�ص بت�شامن الدول واملنظمات الإقليمية والدولية 
التي  ب��الع��ت��داءات  وبتنديدها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  مع 
مدنية  وم��ن�����ش��اآت  مناطق  �شد  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيات  ارتكبتها 

بو�شفها هجوما اإرهابيا جبانا واآثما.
الدويل  الأم��ن  ال��ذي عرب عنه جمل�ص  املوحد  باملوقف  واأ���ش��اد 
التابع للأمم املتحدة يف بيانه ال�شادر يوم 21 يناير 2022، 
الذي اأدان من خلله اأع�شاء املجل�ص باأ�شد العبارات الهجمات 

الإرهابية الغا�شمة التي ارتكبتها ميلي�شيات احلوثي.
ميلي�شيات  ارتكبتها  التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
ل��ل��ق��ان��ون الدويل  ان��ت��ه��اك��ا ���ش��ارخ��ا  احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة ت�شكل 
املن�شاآت  على  حقيقيا  وت��ه��دي��دا  الإن�����ش��اين،  ال���دويل  وال��ق��ان��ون 
املدنية احليوية واإمدادات الطاقة وا�شتقرار القت�شاد العامليني، 
الأمن  وتقو�ص  الإقليميني  والأم��ن  لل�شلم  تهديدا  ت�شكل  كما 
وت�شكل  ال��دول��ي��ني،  وال�شلم  ب��الأم��ن  وت�شر  ال��ع��رب��ي،  ال��ق��وم��ي 

خطرا على خطوط امللحة التجارية الدولية.

بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  اأن  على  املجل�ص  و���ش��دد 
عن  وتك�شف  الإره��اب��ي��ة  طبيعتها  تعك�ص  احلوثية  امليلي�شيات 
املنطقة وحتديها  وا�شتقرار  اأمن  اأهدافها احلقيقية يف زعزعة 

لقواعد القانون الدويل والقانون الدويل الإن�شاين.
والوقوف  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  املطلق  الت�شامن  املجل�ص  واأك���د 
اإج��راءات للدفاع مع  اإىل جانبها ودعمها يف كل ما تتخذه من 
اأمنها واأمن �شعبها واملقيمني على اأر�شها وم�شاحلها الوطنية 
وم��ق��درات��ه��ا. كما اأك���د ت��اأي��ي��ده ودع��م��ه حل��ق دول���ة الإم�����ارات يف 
الدفاع عن النف�ص ورد العدوان مبوجب القانون الدويل، مثمنا 
حر�ص دولة الإمارات على اللتزام بالقانون الدويل واحرتامه 

وامتثالها لقرارات الأمم املتحدة ذات ال�شلة.
وطالب جمل�ص جامعة الدول العربية بت�شنيف جماعة احلوثي 

كمنظمة اإرهابية بعد هجماتها الأخرية على دولة الإمارات.
واأكد �شرورة وقوف املجتمع الدويل �شفا واحدا يف مواجهة هذا 
العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد ال�شلم وال�شتقرار الإقليميني 
ميلي�شيات  لردع  وحا�شمة  فورية  اإج��راءات  واتخاذ  والدوليني، 
احلوثي الإرهابية لكي تتوقف عن اأعمالها الجرامية املتكررة 

يف اليمن واملنطقة.
الأمن  وجمل�ص  املتحدة  الأمم  العربية  اجلامعة  جمل�ص  ودع��ا 
وموحد  حا�شم  موقف  واتخاذ  م�شوؤولياته  حتمل  اإىل  ال��دويل 
�شد العتداءات احلوثية على اململكة العربية ال�شعودية ودولة 
امل�شتمرة  الفظائع  ومواجهة  ولردع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
وعرقلتهم  امل��دن��ي��ني  ���ش��د  احل��وث��ي  ميلي�شيات  ترتكبها  ال��ت��ي 
وم�شادرة  الإن�شانية  والإم���دادات  امل�شاعدات  لإي�شال  املتعمدة 

املواد الغذائية.
املندوبني  م�شتوى  على  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�ص  وطلب 
القرار  هذا  تنفيذ  متابعة  العربية  للجامعة  العام  الأم��ني  من 
العادية  دورت���ه  املجل�ص يف  اإىل  ال�����ش��اأن  ه��ذا  تقرير يف  وت��ق��دمي 

القادمة "157".
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري حم��م��د اأب����و اخل���ري مندوب 
جمهورية م�شر العربية لدى جامعة الدول العربية، ت�شامن 
احلادث  مواجهة  يف  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  و�شعبا  حكومة  م�شر 
الإرهابي الغا�شم، الذي نفذته ميل�شيات احلوثي غري ال�شرعية، 

خا�شة ا�شتهدافهم مدنيني و�شقوطهم �شحايا.
كما اأكد �شعادته يف كلمته اأمام الجتماع الطارئ ملجل�ص جامعة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��دوب��ني، ال���ذي ع��ق��د ام�ص، 
لها  تعر�شت  التي  الإرهابية  الأح��داث  ملناق�شة  اجلامعة  مبقر 
اإرهابي تقرتفه  اإدان��ة م�شر لأي عمل  دول��ة الم��ارات موؤخرا، 
الإمارات  دول��ة  تتخذه  ملا  الكامل  ودعمها  احلوثي،  ميلي�شيات 

من اإجراءات.
واأ�شار �شعادته اإىل الرتباط بني الأمن القومي امل�شري واأمن 

دولة الإمارات والعلقة الوثيقة بني البلدين.
ورحب مندوب م�شر لدى اجلامعة العربية بالبيان ال�شادر عن 
جمل�ص الأمن يف هذا اخل�شو�ص، م�شريا اإىل اأن وزير اخلارجية 
�شامح �شكري قام باإجراء ات�شال هاتفي فور وقوع احلادث مع 
�شمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل، للإعراب عن اإدانة م�شر للهجوم والت�شامن مع دولة 

الإمارات.

الكويت..
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري اأح��م��د ال��ب��ك��ر م��ن��دوب دولة 
الطارئ،  الجتماع  رئي�ص  العربية  الدول  لدى جامعة  الكويت 
على املوقف العربي املوحد يف اإدانة العتداءات الإرهابية التي 
اأن  اإىل  تعر�شت له دول��ة الإم��ارات من قبل احلوثيني، م�شريا 

هذا الهجوم يعد انتهاكا لكافة القوانني واملواثيق الدولية.
اأمام اجلل�شة الفتتاحية -على وقوف  و�شدد �شعادته يف كلمته 
كافة جهودها  وتاأييد  الإم���ارات  دول��ة  اإىل جانب  الكويت  دول��ة 
اأدان  ال��ذي  الأم��ن  بقرار جمل�ص  الإره���اب. كما رح��ب  ملكافحة 
احلوثيني  دف��ع  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ودع��ا  احلوثيني،  هجمات 
�شيا�شي  ال���و����ش���ول حل���ل  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ل���وق���ف ه��ج��م��ات��ه��م، 
واتفاق  الأم��ن  جمل�ص  وق��رار  اخلليجية  للمبادرة  وال�شتجابة 

ا�شتكهومل.
واأ�شار �شعادته اإىل تهديد هجمات احلوثيني للملحة البحرية 

وما ي�شكله من خطر على اأمن املمرات البحرية.

االأردن..

من جانبه اأعرب �شعادة ال�شفري اأجمد الع�شايلة �شفري اململكة 
الأردنية الها�شمية يف جمهورية م�شر العربية ومندوبها لدى 
لهجمات احلوثيني  الكاملة  اإدان��ة بلده  العربية عن  اجلامعة 

على اأبوظبي وت�شامنها الكامل مع دولة الإمارات.
من جانبه، اأكد �شعادة ال�شفري عبدالرحمن بن �شعيد اجلمعة 
ال�شعودية لدى جامعة الدول العربية  مندوب اململكة العربية 
امليلي�شيات احلوثية على  التي تقوم بها  اأن الهجمات املمنهجة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  املدنية واملن�شاآت احليوية يف  املناطق 
ودولة الإمارات واآخرها العتداء الذي وقع يوم 17 يناير على 
اأبوظبي واملناطق اجلنوبية من اململكة  عا�شمة دولة الإم��ارات 
العربية ال�شعودية ل ميثل فقط ا�شتهداف للمقدرات الوطنية 
املنطقة  ا���ش��ت��ق��رار  ل��زع��زع��ة  ي��رم��ي  ب��ل  العربية  اخلليج  ل���دول 
والأمن وال�شلم الدوليني ويهدد القت�شاد العاملي واأمن الطاقة 

وامللحة البحرية.
مللي�شيات  الع���ت���داءات  ه��ذه  اأن  على  كلمته  يف  �شعادته  و���ش��دد 
وفقا  متثل  امل��دن��ي��ة  املن�شاآت  على  امل��ت��ك��ررة  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي 

للقوانني الدولية جرائم حرب يتوجب حما�شبة مرتكبيها.
وقال �شعادته اإنه يف �شوء جتاهل هذه امليلي�شيات لكافة القوانني 
الدولية والإن�شانية ورف�شها لكافة اجلهود الأممية والقليمية 
ومبادرات ال�شلم الرامية ملعاجلة الأزمة ال�شيا�شية والإن�شانية 
العربية  اململكة  ف���اإن  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  يعي�شها  ال��ت��ي 
ال�شعودية تدعو املجتمع الدويل بكافة دوله ومنظماته لتخاذ 
الإره��اب��ي��ة وم��ن يقف  امليلي�شيات احل��وث��ي��ة  م��وق��ف ح���ازم �شد 
اأعمالها  �شيا�شية جتربها على وقف  وراءه��ا وممار�شة �شغوط 

العدائية �شد ال�شعب اليمني ودول املنطقة.
وتقدم �شعادته بالعزاء لدولة الإمارات حكومة و�شعبا يف �شحايا 
العتداء الإرهابي الذي تعر�شت له املن�شاآت املدنية يف العا�شمة 

اأبوظبي من قبل ميلي�شيات احلوثي الإرهابية.
قيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شامن  عن  �شعادته  واأع��رب 
و�شعبا مع دولة الإم��ارات ودعمها لها يف اتخاذ ما تراه منا�شبا 

للدفاع عن اأرا�شيها ومواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
جمهورية  �شفري  ال��ع��ك��ربي  ري��ا���ص  ���ش��ع��ادة  اأدان   ، ج��ان��ب��ه  م��ن 
جامعة  ل��دى  ومندوبها  العربية  م�شر  جمهورية  ل��دى  اليمن 

الدول العربية الهجوم الذي نفذه احلوثيون بطائرات م�شرية 
و�شعب  حلكومة  التعازي  عن  معربا  اأبوظبي،  باجتاه  مفخخة 

دولة الإمارات يف �شحايا هذا احلادث الإجرامي.
لدولة  والأخلقي،  القانوين  للحق  اليمن  تاأييد  �شعادته  واأكد 
الإمارات يف الدفاع عن �شعبها واأمنها وردع الهجمات احلوثية، 
ت��زاي��د هجمات  ت��اأت��ي يف ظ��ل  ال��ه��ج��م��ات  اأن ه���ذه  اإىل  م�����ش��ريا 
الهجمات  ت��ت��زام��ن م��ع  ك��م��ا  ال��ي��م��ن��ي،  ال�شعب  ع��ل��ى  احل��وث��ي��ني 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  املدنية  الأه���داف  على  احلوثية 
الدولية.  امل��لح��ة  خطوط  ا�شتهدفت  التي  الهجمات  وك��ذل��ك 
اأم��د احلرب،  اإط��ال��ة  اإىل  اأدت  الهجمات  ه��ذه  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
امل�شبوقة التي يعي�شها  املاأ�شاة الإن�شانية املريرة غري  وا�شتمرار 

ال�شعب اليمني.
ميلي�شيات  لدفع  الأم��ن  املدين وجمل�ص  املجتمع  �شعادته  ودعا 
حل  وحتقيق  ال�شلم،  لدعوات  لل�شتجابة  الإرهابية  احلوثي 

�شيا�شي �شامل حتت رعاية الأمم املتحدة.
الأحمر،  البحر  للقر�شنة يف  اأن ممار�شة احلوثيني  اإىل  واأ�شار 
الإمارات  دول��ة  يف  املدنية  الأه���داف  على  الهجمات  اإىل  اإ�شافة 

وال�شعودية ت�شتلزم ت�شنيف احلوثيني كمنظمة اإرهابية.
اتخاذ  اإن املجتمع الدويل يتحمل م�شوؤولياته يف  وقال �شعادته 
و�شرورة  للحوثيني،  الأ�شلحة  ت�شدير  ملنع  �شارمة  اإج���راءات 
الأحمر  البحر  العالق يف  �شافر  النفط  خ��زان  م�شكلة  معاجلة 

والذي يهدد بوقوع كارثة اإن�شانية.
واأدان��ت دول��ة فل�شطني، الع��ت��داءات التي قامت بها ميلي�شيات 
والإمارات  ال�شعودية،  العربية  اململكة  على  الإرهابية  احلوثي 
العربية املتحدة ال�شقيقتني، التي طالت مواقع ومن�شاآت مدنية 

راح �شحيتها مدنيون اأبرياء.
مهند  �شعادة  األقاها  التي  الكلمة  يف  فل�شطني،  دول��ة  واأع��رب��ت 
العكلوك �شفري دولة فل�شطني يف اجلامعة العربية، عن ت�شامن 

ال�شعب الفل�شطيني وقيادته مع الأ�شقاء العرب.
ودعا املجتمع الدويل، مبا يف ذلك جمل�ص الأمن الدويل لأخذ 
دوره يف حفظ الأمن وال�شلم الدوليني لوقف مثل هذه الهجمات 
املدانة، واإنهاء ال�شراع املتاأزم يف اليمن ال�شقيق واملنطقة، وفقا 

للقانون الدويل وحفاظا على حياة املدنيني جميعا.

•• اأبوظبي- وام:

اأدانت تون�ص الهجوم الإرهابي مليلي�شيا احلوثي الإرهابية على مناطق ومن�شاآت مدنية على الأرا�شي الإماراتية وذلك خلل ات�شال هاتفي بني �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ومعايل عثمان اجلرندي وزير اخلارجية التون�شي. و اأكد معاليه خلل الت�شال الهاتفي اإدانته للهجوم الإرهابي مليلي�شيا احلوثي الإرهابية الذي اأ�شفر عن �شقوط �شحايا مدنيني .. معربا عن 

رف�شه لهذه العتداءات الإرهابية التي ت�شتهدف اأمن و�شيادة دولة الإمارات. وعرب عن تعازيه يف �شحايا هذا الهجوم الإرهابي ومتنياته بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

العامة احلدائق  يف  الريا�سة  ممار�سة  ملحبي  واأخرى  دبي  اأحياء  تربط  الهوائية  للدراجات  م�سارات   10 من  • اأكرث 
الهوائية   الدراجات  مل�ستخدمي  ال�سالمة  درجات  اأعلى  ل�سمان  معتمدة  عاملية  • معايري 
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اأخبـار الإمـارات
مكتوم بن حممد ي�شدر قر�ر� بتعيني ع�شو يف جمل�ص �إد�رة �شلطة دبي للخدمات �ملالية

•• دبي-وام: 

نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  اأ�شدر 
دبي نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير املالية، ب�شفته رئي�شاً ملركز دبي 
املايل العاملي قرارا بتعيني عبداهلل �شريف ع�شًوا يف جمل�ص اإدارة �شلطة 
دبي للخدمات املالية. ويتمتع عبداهلل �شريف بخربة طويلة يف عامل املال 
والأعمال اأ�ش�شها من خلل عمله يف بنك الإمارات ال�شناعي وعلى مدار 
20 عاماً، ما اأّهله لل�شتعانة به من ِقَبل عدٍد من اجلهات احلكومية 
يف  م��ايل،  كم�شت�شار  وخارجها  الإم���ارات  دول��ة  يف  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
اإىل  اإ�شافة  امل��ج��ال،  بهذا  �شاملة  ودراي���ة  خ��ربة  به من  يتمتع  ما  �شوء 
الإم��ارات. وقد  املوؤ�ش�شات يف دولة  اإدارة عدد من  ع�شويته يف جمال�ص 

املالية  للخدمات  دبي  �شلطة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العلي،  فا�شل  اأع��رب 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد  ال�شكر والتقدير ل�شمو  عن خال�ص 
اآل مكتوم حلر�ص �شموه امل�شتمر على دعم ال�شلطة وتوجيهاته الدائمة 
القادرة على  املتميزة  املتخ�ش�شة واخلربات  الكوادر  اأف�شل  با�شتقطاب 
الإ�شهام ب�شورة فّعالة يف ترجمة روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، 
وملتابعة  والأعمال،  للمال  عاملي  كمركز  دبي  مكانة  لرت�شيخ  اهلل،  رعاه 
املتوا�شل لكل جهد من  العاملي وحتفيزه  املايل  �شمو رئي�ص مركز دبي 
مبكانة  الرت��ق��اء  على  املالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  ق��درة  تعزيز  �شاأنه 
املركز على ال�شعيدين الإقليمي والدويل، وزيادة م�شاحة الدور الريادي 

الذي يقوم به كاأحد اأهم املراكز املالية الرئي�شية يف العامل.

دبي  �شلطة  اإدارة  جمل�ص  اإىل  �شريف  اهلل  عبد  بان�شمام  العلي  ورّح���ب 
الع�شو  العلماء  ال��واح��د  عبد  ال�شيد  م��ك��ان  لي�شغل  املالية  للخدمات 
ال�شابق يف جمل�ص اإدارة ال�شلطة ، متمنياً له التوفيق يف مهامه اجلديدة، 
اأن ما يحمله من خربة متميزة، ل�شيما يف جمالت  ثقته يف  وم��وؤك��داً 
حتقيق  نحو  لل�شلطة  جديد  دع��م  م�شدر  �شت�شكل  والتمويل،  التجارة 
وتقديره  �شكره  خال�ص  عن  اأع��رب  كما  الأك��م��ل،  الوجه  على  اأهدافها 
اإىل عبد الواحد العلماء، ، ملا اأبداه من جهود وما قدمه من اإ�شهامات 
خلل فرتة ع�شويته يف جمل�ص الإدارة، معرباً عن خال�ص اأمنياته له 
بالتوفيق يف املرحلة القادمة. واأ�شاف ان التعيني يعك�ص التزام �شلطة 
دبي للخدمات املالية بلعب دور رئي�شي يف تعزيز مكانة مركز دبي املايل 

العاملي كمركز مايل رائد يف املنطقة والعامل.

بتجارب عملية داعمة مل�سروع اإن�ساء قاعدة البيانات اال�سرتاتيجية

�شرطة دبي حتدد زمن وفاة جثة جمهولة ومتحللة بال�شتناد �إىل علم �حل�شر�ت �جلنائي

عن حتديد 21 نوعا من الف�شائل 
واأنواعها  التي تتغذى على اجلثث، 
واأم���اك���ن وم��وا���ش��م وج��وده��ا ودورة 
البيانات  م����ن  وغ����ريه����ا  ح���ي���ات���ه���ا، 
ب��اأن��ه��م خ�ش�شوا  م��ن��وه��اً  الأخ�����رى، 
التجارب  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ك����ام����ل  ع����ام����ا 
من  للتاأكد  امل�شروع  بيانات  وتوثيق 
الظروف  ملختلف  اجل��ث��ث  حم��اك��اة 
املناخية على مدار العام، ويف املناطق 

اجلغرافية املتنوعة للإمارة.

منل "كاربينت�ض فيل�ض"
واأو������ش�����ح امل��������لزم امل�����رزوق�����ي " يف 
فاأر  و�شعت جثة  ال��ت��ج��ارب،  اإح���دى 
وانتظرت  ���ش��ح��راوي��ة،  منطقة  يف 
حتى و�شلت ملرحلة من التحلل مل 
يبقى منها �شوى العظام، وبعر�شها 
على متخ�ش�شني، خمنوا بقاءها يف 
املنطقة ال�شحراوية ما ل يقل عن 
3 اأ�شهر، لكن يف الواقع فاإن اجلثة 
اأ�شابيع حتى   3 مل حتتاج اأكرث من 
ت��ل��ك احل����ال����ة، وذل���ك  اإىل  و���ش��ل��ت 
ب�شبب تغذي نوع من النمل ي�شمى 
على  ي��ق��ت��ات  فيل"  "كامبونت�ص 
اجلثث يف تلك املنطقة ال�شحراوية 
ويرتكها يف ���ش��ورة ع��ظ��ام، وه��و ما 

عوامل موؤثرة
علم  اأن  امل��ن�����ش��وري،  ال���ل���واء  واأك�����د 
العلوم  اأح�����د  اجل��ن��ائ��ي  احل�������ش���رات 
والبالغة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
الأه����م����ي����ة، ب���ح���ي���ث ي�����ش��ت��ن��د اإل���ي���ه 
الق�شايا  ملب�شات  لك�شف  اخلرباء 
بالعتماد على احل�شرات  الغام�شة 
ال��ت��ح��ل��ل للجثث  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ح��دي��د 
وزمن الوفاة بدقة، واإذا ما تعر�شت 
منطقة  م��ن  انتقال  لعملية  اجلثة 
لأخرى، اأو اإذا ما �شاهمت الظروف 
اإبطاء عملية  اأو  ت�شريع  املناخية يف 
جمموعة  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ا  التحلل، 
تتكامل مع بع�شها ليتمكن  عوامل 
تقدمي  من  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء 

اإجابات علمية وا�شحة ودقيقة.
العامة  الإدارة  اهتمام  اأن  اأك��د  كما 
بعلم احل�شرات اجلنائي، جاء وفقا 
الفريق عبد  لتوجيهات من معايل 
العام  ال���ق���ائ���د  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
اللواء  م��ن  ومتابعة  دب���ي،  ل�شرطة 
املن�شوري،  اإب��راه��ي��م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
ل�شوؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  م�������ش���اع���د 
ال��ب��ح��ث اجل���ن���ائ���ي، مب��واك��ب��ة كافة 
التخ�ش�شات العلمية، ومن �شمنها 
وتاأهيل  اجل��ن��ائ��ي،  احل�����ش��رات  ع��ل��م 

ال����وف����اة بدقة،  م���ن حت���دي���د زم����ن 
وك�شف  الق�شية  درا���ش��ة  م��ن  كجزء 
اأ�شباب  واأن  خ��ا���ش��ة  م��لب�����ش��ات��ه��ا، 
جمهولة.  ت�����زال  ل  ك���ان���ت  ال����وف����اة 
واأ�شافت " يف الطب ال�شرعي نحدد 
كانت  م��ا  اإذا  ل��ل��وف��اة  تقريبيا  وق��ت��ا 
الق�شية  ه��ذه  ويف  متحللة،  اجل��ث��ة 
تتجاوز  ل  التقريبية  الفرتة  كانت 
فاأر  جثة  بو�شع  ولكن  اأي���ام،  ب�شعة 
تعر�شت  ال���ت���ي  ال����ظ����روف  ذات  يف 
لبيانات  وفقا  املجهولة  اجلثة  لها 
يخت�ص  ف��ي��م��ا  اجل���وي���ة  الأر������ش�����اد 
ب���ال���رط���وب���ة واحل���������رارة وخ���لف���ه، 
ومب��راق��ب��ة احل�����ش��رات ال��ت��ي تكونت 
ذات  اإىل  الفاأر، وو�شولها  على جثة 
رفعناها  التي  احل�شرات  حياة  دورة 
املجهولة،  اجل��ث��ة  ع��ل��ى  م��ن  ك���اأدل���ة 
متكنا من حتديد الوفاة بدقة، وهو 

ون�شف." �شاعة   63

حتديد 21 نوعًا
ح�شني  امل��������لزم  اأو������ش�����ح  ب����������دوره، 
بيولوجي،  خبري  م�شاعد  املرزوقي، 
امل�شرف العلمي وامليداين يف الفريق، 
اأن التجارب العلمية التي ينفذونها 
لتحديد ف�شائل احل�شرات، اأ�شفرت 

ح�شرات  ج��غ��راف��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  ل��ك��ل 
ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن الأخ������������رى، وي���ق���وم 
ودرا�شة  البيانات  بت�شجيل  الفريق 
احل�شرات، للتمكن من اإن�شاء قاعدة 
من  نتمكن  موثوقة  علمية  بيانات 
اإل��ي��ه��ا يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل متى  ال���رج���وع 

ا�شتدعت احلاجة لذلك.

ون�سف �ساعة   63
اأن اجلثة  ���ش��ارة  ال��دك��ت��ورة  وب��ّي��ن��ت 
ل�شخ�ص  وج���دوه���ا  ال��ت��ي  امل��ت��ح��ل��ل��ة 
جمهول الهوية يف امل�شاكن املهجورة، 
اأح��د، ونظرا لتحللها  مل يبلغ عنها 
لبد  ك��ان  عليها،  احل�شرات  وتغذي 

يف  واإع��داده��م  واملوظفني  ال�شباط 
هذا التخ�ش�ص، لنتمكن من الك�شف 
يحقق  مب��ا  الق�شايا،  غمو�ص  ع��ن 
ل�شرطة  ال�شرتاتيجية  التوجهات 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  اإىل  ال���و����ش���ول  يف  دب����ي 

والبتكار يف القدرات املوؤ�ش�شية.

الظروف املناخية
من جانبها، قالت النقيب الدكتورة 
�شارة املقهوي، طبيب �شرعي، رئي�ص 
اإدارة  يف  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح�����ص  ق�����ش��م 
امل�شروع  رئ��ي�����ص  ال�����ش��رع��ي،  ال��ط��ب 
ال�شرتاتيجي لإن�شاء قاعدة بيانات 
اإنهم  اجل���ن���ائ���ي،  احل�������ش���رات  ع���ل���م 

�شرعوا يف تنفيذ عدد من التجارب 
للأ�ش�ص  وف��ق��ا  امل��درو���ش��ة  العلمية 
العمل  ب���دء  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي��ة  العلمية 
على تاأ�شي�ص قاعدة البيانات، لفتة 
اإىل و�شعهم جثث فئران يف مناطق 
يتميز  منها  كل  خمتلفة،  جغرافية 
بطبيعة مغايرة للأخرى، كاجلبلي 
والتجاري  وال�شاحلي  وال�شحراوي 
عادة،  بال�شكان  امل���اأه���ول  امل���دين  اأو 
للمراقبة  اجل���ث���ث  ت��ل��ك  وت��خ�����ش��ع 
ع���ن ك���ث���ب، وحت���دي���د ودرا�����ش����ة نوع 
ف�شائل احل�شرات التي تتغذى على 
ت��ل��ك اجل��ث��ث ط���وال ف���رتة التحلل، 
اأن  ذل��ك  و�شللتها،  حياتها  ودورة 

•• دبي-الفجر:

نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  خطوة  يف 
يف املنطقة، متكنت الإدارة العامة 
اجلرمية  وعلم  اجلنائية  للأدلة 
دب��ي، من حتديد زمن  يف �شرطة 
الوفاة بدقة جلثة �شخ�ص متحللة 
امل�شاكن  اأح�������د  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ُع�����رث 
اإىل  بال�شتناد  بالإمارة،  املهجورة 
ال�شرتاتيجية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
والتي  اجل��ن��ائ��ي،  احل�����ش��رات  لعلم 
اأع��ل��ن��ت ���ش��رط��ة دب���ي م���وؤخ���را عن 
ال�شروع يف تاأ�شي�شها بالتعاون مع 
املنظمة العاملية للعلوم والأبحاث 

.NSF

دقة التوقيت
اأحمد  ال����دك����ت����ور  ال����ل����واء  وق������ال 
الإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري،  ع��ي��د 
ال��ع��ام��ة ل���لأدل���ة اجل��ن��ائ��ي��ة وعلم 
م�شروع  ف����ري����ق  اإن  اجل�����رمي�����ة، 
ال�شرتاتيجية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
ل��ع��ل��م احل�����ش��رات اجل��ن��ائ��ي، جنح 
بدقة،  ال����وف����اة  زم����ن  حت���دي���د  يف 
�شاعة ون�شف من وقت   63 وهو 
كان  ح��ني  اجل��ث��ة، يف  العثور على 
ال��وف��اة وف��ق��ا للطب  تقدير زم��ن 
للو�شع  نظراً  تقريبياً،  ال�شرعي 
الذي ُوج��دت عليه اجلثة وتغذي 
احل�����ش��رات عليها، وه��و م��ا يعترب 
ل��ل��م�����ش��روع الذي  اإجن������ازا ك���ب���ريا 
العام  منت�شف  اإطلقه  اأعلنا عن 
بيانات  ق��اع��دة  لتاأ�شي�ص  املا�شي، 
معلومات  ت��ت�����ش��م��ن  م���رج���ع���ي���ة 
تف�شيلية حول ف�شائل احل�شرات 
التي تتغذى على اجلثث يف البيئة 
الظروف  مدار  وعلى  الإماراتية، 
نوع  وحت��دي��د  املختلفة،  املناخية 
يف  احل�شرة  حياة  ودورة  ال�شللة 
للجثة،  املختلفة  التحلل  مراحل 
فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي 

ذلك على م�شتوى املنطقة.

ي��خ��ّي��ل ل��ل��م��رء ب���اأن اجل��ث��ة مرتوكة 
لأ�شهر."

احل�شرات  ع��ل��م  اأن  امل������لزم  واأك������د 
منذ  ومعتمد  ق��دمي،  علم  اجلنائي 
ع�������ش���رات ال�������ش���ن���وات يف ال����ولي����ات 
اأوروبية،  ودول  الأمريكية  املتحدة 
ب���دوره���م مي��ل��ك��ون قاعدة  وال���ذي���ن 
بيانات ملئات الف�شائل من احل�شرات 
مبراحل  اجلثث،  على  تتغذى  التي 
وفقا  ك��ل  ح��ي��ات��ه��ا،  ودورات  من��وه��ا 
للظروف املناخية واجلغرافية التي 
دولة  ك��ل  ب���اأن  منوها  فيها،  تعي�ص 
بيانات  اإن�شاء قواعد  يلزمها  عربية 
خا�شة بها، نظرا لختلف ف�شائل 
واملناخ  البيئة  باختلف  احل�شرات 
م���ن دول����ة لأخ������رى، وم����ن منطقة 
اأنهم م�شتمرون  واأو���ش��ح  لأخ���رى.  
يف تنفيذ التجارب العلمية ومراقبة 
خمتلفة  مناطق  يف  امل��وزع��ة  اجلثث 
ب��ك��ام��ريات ح���راري���ة، ورف����ع عينات 
احل�شرات ب�شكل اأ�شبوعي، وت�شجيل 
املزمع  للم�شروع  ا�شتكمال  البيانات 
العام  منت�شف  قرابة  منه  النتهاء 
امل�شروع من  اأن  اإىل  لف��ت��اً  احل���ايل، 
���ش��اأن��ه اأن ي��ح��دث ث����ورة ع��ل��م��ي��ة يف 
بيانات  ق��اع��دة  تكوين  بعد  املنطقة 
يف  اإليه  ال�شتناد  يتم  بحيث  ثرية، 
الغام�شة  الق�شايا  العديد من  حل 
اأو اأي  وملب�شاتها �شواء يف الإم��ارة 

منطقة اأخرى. 

»بادنا �أمانة« ي�شتعر�ص جهود �شرطة �أبوظبي يف �ل�شتد�مة
••  اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ����ش���رط���ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت   
التنمية  حت��ق��ي��ق   " يف  ج���ه���وده���ا 
امل�شتدامة" يف حلقتها الثالثة من 
برنامج "بلدنا اأمانة " عرب اأثري 

. FM اإذاعة اأبوظبي
 واأك����������د امل�����ق�����دم ح����م����د ����ش���رح���ان  
ق�����ش��م  البيئة  ال�������ش���وايف  رئ��ي�����ص 
املهنية  وال���������ش����لم����ة  وال�������ش���ح���ة 

الأمني للجمهور.
و حتدث امللزم اأول خليفة حممد 
املالية   ال�شوؤون  اإدارة  الكعبي  من  
بقطاع املالية واخلدمات يف �شرطة 
اأبوظبي حول ال�شتدامة املوؤ�ش�شية 
ال�شتمرار  خ��لل  م��ن  ونتائجها  
بكفاءة  امل��ال��ي��ة  م��وارده��ا  اإدارة   يف 
التخطيط  خ�����لل  م����ن  ع���ال���ي���ة  
امل��ايل  بتحديد الحتياجات بدقة  
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��رك��اء  وطبقت  

انبعاثات  غاز ثاين اأك�شيد الكربون 
البيئية  الفعاليات   يف  وامل�����ش��ارك��ة 
للبيئة  �شديقة   املركبات  واعتماد 
اأ�شدقاء  جمعية  م��ع  وال��ت��ع��اون   ،
جديد  م�����ش��روع  تنفيذ  و   ، البيئة 
وتقليل  باحلاويات  البناء  اعتماد  

الآثار البيئية .
وا����ش���ت���ع���ر����ص اأب��������رز امل�������ش���روع���ات 
اإعادة  لل�شتدامة بيئياً من خلل 
الطباعة،  اأحبار  ا�شتخدام حاويات 

وجهودها  ابوظبي  �شرطة  اهتمام 
من  ال�������ش������ت������دام������ة  حت����ق����ي����ق  يف 
ملتزمة   م����ب����اين  ت����وف����ري  خ������لل 
مب��ع��اي��ري ال��ب��ي��ئ��ة وال����ش���ت���دام���ة ، 
ال�شيارات  م��واق��ف  :تغطية   منها 
بالألواح ال�شم�شية لتوليد الطاقة 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  واحل���������ش����ول على 
نظام  يف  ل���وؤل���وؤات  ث���لث  ت�شنيف 
من  امل�شتدامة   امل��ب��اين   ترخي�ص 
، وتقليل   اأب��وظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 

الأوراق  ا�شتهلك  تر�شيد  واإع���ادة 
واع��ت��م��اد ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي بتقدم 
امل�شتخدمة  امل��ي��اه  وت��دوي��ر  ك��ب��ري، 
النقل  ب�����اإدارة  امل��رك��ب��ات  غ�شيل  يف 

وامل�شاغل.
ال�شتدامة  يف  مت  ان����ه  واأو�����ش����ح   
الجتماعية تنفيذ م�شروع "ال�شوار 
مبا  ل��ل��م��ح��ك��وم��ني  الإلكرتوين" 
وتطبيق  ال�شري،  التما�شك  يعزز 
لتعزيز احل�ص  �شرطة  كلنا  مبادرة 

للموارد  الأمثل  ال�شتخدام  مبداأ 
املالية والب�شرية  والتقنية  واإدارة  
واع����ت����م����ادات  امل�������وارد امل���ال���ي���ة من 
احلكومة مع الوحدات التنظيمية 
وت�شمن  الأم����ث����ل   ل��ل���ش��ت��خ��دام 
نظام  و���ش��ع  خ���لل  م��ن  حتقيقها 
املدى  على  ومتكامل   م��رن  م��ايل 
ال��ط��وي��ل  وت��وف��ري ق��اع��دة بيانات 
ال�شتدامة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت��ك��ام��ل��ة 

املالية  ودعم متخذي القرار.

حاكم �أم �لقيوين يعزى خادم �حلرمني �ل�شريفني بوفاة 
�لأمرية �شيتة بنت جلوى بن �شعود بن عبد �لعزيز

•• اأم القيوين-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعل ع�شو املجل�ص العلى حاكم 
اأم القيوين برقية تعزية اىل اأخية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز األ �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة ، عرب فيها 
الآمرية  امللكى  ال�شمو  �شاحبة  بوفاة  موا�شاته  و�شادق  تعازية  خال�ص  عن 

�شيتة بنت جلوى بن �شعود بن عبدالعزيز األ �شعود .
كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعل ويل عهد اأم القيوين 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اىل  ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ة 

عبدالعزيز األ �شعود .

جهود �شرطة دبي يف �لتاأهيل و�لتدريب
ال�شباط  وتاأهيل  �شنوات، يف تدريب   4 اأكرث من  العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية منذ  الإدارة  �شرعت 
اإجابات حلل  باإيجاد  امل�شاهمة  الكبري يف  واأث��ره  العلم  باأهمية هذا  منها  ا�شت�شرافاً  يف علم احل�شرات اجلنائي، 

الق�شايا الغام�شة، وفقا للأدلة والدرا�شات العلمية املرتبطة باملجال.
وتلعب احل�شرات دورا بالغ الأهمية يف عملية التحلل البيولوجي للجثث، وعلم احل�شرات اجلنائي امل�شتند اإىل 
درا�شة ومعرفة طور حياة احل�شرة وتطور منوها وفقا لكل نوع، مبا ميكن اخلرباء من ا�شتنتاج معلومات موؤكدة 
ودقيقة حول مكان حدوث الوفاة اأو اجلرمية، وحتديد زمن الوفاة بال�شاعات والأيام والأ�شهر اأي�شا، واإن كانت 

قد وقعت يف الليل اأو النهار، وهو ما يلعب دورا اأ�شا�شيا يف تربئة اأو اإدانة املتهم.

حتت �سعار م�ستقبل الريادة ال�سحية �شحة دبي ت�شتعر�ص �أحدث خدماتها وتطبيقاتها �لذكية خال �آر�ب هيلث 2022

وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تعر�ص حزمة من �أحدث خدماتها �ملبتكرة يف معر�ص وموؤمتر �ل�شحة �لعربي  •• دبي -وام:

ت�������ش���ارك ه���ي���ئ���ة ال�������ش���ح���ة يف دب���ي 
معر�ص  يف  مم��ي��زت��ني  مب��ن�����ش��ت��ني 
هيلث  "اآراب  ال���ع���رب���ي  ال�������ش���ح���ة 
2022" ت�شتعر�ص خللها اأحدث 
وتطبيقاتها  وب��راجم��ه��ا  خدماتها 
الذكية التي تعك�ص امل�شتوى املتقدم 
الرعاية  اأنظمة  اإليه  و�شلت  ال��ذي 
ال�شحية يف خمتلف املن�شاآت الطبية 

التابعة لها.
امل��ن�����ش��ة الأوىل  ال��ه��ي��ئ��ة يف  وت��ط��رح 
�شينطلق  ال����ذي   - امل��ع��ر���ص  خ���لل 
ال����ت����ج����اري  غ�������دا يف م�����رك�����ز دب�������ي 
اأجهزة علج الأمل  اأحدث  العاملي - 
مدينة  "دبي  امل���ط���ور  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
"طبيب  وخ��دم��ة  ال�شليم"  ال��ق��ل��ب 
امل�شروع  اإىل  اإ�شافة  مواطن"  لكل 
وجمموعة  "ناب�ص"  ال����ط����م����وح 
وامل�شتلزمات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  مهمة 
ال��ط��ب��ي��ة وال����دوائ����ي����ة ال���ت���ي حتمل 
املن�شة  ويف  دبي".  يف  "�شنع  �شعار 
رواد  الهيئة على  ت�شتعر�ص  الثانية 
امل��ع��ر���ص وامل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه اأح����دث 
وهو  ب��ال��دم  للتربع  العاملية  النظم 
فائقة  تقنيات  على  القائم  النظام 
التطور من دون اأوراق ونظام توريد 

•• دبي-الفجر:

عن  امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
العربي  ال�شحة  وم��وؤمت��ر  معر�ص  يف  م�شاركتها 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  ينطلق  ال��ذي   2022
يناير   27 اإىل   24 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل  ال��ع��امل��ي 
م�شاركتها  يف  ال��������وزارة  وت�����ش��ت��ع��ر���ص  اجل�������اري، 
ال�شحية"  ال��ري��ادة  "م�شتقبل  �شعار  حتمل  التي 
مع  يتوافق  مب��ا  مبتكرة،  رقمية  خ��دم��ات  حزمة 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  ال������وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة، وتطبيق  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  ل��ت��ط��وي��ر 
معايري عاملية يف اإدارة البنية التحتية يف املن�شاآت 
لإدارة  املنا�شبة  التكنولوجيا  وتطوير  ال�شحية، 

النظام ال�شحي.
خدمات  ح��زم��ة  اإط���لق  ال����وزارة  من�شة  وت�شهد 
واملبادرات  امل�����ش��اري��ع  م��ن  وع���دد  مبتكرة  �شحية 
ال�شحية  اخل��دم��ات  بتعزيز  ت�شهم  التي  ال��رائ��دة 
امل�شتقبلية من خلل اجلمع بني الأنظمة الذكية 
الرقمية،  ال�شحة  ممار�شات  وتعزيز  والروبوتية 
ال�شخمة  ال���ب���ي���ان���ات  ت��وظ��ي��ف  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ال�شحية  امل���راف���ق  لإدارة  ال��ت��ن��ب��وؤي��ة  وال���ن���م���اذج 
من  وغ��ريه��ا  ال�شحية  املعلومات  نظم  وتطبيق 
الوزارة  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  الريادية  امل�شاريع 
وفق  ومبتكرة  �شاملة  �شحية  خدمات  تقدمي  يف 

اأف�شل املمار�شات العاملية.

ثقة عاملية
واأكد معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�ص اأن 
جناح دول��ة الإم��ارات يف تنظيم معر�ص وموؤمتر 
الزخم  ه��ذا  ظل  ويف  العام،  ه��ذا  العربي  ال�شحة 
الإيجابي الذي تر�شخه الدولة، يف �شدارة الدول 
وتفاوؤل،  بثقة  اجلائحة  عبور  مرحلة  تقود  التي 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دم��ه  ال���ذي  ال��دع��م  بف�شل 
للقطاع ال�����ش��ح��ي، ي��ع��زز من���وذج دول���ة الإم����ارات 
ا�شتثنائية  ق����درات  م��ن  ب��ره��ن��ت��ه  وم���ا  ال���ري���ادي، 
كفاءة  ب��ف�����ش��ل  كوفيد19-  وح��وك��م��ة  اإدارة  يف 
يف  وا�شتباقيتها  الوقائية،  ال�شحية  منظومتها 
اتخاذ الإج��راءات والتدابري احلكيمة، مبا يظهر 
اإمكانيات وقدرات تنظيمية عززت الثقة لدى دول 
العامل، ودفعتهم للم�شاركة يف املعار�ص واملوؤمترات 
العاملية يف الإمارات، ومن اأبرزها معر�ص وموؤمتر 

ال�شحة العربي 2022"

جتربة فريدة 
�شليم  حممد  الدكتور  �شعادة  اأ�شار  ج����انبه  من 
اإدارة  ورئ��ي�����ص جمل�ص  ال�����وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ل��م��اء 
م��وؤ���ش�����ش��ة الإم������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة، اإىل 
ي�شكل  ال��ع��رب��ي،  ال�شحة  وم��وؤمت��ر  م��ع��ر���ص  اأن 
وزارة  وم�����ش��اري��ع  جه������ود  لإب��������������راز  منا�ش������بة 
من  حتقيقه  مت  وم��ا  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة 
واأع��م��ال تطويرية يف جمالت  نوعية  اإجن���ازات 
القطاع  على  والإ�شرافية  التنظيمية  اخلدمات 
ال�����ش��ح��ي، ك��م��ا مي��ث��ل ف��ر���ش��ة ل��ت��ب��ادل اخلربات 
امل�شتجدات،  اآخ���ر  ع��ل��ى  والط�����لع  وال��ت��ج��ارب، 
وبناء �شراكات مع املوؤ�ش�شات وال�شركات ال�شحية 
احلكومي  التطوير  روؤي���ة  ي��واك��ب  مب��ا  العاملية، 
را�شخة ل�شتباق  بناء منظومة  على  تركز  التي 
مع  متا�شياً  امل�شتقبلية،  وال��ت��وج��ه��ات  ال��ف��ر���ص 
م���ب���ادئ وث��ي��ق��ة اخل��م�����ش��ني وم��ئ��وي��ة الإم������ارات 

.2071
ودعى �شعادة الدكتور العلماء رواد املعر�ص من 
الوزارة  من�شة  زي���ارة  اإىل  ومهتمني  خمت�شني 
للطلع  العربي،  ال�شحة  وموؤمتر  معر�ص  يف 
على جتربة فريدة يف احللول التقنية ال�شحية، 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ا���ش��ت��خ��دام��ات  وت���ع���زي���ز 
م�شتقبل  حتاكي  التي  الرقمية،  والتكنولوجيا 
الرعاية ال�شحية بال�شراكة مع رواد التقنيات يف 

اأعرق ال�شركات التكنولوجية يف العامل. 

ال����دم ال���ذك���ي ال����ذي ي��رب��ط جميع 
يف  دبي  لإم��ارة  التابعة  امل�شت�شفيات 
�شبكة واحدة فيما تتواجد الهيئة يف 
هذا اجلانب اأي�شاً بحافلة متطورة 
عو�ص  �شعادة  وق��ال  ب��ال��دم.  للتربع 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الكتبي  �شغري 
ال�شحة  معر�ص  اإن  بدبي  ال�شحة 
املعار�ص  اأه�����م  اأح�����د  ي��ع��د  ال��ع��رب��ي 
العامل  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���دول���ي���ة 
اأن تنظيم دبي لهذا احلدث  موؤكداً 
الكبري هو الذي كفل جناح املعر�ص 
للبتكار  عاملية  كمن�شة  املتوا�شل 
العامل  اإليه  والإب���داع لكل ما و�شل 
امل��ع��دات وال��ت��ج��ه��ي��زات الطبية  م��ن 
باأنظمة  اخلا�شة  الذكية  واحل��ل��ول 

تطوراً.  الأك���رث  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
معر�ص  ا�شتقطاب  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
املوؤ�ش�شات  لآلف  ال��ع��رب��ي  ال�شحة 
ال�شحية العاملية وال�شركات الرائدة 
يعك�ص  الطبية  للتجهيزات  املنتجة 
ال�شحي  للقطاع  امل��ت��ق��دم��ة  امل��ك��ان��ة 
يف الدولة بوجه عام ويف دبي ب�شكل 
جتاوز  امل��ع��ر���ص  اأن  وذك����ر  خ���ا����ص. 
واملاألوفة  ال��ن��م��ط��ي��ة  الأ����ش���ك���ال  ك���ل 
يقت�شر  مل  اأن��ه  مو�شحاً  للمعار�ص 
التقنيات  اآخ��ر  وتقدمي  على عر�ص 
تنتجها  ال��ت��ي  التجهيزات  واأح����دث 
اأ�شبح  اإذ  وف��ق��ط  ال�����ش��رك��ات  ك���ربى 
يف  امل�شتقبل  اب��ت��ك��ارات  ل��ك��ل  ن��اف��ذة 
اأنه  املجال احليوي ف�شًل عن  هذا 

قادة  وم��ن��اق�����ش��ات  حل����وارات  ملتقى 
القرار  ال��وزارات واملوؤ�ش�شات و�شناع 

واملبتكرين يف العامل.
وفيما يتعلق مب�شاركة هيئة ال�شحة 
باأن  الكتبي  اأف���اد  املعر�ص  يف  ب��دب��ي 
الهيئة متواجدة باأحدث ما و�شلت 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  اأن���ظ���م���ة  اإل���ي���ه 
ال�شاأن  ه���ذا  يف  متتلكه  وم���ا  دول���ي���اً 
وتقنيات  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���رام���ج  م���ن 
ذكية فيما لفت �شعادته اإىل حر�ص 
املعر�ص  اأي���ام  ا�شتثمار  على  الهيئة 
يف تبادل اخل��ربات والتجارب ونقل 
امل��ع��رف��ة وت��وث��ي��ق ال�����ش��راك��ات وفتح 
اآف�����اق ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون م���ع كربى 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.
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اأخبـار الإمـارات
2021 من  �لأخري  �لربع  خال  للمحتاجني  �لرب  د�ر  من  �إن�شانية  م�شاعد�ت  درهم  مليون   20.6

•• دبي -وام: 

�شكل  على  درهما  و929  األ��ف��اً  و631  مليونا   20 اإن��ف��اق  ال��رب  دار  جمعية  اأعلنت 
م�شاعدات اإن�شانية خلل الربع الأخري من العام املا�شي 2021 عرب فروع اجلمعية 

املنت�شرة يف الإمارات ا�شتفاد منها 5363 حالة من 41 جن�شية من حول العامل.
واأكد الدكتور حممد �شهيل املهريي الرئي�ص التنفيذي والع�شو املنتدب جلمعية دار 
الرب نهج اجلمعية و�شيا�شتها الثابتة املتمثلة يف الهتمام الكامل بال�شاأن الإن�شاين 
امل�����ش��اع��دة وال��ع��ون للمحتاجني  ب���ذل ك��ل اجل��ه��ود املمكنة ل��ت��ق��دمي  ال��داخ��ل��ي ع��رب 
واملنكوبني واملر�شى داخل دولة الإمارات تطبيقا ملفهوم "الأقربون اأوىل باملعروف" 
وتفعيل للمفاهيم الوطنية جلمعية دار الرب وان�شجاما مع البعد الوطني للعمل 

الإن�شاين واخلريي الإماراتي ولتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

واأعرب املهريي عن عميق �شكر جمعية دار الرب وتقديرها للمتربعني وامل�شاهمني 
واأ�شحاب الأيادي البي�شاء يف دعم م�شاريعها الإن�شانية ومبادراتها اخلريية املتنوعة 
داخل الدولة مبا ميكنها من م�شاعدة ال�شرائح املجتمعية املحتاجة ومد يد العون 
والإح�شان لذوي الدخل املحدود يف خمتلف الإمارات وتوفري ُمتطلباتهم وتخفيف 
اللحمة  وتعزيز  املُجتمعي  والتكافل  الت�شافر  قيم  تر�شيخ  اإىل  و�شول  ُمعاناتهم 
وا�شتجابة  احلنيف  الإ���ش��لم��ي  ديننا  وق��ي��م  لتعاليم  ترجمة  الداخلية  الوطنية 

ل�شيا�شة وروؤية دولتنا وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة.
والتنمية  الزكاة  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ص  م�شاعد  اليتيم  عبداهلل  يو�شف  وق��ال 
يف  للخري  اأب���واب   7 ت�شمنت  الإم����ارات  داخ��ل  الإن�شانية  امل�شاعدات  اإن  املجتمعية 
جمالت احلياة املتنوعة هي امل�شاعدات العلجية واملخ�ش�شة ل�شداد تكاليف وعلج 
األفا  69 مري�شا بقيمة مليون و250  ا�شتفاد منها  القادرين ماديا  املر�شى غري 

ر�شومهم  لت�شديد  املع�شرين  للطلبة  املوجهة  الدرا�شية  وامل�شاعدات  درهما   296
الدرا�شية يف املدار�ص واجلامعات ا�شتفاد منها 771 طالبا بكلفة 7 مليني و71 
األفا و695 درهما ودفع قيمة اإيجار م�شاكن "الأ�شر امل�شتورة" والتي ذهبت ل�شالح 
773 اأ�شرة ب 7مليني و474 األفا و938 درهما. واأ�شاف اليتيم اأن امل�شاعدات 
الداخلية خلل ال�شهور الثلثة الأخرية من العام املا�شي ا�شتملت على امل�شاعدات 
الجتماعية التي بلغت تكلفتها 4 مليني و321 األفا و60 درهما و�شبت يف �شالح 
445 اأ�شرة كما قدمت اجلمعية بطاقات الت�شوق "كوبونات ال�شراء" ل 211 اأ�شرة 
حمتاجة وم�شتحقة بتكلفة و�شلت 234 األف درهم وم�شروع "اإطعام الطعام" الذي 
قدمت اجلمعية بوا�شطته وجبات غذائية لفئة العمال يف املواقع الإن�شائية و�شكنات 
العمال باإجمايل تكاليف بلغت 18940 األف درهم وم�شروع الذبائح التي ا�شتفادت 

من حُلومها 1200 حالة م�شتحقة بقيمة 261 األف درهم.

جمل�ص بلدي دبا �حل�شن يعقد �جتماعه �لثالث من �لف�شل �ل�شنوي �ل�17
•• مدينة دبا احل�صن-الفجر:

الدوري  اجتماعه  احل�شن  دب��ا  ملدينة  ال��ب��ل��دي  املجل�ص  عقد 
ال�شابع  ال�شنوي  الف�شل  م��ن  ال��ع��ادي  الإن��ع��ق��اد  ل���دور  ال��ث��ال��ث 
الظهوري  �شلطان  اأحمد  �شعادة  برئا�شة   ،2022 ل�شنة  ع�شر 
اهلل  عبد  طالب  وبح�شور�شعادة  البلدي،  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
اأع�شاء  وال�شادة  احل�شن،  دب��ا  مدينة  بلدية  مدير  اليحيائي 
املجل�ص البلدي واأمانة �شر املجل�ص البلدي. واطلع املجتمعون 
على اآخر امل�شتجدات فيما يتعلق ب�شاأن تطوير الطرق و�شيانتها 
هيئة  م��ع  �شابقاً  مناق�شتها  مت  وال��ت��ي  احل�شن،  دب��ا  مدينة  يف 
اأعمال  اأي�شاً  الجتماع  وناق�ص  باملدينة،  واملوا�شلت  الطرق 
الطرق يف احلي الغربي التي تنفذها هيئة الطرق واملوا�شلت 

بال�شارقة.  ومت الطلع كذلك على التقرير الوارد من رئي�ص 
جلنة تخ�شي�ص الأرا�شي التابعة للمجل�ص، والذي ك�شف عن 
البلدي،  املجل�ص  يف  ال�شكنية  الأرا���ش��ي  طلبات  كامل  ترحيل 
جلنة  اإىل  درا�شتها  بعد  رفعها  يتم  الطلبات  جميع  اأن  حيث 
ال�شارقة  وامل�شاحة يف  التخطيط  دائرة  الأرا�شي يف  تخ�شي�ص 

ليتم تخ�شي�ص مكان الأر�ص وتقدمي خارطة للمكان.
وناق�ص ال�شادة اأع�شاء املجل�ص البلدي بع�ص املقرتحات املقدمة 
لتطوير مدينة دبا احل�شن، بالإ�شافة اإىل ذلك بحث املجل�ص 
وبلدية  ل��ل��رتاث  ال�شارقة  معهد  م��ع  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  �شبل 
يف  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  اأي���ام  فعاليات  بخ�شو�ص  احل�شن  دب��ا 
ن�شختها ال�17. كما بحث اأع�شاء امللج�ص البلدي اأهم امل�شاريع 
املقرتحة واملعرو�شة على دائرة الأ�شغال العامة ل�شنة 2022، 

خ�شو�شا فيما يتعلق بامل�شاريع التنموية يف املدينة، بالإ�شافة 
اإىل بع�ص املوا�شيع املطروحة من قبل جلنة �شوؤون العزب، ويف 
"جلنة الطوارئ"  اآلية عمل  نهاية الجتماع ناق�ص املجتمعون 
الفرتة  خ���لل  ل��ه��ا  وال���ش��ت��ع��داد  الأم���ط���ار  ب��ه��ط��ول  املخت�شة 
رئي�ص  نائب  الظهوري  �شلطان  اأحمد  �شعادة  واأك��د  ال��ق��ادم��ة.  
البلدية  واإدارة  البلدي  املجل�ص  حر�ص  على  البلدي  املجل�ص 
املدينة  اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني يف  على تقدمي 
ت�شهم  التي  العمل  خطط  لتنفيذ  ال���دوؤوب  وعملها  الفا�شلة 
تنفيذاً  ال�شكان  لكافة  وال�شعادة  والزده���ار  ال��رف��اه  حتقيق  يف 
والإجناز  التقدم  ملوا�شلة م�شرية  قيادتنا احلكيمة  لتوجيهات 
والرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة اإىل املواطنني واملقيمني 

يف املدينة ويف كافة املجالت وعلى خمتلف ال�شعد.

�ملجل�ص �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة يناق�ص يف جل�شته �لثامنة �شيا�شة د�ئرة �لإ�شكان
•• ال�صارقة -الفجر:

ع�شوا  وع�������ش���رون  ت�����ش��ع��ة  ن���اق�������ص 
وع�������ش���وة ك���اف���ة ���ش��ي��ا���ش��ات دائ�����رة 
ال�شارقة  ح���ك���وم���ة  يف  الإ�����ش����ك����ان 
تكاملت  ال���ت���ي  اأراءه�������م  وط���رح���وا 
ال��دائ��رة يف العمل على  م��ع ج��ه��ود 
العملية  ب��واق��ع  وال��رق��ي  النهو�ص 
ال�شارقة  اإم��������ارة  يف  الإ����ش���ك���ان���ي���ة 
طراحني عددا من احللول الرامية 
ا�شتفادة  ت�����ش��ري��ع  يف  ت�����ش��ه��م  ال��ت��ي 
ال�شكنية  امل�����ش��اع��دة  م��ن  امل��واط��ن��ني 
مرحلة  يف  كاهلهم  عن  والتخفيف 

التنفيذ حتى ا�شتلم امل�شكن.
اجلل�شة  جم��ري��ات  خ��لل  وناق�شوا 
الإ�شكانية  اخل����ط����ط  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
وبنوك  م�شارف  اإيجاد  اإىل  داع��ني 
تتوىل اإقرا�ص املواطنني للم�شاريع 
اأهمية  ع��ل��ى  واأك��������دوا  ال���ش��ك��ان��ي��ة 
لتلبية  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  ت�شافر 
الإ�شكان  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 
اجلل�شة  خ���لل  وذل����ك  احل��ك��وم��ي 
ال��ث��ام��ن��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا امل��ج��ل�����ص يف 
ملناق�شة  ال�����ش��ارق��ة  مب��دي��ن��ة  م��ق��ره 
�شيا�شة دائرة الإ�شكان �شمن اأعمال 
العادي   الن���ع���ق���اد  ل�����دور  امل��ج��ل�����ص 
الت�شريعي   ال��ف�����ش��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث 

العا�شر.
ميحد  علي  �شعادة  اجلل�شة  ت��راأ���ص 
وب���داأت  املجل�ص  رئ��ي�����ص  ال�����ش��وي��دي 
حم�شر  على  بالت�شديق  اجلل�شة 
ناق�ص  ب��ع��ده��ا  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��ل�����ش��ة 
يف  ال�شكان  دائ��رة  �شيا�شة  املجل�ص 
الدكتور  بح�شور  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة 
الطنيجي  م�شبح  خليفه  املهند�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة  امل��ج��ل�����ص  ع�شو 
ال�شكان  دائ�����رة  رئ��ي�����ص  ال�����ش��ارق��ة 
ومعاونيه �شعادة ابراهيم احلو�شني  
مدير الدائرة و ليلى خلفان مدير 
�شهيل  و عبدالعزيز  الطلبات  اإدارة 
املالية و موزه  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
ال�شكان  اإدارة  مدير  اجلنيد  �شامل 
النقبي من  را���ش��د  امل��وؤق��ت واح��م��د 

اإدارة الإ�شكان الطارئ .
للمجل�ص  ال���ع���ام  الأم������ني  ت���ل  ث���م 
املو�شوع  اجل������روان  ���ش��ع��ي��د  اأح���م���د 
مقدمي  واأ���ش��م��اء  للمناق�شة  ال��ع��ام 
ال���ط���ل���ب ق����ائ����ل: اأن���������ش����اأت دائ�����رة 
الإ�شكان بحكومة ال�شارقة مبوجب 
املر�شوم الأمريي رقم ) 11( ل�شنة 
رقم  القانون  �شدر  ثم  2010م، 
)2( ل�شنة 2011 لتنظيم اأهداف 
الدائرة  واخت�شا�شات  و�شلحيات 
وبحكم اخت�شا�شاتها تتوىل اقرتاح 
اخلطط  وو�شع  العامة  ال�شيا�شات 
بالإ�شكان  املتعلقة  ال�شرتاتيجية 
احل��ك��وم��ي يف الإم�����ارة ك��م��ا وتعمل 
والتعاقد  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  على 
واملوؤ�ش�شات  اجل����ه����ات  ك���اف���ة  م����ع 
احل��ك��وم��ي��ة وغ����ري احل��ك��وم��ي��ة يف 
لتنفيذ  وذل������ك  الإ�����ش����ك����ان  جم�����ال 
الإ�شكان احلكومي خدمة  م�شاريع 
ولأهمية  ال�شارقة  اإم���ارة  ملواطني 
اأدواره������ا وم���ا ت��ت��وله ال���دائ���رة من 
الطلب  مقدمو  يود   ، اخت�شا�شات 
حتقيقاً  الهيئة   �شيا�شات  مناق�شة 

لغايات ال�شالح العام .
املهند�ص  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  واأل���ق���ى 
ال��ط��ن��ي��ج��ي كلمة  خ��ل��ي��ف��ه م�����ش��ب��ح 
ا�شتعر�ص من خلل جهود الدائرة 
يف جم������ال ال�����ش����ك����ان وامل�������ش���اري���ع 
ال�شكانية خطط الدائرة وخدماتها 
الل��ك��رتون��ي��ة وق���ال: يطيب يل يف 
بال�شكر  اإليكم  اأت��وج��ه  اأن  ال��ب��داي��ة 
الكرمية،  ال���دع���وة  ع��ل��ى  اجل���زي���ل 
وي�������ش���رين وزم�����لئ�����ي م����ن دائ�����رة 
واحل�شور  ال��دع��وة  تلبية  الإ�شكان 
ملناق�شة الواقع الإ�شكاين يف اإمارتنا 
الدائرة  وم�شرية  املباركة  احلبيبة 

ب��ق��ر���ص ال����ش���ك���ان احل��ك��وم��ي من 
املخ�ش�ص  القر�ص  على  احل�شول 
عليهم  امل�شتحقة  ال���دي���ون  ب�شبب 
القرو�ص  ج���دول���ة  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
مقرتحا اإن�شاء �شندوق اأو م�شرف 
والتعمري  ال���ش��ك��ان  ب�����ش��وؤون  يعنى 
ي�شتهدف  للحكومة  ملكيته  تعود 
قطاع  من  امل�شتفيدين  فئات  كافة 
�شعادة  ال��ع�����ش��و  و�����ش����األ  الإ����ش���ك���ان 
اأح��م��د ���ش��امل ال��زع��اب��ي ع��ن جهود 
العاملة  ك��وادره��ا  ل��زي��ادة  ال��دائ��رة 
املواطنني  مل��ع��اون��ة  باملتخ�ش�شني 
على تنفيذ بناء م�شاكنهم مقرتحا 
املقاول  بني  النا�شئ  اخل��لف  حلل 
الإ�شكان  م��ن  امل�شتفيد  امل��واط��ن  و 
اإىل  امل�����ش��ك��ن  م��ال��ك  اأو  احل��ك��وم��ي 
حل امل�شكلة يف مركز حتكيم التابع 
وطالب  ���ش��ن��اع��ة  جت������ارة  ل���غ���رف���ة 
م��وزه مطر  دملوك  �شعادة  الع�شوة 
باإخطار امل�شتفيد بال�شكن بالت�شال 
املبا�شر ودعت اإىل م�شاركة القطاع 
الأعمال  رج����ال  وك���ذل���ك  اخل���ا����ص 
ال��وط��ن��ي يف  م��ن منطلق واج��ب��ه��م 
وم�شاريع  ب���رام���ج  خم��ت��ل��ف  دع����م 
من  الجتماعية  للفئات  الإ���ش��ك��ان 
و�شاأل  والأي��ت��ام  واملطلقات  الآرام��ل 
الع�شو �شعادة الدكتور �شعيد اأحمد  
الطنيجي عن قيام الدائرة باإجراء 
درا�����ش����ات م��ت��ج��ددة ل��ل��وق��وف على 
للمواطنني  ال�شكنية  الحتياجات 
الإح�شاء  دائ������رة  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ل�����ل�����وق�����وف ع����ل����ى الح����ت����ي����اج����ات 
ال�شنوات اخلم�ص  ال�شكانية خلل 
الع�شو  وت�شاءل  املقبلة  الع�شر  اأو 
امل��ازم��ي عن  ���ش��ع��ادة ج��ا���ش��م جمعه 
امل�شتحقني  ف��ئ��ة  تق�شيم  اإم��ك��ان��ي��ة 
فئات  اإىل  ال�شكنية  ال��ق��رو���ص  م��ن 
تنق�ص  بحيث  وتنا�شب  ن�شبة  بها 
تزايد  مع  الجمالية  املنحة  ن�شبة 
الراتب، ومتليك امل�شكن املنحة بعد 
بالأر�ص  اأ�شوة  �شنوات  �شبعة  مرور 
ال�شكنية ومنح الأولوية يف الإ�شكان 
ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن وامل��ت��ق��اع��دي��ن وذوي 
واملطلقات  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
والرامل وتعديل القوانني املتعلقة 
بطلبات املطلقات وخ�ش�ص الع�شو 
علي  األ  ����ش���ال���ح  حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
باملجمعات  امل��ط��ال��ب��ة  يف  م��داخ��ل��ت��ه 
م�شكلة  حل  يف  واأهميتها  ال�شكنية 
الإ�����ش����ك����ان وت����اأخ����ر امل���واط���ن���ني يف 
الكثري  ومعاناة  م�شاكنهم  ا�شتلم 
ل���ع���دم خ���ربت���ه���م يف جمال  م��ن��ه��م 
ودعا  امل��ق��اول  م��ع  والتعاقد  البناء 
لقيام الدائرة بعمل ا�شتبيان ملعرفة 

احتياجات املواطنني من الإ�شكان
�شاأل �شعادة الدكتور اإ�شماعيل كامل  
الدائرة  ا����ش���رتاط  ع���ن  ال���ربمي���ي 
ل�شهادة عمل للمواطن وعن ر�شوم 
تو�شيل  ع���ن  امل��ط��ب��ق��ة  اخل����دم����ات 
الكهرباء يف املنطقة الو�شطى ودور 
ال��دائ��رة يف ح��ال��ة رف�����ص املقاولني 
ب���ن���اء امل�������ش���اك���ن احل���ك���وم���ي���ة وعن 
تنفيذ  دون  ح��ال��ت  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 
ج���زي���رة احل�شن  اأب�������راج  م�������ش���روع 
الع�شو  وخ�ش�ص  احل�����ش��ن  دب���ا  يف 
اأحمد  ال���دك���ت���ور حم���م���د   ����ش���ع���ادة 
الكو�ص مداخلته باأهمية اخلدمات 
م��ن م�شروع  ال��ذك��ي��ة وال���ش��ت��ف��ادة 
وال�شتفادة  ال��رق��م��ي��ة  ال�������ش���ارق���ة 
م���ن ���ش��ب��ك��ة ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��اح��ة عن 
وخمتلف  ال�����دائ�����رة  ب����ني  ب���ي���ان���ات 
�شعادة  ال��ع�����ش��و  وط���ال���ب  ال���دوائ���ر 
ج��م��ال حم��م��د  ب��ن ه��وي��دن بتوجه 
احلايل  ال��ق��ان��ون  لتعديل  ال��دائ��رة 
على  القادر  للمواطن  يتيح  بحيث 
مبا�شرة  م�����ش��ك��ن��ه  ب���ن���اء  يف  ال���ب���دء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ حل���ني اع��ت��م��اد ط��ل��ب��ه اأو 
���ش��راء م�شكن ج��اه��ز وم��ن ث��م بدء 
للم�شكن  املالية  امل�شتحقات  �شرف 

اأم����ام  اأع����ر�����ص  اأن  يل  وا����ش���م���ح���وا 
اأنظار املجل�ص املوقر تلك املبادرات 
تعاىل  اهلل  ب��ف�����ش��ل  ال��ت��ي حت��ق��ق��ت 
احلاكم  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
واملتابعة  ورع���اه_  اهلل  حفظه   _
�شمو  به من  الذي حظيت  والدعم 

ويل عهده الأمني. 
مع  و���ش��راك��ات  اتفاقيات  عقد   .1
القطاع اخلا�ص مبختلف ن�شاطاته 
واخلدمات  الأ�شعار  اأف�شل  لتوفري 

للحا�شلني على الدعم ال�شكني.
مع  الل�������ك�������رتوين  ال�����رب�����ط   .2
العلقة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
املطلوبة  امل�شتندات  على  للح�شول 
الوقت  وت��وف��ري  الطلبات  ل��درا���ش��ة 
واجل��ه��د على امل��واط��ن��ني م��ن عناء 

توفريها.
هند�شية  ت�����ش��ام��ي��م  اإع��������داد   .3
وم�شبقة  وجم����ان����ي����ة  م���ت���ن���وع���ة 
ب�شكل  وو�شعها  للم�شاكن  العتماد 
ال���راغ���ب���ني  م����ت����ن����اول  جم������اين يف 
املوقع  خلل  من  منها  بال�شتفادة 

اللكرتوين للدائرة.
املرن  امل�����ش��ك��ن  تنفيذ  اع��ت��م��اد   .4
ال���ذي يلبي اح��ت��ي��اج��ات الأ���ش��رة يف 
منا�شبة  وبكلفة  احل��ا���ش��ر  ال��وق��ت 
والإ�شافات  للتو�شع  قابل  ويكون 

م�شتقبل.
متثل  ال��ت��ي  )اإ���ش��ن��اد(  م��ب��ادرة   .5
الذين  للم�شتفيدين  ك��ب��ريا  دع��م��ا 
امل�������ش���ك���ن �شمن  ب���ب���ن���اء  ي���رغ���ب���ون 
دون  ال�شكني  ال��دع��م  مبلغ  ح���دود 
والإ�شراف  الت�شميم  وتاأمني  زيادة 

واملقاول بنف�ص الكلفة. 
اخلر�شانة  ا���ش��ت��خ��دام  اع��ت��م��اد   .6
امل�شاكن  م�����ش��اري��ع  يف  اخل�������ش���راء 
مهما  خيارا  تعد  والتي  احلكومية 

يف اجلودة و�شديقة للبيئة.
روبوتيا  الإج���������راءات  اأمت���ت���ة   .7
ا�شتدعاء  ي��ت��م  ح��ي��ث   ،)RPA(
النظام  معلومات  وتغذية  البيانات 
وت���ق���دمي ال��ت��و���ش��ي��ة الأول����ي����ة عن 
الوقت  لخت�شار  ال��روب��وت  طريق 
وجتنب هام�ص اخلطاأ يف ا�شتكمال 
املقدمة  ال��ط��ل��ب��ات  يف  امل�����ش��ت��ن��دات 

وا�شتخراج البيانات منها بدقة.   
الإنذار  اأجهزة  تركيب  اعتماد   .8
امل�شاكن احلكومية  من احلريق يف 

وبالتن�شيق مع ات�شالت.
اأعمال  يف  اللكرتوين  التحول   .9
ا�شتخدام  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  ال���دائ���رة 
ال�شخ�شية  وامل����راج����ع����ات  ال�������ورق 

وتفعيل الهوية الرقمية.
لتجاوز  ورائ����دة  مهمة  خ��ط��وة  ويف 
واآثارها  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 
ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط الق��ت�����ش��ادي ب�شكل 
تنفيذ  يف  ق����دم����ا  وامل���������ش����ي  ع������ام 
التي  ال�شكنية  املجمعات  م�شاريع 
والبحث  ال�شمو  �شاحب  بها  اأم���ر 
فقد  متنوعة،  متويل  م�شادر  ع��ن 
جديد  متويلي  من���وذج  تطوير  مت 
مل�شاريع  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��ي��ول��ة  ل��ت��اأم��ني 
ال�شكنية، وقد مت بف�شل  املجمعات 
املقاولني  على  ت�شويقه  تعاىل  اهلل 
واملبا�شرة  واع���ت���م���اده  وامل�������ش���ارف 
باإجراءات التعاقد لتنفيذ م�شاريع 

املجمعات ال�شكنية.  
اأك�����رث م���ن ت�شعة  ت���داخ���ل  ب��ع��ده��ا 
الأ�شئلة  ط��رح  يف  ع�شوا  وع�شرين 
وال����ش���ت���ف�������ش���ارات ال���ت���ي ت�����ش��ب يف 
���ش��ي��ا���ش��ات ال����دائ����رة واأك�������دت على 
حاجة املجتمع اإىل توفري املجمعات 
مب�شاريع  وال�������ش������راع  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
ال�شر  غاية  تعد  كونها  ال�شكانية 

املواطنة يف اإمارة ال�شارقة .
بداية املداخلت مع الع�شو �شعادة 
الطنيجي  القاب�ص  حممد  عبيد 
م���ت�������ش���ائ���ل ع�����ن ت����وج����ه ال�����دائ�����رة 
وتنفيذ  ت�����ش��م��ي��م  اآل���ي���ة  ل��ت��ط��وي��ر 

واآلية العمل فيها، من اأجل حتقيق 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي_  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
توفري  يف  ورع��������اه_  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
الكرمي  والعي�ص  املنا�شب  امل�شكن 
وحتقيق ال�شتقرار النف�شي لأفراد 
الأ�شرة والذي ينعك�ص بالتايل على 

ا�شتقرار و�شلمة وتقدم املجتمع.
ل يخفى عليكم اأن مو�شوع الإ�شكان 
واحل�شا�شة  امل��ه��م��ة  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  يوليها  التي 
البلد_ حفظه اهلل ورعاه_ جل 
على  وي��ح��ر���ص  وعنايته  اهتمامه 
وبتفا�شيلها.  �شخ�شيا  متابعتها 
وا���ش��ح��ا يف دعمه  ذل����ك  وي��ت��ج��ل��ى 
وم���ب���ادرات���ه وم���ك���ارم���ه ال��ت��ي ترتا 
واح���دة تلو الأخ����رى ���ش��واء يف نوع 
املوؤقت  اأو  الدائم  الإ�شكاين  الدعم 
امل�شتفيدة منه  الفئات  اأو  اأو قيمته 

والتي يعرفها القا�شي والداين.  
الإمارة  يف  الإ���ش��ك��ان  دائ���رة  اأن�شئت 
مب���وج���ب امل���ر����ش���وم الأم������ريي رقم 
و�شدر   .2010 ل�����ش��ن��ة   )11(
 2011 ل�شنة   )2( رق��م  ال��ق��ان��ون 
وال�شلحيات  الأه���داف  فيه  ح��دد 

والخت�شا�شات. 
تتويجا  امل�����ذك�����ور  ال����ق����ان����ون  ك�����ان 
ل��ل��م��راح��ل ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا عملية 
واأن�������اط  الإ������ش�����ك�����ان يف الإم�������������ارة، 
ال�شكن  ب��ت��اأم��ني  ال��ق��ي��ام  ب��ال��دائ��رة 

الدائم وامل�شتقر للأ�شرة.
بتكليف  ذلك  بعد  الدائرة  ت�شرفت 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و _ح���ف���ظ���ه اهلل 
املوؤقت  ال�����ش��ك��ن  ب��ت��اأم��ني  ورع�����اه_ 
تتعر�ص  ال���ت���ي  ل���لأ����ش���ر  وامل����لئ����م 
النتفاع  ت��ع��ي��ق  ط���ارئ���ة  ل���ظ���روف 
لي�ص  امل�����ش��ك��ن  ك����ان  اأو  ب��امل�����ش��ك��ن، 
اإىل  ب��ح��اج��ة  اأو  ل��ل�����ش��ك��ن  م��ن��ا���ش��ب��ا 
واأ�شيف  مكتظا،  اأو  عاجلة  �شيانة 
اإل����ي����ه����ا ك�����ذل�����ك ت�����ق�����دمي ال����دع����م 
الإيجار  ب��دل  يف  للم�شاعدة  امل���ايل 
اأعباء رب الأ�شرة يف  للتخفيف عن 
حالة تدين الدخل حتى يتم تاأمني 
جتاوز  اأو  املنا�شب  ال��دائ��م  ال�شكن 

الظرف الطارئ. 
يف  ال���دائ���رة  بن�شاط  يتعلق  وف��ي��م��ا 

جمال الدعم ال�شكني:
تاريخ  ومنذ  الدائرة  اأ�شدرت   .1
بالدعم  ق�����رار   8780 اإن�����ش��ائ��ه��ا 
ال�شكني وبتكلفة اإجمالية قاربت 7 
القرو�ص  بني  توزعت  دره��م  مليار 
التي  لل�شرتاطات  ا�شتنادا  واملنح 

حددها القانون.
من  اأك�������رث  ت����ق����دمي  مت  ك���م���ا   .2
بقيمة  اإيجارية  م�شاعدة   4000
 2015 منذ  دره��م  مليون   111
ال��ت��ي حتققت لديها  الأ���ش��ر  ل��دع��م 

�شروط ال�شتحقاق. 
م�شكنا   3400 ت�����ش��ل��ي��م  مت   .3
ح��ك��وم��ي��ا يف ع��م��وم م����دن الإم�����ارة 

على امل�شتحقني للدعم ال�شكني.
باملبادرات وتطوير  اأما فيما يتعلق 

العمل 
ف���ق���د ك�����ان ل����زام����ا ع���ل���ى ال����دائ����رة 
وموظفيها ولغر�ص مواكبة الروؤية 
يدخروا  األ  ال�شامية  والتوجيهات 
ال��ع��م��ل لتقدمي  ت��ط��وي��ر  و���ش��ع��ا يف 
اإ���ش��ك��ان��ي��ة وتوفري  اأف�����ش��ل خ��دم��ة 
احل���ل���ول الإ����ش���ك���ان���ي���ة واخل����ي����ارات 
اآل���ي���ة حديثة  واع���ت���م���اد  امل��ت��ن��وع��ة، 
لت�شريع الأعمال وتخفيف الأعباء 

عن امل�شتفيدين. 
ال�شبل  اأف�شل  عن  البحث  وكذلك 
اآلية  ال�����ش��ك��ن��ي واع��ت��م��اد  ل��ل��ت��م��وي��ل 
ال��ع��م��ل وجت��ل��ى ذلك  م��ت��ط��ورة يف 
وا���ش��ح��ا ب��امل��ب��ادرات والأف���ك���ار التي 
التطبيق  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  وج������دت 
بعد  ت���ع���اىل  اهلل  ب��ف�����ش��ل  ���ش��ري��ع��ا 

اعتمادها.

املجمعات ال�شكنية التي ت�شيدها اأو 
اجلديدة  ال�شكنية  الأح��ي��اء  كذلك 
وتوفري  قدراتها  وف��ق  للمواطنني 
خمتلف املرافق بها  لتحقق التلحم 
مدار�ص  من  املجتمعي،  وال��رتاب��ط 
ومراكز ت�شوق والتن�شيق مع جهات 
�شعادة  الع�شو  طالب  الخت�شا�ص 
ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م م��و���ش��ى مب�شكن 
للزوجة الثانية وابناءها يف حال مل 
يح�شل الزوج على م�شكن حكومي 
اأهمية  م���ع  ق��ب��ل  م���ن  م�����ش��اع��دة  او 
ب�شبب رف�ص طلبه  امل��واط��ن  اإف���ادة 
ب��الت�����ش��ال ول��ي�����ص ب��ر���ش��ال��ة ن�شية 
التو�شع  اإىل  داعيا  ال�شباب  و�شرح 
اخرى  بنوك  اتفاقيات مع  يف عقد 
وت�شاءل  الإ�شكان  م�شاريع  لتمويل 
النقبي  را�شد  اأحمد  �شعادة  الع�شو 
عن وجود جلنة فنية لدى الدائرة 
امل�شاكن  وتقييم  تق�شي  تعمل على 
املنا�شبة  احللول  لإي��ج��اد  املتهالكة 
والأل����ي����ات ال���ت���ي ت��ع��ت��م��ده��ا دائ����رة 
الإ�شكان للعمل على جتهيز البنية 
التحتية واخلدمات ُقبيل البدء يف 
طرحه  بجانب  الإ���ش��ك��ان  م�شاريع 
لفكرة التعاون املطورين العقاريني 
متكاملة  �شكنيه  جممعات  لإن�شاء 
لدعم  مي�شره  نظم  وفق  اخلدمات 

اإ�شكان املواطنني
���ش��ع��ادة عبداهلل  ال��ع�����ش��و  وط���ال���ب 
املبلغ  �شقف  الكتبي برفع  خ�شوين 
احلكومي  ل���لإ����ش���ك���ان  امل��خ�����ش�����ص 
األ�����ف   800 ح�����اج�����ز  ل���ي���ت���خ���ط���ى 
اأكرث  اأو  الو�شول اإىل مليون درهم 
الراتب  م��ق��دار  ال��ن��ظ��ر يف  واإع�����ادة 
بحيث  املنحة  ���ش��روط  م��ن  ك�شرط 
الف   35 اأو  األ����ف   30 اإىل  ي��رف��ع 
األ���ف و���ش��األ الع�شو   25 ب��دل م��ن 
����ش���ع���ادة ع��ل��ي ���ش��ي��ف ال���ن���دا����ص عن 
اأوجه تعامل الدائرة يف حالة تاأخر 
امل�شتحقة  املالية  ال��دف��ع��ات  ���ش��رف 
وت�شرر املواطن من اجناز م�شكنه 
ال�شامل  املوظف  لفكرة  مع طرحه 
ع���ل���ى كافة  ال�������رد  ع���ل���ى  وال�����ق�����ادر 
ا�شتف�شاره  بجانب  ال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
القر�ص  م�����ش��اع��ف��ة  ام��ك��ان��ي��ة  ع���ن 
ودعا  الع�شو �شعادة الدكتور حميد 
يف  ال�شتعجال  يف  ال��زع��اب��ي  جا�شم 
امل�شاكن  اأ���ش��ح��اب  ب��ط��ل��ب��ات  ال��ب��ت 
اإحلل  اأو  اإىل �شيانة  التي بحاجة 
و�شياغة ت�شريعات ت�شمن ح�شول 
املراأة  املتزوجة و كذلك  امل��راأة غري 
امل��ط��ل��ق��ة غ���ري ح��ا���ش��ن��ة والأرم���ل���ة 
واأكد  م�شكن  على  احلا�شنة  غ��ري 
على احت�شاب �شايف الراتب كمعيار 
ال�شنوات  ع��دد  مرونة  مع  للمنحة 
مع  للقرو�ص   25 اىل  ت�شل  التي 
تقدمي م�شكن للزوجة الثانية اأ�شوة 
�شعادة  ال��ع�����ش��وة  و���ش��األ��ت  ب�����الأوىل 
اإجراءات  عن  املهريي  علي  فاطمة 
ال�شت  ال��ف��ئ��ات  اإي�����لء  ال���دائ���رة يف 
امل�شاكن  م��ن  للرعاية  وامل�شتحقة 
ال��ت��ي وج���ه ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ومنح 
لديهم  الذين  للمتزوجني  الأولية 
اأولد اأو منح املطلقة والأرملة ممن 

لديهم اأولد الأولوية
وا�شتف�شرت الع�شوة �شعادة �شريفه 
الدائرة  تعامل  عن  املازمي  مو�شى 
مع طلبات ال�شيانة املقدمة خا�شة 
طلبات   ه��ي  حاليا  بها  امل��ع��م��ول  اإن 
ال����دائ����رة  ت���ق���دم���ه  وم�����ا   2016
واأهمية  اأول����وي����ة  م���ن  ل��ل��م��ع��اق��ني 
الع��ف��اء م��ن ���ش��رط ال����زواج ودعت 
للتن�شيق مع دائرة التخطيط ب�شاأن 
تخ�شي�ص الأر���ص واملنحة يف وقت 
مل  التي  امل�شاكن  �شحب  م��ع  واح��د 
الع�شو  وطالب  اأ�شحابها  يقطنها 
�شعادة حممد حمد الزعابي باإيجاد 
مع�شلة  حل���ل  ال��ك��ف��ي��ل��ة  الآل����ي����ات 
امل�شمولني  امل��واط��ن��ني  مت��ك��ن  ع���دم 

بناء على عدد اأف��راد الأ�شرة ودعت 
عقاريني  م��ط��وري��ن  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
امل�����ش��اك��ن احلكومية  ه��ي��اك��ل  ل��ب��ن��اء 
با�شتكمال  ال�شغال  دائ��رة  وتتوىل 
�شراء  ع���ق���ود  خ�����لل  م����ن  ال���ب���ن���اء 
جماعيه ملواد البناء واقرتح �شعادة 
الع�شو حممد علي احلمادي على 
ال�شكنية  املنحة  باأن ت�شمل  الدائرة 
ال���ذي���ن لي�ص  امل�����ش��اري��ع  اأ����ش���ح���اب 
معيار  تطبيق  دون  وظيفة  لديهم 
ت�شجيعاً  ل��ه��م  ال�����ش��ه��ري  ال���دخ���ل 
باللتحاق  احل����ك����وم����ة  مل���وظ���ف���ي 
بالقطاع اخلا�ص وتاأ�شي�ص اأعمالهم 
للدائرة  ممثل  وج���ود  اإىل  وي��دع��و 
مع  الأرا����ش���ي  تخ�شي�ص  جل��ن��ة  يف 
تعديل معايري احل�شول على املنحة 
بحيث تكون بطريقة مبتكرة ولي�ص 
الدخل  ح�����ش��ب  ت��ق��ل��ي��دي��ة  ط��ري��ق��ة 
طالب ب�شمول قرار املنحة ال�شكنية 
المارة  يف  احل��رة  املناطق  ملوظفي 
ي��ن��ط��ب��ق عليها  ال��ت��ي ل  واجل���ه���ات 
ال���ق���رار وط���ال���ب ب��ت��ط��ب��ي��ق من���وذج 
على  للح�شول  ال���واح���دة  ال��ن��اف��ذة 
ال�شكنية  واملنحة  ال�شكنية  الأر���ص 
و�شاألت  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  ت�����ش��ه��ي��ًل 
�شعادة الع�شوة عائ�شة بوخاطر عن 
الآلية املتبعة للموافقة على طلبات 
لوحظ  ح��ي��ث  ال���ش��ك��ان  م�شتحقي 
التي  املنح  طلبات  و  القوائم  تاأخر 
طلبات  ه��ي  ح��ال��ي��ا   معها  يتعامل  
2016 واآلية  التعامل مع املكاتب 
الهند�شية و�شركات املقاولت والتي 
ا�شناد  التعاقد معها يف م�شروع  مت 
تكون  اأو  باملعايري  تلتزم  ل  وال��ت��ي 
�شكاوى  وت����رد  م��لح��ظ��ات  ع��ل��ي��ه��ا 
امل�شتفيدين  املواطنني  من  ب�شاأنها 
ا���ش��ن��اد وم�����اذا ب�شاأن  م���ن م�����ش��روع 
ط��ل��ب��ات ك��ب��ار ال�����ش��ن وط���رح �شعادة 
الع�شو علي �شعيد بن �شرارة عددا 
لعدد  املو�شوعات حول طلبات  من 
من مواطني الإمارة وحاجتهم اإىل 
رد  وتدخل من دائرة الإ�شكان و�شاأل 
ال��دك��ت��ور �شاهني  ال��ع�����ش��و  ���ش��ع��ادة 
املازمي عن دور الدائرة يف مراقبة 
الت�شييد  اأثناء  احلكومية  امل�شاكن 
املواطنني  روات������ب  مل����راع����اة  ودع�����ا 
ال���ت���ي ت���زي���د ع���ن 25 األ�����ف دره���م 
فئة  يف  وق��ب��ول��ه��م  ب�شيط  ب��ه��ام�����ص 
املنحة بجانب الوقوف على الدفعة 
والتي  ال��ق��رو���ص  م��ن  الت�شغيلية 
وطرح  امل��ق��ر���ص  امل�����ش��رف  يطلبها 
�شعادة الع�شو عبداهلل مراد مريزا 
يف   ال��دائ��رة  ت�شريح  عن  ا�شتف�شارا 
والتي  للمجل�ص  ال�شابقة  اجلل�شة 
باأنها    2016 ع����ام  م���ن  ع���ق���دت 
���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى الن��ت��ه��اء م���ن كافة 
ق����وائ����م امل���ت���ق���دم���ني ل���لإ����ش���ك���ان يف 
اإم��ارة ال�شارقة خلل عامني ، فما 
الوفاء  دون  ح��ال��ت  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��اب 

بهذا اللتزام
املهند�ص  ال���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة  وق����دم 
خليفه م�شبح الطنيجي ومعاونيه 
والع�شوات  للأع�شاء  وافيا  �شرحا 
ع�������ن اخ����ت���������ش����ا�����ش����ات ال�������دائ�������رة 
واأدواره������ا وت��وا���ش��ل��ه��ا م��ع اجلهات 

كقر�ص وذلك لتمكني �شريحة من 
على  ال��ق��ادري��ن  ال�شباب  امل��واط��ن��ني 
بناء م�شاكنهم بحيث ل يفقد حقه 

يف القر�ص.
ب��ع��ده��ا ت��داخ��ل ط��ال��ب��ي ال��ك��ل��م��ة يف 
ط���رح م��داخ��لت��ه��م و���ش��األ الع�شو 
اإمكانية  عن  الكعبي  �شهيل  �شعادة 
توجه دائ���رة الإ���ش��ك��ان م��ع اجلهات 
لو�شع منظومة متكن  ال�شلة  ذات 
امل��واط��ن��ني م��ن حم����دودي الدخل 
حكومي  م�شكن  ببناء  النتفاع  من 
جديد يف حالة مرور �شنوات طويلة 
يعرتيه  وم��ا  الأول  م�شكنهم  على 

من تهالك
�شعيد  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  الع�شو  ودع���ا 
ل��ت��وف��ري م��ن��ف��ذ مل�شرف  اجل��زي��ع��ي 
الدائرة  الإ�شلمي مبقر  الم��ارات 
ك����ون����ه امل���ع���ن���ي ب���ت���م���وي���ل ق���رو����ص 
الع�شو  ���ش��ع��ادة  واق����رتح  الإ���ش��ك��ان 
باأن  الدائرة  على  احلمادي  حممد 
اأ�شحاب  ال�شكنية  امل��ن��ح��ة  ت�شمل 
امل�شاريع الذين لي�ص لديهم وظيفة 
دون تطبيق معيار الدخل ال�شهري 
مل��وظ��ف��ي احلكومة  ت�����ش��ج��ي��ع��اً  ل��ه��م 
ب����الل����ت����ح����اق ب���ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص 
وتاأ�شي�ص اأعمالهم ويدعو اإىل وجود 
تخ�شي�ص  جلنة  يف  للدائرة  ممثل 
معايري  ت���ع���دي���ل  م����ع  الأرا�������ش������ي 
تكون  بحيث  املنحة  على  احل�شول 
ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة ول��ي�����ص طريقة 
وا�شتف�شر  ال��دخ��ل  ح�شب  تقليدية 
�شعادة طالب البلي الظهوري ب�شاأن 
غري  من  املتزوجة  املواطنة  اأحقية 
احل�����ش��ول على م�شكن  م��واط��ن يف 
ح��ك��وم��ي و���ش��ب��ب وق�����وف ال���دائ���رة 
ع��ل��ى اأم�����لك ال�����زوج الأج���ن���ب���ي يف 
املواطنات  اأبناء  اأحقية  وعن  وطنه 
م�شكن  على  للح�شول  ال��ت��ق��دم  يف 
ويدعو اإىل اإيجاد حل يف عدم منح 
ع��ل��ي��ه��م قرو�ص  امل���واط���ن���ني مم���ن 

�شابقة قر�ص الإ�شكان
ال���دك���ت���ور عبداهلل  ���ش��ع��ادة  اق�����رتح 
ال����درم����ك����ي م���ق���رتح���ا ل���ل���ن���ظ���ر يف 
املتقاعدين  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن   ح�����ش��ر 
المارة  مواطني  من  واملقرت�شني 
من برنامج زايد لل�شكان وامكانية 
ت�شهيل  يف  والنظر   . عنهم  ال�شداد 
القر�ص ال�شكاين ملواطني المارة 
مم���ن ي��ع��م��ل��ون يف ام������ارات اخ���رى 
 ٤٠٠ و  كقر�ص  ال��ف   ٤٠٠ مبنحهم 
رواتبهم  ت��زي��د  مم��ن  كمنحه  ال���ف 

عن �شقف ٢٥ الف درهم
�شاأل �شعادة الع�شو حممد عبداهلل 
ب���ن ���ش��م��ي��ل ع����ن  م���وق���ف ال���دائ���رة 
المارة  ملواليد  م�شكن  توفري  من 
الإم���ارة  خ���ارج  قيد  مم��ن يحملون 
�شيخه  بن جويعد  الع�شوة  �شعادة 
�شاألت عن �شبب توقف الدائرة عن 
ت��ق��دمي م��ن��ح اإ���ش��ك��ان��ي��ة مل���ن جتاوز 
فرتة البناء اأكرث من خم�ص �شنوات 
واإم��ك��ان��ي��ة ال�����ش��م��اح ب�����ش��رف منحة 
بناء اأو �شيانة اإذا كان مالك امل�شكن 
حنان  ����ش���ع���ادة  و����ش���األ���ت  الأب  ه���و 
عن  املجل�ص  رئي�ص  نائب  اجل��روان 
القر�ص  قيمة  رف��ع  اإمكانية  م��دى 

ال�شكن  لتاأمني  الأخ��رى  ال�شكانية 
للمواطنني.

ال�شتف�شارات  ك��اف��ة  ع��ن  وحت���دث   
وع�شوات  اأع�����ش��اء  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
امل���ب���ادرات  اإىل  م��ت��ط��رق��ا  امل��ج��ل�����ص 
اخلدمات  و  ال��دائ��رة  قدمتها  التي 
امل��ت��ك��ام��ل��ة و اخلطة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وبني  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  الإ�شكانية 
وم���ع���اون���ي���ه م���ن خ����لل الج���اب���ات 
العديد من  الدائرة قدمت  اأن  اإىل 
تطوير  يف  �شاهمت  التي  امل��ب��ادرات 
للمتعاملني  جديدة  خدمات  وبناء 
الحتياجات  م����ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب����ا 
ومنها  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  الإ�شكانية 
وامل�شكن  واإدام������ة  ���ش��ك��ن  م���ب���ادرات 
امل�شغر بجانب ذكر اآليات ا�شتحقاق 
واملنح  ال��ق��رو���ص  و���ش��روط  امل�شكن 
املخت�شة  واللجان  الإدارات  وقيام 
ب����دور متكامل  ب��ال��ع��م��ل  ب���ال���دائ���رة 
واملواطنني  املجتمع  مع  للتوا�شل 
يف بيان مدى ا�شتحقاقهم للم�شكن 
والجراءات اللزمة وقدم خلطط 
وفئة  امل��ن��ح  لفئة  الطلبات  تر�شيح 

القرو�ص .
هو  امل�������ش���ك���ن،،  اأن  اإىل  واأ�������ش������اروا 
الأ�شرة  الأ�شا�ص ل�شتقرار  الركيزة 
اأوىل  وقد  املجتمع.  واطمئنانها يف 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي _ 
الأمر  ه���ذا   _ ورع����اه  اهلل  حفظه 
بالغ الأهمية، حيث جاء يف مقدمة 
الأول������وي������ات ال���ت���ي ي���ح���ر����ص على 
حت��ق��ي��ق��ه��ا م���ن اأج����ل ت��وف��ري حياة 
اآمنة ر�شية م�شتقرة. وجتلى ذلك 
ال�شخ�شية  ويقينا يف متابعته  حقا 
وامل�����ش��ت��م��رة ل���ه���ذا امل���و����ش���وع. لقد 
يف  اإن�شائها  منذ  ال��دائ��رة  حر�شت 
عام 2010 على تنفيذ لتوجيهات 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ���ش��اح��ب 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 

الأعلى حاكم ال�شارقة .
وعن مبادرات دائرة الإ�شكان اأفادت 

باأنها متثلت يف:
) كتيب امل�شكن املرن ( : الذي يقدم 
ت�شاميم خمتارة منخف�شة الكلفة، 

وقابلة للتو�شعة امل�شتقبلية .
 :  ) امل�����ش��غ��رة  ال�شكنية  ال���وح���دة   (
بالن�شبة  وف��اع��ل  اآن��ي��ا  ومتثل ح��ًل 
والتي  ال��ت��ك��وي��ن  ح��دي��ث��ة  ل��لأ���ش��ر 
ت��ن��ت��ظ��ر دوره�����ا يف احل�����ش��ول على 
باإن�شاء  وذل��ك  ال�شكنية،  امل�شاعدة 
املتي�شر  وف���ق   _ م�����ش��غ��رة  وح����دة 
وحلني  اأوىل  ك��م��رح��ل��ة   ، ل���دي���ه_ 
لإن�شاء  ال�شكنية  امل�شاعدة  ���ش��دور 

امل�شكن احلكومي
املواطن  تعريف  يتم   :  ) اإدام�����ة   (
امل�شكن  من خللها بكيفية �شيانة 
الوجه  على  ب��ه  للنتفاع  واإدام��ت��ه 

الأكمل ولأطول مدة
ا�شرتاتيجية  م�����ع  وان�������ش���ج���ام���ا 
الإلكرتوين  التحول  يف  احلكومة 
اجلمهور  اىل  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
ب�شكل  واملتعاملني معها  ب�شكل عام 
ت��وف��ري خدمة  ي�شمن  خ��ا���ص مب��ا 

متطورة وفعالة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

غ���ب���ا����ص رئي�ص  ���ش��ق��ر  م���ع���ايل  ب���ح���ث 
خلل   - الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي - م���ع م��ع��ايل النعم 
يف  امل�شت�شارين  جمل�ص  رئي�ص  م��ي��ارة 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة، ورئي�ص  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
وال�شورى  ال�����ش��ي��وخ  جم��ال�����ص  راب��ط��ة 
اإفريقيا والعامل  واملجال�ص املماثلة يف 

التعاون  اأوج����ه  ت��ع��زي��ز  �شبل  ال��ع��رب��ي، 
الثنائية  العلقات  عمق  على  ،موؤكدا 
بني  جتمع  ال��ت��ي  املتميزة  التاريخية 
املغربية  وامل���م���ل���ك���ة  الم���������ارات  دول������ة 
من  العديد  يف  وتعاونهما   ، ال�شقيقة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  امل��ج��الت، وح��ر���ص 
يف  وتطويرها  ال��ع��لق��ات  تعزيز  على 
خمتلف القطاعات احليوية وفق روؤية 
يخدم  مب��ا  امل�شتقبل  اآف���اق  ت�شت�شرف 

م�شلحة  يخدم  مبا  البلدين  م�شالح 
البلدين وال�شعبني  ال�شقيقني .  

جمل�ص  رئ�����ي�����������ص  م������ع������ايل  وج�����������دد 
مل���ع���ايل �شقر  ال����دع����وة  امل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
غبا�ص حل�شور املوؤمتر القادم لرابطة 
واملجال�ص  وال�شورى  ال�شيوخ  جمال�ص 
العربي  وال��ع��امل  افريقيا  يف  املماثلة 
املزمع عقدة يف مدينة الرباط باململكة 
املغربية يف مطلع �شهر مار�ص املقبل. 

وتناول الت�شال بحث التعاون الثنائي 
التوا�شل  تعزيز  اأهمية  على  والتاأكيد 
الق�شايا  خم��ت��ل��ف  ح��ي��ال  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
على  والتفاق  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
وتبادل  برملانية،  �شداقة  جلنة  اإن�شاء 
التن�شيق  وتعزيز  واخل��ربات  الزيارات 
امل�شاركات  يف  ال����ربمل����اين  وال���ت�������ش���اور 
الربملانية، مبا ي�شهم يف تعزيز علقات 
التعاون الثنائية القائمة بني البلدين 

يف خمتلف املجالت.
اأع��رب معايل �شقر غبا�ص عن     كما 
موؤمتر  حل�����ش��ور  ل���ل���دع���وة  اع����ت����زازه 
وال�شورى،  ال�����ش��ي��وخ  جم��ال�����ص  راب��ط��ة 
يف  الربملانات  دور  اأهمية  على  م��وؤك��دا 
ت��ق��وي��ة وت��ع��زي��ز رواب����ط ال��ت��ع��اون بني 
جميع  يف  والفريقية  العربية  ال��دول 
والت�شاور  التن�شيق  واأهمية  امل��ج��الت 
امل�شالح  ع���ن  ال���دف���اع  اأ���ش��ا���ش��ه  ي��ك��ون 

العربية  للدول  امل�شرتكة  والتطلعات 
ج�شر  دور  ل��ع��ب  وك����ذا  والإف���ري���ق���ي���ة، 
وتقوية  امل��ن��ط��ق��ت��ني،  ب���ني  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
علقات التعاون وال�شراكة يف خمتلف 

املجالت.
دعوة  غبا�ص  �شقر  م��ع��ايل  ق��دم  فيما 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  م���ع���ايل  ايل  ر���ش��م��ي��ة 
املغربية لزيارة  اململكة  امل�شت�شارين يف 
دولة المارات.  تهدف رابطة جمال�ص 

املماثلة  واملجال�ص  وال�شورى  ال�شيوخ 
يف اإفريقيا والعامل العربي اىل دعم 

وتقوية  الربملانية  الثنائية  العلقات 
ال�����ش��ع��وب يف خمتلف  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
واحلوار  ال��ل��ق��اءات  وتعزيز  امل��ج��الت، 
ب����ني جم���ال�������ص ال�������ش���ي���وخ وال�������ش���ورى 

العمل  �شبيل  يف  امل��م��اث��ل��ة  وامل��ج��ال�����ص 
التعاون  وتن�شيق  امل�����ش��رتك،  ال��ف��ع��ال 
وت����ب����ادل اخل�������ربات، وت��ن�����ش��ي��ق جهود 
واملجال�ص  وال�شورى  ال�شيوخ  جمال�ص 
واملنظمات  امل�����وؤمت�����رات  يف  امل���م���اث���ل���ة 

الإقليمية والدولية.  

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اأه��دى 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  ل�������وزارة  ال���ت���اب���ع 
مكتبة  اإىل  اإ����ش���دارات���ه  جم��م��وع��ة 
الإ���ش��ك��ن��دري��ة يف ج��م��ه��وري��ة م�شر 
العربية، وتاأتي هذ املبادرة تر�شيخاً 
جمال  يف  ال�شرتاتيجية  لل�شراكة 
ال�شقيقني،  البلدين  ب��ني  الثقافة 
واملكتبة  الأر����ش���ي���ف  م���ن  واإمي�����ان�����اً 
الوطنية باأن تاريخ الإمارات املوثق 
الريادية يف  الإم��ارات  يقدم جتربة 
والزدهار  والنمو  والبناء  ال��وح��دة 
الإم�������ارات  ب���ت���اري���خ  امل��ه��ت��م��ني  اإىل 

املجيد وتراثها العريق.
�شعادة  ق����ال  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وح�����ول 
عام  مدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد 
الأر�شيف واملكتبة الوطنية بالإنابة: 
يحر�ص الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
على تقدمي التاريخ الدقيق واملوثق 
لدولة الإمارات العربية املتحدة اإىل 
لكي  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال�شعوب 
الإمارات  دولة  ت�شتفيد من جتربة 

الدولة  ب��ن��اء  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
-باإذن  له  املغفور  بجهود  ونهو�شها 
زايد  ال�شيخ  والباين  املوؤ�ش�ص  اهلل- 
بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه الآباء 
املوؤ�ش�شني، والزده��ار الذي �شهدته 

بجهود القيادة الر�شيدة وروؤاها.
واأ�شاف: وملا كان الأر�شيف واملكتبة 
الإ�شكندرية  وم��ك��ت��ب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ي��ل��ت��ق��ي��ان ب��و���ش��ف��ه��م��ا ل��ي�����ش��ا جمرد 
فح�شب،  ال��ك��ت��ب  حل��ف��ظ  وع���اءي���ن 
ول���ك���ن���ه���م���ا �����ش����رح����ان ل��ل��ت��م��ي��ز يف 

واإنتاج  وال��ث��ق��اف��ة،  ال��ف��ك��ر  ���ش��ن��اع��ة 
حري�شون  فاإننا  ون�شرها؛  املعرفة 
الأر�شيف  اإ���ش��دارات  تكون  اأن  على 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ت��اح��ة ل����رواد 
باحثني  م��ن:  الإ���ش��ك��ن��دري��ة  مكتبة 

ومفكرين، واأكادمييني وطلبة.
مكتبة  تقدمه  مب��ا  �شعادته  واأ���ش��اد 
ثقايف  اإ���ش��ع��اع  كمركز  الإ���ش��ك��ن��دري��ة 

يهتم باحل�شارة واملعرفة والرتاث؛ 
الأر�شيف  اإ���ش��دارات  اأن  اإىل  م�شرياً 
وامل���ك���ت���ب���ة ال���وط���ن���ي���ة ����ش���وف متثل 
تكمل  لأنها  املكتبة  ملقتنيات  اإ�شافة 
�شل�شلة حمتوياتها من الكتب التي 
تبحث يف تاريخ وتراث باقي الدول 
العربية، ولأنها متثل مرجعاً مهماً 
دولة  ب��ت��اري��خ  واملهتمني  للباحثني 

الإم��ارات العربية املتحدة ومنطقة 
وتراثهما،  العربية  اجل��زي��رة  �شبه 
بعلوم  اأي�شاً  ُتعنى  اأنها  اإىل  اإ�شافة 
الأر�شفة والتوثيق، واأكد اأن جتربة 
م��ك��ت��ب��ة الإ���ش��ك��ن��دري��ة ���ش��وف تكون 
الوطنية  واملكتبة  للأر�شيف  مهمة 
ال��ت��ي ت�شهد جمع  امل��رح��ل��ة  يف ه��ذه 
الأر�شيف  م����ع  ال���وط���ن���ي���ة  امل��ك��ت��ب��ة 

الوطني حتت مظلة واحدة.
الأر�شيف  اإ������ش�����دارات  اأن  وي���ذك���ر 
ت�شمل:  متنوعة  الوطنية  واملكتبة 
املو�شوعات، وكتب التاريخ والرتاث، 
التي  ال�����ش��ف��اه��ي  ال���ت���اري���خ  وك���ت���ب 
الذين  اأول���ئ���ك  ذك���ري���ات  ت��ت�����ش��م��ن 
عا�شوا مرحلة ما قبل قيام الدولة، 
ومرحلة قيام الحتاد، وكانت لديهم 

ذكرياتهم، ومنها الكتب التي توثق 
خّلد  الذين  والعظماء  القادة  �شري 
وجهودهم  ب�����ش��م��ات��ه��م  ال����ت����اري����خ 
يف ال��ت��ط��وي��ر وال��ب��ن��اء، اإ���ش��اف��ة اإىل 
الكتب التي تركز يف علوم الأر�شفة 

والتوثيق ... وغريها. 
 ه��ذا وق��د ب���ادر الأر���ش��ي��ف واملكتبة 
اإ�����ش����دارات����ه  ن�����ش��ر  اإىل  ال���وط���ن���ي���ة 

ورق���ي���اً واإل���ك���رتون���ي���اً، واأث������رى بها 
داخل  وامل��ع��ارف  العلوم  مراكز  اأه��م 
الإمارات وخارجها، وقد لقت هذه 
الإ�شدارات الهتمام والإ�شادة، لأن 
موّثقة  تت�شمنها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
الفوتوغرافية  بال�شور  وم��دّع��م��ة 
ال������ت������اري������خ������ي������ة، وب�������اخل�������رائ�������ط 

والإح�شاءات املهمة.    

•• دبي-وام: 

الثاين  املركز  دب��ي  جمارك  ح�شدت 
 91.8 وبن�شبة  املتعاملني  ل�شعادة 
�شعادة  درا�����ش����ات  ن��ت��ائ��ج  وف����ق   %
 ،2021 دب����ي  ح��ك��وم��ة  م��ت��ع��ام��ل��ي 
التي ا�شتعر�شها برنامج دبي للتميز 
العامة  ل��لأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع  احل��ك��وم��ي 

للمجل�ص التنفيذي لإمارة دبي.
واأكد �شعادة �شلطان اأحمد بن �شليم 
الرئي�ص  الإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دبي 
املوانئ  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ص  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن  واجل�����م�����ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل������رة 
جمارك دبي ت�شري قدماً على طريق 
ال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي حيث 
�شمن  النخبة  جائزة  ال��دائ��رة  نالت 
الأخ���رية  التقييمية  ال����دورة  ن��ت��ائ��ج 
احلكومي  ل��ل��ت��م��ي��ز  دب����ي  ل���ربن���ام���ج 
تفوقها  ا�شتمرارية  ال��دائ��رة  وت��وؤك��د 
�شعادة  يف  متقدماً  مركزاً  بتحقيقها 

م��ت��ع��ام��ل��ي ح��ك��وم��ة دب����ي ع���ن العام 
اأن موؤ�ش�شة املوانئ  2021.. موؤكداً 
واجلمارك واملنطقة احلرة واجلهات 
ال���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا ت���ع���م���ل وف�����ق خطط 
مدرو�شة لرت�شيخ مكانة دبي وجهة 
ل��لق��ت�����ش��اد وال��ب��ي��ئ��ة الأمثل  ع��امل��ي��ة 
ممار�شة  يف  والأف�شل  للم�شتثمرين 
ال�شمو  روؤي���ة �شاحب  الأع��م��ال وف��ق 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 
ال���وزراء حاكم دبي" رع��اه اهلل" باأن 
تكون دبي عا�شمة القت�شاد الأوىل 
يف ال���ع���امل. وو���ش��ع��ت ج���م���ارك دبي 
2020 خطة حت�شني  ال��ع��ام  خ��لل 
املبادرات  من  العديد  �شملت  �شاملة 
نتائج  جميع  متابعة  اآل��ي��ة  وتطوير 
واملت�شوق  املتعاملني  �شعادة  درا�شات 
ال�����ش��ري ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي من 
الذي  متخ�ش�ص  عمل  فريق  خ��لل 
النتائج  لتلك  �شامل  حتليل  اأج���رى 
وقابلة  واقعية  م�شتهدفات  وو���ش��ع 
للتحقيق يتم مراجعتها ب�شكل دوري 
انطلقاً من توجيهات فريق القيادة 
يف الدائرة. و�شملت خطة التح�شني 
ا�شتمرارية عقد مقارنات للخدمات 
مع  املتعاملني  وجت��رب��ة  اجل��م��رك��ي��ة 
اجلمركية،  واملراكز  الإدارات  اأف�شل 
واإع�����������ادة ه��ي��ك��ل��ة م����راك����ز خ���دم���ات 
ت��وج��ي��ه��ات مركز  امل��ت��ع��ام��ل��ني وف����ق 
باخلدمة  ل���لرت���ق���اء  دب�����ي  من������وذج 

التميز  من  م�شبوقة  غري  مل�شتويات 
وبرامج  دورات  عقد  ا�شتمرارية  مع 
الأمامي  ال�����ش��ف  مل��وظ��ف��ي  ت��دري��ب��ي��ة 
على مهارات تقدمي اخلدمة املميزة 
كما مت تعهيد خدمات مركز الت�شال 
فقد  اأي�شا  التجارية  دبي  بوابة  اإىل 
مت تطوير خطة الت�شال والتوا�شل 
املتعاملني  مع  امل�شتويات  كافة  على 
امل�شتقبلية.  ت��وق��ع��ات��ه��م  ودرا�����ش����ة 

ت��وج��ي��ه��ات حكومة  م���ن  وان���ط���لق���ا 
دبي التحفيزية والتي اأ�شهمت ب�شكل 
املرتتبة  الآث����ار  تخفيف  يف  رئي�شي 
جمارك  نفذت  ك��ورون��ا  جائحة  على 
دب���ي ح��زم��ة م��ن امل���ب���ادرات الداعمة 
الغرامات  اإل���غ���اء  وم��ن��ه��ا  ل��لأع��م��ال 
امل����رتت����ب����ة ع���ل���ى ت�����اأخ�����ري جت���دي���د/ 
اجلمركي  امل��خ��ل�����ص  ب��ط��اق��ة  اإل���غ���اء 
قيمة  يف  تخفي�ص  على  واحل�����ش��ول 
اجلمركية  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  ال����غ����رام����ات 
بن�شبة %80 وغريها من املبادرات 
الأخ�������رى ال���ت���ي ���ش��رع��ت م���ن ع���ودة 
ومن  ال��ت��ج��اري.  للقطاع  الن��ت��ع��ا���ص 
ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة اأح��م��د حمبوب 
دبي  ال��ع��ام جل��م��ارك  امل��دي��ر  م�شبح 
املوانئ  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص 

واجل�����م�����ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل������رة اأن 
ح�����ش��ول ج���م���ارك دب����ي ع��ل��ى املركز 
موؤ�شر  % يف   91.8 ون�شبة  الثاين 
التزامها  يعك�ص  املتعاملني  ���ش��ع��ادة 
املتعاملني  ����ش���ع���ادة  م���ي���ث���اق  ب���ب���ن���ود 
ثقافة  الب����ت����ك����ار  ج���ع���ل  وجن���اح���ه���ا 
للتطوير  اأ�شا�شية  وركيزة  موؤ�ش�شية 
جمركية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  امل�شتمر 

ذكية عاملية امل�شتوى حتظى با�شادات 
وا�شعة من منظمة اجلمارك العاملية 
و ال��ه��ي��ئ��ات اجل��م��رك��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة..

م�شرياً اإىل اأن ال�شتثمار يف التقنيات 
املتطورة دفع نحو ت�شهيل الجراءات 
الكلفة حيث  العملء و خف�ص  على 
املعاملة  اجن����از  امل��ت��ع��ام��ل  ي�شتطيع 
اأي  يف  و  م��ك��ان  اأي  م���ن  اجل��م��رك��ي��ة 

وق��ت ع��رب اأن��ظ��م��ة ال��دائ��رة املحدثة 
اجلمركية  املعاملت  ن�شبة  و�شجلت 
امل��ن��ج��زة ع��رب ه��ذه الأن��ظ��م��ة 99.6 
بعدد  و   2021 ال���ع���ام  خ����لل   %
23.97 مليون معاملة من اإجمايل 
24 مليون معاملة مت اإجنازها العام 
يف  بامل�شاركة  العملء  مهنئا  املا�شي 

حتقيق هذا الإجناز.

تلقى دعوة للم�ساركة يف موؤمتر جمال�ض ال�سيوخ واملجال�ض املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي

�شقر غبا�ص يبحث هاتفيًا مع رئي�ص جمل�ص �مل�شت�شارين يف 
�ململكة �ملغربية تعزيز �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين

تر�سيخًا للتعاون والتكامل الثقايف 

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية يهدي مكتبة �لإ�شكندرية �إ�شد�ر�ته �لتي توثق تاريخ �لإمار�ت وتر�ثها

جمارك دبي جتدد �لتز�مها بتحقيق �شعادة �ملتعاملني

•• ال�صارقة- الفجر: 

الثامن  يف  تون�ص،  يف  رحاله  ال�شابعة  دورت��ه  يف  الثقايف  للتكرمي  ال�شارقة  ملتقى  يحط 
اأربعة  لتكرمي  العربية  ال��دول  من  ع��دد  يف  ج��ولت  بعد  احل��ايل،  ال�شهر  من  والع�شرين 
اأدباء تون�شيني، وهم: ال�شاعر املن�شف املزغّني، والكاتب ب�شري بن �شلمة، والأديب ر�شيد 
ال��ذوادي، والأدي��ب حممد خرّيف، حيث ياأتي امللتقى حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

اهلل،  حفظه  ال�شارقة  حاكم  العلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ويهدف اإىل تكرمي ال�شخ�شيات العربية التي اأ�شهمت يف خدمة الثقافة العربية املعا�شرة، 
اإمياناً من �شموه باأهمية دعم املثقفني العرب. وقال �شعادة عبد اهلل العوي�ص رئي�ص دائرة 
الثقافة يف ال�شارقة، حول الدورة ال�شابعة من امللتقى: "ي�شتمر ملتقى ال�شارقة للتكرمي 
الثقايف يف تكرمي القامات الثقافية التي اأثرت ال�شاحة الأدبية العربية بنتاج اإبداعي كبري، 
وها هو اليوم ُينظم يف تون�ص البلد العربي ال�شقيق للحتفاء باأربعة من مثقفيه الكبار، 

وللتاأكيد على التعاون الثقايف املثمر بني تون�ص وال�شارقة، واملتمثل يف كثري من املجالت 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حر�ص  عن  امللتقى  "ويعرّب  قائًل:  العوي�ص  واأ�شاف  الثقافية". 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى للحتاد حاكم ال�شارقة، حفظه 
اهلل، باأهمية دعم املثقفني العرب الذين �شاهموا يف بناء امل�شهد الثقايف العربي، واأ�شاف 
اإليه التكرمي هو التثمني  اأب��رز ما يهدف  اإىل املكتبة العربية، ولعل من  نتاجهم الأدب��ي 

والعرتاف بالعطاء الفكري الذي ُبني على مدى �شنوات من العطاء".

ملتقى �ل�شارقة للتكرمي �لثقايف يحتفي ب� ٤ �أدباء من 
تون�ص 28 �ل�شهر �حلايل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24 يناير 2022 العدد 13450

Date 24/ 1/ 2022  Issue No : 13450
Sharjah Federal Court of Appeal

Case management office
Notification by Publication in both (Arabic / English)

The Appeallee must attend before Case management office
In the Appeal No. 2202/2021

At the request of the appellant, Musandum International General Trading 
Co LLC - represented by its Manager/ Hargas Dougal
The Appeallee: Sam Rajesh - Indian national - in his personal capacity 
and in his capacity as a manager of the first defendant and guarantor and 
sponsor of the claimed debt. You are required to attend before the Case 
Management Office No. (1) at the Sharjah Court of Appeal - in person 
or through an authorized agent, and submit a reply memo to the case, 
attached to it all documents, on Thursday 27/01/2022 in the above-
mentioned case No - as an Appeallee.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 24/ 1/ 2022  Issue No : 13450
Sharjah Federal Court of Appeal

Case management office
Notification by Publication in both (Arabic / English)

The Appeallee must attend before Case management office
in the Appeal No. 2202/2021

At the request of the appellant, Musandum International General Trading 
Co LLC - represented by its Manager/ Hargas Dougal
The Appeallee: Mohammad Reza Mohammad Haji Jokar - Iranian 
national - in his personal capacity and in his capacity as a manager of the 
first defendant and guarantor and sponsor of the claimed debt.
You are required to attend before the Case Management Office No. (1) 
at the Sharjah Court of Appeal in person or through an authorized agent, 
and submit a reply memo to the case, attached to it all documents, on 
Thursday 27/01/2022 in the above-mentioned case No - as an Appeallee.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   

فقد الآتي ا�صماوؤهم �صهادات ا�صهم �صادرة من ال�صركة 
العاملية القاب�صة "ا�صماك" بعدد 1200 �صهما

 لكل واحد منهم وهم :
ASMAK1729691 علي �صامل بجري �صامل العامري

ASMAK1729692  هديه احمد عبداهلل
ASMAK1729693  صاره علي �صامل بجري �صامل العامري�

ASMAK1729694  صيخه علي �صامل بجري �صامل العامري�
ASMAK1729695  صامل علي �صامل بجري �صامل العامري�
ASMAK1729696  خلود علي �صامل بجري �صامل العامري

ممن يجدها عليه الإت�صال 
بتليفون رقم 0506412682 

فقدان �صهادات ا�صهم 
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العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابراج الغد للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1178472 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شعيد حممد علي حممد النعيمي  %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد عائ�ص عجب ال عي�شى احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
خلياطة  ال�ش�����ادة/جاريه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتطريز امللب�ص الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2981348 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل ابراهيم كمال جابر احلمادي  %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد حمد حممد خلفان املزروعي

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

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

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ال�شراب ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2491290 
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية ال�شراب ذ.م.م
AL SARAB PHARMACY L.L.C

اإىل/ ال�شراب فارما نيوتر�شن ذ.م.م
  AL SARAB PHARMA NUTRITION L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املعدات والجهزة الطبية - بالتجزئة  ٤77٢٠1٥
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الدوات الريا�شية - بالتجزئة  ٤763٠٠3

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع م�شتح�شرات التجميل - بالتجزئة  ٤77٢٠٠8
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املكملت الغذائية – بالتجزئة  ٤7٢1٠16

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املواد الغذائية الع�شوية - بالتجزئة  ٤7٢1٠3٤
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  ٤7٢1٠3٢

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع امل�شتح�شرات ال�شيدلنية غري الدوائية - بالتجزئة ٤77٢٠٠٤
 تعديل ن�شاط / حذف �شيدلية  ٤77٢٠٠1

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

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

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة البادية لت�شليح املجوهرات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1126995 

تعديل مدير / اإ�شافة جورجى بيكوزهى مابورا�ص ثانكاكهان ثانكاهكان

تعديل راأ�ص املال / من ٠ اإىل ٥٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة البادية لت�شليح املجوهرات

AL BADIA JEWELLERY REPAIR WORKSHOP

اإىل/ ور�شة البادية لت�شليح املجوهرات ذ.م.م - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL BADIA JEWELLERY REPAIR WORKSHOP L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شة التقنية للكمبيوتر ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1098857 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مو�شى احمد على حمد ٤9%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شماء فا�شل حمد حميد البادى ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مو�شى احمد على حمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليمان على حممد املعمرى

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

فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مارك�ص للديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1153236 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مارك�ص للديكور

MARKS DECORATION

اإىل/ مارك�ص لإدارة امل�شاريع
  MARKS PROJECTS MANAGEMENT

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

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

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافرتيا 

CN نرثى  رخ�شة رقم:2279169 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/املنظر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الخ�شر لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1472126 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بولكا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دوت�ص للزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1500716 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

CN �شاورما رود هاو�ص  رخ�شة رقم:2051418 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املهيب للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1151224 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:درمي كري للمقاولت وال�شيانة العامه ذ.م.م
 - 136 1 - مكتب رقم  22 - طابق  39 - قطعة  م  ال�شركة:م�شفح  عنوان 

املالك/نا�شر احمد خليفة احمد ال�شيويدي
CN 1489005 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/20  لل�شركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250002027
تاريخ التعديل:2022/01/22

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
MOJAU_2022- 0045078 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
م�شري   - �شلم  عو�شني  عبدالكرمي  ابراهيم  ال�شيد/  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )100%( اإىل ال�شيد / م�شعود 
با�شم  الرخ�شة  يف   )%100( ن�شبته  لت�شبح  اجلن�شية  باك�شتاين   - خان  امباري�ص 
رقم  الرخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  للحلقة(  جم�شة  )�شالون 
وعملبن�ص  اخلدمات،   وكيل  تغيري  لأخر،  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   ،)776877(
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ فايدوتا�ص براني�ص - لتواين اجلن�شية يرغب يف البيع 
ال�شيارات  لتجارة  )الف�شي  الرخ�شة  يف   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
لتيفي   - رودزات�����ص  ارت��و���ص  ال�شيد/  اىل  وذل��ك   )627322( رق��م  رخ�شة  امل�شتعملة( 
�شركة  اىل  خ��دم��ات  بوكيل  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة  م��ن  القانوين  ال�شكل  تغيري  مت   - اجلن�شية. 
ال�شخ�ص الواحد ذ م م - ومت تغيري ال�شم التجاري من الف�شي لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة 

اىل الف�شي لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(   مدين   /  SHCFICIREA2021 /0002390 يف  الدعوى رقم

اإل�����ى : رهنا�ص فيلمكونيل حمزه حمزه
جمهول حمل الإقامة : ال�شجن املركزي بال�شارقة

�شارع  ال�شارقة  العنوان  الإقامة:  العنوان / حمل  ذ.م.م  ماركت  �شوبر  اإ�شطنبول   / )ة(  املدعي  ب��اأن  نعلمكم 
الوحدة خلف مركز الوحدة للتخفي�شات مبنى �شركة اإ�شطنبول لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م، ملك حممد 

اأمني عبد الرحيم العو�شي
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب�

عليهم(  )املدعي  بينهم  فيما  بالت�شامن  اخلتل�ص  املبلغ  ا�شتعادة   518680.01
للمدعي حق  املادية  الأ�شرار  عن  تعوي�ص  درهم   500000

لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة الدائرة التجارية اجلزئية الأوىل حمكمة ال�شارقه الإحتادية �شباح 
، ويف حالة عدم  و م�شتندات  دف��اع  لديكم من  ما  لتقدمي   08:30 ال�شاعة   2022/01/25 املوافق  يوم 

ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن بالن�صر باللغة العربية / الجنليزية

للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف ال�صتئناف رقم 2021/2202  

بناء علي طلب امل�شتاأنف / �شركة م�شندم العاملية للتجارة العامة �ص ذ م م وميثلها 
مديرها هرجا�ص دوجل 

ال�شخ�شية  ب�شفته   - اجلن�شية  ه��ن��دي   - ج��وزي��ف  رجي�ص  ���ش��ام   : ���ش��ده  امل�شتاأنف 
وب�شفته مدير للمدعي عليها الوىل و�شامن وكفيل للدين حمل املطالبة 

انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة 
- �شخ�شيا  او  بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الدعوى  2022/1/27يف  امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  يف  وذل��ك  امل�شتندات  كافة  بها 

املذكور رقمها اأعله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى 
ح�صن خالد ال�صلمان 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

70392

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن بالن�صر باللغة العربية / الجنليزية

للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف ال�صتئناف رقم 2021/2202  

بناء علي طلب امل�شتاأنف / �شركة م�شندم العاملية للتجارة العامة �ص ذ م م - وميثلها 
مديرها هرجا�ص دوجل 

امل�شتاأنف �شده : النخبة امللكية ملقاولت البناء - ذ م م 
انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة 
- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك يف يوم اخلمي�ص املوافق 2022/1/27 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى 
ح�صن خالد ال�صلمان 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

70392 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن بالن�صر باللغة العربية / الجنليزية

للخ�صم املدخل احل�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف ال�صتئناف رقم 2021/2202 

بناء علي طلب امل�شتاأنف / �شركة م�شندم العاملية للتجارة العامة �ص ذ م م - وميثلها 
مديرها هرجا�ص دوجل 

ب�شفته   - اجلن�شية  اي���راين   - ج��وك��ار  حاجي  حممد  ر�شا  حممد  امل��دخ��ل  اخل�شم 
 ال�شخ�شية وب�شفته مدير للمدعي عليها الوىل و�شامن وكفيل للدين حمل املطالبة.
انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة 
- �شخ�شيا  او  بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الدعوى  2022/1/27يف  امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  يف  وذل��ك  امل�شتندات  كافة  بها 

املذكور رقمها اأعله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى 
ح�صن خالد ال�صلمان 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

70392

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/28392
بالرقم  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�شة  الفنيه  للمقاولت  الذهبي  الجناز  املخط�ر/ 
�شوريانارايانا اجلن�شية الهند واحمل جواز  راجي�شواري فودهاندرافو جاراباتى   / املالك  720642 ومتثلها 

�شفر رقم P8091052 - العن�وان / ال�شارقة - النباعة - هاتف رقم / 0503684442
املخطر اإليه / ال�شخر للمقاولت �ص ذ م م وميثلها بالتوقيع / احمد حممد م�شطفى الغزو - اردين اجلن�شية 

العنوان : دبي - القوز - هاتف رقم / 0568070189
درهم املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 84،447 

املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ84،447 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن 
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود 
84،447 درهم بتاريخ ا�شتحقاق  657194 مببلغ  ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل : ال�شيك رقم 
2019/09/30 وامل�شحوب على بنك دبي التجاري  وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي 
تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ 
املذكور خلل خم�شة اأيام تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب 

العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/42568
املخط�ر : يو�شف عماد يو�شف طايع - اردين اجلن�شية – ويحمل بطاقة هوية رقم )784199331765075( ب�شفته 
وكيل عن ال�شيد عماد يو�شف بطر�ص طايع - اردين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784195993264795( 
مالك  ب�شفته   )2056003233( الت�شديق  برقم  وم�شدقة  باأبوظبي  الق�شاء  دار  من  �شادرة  وكالة  مبوجب 
الرخ�شة التجارية امل�شماه )موؤ�ش�شة عماد يو�شف التجارية( واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف ابوظبي برقم 

)CN-1037573( العنوان : ابوظبي - امل�شفح - م 0،40 هاتف رقم : )971565381899(
ذبيان - لبناين اجلن�شية و  ال�شيد / طارق عارف   -1 م م وميثلها  ذ  الزجاح  و  الملنيوم  ذبيان ل�شناعة   : اإليه  املخطر 
ال�شيد / عماد يو�شف ذبيان - لبناين اجلن�شية. العنوان : ال�شارقة - ال�شجعة ال�شناعية - خلف �شارع الذيد - ار�ص   -2

م�شورة - مكتب حممد يو�شف حممد كبري بي�شوه ، هاتف رقم )971506225931(
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكات وبدفع قيمة الفواتري .

الوقائع :- حيث اأن املخطر اإليه قام ب�شراء رافعات و اآليات بناء من املخطر مببلغ و قدره )323،210.84 األف درهم( 
)ثلثمائة وثلثة وع�شرون الف درهم و مائتني وع�شر دراهم و اربعة وثمانون مل�ص( مبوجب فواتري ،

- و حيث طالب املخطر من املخطر اإليه دفع قيمة الفواتري، األ اأن املخطر اإليه مياطل يف الدفع ويرف�ص �شداد قيمة 
اإليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك وقيمة الفواتري يف فرتة  الفواتري دون مربر قانوين، - و عليه يعلن املخطر املخطر 
اإل �شوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية �شده. -و عليه يلتم�ص  ا�شتلم الخطار و  اأيام من تاريخ  اأق�شاها خم�شة 

املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا.
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13450 بتاريخ 2022/1/24   
اعالن بالن�صر باللغة العربية / الجنليزية

للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف ال�صتئناف رقم 2021/2202  

بناء علي طلب امل�شتاأنف / �شركة م�شندم العاملية للتجارة العامة �ص ذ م م - وميثلها 
اإماراتي   - عبيد  ها�شم  عبيد  يا�شر   : �شده  امل�شتاأنف   - دوج��ل  هرجا�ص  مديرها 
اجلن�شية - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شامن وكفيل للدين حمل املطالبة - انت 
مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة - 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك يف يوم اخلمي�ص املوافق 2022/1/27 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى 
ح�صن خالد ال�صلمان 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

70392
Date 24/ 1/ 2022  Issue No : 13450
Notification by publication of a defendant

Issued from SHARJAH FEDERAL COURT- 
Federal Civil Court of First Instance

In lawsuit NoSHCFICIREA2021/0002390 Civil - Partial
To: Rahnas Villakonel Hamza Hamza
residence Unknown: Sharjah Central Prison
We inform you that the plaintiff / Istanbul Supermarket LLC Address / 
Residence: Address Sharjah Al Wahda Street behind Al Wahda Discount 
Center - Building of Istanbul Foodstuff Trading Company LLC. Owned by 
king Muhammad Amin Abdul Rahim Al-Awadi has filed the above-mentioned 
lawsuit to claim
<li>518680.01> <ol recover the embezzled sum jointly with each other 
(defendants) li> DHs 500000> <li compensation for material damages of the 
plaintiff>/ol/> <li<
Therefore, you must attend before the circuit of (the First Partial Commercial 
Department), Sharjah Federal Court, on the morning of --------- corresponding 
25/01/2022 at 08:30 to present your defense and documents, and in case you 
do not attend or send an authorized agent on your behalf, the court will initiate 
legal procedures in your absence.
Judicial Services Office / Ibrahim Saleh

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

يعك�ص جناح تيمور ال�شرقية يف اأك�شبو 
ب��ني دول  ال��ت��واج��د  دوره����ا يف حتقيق 
العامل املتقدمة، حيث انها من اأحدث 
ال�شبيل  وج��دت  التى  النا�شئة  ال���دول 
والتطور،  التنمية  يف  حلمها  لتحقيق 
يعطى  الدولية  املعار�ص  فوجودها يف 
دولة  اأن��ه��ا  ال���دويل  للمجتمع  انطباع 
م�شتقبل  نحو  تتقدم  م�شتقرة  قوية 
مقومات  م���ن  مت��ت��ل��ك��ه  مب���ا  م���زده���ر 

ب�شرية وموارد طبيعية.
اه�����ت�����م ج�����ن�����اح ت����ي����م����ور ال�������ش���رق���ي���ة 
ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
�شم  اخل��ارج��ي  فالت�شميم  ت��واج��ده، 
وبع�ص  التيموري  ال�شعب  من  وج��وه 
من  وك��اأن��ه  الطبيعة،  ع��ن  التفا�شيل 
الفر�ص  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��وق��ع��ه  خ����لل 
يرحب  بلد  باأنه  العامل  دول  يخاطب 
�شتى  يف  جم���الت  ويفتح  بال�شتثمار 
بل  ف��ي��ه��ا،  للم�شتثمرين  ال��ق��ط��اع��ات 

مو�شوعات  تناول  اإىل  اجلناح  ي�شعى 
تتعلق بثقافته وتراثه اخلا�ص، وياأخذ 
اجلناح زواره يف رحلة متنوعة يكت�شف 
اأح����دث دول���ة ع��ل��ى الكرة  ت��اري��خ  فيها 
الباب  من  الدخول  فمجرد  الأر�شية، 
الرئي�شي ي�شاهد اجلمهور بوابة يقف 
منحوتني  ح���ار����ش���ني  ج��ان��ب��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
م����ن اخل�������ش���ب ن���ح���ت ت��ق��ل��ي��دي يخلو 
اجل�شدي،  ال��ت�����ش��ري��ح  ت��ف��ا���ش��ي��ل  م���ن 
ف��ال��ت��م��ث��ال ن��ح��ت م���ن ���ش��ج��رة طولها 
م��رتي��ن وق��ط��ره��ا ل ي��ت��ج��اوز ٢٠ �شم 
اأن النحت فن اهتمت  وهذا يدل على 
ب��ه ال��دول��ة واع��ت��ربت��ه ف��ن مهم يعرب 
ف�شل  الثقايف،  وموروثها  تراثها  عن 
و�شعت  التى  الكثرية  املنحوتات  ع��ن 
يف ���ش��ن��ادي��ق زج��اج��ي��ة ب��ج��وار اجلدار 
الأمي������ن م���ن اجل���ن���اح، وا���ش��ت��ف��اد من 
ل�شق من�شورات ولوحات على اجلدار 
منها لوحات ترحيبية واأخرى تو�شح 

املدلول من املنحوتة.
ال�شرقية  تيمور  جناح  مر�شد  وا���ش��ار 

اأك�شبو  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ه��دف م��ن  ب���اأن 
تيمور،  ل���دول���ة  ال���رتوي���ج  ه���و   ٢٠٢٠
على  ال�شتثمار  ف��ر���ص  اأه���م  وع��ر���ص 
بتاريخنا  والتعريف  امل�شاركة  ال���دول 
وتراثنا والفنون للجمهور، بالإ�شافة 
تعتمد  التى  املجالت  اأه��م  اإىل عر�ص 
عليها تيمور ال�شرقية من موارد مثل 
املعادن وال�شياحة والزراعة واخلدمات 
اللوج�شتية والغاز والنفط، كما نطمع 

يف توطيد العلقات مع اجلميع وفتح 
اتفاقيات مع  وتوقيع  اقت�شادية  اآف��اق 
ب��ن��اء ج�شر  و  امل�����ش��ارك��ة،  ال����دول  �شتى 
وامل�شتثمرين  ال��دول��ة  ب��ني  الثقة  م��ن 
اقت�شادية  �شيا�شة  ب��و���ش��ع  الأج���ان���ب 
م�����ش��ج��ع��ة م���ن خ����لل ح��زم��ة قوانني 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ج���ذب روؤو������ص الأم����وال 
امل�شتدامة  ال�شياحة  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
الدولة  اأن  ح��ي��ث  الطبيعية  وامل�����وارد 

بها جم��الت مازالت بكرا ويف احتياج 
لكت�شاف.

ومير الزائر على ركن خريطة الدولة 
ال��ع��امل، واأهم  وم��ك��ان��ه��ا اجل��غ��رايف يف 
م���وارده���ا و���ش��ور م��ن اأع���م���اق البحار 
مل  ال��ت��ى  املرجانية  ال�شعاب  مل�شاهدة 
تلم�ص اإىل الأن، كما ت�شتعر�ص �شورة 
جلبل " رامينت رميلو" الذي يعترب 
اأو  لي�شتي  ل��ت��ي��م��ور  احل��ق��ي��ق��ي  ال��رم��ز 

تيمور ال�شرقية على اأنه رمز ال�شلبة 
اجللد  منه  ال�شعب  وي�شتمد  وال��ق��وة 
حلم  لتحقيق  والج��ت��ه��اد،  وال�����ش��م��وخ 

الدولة يف التنمية امل�شتدامة.
ال�شرقية  ت��ي��م��ور  ج��ن��اح  وي�����ش��ت��ع��ر���ص 
يبلغ  التى  التقليدية  الطوطم  منازل 
ارت���ف���اع���ه���ا م���رتي���ن وم�����ش��ن��وع��ة من 
ال�شجار،  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  اخل���ام���ات 
احلياة  �شمن  الت�شنيف  ه��ذا  وي��اأت��ي 
ق�ش�ص  وحم��اك��اة  للدولة  التقليدية 
ال���ع���ائ���لت م���ن ت��ي��م��ور ل��ي�����ش��ت��ي عرب 
بعر�شها  اهتم  التى  اخللبة  املناظر 
يف لوحات علقت على اجلدران او من 
خلل ال�شا�شات اللوحية، وقد متكنت 
مبقتنياتها  ال�����زوار  اأن���ظ���ار  ل��ف��ت  م��ن 
التى نحتت بدقة من اخل�شب ومركب 
التى  الكبرية  ال��زوارق  يحاكي  �شغري 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ي��د،  يف  ت�شتخدم 
امل�شوؤولني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ت���واج���د 
ي��رتددون على اجلناح من وقت لآخر 
ل���ل���وق���وف ع��ل��ى اأه�����م امل�����ش��ت��ج��دات يف 

التفاقيات القت�شادية التى ت�شتهدف 
رجال الأعمال من انحاء العامل.

اأع�������رب  م�����ش��رف ج���ن���اح تيمور  وق����د 
بتواجد  ام���ت���ن���ان���ه  ع�����ن  ال�������ش���رق���ي���ة 
وم�شاركة بلده يف هذا احلدث الكبري 

ال��ذي ي�شم ع��دد كبري من دول عامل 
الفر�شة  واح����د ومي��ن��ح  ���ش��ق��ف  حت���ت 
وال�شتفادة  اخل���ربات  ت��ب��ادل  للجميع 
م����ن امل���������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ال�����دول 

وامل�شاركة يف القت�شاد

•• دبي-الفجر:

املعروف  ب��ت��اري��خ��ه  ال���ع���راق  ي�����ش��ارك 
والعريق يف اإك�شبو 2020 من خلل 
والطوابع  ال��ع��راق��ي  ال��ربي��د  معر�ص 
وي�شهد  ل��ل��ع��راق،  الأوىل  ال��ربي��دي��ة 
اإقباًل كبرياً ولفتاً من الزوار الذين 
املعرو�شة،  اإعجابهم بالطوابع  يبدون 
تفا�شيل  ط��ي��ات��ه��ا  يف  حت���م���ل  ح���ي���ث 
ومعلومات غنية، ويتجلى فيها بع�ص 
عرب  العراق  تاريخ  يف  مهمة  حمطات 

مراحل زمنية و�شيا�شية خمتلفة. 
ال�شل�شلة  ت��ل��ك  ال���ط���واب���ع  ب���ني  وم����ن 
حيث  1923؛  العام  يف  ظهرت  التي 
والتي  ط��اب��ع��اً   12 ال����  ذات  الت�شكيلة 
ت�شم ثمانية ت�شاميم خمتلفة، ت�شور 
م��ن��اظ��ر و���ش��ور م��ن ال��ت��اري��خ القدمي 

واأهم  اأب��رز  ومن  واملعا�شر.  واحلديث 
الطوابع ذلك الذي كانت تظهر عليه 
�شورة ملك العراق في�شل الأول، وقد 
واحدة،  روبية  ال�شعرية  قيمته  كانت 
بعد  تبعه   1921 ع��ام  اإ����ش���داره  ومت 
قيمة   13 ذات  �شل�شلة  اإ���ش��دار  ذل��ك 
العام  يف  وذل������ك  خم��ت��ل��ف��ة،  ���ش��ع��ري��ة 
اأغ���ل���ى  م����ن  ي���ع���ت���رب  وه������و   ،1931
طابع  يعترب  كما  العراقية،  الطوابع 
امللك غازي الأول الذي �شدر يف العام 
املهمة، ويعترب  اأحد الطوابع   1934
ال��ط��واب��ع العراقية،  اأغ��ل��ى  م��ن  اأي�����ش��اً 
وك���ان امل��ل��ك غ���ازي الأول اأ���ش��در 18 

طابعاً. 
اأي�شاً يف اجلناح طابع بريدي  وهناك 
اجلمهورية  م��وؤ���ش�����ص  ل���ف���رتة  ي���ع���ود 
العراقية الرئي�ص عبد الكرمي قا�شم، 

عدد  وك��ان   1960 �شنة  ال��ذي �شدر 
الرئي�ص عبد  اإ�شدارها  التي  الطوابع 
اأي�شا  وهو  طابعاً،   26 الكرمي قا�شم 

من اأغلى الطوابع العراقية.
وي���ع���ود اأ����ش���ل ب���داي���ة ظ���ه���ور ووج����ود 
العهد  اإىل  ال�������ع�������راق  يف  ال������ربي������د 
افتتحت   1868 العام  العثماين، ويف 
بريطانيا مكتبني بريديني يف العراق، 
بعد  احلديث  بالربيد  الهتمام  وب��داأ 
����ش���دور ن���ظ���ام ال���ربي���د ال��ع��ث��م��اين يف 
العام 1869، واأخذ يتطور من حيث 
وبا�شرت  وامل��ع��ام��ل��ة،  والإدارة  ال��ن��ق��ل 
مكاتب  بتاأ�شي�ص  العراق  يف  ال�شلطات 
دوائر  م��ن  العديد  واأن�����ش��اأت  ب��ري��دي��ة، 
الربيد واخلطوط الربيدية احلديثة 
العام  العراقي يف  و�شن قانون الربيد 
الطائي،  علء  ال�شيد  وقال   .1930

نائب مدير عام ال�شركة العامة للربيد 
اإىل  العراقي  ال��وف��د  رئي�ص  ال��ع��راق��ي، 
بالتواجد  ���ش��ع��داء  نحن  دب���ي،  اإك�شبو 
احلدث  ه����ذا   ،٢٠٢٠ دب����ي  اإك�����ش��ب��و  يف 
اإقبال  ي��وم��ي��اً  ون�شهد  امل��ه��م،  ال����دويل 
ال�����زوار ال��ذي��ن يعربون  ال��ع��دي��د م��ن 
الت�شكيلت  يف  الكبري  اهتمامهم  عن 
ق�ش�ص  منها  ل��ك��ل  ح��ي��ث  امل��ع��رو���ش��ة، 
على عمق  ي��دل  وعريق  وتاريخ حافل 
ال��ع��راق��ي، لي�شكل  ال����رتاث  وخم����زون 
كافة  اأم��ام  كنوزه  ل�شرد  فر�شة مهمة 
بلدان  خمتلف  م��ن  دب��ي  اإك�شبو  زوار 
العامل".  م�شرياً اإىل اأن هذه الطوابع 
�شعد  امل��ب��دع  امل�شمم  ت�شميم  م��ن  ه��ي 

غازي لفتة، املعروف عاملياً. 
"اإن  ال����ط����ائ����ي:  ال�������ش���ي���د  واأ�������ش������اف 
تقنية  جم��ال  يف  احلا�شلة  التطورات 

اجليل  على  �شلباً  اأث��رت  قد  املعلومات 
اجلديد ومدى اهتماماتهم مبعار�ص 
كي  ج��اه��دي��ن  نعمل  لكننا  ال��ط��واب��ع، 
واأهمية  مكانة  اجل��ي��ل  ه��ذا  ين�شى  ل 
التي  التاريخية  واحل��ق��ب��ات  ال��ط��واب��ع 
القدمي  اجليل  ون�شجع  عليها،  م��رت 
و�شغف  اأطفالهم حب  يغر�شوا يف  ب��اأن 
تاريخ  ملعرفة  كو�شيلة  الطوابع  جمع 

ال�شعوب والدول". 
على  ج����اءت  امل�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
خالد  اإدري�����ص  ال�شيد  توجيهات  �شوء 
ال�شركة  ع���ام  م��دي��ر  ال��رح��م��ن،  ع��ب��د 
هناك  وك��ان  العراقي،  للربيد  العامة 
بريد  جم��م��وع��ة  م��ن  ك��ل  م��ع  تن�شيق 
جلمع  الإم�����ارات  وجمعية  الإم������ارات، 
ال���ط���واب���ع ال���ربي���دي���ة، وع��م��ل��ن��ا على 
توفري ت�شكيلة من الطوابع الربيدية 

الإ���ش��دارات، وكذلك توفري  مبختلف 
الإ�شدارات القدمية التي تخلد تاريخ 
ح�شارياً  اإرث�����اً  تعترب  ح��ي��ث  ال���ع���راق، 
وث��ق��اف��ي��اً، و���ش��ج��ًل ل��ت��اري��خ الأح����داث 
وال�شيا�شية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
والريا�شية،  والجتماعية  والدينية 
املختلفة،  امل��ن��ا���ش��ب��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
وت�شكل هذه امل�شاركة فر�شة للطلع 
للطوابع  املختلفة  الإ����ش���دارات  ع��ل��ى 

هذا  يف  الدولية  امل�شاركات  خلل  من 
من  عار�شاً   17٤ ي�شم  ال��ذي  املعر�ص 
العامل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  دول���ة   ٢7
وه�����ي م�������ش���ارك���ة ع���امل���ي���ة وا����ش���ع���ة من 

الهيئات الربيدية. 
اأن مثل ه��ذا احل��دث يوفر  اإىل  ولفت 
الثقايف  التبادل  �شور  لتعزيز  من�شة 
وتوطيد  ال�����ش��ع��وب  ب���ني  واحل�������ش���اري 
ال�����ش��راك��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي من 

���ش��اأن��ه��ا اإث����راء ال��ط��واب��ع ال��ربي��دي��ة يف 
فريدة  جت���رب���ة  وت����ق����دمي  امل���ن���ط���ق���ة، 
م���ن ج��م��ع ال���ط���واب���ع ال���ربي���دي���ة من 
الثقايف  الإرث  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأج�����ل 
واحل�شاري، ولأننا جزء اأ�شا�شي يف هذا 
تعزيز  اإىل  خلله  من  نتطلع  امل�شهد 
واملوؤ�ش�شات  العراق  بريد  بني  التعاون 
اجلهات  وخمتلف  امل�شاركة  الربيدية 

الراعية خدمة للم�شلحة العامة.

•• دبي- وام:

ق����ررت ال���ي���اب���ان، ل��ي�����ص ف��ق��ط عر�ص 
جناحها  عرب  املبتكرة  تكنولوجياتها 
لكن  دب���ي،   2020 اإك�شبو  مبعر�ص 
رغ��ب��ة منها يف اله��ت��م��ام بكل  اأي�����ش��اً 
هويتها  ع����ر�����ص  ع����رب  ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل 
الياباين  ال���زي  خ��لل  م��ن  الثقافية 
املميز، وك�شفت عن تفا�شيل ت�شميم 
الرتابط  للتعبري عن  الر�شمي  الزي 
بني الب�شر والثقافات، ولتمييز الزي 
اخل���ا����ص ب��ج��ن��اح ال���ي���اب���ان ع���ن الزي 
التقليدي، والذي يتم ت�شميمه عادًة 
مم  ب�شكل خمتلف للذكور والإناث، �شُ
ال����زي ال��ر���ش��م��ي ع��ل��ى ن��ح��و خمتلف 

وجديد لينا�شب كل اجلن�شني.
هذا  يتجاوز  اأن  ال��ي��اب��ان  جناح  ي��اأم��ل 
النا�ص  ل��رب��ط  احل����دود  جميع  ال���زي 
وال����ع����ق����ول ع�����رب اجل�������ش���ر ال���ث���ق���ايف 
�شعار  ال���ذي ميثله  ال����دويل  ل��ل��ح��دث 

هذا  وي�����ش��ه��ل  دب����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و 
ارت��داء امللب�ص  النهج الفريد عملية 
الأج�شاد  جميع  لتنا�شب  وت��وف��ره��ا 
اجلن�ص،  النظر عن  بغ�ص  والأحجام 
الريا�شي  واحل���ذاء  ال�شرتة  وتتميز 
لل�شوء  ع��اك�����ش��ة  ب��ط��ب��ع��ة  واحل��ق��ي��ب��ة 
العادية،  ال���ظ���روف  يف  ب��ي�����ش��اء  ت��ب��دو 
لل�شوء  تعر�شها  عند  تك�شف  حيث 
ي����اأخ����ذ جمموعة  م��ع��ق��د  ع����ن من����ط 
بناًء  املختلفة  الأل����وان  م��ن  متنوعة 

على منظور العار�ص.
الأ�شكال  بني  الت�شميم  ه��ذا  ويجمع 
املتنوعة  ال��ف��ردي��ة  اإىل  ت��رم��ز  ال��ت��ي 
- ال����دوائ����ر وامل��ث��ل��ث��ات وامل���رب���ع���ات - 
القلب،  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شبكة  لت�شكيل 
وال��ت��ي ب���دوره���ا ت��ت��ح��د يف م��زي��ج من 
اأمناط الأرابي�شك ال�شرقي والأمناط 

اليابانية التقليدية.
يف  اليابان  بجناح  العاملون  ويرتدي 
اإك�شبو دبي، اأحذية ريا�شية من علمة 

ASICS، كما مت ت�شميم احلقائب 
بوا�شطة علمة PORTER، ومت 
عليها  والإ����ش���راف  القبعات  ت�شميم 
كما   ،Hirata Ohko قبل  م��ن 
ا����ش���ت���خ���دام جم���م���وع���ة خم���ت���ارة  مت 
وال�شديقة  اجل���ودة  عالية  امل���واد  م��ن 
 Toray للبيئة التي تنتجها �شركة
ت�شاميم  يف   ،Industries
امل�شوؤولية  من  كجزء  الر�شمي  ال��زي 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل�����ش��ت��دام��ة 

للأجيال القادمة.
كونيهيكو" م�شمم  "موريناغا  واأك��د 
احلا�شل   - الر�شمي  ال��ي��اب��اين  ال���زي 
 - الأزي��اء  جمال  يف  جائزة  على 37 
اأنه مت ت�شميم �شرتات الزي الر�شمي 
الأر�شية  ال���ك���رة  ي��ح��اك��ي  ن��ح��و  ع��ل��ى 
دبي،  لأول مرة خلل اإك�شبو 2020 
من  خمتلفة  جمموعة  مع  وتتنا�شب 
احلجم،  عن  النظر  بغ�ص  الأج�شام، 
لل�شوء  عاك�شة  م���واد  م��ن  م�شنوعة 

تك�شف عن منط مميز عند تعر�شها 
لل�شوء املبا�شر.

�شممنا  "عندما  كونيهيكو:  وت��اب��ع 
كنا  الياباين،  للجناح  الر�شمي  ال��زي 
ندرك احلاجة اإىل جتاوز جميع اأنواع 
م��ا بني  احل��واج��ز ورب��ط��ه��ا، وتوقعنا 
ال�شفلي  فاجلزء  وامللب�ص،  الكيمونو 
مثل احلكامة، وميكن ارتداوؤه كتنورة 
اأما اجلزء الأبي�ص من  اأو ك�شراويل، 
القما�ص مطبوع مبادة خا�شة، لذلك 
يتغري  عليه  ال�����ش��وء  ت�شلط  ع��ن��دم��ا 
اللون ح�شب وجهة نظرك، ول�شمان 
متابعة  اأثناء  الطبيعة  مع  الن�شجام 
مار�شنا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  م��ع  امل��و���ش��ة 
احلرفية من خلل مواجهة نقي�شها 

مع اإدراك الطبيعة".

- التطور يف املو�سة..
برنامج  "با�شتخدام  قائًل:  واأ���ش��اف 
ت�شميم  م��ن  متكنا  الأب���ع���اد،  ث��لث��ي 

مو�شمية،  جم���م���وع���ات   3 وع���ر����ص 
الرقمي  ال��ت�����ش��م��ي��م  ه�����ذا  واأ����ش���ب���ح 
اجلديد جزءاً ل يتجزاأ من ال�شناعة، 
ميكن  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  اأن  ح����ني  يف 
و�شعور  ج���دي���دة  م�����ش��اع��ر  ت��خ��ل��ق  اأن 
تطور  لقد  ال��ث��وب،  ب��ارت��داء  خمتلف 
الت�شميم الرقمي ب�شرعة، لكن دائماً 
التجارب  اإىل  للعودة  ���ش��رورة  هناك 

الواقعية".
الف�شفا�شة  ال�شراويل  هذه  وتتكيف 
�شورة  م���ع  امل�����ش��ت��ق��ي��م��ة،  ال�����ش��اق  ذات 
التنورة  ب��ني  ال��ت��ق��اط��ع  ت�شبه  ظ��ل��ي��ة 
 hakama وب���ن���ط���ل���ون  امل���ل���ت���ف���ة 
ج�شم  لتنا�شب  التقليدي،  ال��ي��اب��اين 
القم�شان  ه���ذه  وت�����ش��ور  م��رت��دي��ه��ا، 
بلونني، التعاي�ص بني النور والظلم، 
ن�شفني  اإىل  القم�شان  تق�شيم  ويتم 
ون�شف بزاوية 23.4 درجة - بنف�ص 
ل���لأر����ص، والتي  امل��ح��وري��ة  الإم���ال���ة 
ت�شكل احلد بني الليل والنهار ويرمز 

بينما  ال�����ش��وء،  اإىل  الأب��ي�����ص  ن�شفها 
يرمز الن�شف الأ�شود اإىل الظلم.

كما مت ت�شميم احلقائب التي يحملها 
ال���ع���ام���ل���ون ب���اجل���ن���اح ب���ال���ت���ع���اون مع 
 ،PORTER التجارية  العلمة 
العرو�ص  لأح��د  جديدة  ن�شخة  وه��ي 
التجارية  ل��ل��ع��لم��ة  ال��ك��ل���ش��ي��ك��ي��ة 
النطاق  وا�شعة  ب�شعبية  حظيت  التي 
وم�شنوعة  الثمانينيات،  اأوائ���ل  منذ 

تك�شف عن  لل�شوء  عاك�شة  م��واد  من 
لل�شوء  تعر�شها  عند  مميزة  اأمن��اط 

املبا�شر.
اأم����ا ع���ن الأح����ذي����ة، ف��ق��د مت جتميع 
الأح���ذي���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ا من  ASICS، وهي م�شنوعة اأي�شً
مواد عاك�شة لل�شوء تك�شف عن اأمناط 
مميزة عند تعر�شها لل�شوء املبا�شر، 
كما مت تطوير قبعات الزي الر�شمي 

اأوكو،  ه��ريات��ا  امل�شمم  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املفهوم  ي�شارك  ت�شميًما  ط��ور  ال��ذي 
بني  يجمع  الر�شمي،  للزي  الأ�شا�شي 
الدوائر واملثلثات واملربعات املميزة يف 
القبعات  وت�شكيل  النعكا�شي،  النمط 
الو�شع  تعديل  باأ�شكال خمتلفة عرب 
الذي يتم فيه تثبيت اللقطات، وهي 
مرونة  بف�شل  ممكنة  اأ�شبحت  ميزة 

الن�شيج امل�شتخدم.

�لبيوت �لتقليدية و�جلبال و�مل�شغولت �ليدوية �أهم 
ما مييز جناح تيمور �ل�شرقية يف �أك�شبو 2020  

ي�سهد اإقبااًل الفتًا من الزوار ويبدون اإعجابهم بالطوابع

�إك�شبو 2020 يعر�ص �لربيد �لعر�قي بتاريخه �ملا�شي و�حلا�شر

�لزي �لياباين يف �إك�شبو 2020 دبي .. مزج بني �لأر�بي�شك �ل�شرقي و�لنمط �لتقليدي

•• دبي-وام: 

ترجمة  اإ�شهاما يف  اأنه  الأمريكية  لويزفيل  بجامعة  اأكادميي  اأكد 
امل�شتقبل"  العقول و�شنع  "توا�شل  2020 دبي يف  اإك�شبو  ر�شالة 
يقدم احلدث العاملي العديد من املبادرات التي من �شاأنها حتفيز 
تذليل  يف  الإم�����ارات  دول���ة  �شمعة  على  م��رت��ك��زا  التعليم  جم���الت 
واأطر  امل�شتوى،  عاملية  بنية حتتية  العقبات وتقدمي احللول عرب 
ناب�ص  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  م�شتدام  بيئي  ونظام  للأعمال،  ملئمة 
باحلياة. و لفت الدكتور اأمين الباز رئي�ص ق�شم الهند�شة احليوية 
بجامعة لويزفيل الأمريكية يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات 
دبي انطلقة مثالية   2020 اإك�شبو  اأن  اإىل  دبي  "وام" باإك�شبو 
و  "كورونا" ..  جائحة  ظل  يف  ل�شيما  العاملي  الن�شاط  ل�شتعادة 

قال اإن احلدث العاملي فر�شة متميزة للأكادمييني علي م�شتوي 
وتبادل  الأف��ك��ار  م�شاركة  و  الإم���ارات  اأر���ص  علي  للتلقي  العامل 
احللول  اأب���رز  اإىل  للو�شول  املختلفة،  الق�شايا  جميع  يف  ال���روؤي 

العملية امل�شتدامة جلميع امل�شكلت التي تواجه كوكب الأر�ص.
وب�شاأن ما لفت انتباهه داخل اإك�شبو دبي اأكد "الباز" اأنه ل م�شتحيل 
مع كل من يريد حتقيق حلمه وقال اإن ال�شتثمار يف الب�شر اأهم 
املو�شوعات التي طرحها احلدث العاملي وهي م�شوؤولية علي جميع 
الأكادمييني من كل اجلامعات وهو ما وجدناه علي اأر�ص الواقع 
هنا. و عن اأبرز جمالت التعاون مع اجلامعات الإماراتية اأو�شح 
وعلي  الإماراتية  اجلامعات  من  العديد  مع  بالتعامل  �شرف  اأن��ه 
وجامعة  اأبوظبي  جامعة  اإىل  بالإ�شافة   ، خليفة  جامعة  راأ�شها 
 " دب��ي وجامعة زاي��د خا�شة يف جم��ال الهند�شة احليوية وق��ال : 

بداأنا تطوير تكنولوجيا للك�شف عن بع�ص الأمرا�ص مثل اأمرا�ص 
تعاونا  وك��ان  امل��زروع��ة  الكلي  عن  املبكر  الك�شف  و  الرئة  �شرطان 
مثمرا خلل ال�شنوات اخلم�ص املا�شية ، ف�شل عن وجود تعاون 

جديد بني جامعة العلمني الدولية / م�شر / مع جامعة دبي".
و نظرا لقدرات الدكتور اأمين الباز التحكيمية العلمية املتميزة، 
فقد مت اختياره يف 2018 كمقيم دويل يف جمل�ص اعتماد برامج 
للأكادميية  زميل  لختياره  بالإ�شافة  والتكنولوجيا،  الهند�شة 
ملوؤ�ش�شة  زميل  ت�شميته  متت  و  للمخرتعني  الأمريكية  الوطنية 
للمعهد  وزميل  النتقالية،  احليوية  الأبحاث  يف  لتميزه  كولرت 
توظيف  يف  لتميزه  البيولوجية  و  الطبية  للهند�شة  الأم��ري��ك��ي 
الذكاء ال�شطناعي لأهداف طبية، وح�شل على ع�شرات  تقنيات 

اجلوائز والتقديرات املحلية والدولية.

�أكادميي بجامعة لويزفيل �لأمريكية : �إك�شبو 2020 دبي �نطاقة مثالية ل�شتعادة �لن�شاط �لعاملي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

واملوا�شلت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 

تطوير  م�شروع  من   60% اإجن��از 
الذي  ال��دح��ل  �شيح  ���ش��ارع  وتو�شعة 
يربط بني �شارع �شيح ال�شلم وجممع 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة 
الطريق  ���ش��ي��زال  ح��ي��ث  ال�شم�شية 
بكل  واحد  املكون من م�شار  القائم 
جديد  طريق  تنفيذ  و�شيتم  اجت��اه 
11 كم يتاألف من م�شارين  بطول 
ب��ك��ل اجت����اه وج���زي���رة و���ش��ط��ي��ة و3 
جميع  يف  احلركة  لت�شهيل  دوارات 
مع  الطريق  و�شريبط  الجت��اه��ات 

مداخل بحريات القدرة.
حممد  م�����ط�����ر  م�������ع�������ايل  وق�������������ال 
ورئي�ص  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال����ط����اي����ر 
الطرق  هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�ص 
اإىل  امل�شروع  "يهدف  واملوا�شلت: 

زيادة الطاقة ال�شتيعابية للطريق 
 4000 اإىل  1800 مركبة حالياً 
مركبة يف كل اجتاه بهدف ا�شتيعاب 
النمو امل�شتمر يف الأحجام املرورية 
وال���زوار  ال�شكان  و���ش��ول  وت�شهيل 
جانبي  على  القائمة  ال��واح��ات  اإىل 
ال�شحراوية  وامل���ن���اط���ق  ال��ط��ري��ق 
وجممع حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للطاقة ال�شم�شية.".
امل�شروع يبداأ  اأن  اإىل  واأ�شار الطاير 
ال���واق���ع ع��ل��ى تقاطع  ال������دوار  م���ن 
�شيح  �شارع  مع  الدحل  �شيح  طريق 
القدرة  حمطة  بعد  �شماًل  ال�شلم 
مبا�شرة  ال���ه���وائ���ي���ة  ل����ل����دراج����ات 
بن  اإىل جم��م��ع حم��م��د  ب����الجت����اه 
ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد 

تنفيذ  امل�����ش��روع  ويت�شمن  ج��ن��وب��اً 
طريق جديد ب�شعة م�شارين يف كل 
3 دوارات على طول  اجتاه وتنفيذ 
الطريق لت�شهيل و�شول م�شتخدمي 
الطريق اإىل الواحات القائمة على 
القدرة  وب��ح��ريات  الطريق  جانب�ي 
وت�شهيل  ال�����ش��ح��راوي��ة  وامل���ن���اط���ق 

عملية الدوران للخلف.
امل�شروع  هذا  تنفيذ  ياأتي  واأ���ش��اف: 
التطويرية  للم�شاريع  ا���ش��ت��ك��م��اًل 
الفرتة  ال��ه��ي��ئ��ة يف  اأجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي 
املا�شية ومنها م�شروع م�شمار دبي 
طوله  البالغ  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
مع  ويرتبط  كيلومرتاً   23 قرابة 
م�شار الدراجات الهوائية القائم يف 
منطقة �شيح ال�شلم يف �شارع القدرة 

للدراجات  دبي  م�شمار  بوابة  عند 
الإمارات  ���ش��ارع  اجت��اه  يف  الهوائية 
ومنه اإىل �شارع لطيفة بنت حمدان 
و�����ش����ارع ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
و�شوًل  ال�����رباري  منطقة  اإىل  ث��م 
م�شارات  وي�شتمل  ال�شبا  ند  ملنطقة 
الدراجات الهوائية يف منطقة �شيح 
 115 ق��راب��ة  ال��ب��ال��غ ط��ول��ه  ال�شلم 
ك��ي��ل��وم��رتا ع��ل��ى ع���دد م���ن املرافق 
العامة وحملت لتاأجري الدراجات 
بها  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والأدوات  ال��ه��وائ��ي��ة 
متكاملة  طبية  ع��ي��ادة  ج��ان��ب  اإىل 
ا�شرتاحة  ن��ق��اط  و10  ال��ت��ج��ه��ي��ز 
مبقاعد  َدة  ُم�����َزوَّ امل�ش�ار  ط��ول  على 

ومواقف للدراجات.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الهيئة نفذت 

يف  التطويرية  امل�شاريع  م��ن  ع���ددا 
�شيح  �شارع  تطوير  �شملت  املنطقة 
ال�شارع  تو�شعة  �شمل  ال��ذي  ال�شلم 
من  ب���ال���ق���رب  ال�����ق�����درة  دوار  م����ن 
اإىل  الهوائية  ال��دراج��ات  ا�شرتاحة 
ت��ق��اط��ع ���ش��ارع دب���ي � ال��ع��ني بطول 

مبنطقتي  م���روراً  كيلومرتاً   21
تنفيذ  واملرموم حيث مت  اللي�شيلي 
التقاطعات  مناطق  يف  دوارات   9
املرورية  احلركة  ان�شيابية  لتاأمني 
ورفع م�شتوى ال�شلمة املرورية يف 
معابر   4 اإىل  اإ�شافة  املناطق  تلك 

للجمال واخليول وم�شار للدراجات 
ومواقف  خدمية  وط��رق  الهوائية 
ل��ل��م��رك��ب��ات م���ع ت��و���ش��ع��ة امل���واق���ف 
الدولية  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  ال��ق��ائ��م��ة 
للقدرة و�شمل امل�شروع اأي�شاً اأعمال 
اإنارة للطرق وتنفيذ �شبكة ت�شريف 

طرق دبي تنجز 60 % من م�شروع تطوير �شارع �شيح �لدحل 

•• دبي-وام: 

اأكد د. ع�شام الكردي ، رئي�ص جامعة العلمني الدولية مب�شر ان 
تبادل اخل���ربات، وعقد  اأج��ل  واع��د، من  دب��ي  التعاون مع جامعة 
�شراكات ت�شمح بتبادل الطلب وال�شاتذة وعمل برامج م�شرتكة يف 

كافة املجالت خا�شة يف جمايل الهند�شة و الذكاء ال�شطناعي.
وا���ش��اف ف��ى ل��ق��اء م��ع وك��ال��ة ان��ب��اء الم����ارات على هام�ص جل�شة 

"ال�شتثمار يف امل�شتقبل" التي نظمها اجلناح امل�شري فى معر�ص 
اإك�شبو 2020 دبي �شمن فعالياته امل�شتمرة اأن فر�ص ال�شتثمار 

يف التعليم العايل بجمهورية م�شر العربية واعدة وُملهمة .
تتيح  دب��ي   2020 اإك�شبو  امل�شري  اجلناح  فعاليات  اأن  اىل  ولفت 
البنية  يف  قومية  م�شروعات  من  واجنازاتها  اأفكارها  ط��رح  مل�شر 
موؤكداً   ، وال�����ش��ح��ة  التعليم  وجم����الت   ، ذك��ي��ة  وم���دن   ، التحتية 
ما  واأح��دث  العاملية،  التطورات  يواكب  اأ�شبح  امل�شري  التعليم  اأن 

و�شلت اإليه من برامج درا�شية وتعليمية .
حتفيز  هو  احلديثة  اجلامعات  من  الغر�ص  اأن  "الكردي"  واأك��د 
املجتمع املدين للدخول يف جمال التعليم ب�شفة اأ�شا�شية، ل�شتقطاب 
الطلب املتميزين والكفاءات، من اأجل مواكبة التخ�ش�شات التي 
فكر  واأن  خا�شة  واخلام�شة،  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  حتتاجها 
اجليل  وتطبيقات  البيانية  ال��ربام��ج  علي  ق��ائ��م  اجل��ام��ع��ات  تلك 

الرابع، وا�شتخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها املختلفة.

وخل�ص اىل ان الدولة امل�شرية حتر�ص على اإحداث نقلة نوعية يف 
التعليم العايل على م�شتوى كافة القطاعات، وفًقا لأعلى املعايري 
الدولية من خلل التو�شع يف اإن�شاء اجلامعات الأهلية التي تقوم 
اأ�شواق  لحتياجات  ا�شتجابة  الدرا�شية،  الربامج  اأح��دث  بتدري�ص 
العمل الإقليمية والدولية م�شتعر�شا ما تتميز به جامعة العلمني 
بتخ�ش�شاته  ال�شطناعي  الذكاء  يف  برنامج  لديها  وما  الدولية 

املختلفة .

•• دبي-وام:

�شتاء  "اأجمل  م�����ش��اب��ق��ة  اأع���ل���ن���ت 
التي  ل���ل���ت�������ش���وي���ر،  العامل"  يف 
تنظمها جائزة حمدان بن حممد 
الدولية  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
مع  بالتعاون  ال�شوئي  للت�شوير 
امل��ك��ت��ب الإع���لم���ي حل��ك��وم��ة دولة 
الإم�������ارات وب��ال��ت��زام��ن م���ع حملة 
اإغلق  العامل"،  يف  �شتاء  "اأجمل 
ب���اب م�����ش��ارك��ات ك���ٍل م��ن اجلمهور 
متهيداً  امل��ح��رتف��ني،  وامل�����ش��وري��ن 
بجوائزها  ال���ف���ائ���زي���ن  لإع��������لن 
لأب����رز الأع���م���ال وامل�����ش��ارك��ات التي 
الإم����ارات  م��ع��امل  اأج��م��ل  التقطت 
والرتفيهية  وال�شياحية  الطبيعية 

والرتاثية.
وب�����ع�����د ����ش���ه���ر واح���������د ف����ق����ط من 
دي�شمرب   20 يف  ان����ط����لق����ه����ا 
2021، �شجلت امل�شابقة 2،863 
م�شاركاً   2،176 م��ن  م�����ش��اَرك��ة؛ 
جميعها  اح��ت��ف��ت  دول�����ة،   89 م���ن 
اإب��داع��ي��ة ول��ق��ط��ات نوعية  ب��ط��رق 
بجمال �شتاء الإمارات وت�شاري�شها 
وثقافتها  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  امل��ت��ن��وع��ة 
املت�شامح  جمتمعها  وق��ي��م  الغنية 
من  اأك���رث  يحت�شن  ال���ذي  املنفتح 

بتناغم  يعي�شون  جن�شية   200
وان�شجام.

م�شاركات  امل�����ش��اب��ق��ة  وا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
"ال�شورة  ف���ئ���ة  ����ش���م���ن  ن���وع���ي���ة 
الواحدة"، املتاحة لعامة اجلمهور 
خم�شة  ت�������ش���م  وال�����ت�����ي  ال������ع������ام، 
مو�شوعات هي ال�شحراء، والبحر، 
واجلبل، والوديان، والإم��ارات من 
م�شاركات  اإىل  بالإ�شافة  الأع��ل��ى، 
"امللف  ف���ئ���ة  ���ش��م��ن  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

للم�شورين  املخ�ش�شة  ر"  امل�شوَّ
املحرتفني �شمن اأربعة مو�شوعات 
وبّرية  عيونكم،  يف  الإم�����ارات  ه��ي 
الإم�����ارات، ووج���وه م��ن الإم����ارات، 

وحياة ال�شارع من الإمارات.

ال�سياحية  ال��ه��وي��ة  ت�سوير 
املوحدة للدولة.

وقال �شعادة علي خليفة بن ثالث، 
الأم���ني ال��ع��ام جل��ائ��زة ح��م��دان بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم الدولية 
"م�شتوى  ال�����ش��وئ��ي:  ل��ل��ت�����ش��وي��ر 
امل�شاركات  يف  وال���ت���ن���ّوع  الإق����ب����ال 
�شجلتها  التي  املتميزة  الإب��داع��ي��ة 
العامل"  يف  �شتاء  "اأجمل  م�شابقة 
خلل  دول����ة؛   89 م��ن  للت�شوير 
املكانة  يعك�ص  ف��ق��ط،  واح���د  �شهر 
كوجهة  الإم���ارات  لدولة  الريادية 
ج���اذب���ة ومق�شد  ع��امل��ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
والتقاط  الإل���ه���ام  ع��ن  للباحثني 

والتفاعل  الطبيعة  معامل  اأج��م��ل 
املتنوع  جم��ت��م��ع��ه��ا  يف  الإن�������ش���اين 
التوا�شل  ق���ي���م  ع���ل���ى  احل���ري�������ص 
واأ�شاف:  والت�شامح."  واحل�����وار 
التي  الإبداعية  والأعمال  "ال�شور 
قدمها م�شورون حمرتفون وهواة 
تر�شم معاً لوحة جامعة لأجمل ما 
ودفء  الإم����ارات  �شتاء  دفء  مييز 
باجلميع  ي��رح��ب  ال���ذي  جمتمعها 
الدولة، كما تعك�ص؛ يف  اأر�ص  على 
ومو�شوعاتها  الع�شوية  وحدتها 
الهوية  والإن�����ش��ان��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل���وح���دة ل����لإم����ارات. 
الفائزين  ت���ت���وي���ج  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع 
اختتام  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ب��امل�����ش��اب��ق��ة 
حملة اأجمل �شتاء يف العامل، ونرجو 
امل�شاركني."  جل��م��ي��ع  ال���ت���وف���ي���ق 
الإمارات يف عيونكم وحّل مو�شوع 
املركز  يف  عيونكم"  يف  "الإمارات 
ال�شور  ع�����دد  ح���ي���ث  م����ن  الأول 
 679 بواقع  امل�شابقة  يف  امل�شاركة 
�شورة، تله مو�شوع "حياة ال�شارع 
من الإمارات" بواقع 476 �شورة، 
الإمارات" بواقع  "بّرية  ومو�شوع 
434 �شورة. اأما يف فئة "ال�شورة 
مو�شوع  ف���ت�������ش���در  الواحدة"، 
م�شاَركة،   266 ب��واق��ع  "اجلبال" 

بواقع  "ال�شحراء"  مو�شوع  ت��له 
بواقع  و"البحر"  م�شاَركة،   265

م�شاَركة.  262

تنوع.
وت�������ش���درت دول����ة الإم�������ارات بعدد 
م�شاركاً،   428 ب��واق��ع  امل�شاركني 

م�شاركاً   424 بواقع  الهند  تلتها 
م�شاركاً،  ب�118  واإي�����ران  اأي�����ش��اً، 
ب�112 م�شاركاً، ورو�شيا  والفلبني 
ب�71  وم�شر  م�شاركاً،   74 بواقع 

م�شاركاً.
املتنوعة،  العمرية  الفئات  و�شمن 
م�شاركاً   718 امل�����ش��اب��ق��ة  ���ش��ج��ل 

اإىل  �شمن الفئة العمرية من 35 
�شمن  م�شاركاً  و701  �شنة،   45
و35   25 ب���ني  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 
الفئة  �شنة، و326 م�شاركاً �شمن 
عاماً،   55 اإىل   45 م��ن  العمرية 
 25 ���ش��ن  دون  م�������ش���ارك���اً  و246 
ف���وق �شن  ع��ام��اً، و185 م�����ش��ارك��اً 

عاماً.  55

التحكيم واإعالن الفائزين.
من  نة  املُكوَّ التحكيم،  جلنة  وتبداأ 
خرباء متخ�ش�شني حا�شلني على 
الت�شوير  جم��ال  يف  عاملية  ج��وائ��ز 
تقييم  والإب�������داع�������ي،  ال�����ش��ح��ف��ي 
اجلاري.  يناير   25 يف  امل�شاركات 
وت�������ش���م ال��ل��ج��ن��ة ك�����ًل م����ن جون 
املتخ�ش�ص  ال�شحفي  �شتامناير، 
يف الت�شوير ال�شوئي من الوليات 
واحلا�شل  الأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
لل�شورة  ال��دول��ي��ة  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى 
الكندية  وامل�������ش���ورة  ال�����ش��ح��ف��ي��ة، 
"بوليتزر"  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  احل���ائ���زة 
ال���ع���امل���ي���ة ث������لث م��������رات، ب����ارب����را 
على  ن�شري،  و�شادي  ديفيد�شون، 
لحقاً  ال��ف��ائ��زي��ن  اإع����لن  ي��ت��م  اأن 
فعاليات  اخ���ت���ت���ام  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 

حملة "اأجمل �شتاء يف العامل".

�جلناح �مل�شري باإك�شبو 2020 دبي ينظم جل�شة »�ل�شتثمار يف �مل�شتقبل«

بعد ت�سجيلها اأكرث من 2,800 م�سار كة من 89 دولة 

م�شابقة �أجمل �شتاء يف �لعامل للت�شوير تتلقى �آخر �مل�شاركات متهيد� لإعان �لفائزين
كامل منذ 20 دي�سمرب وفتحت باب امل�ساركة للجميع من خمتلف اأنحاء العامل  ل�سهر  توا�سلت  • امل�سابقة 

الطبيعية والثقافية وال�سياحية والرتفيهية والرتاثية االإمارات  معامل  اأجمل  التقطوا  جن�سية   91 من  • م�ساركون 
• مو�سوع االإمارات يف عيونكم ت�سدر بواقع 679 �سورة تاله مو�سوع حياة ال�سارع من االإمارات بواقع 476 �سورة ومو�سوع بّرية االإمارات بواقع 434 �سورة

بالتزامن مع اختتام حملة اأجمل �ستاء يف العامل �سيتم  امل�سّور  وامللف  الواحدة  ال�سورة  فئتي  �سمن  الفائزين  • اإعالن 
خليفة بن ثالث: م�ستوى االإقبال يعك�ض املكانة الريادية لدولة االإمارات كوجهة �سياحية عاملية ومق�سد للباحثني عن التقاط اأجمل معامل طبيعتها وجمتمعها املتنوع • علي 

فقدان   م�صتندت
العلي  احل��م��ود  ح�شني  علي  فقد 
م�شتند  اجل���ن�������ش���ي���ة  ������ش�����وري   -
اإي�����������ش�����ال ����ش���ح���ن ب�����ح�����ري رق����م 
�شادر   )143100702490(
 )EVERGREEN( م���ن 
با�شم / لبيل لل�شوكول والزهور، 
ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث  م��ن  ي��رج��ى 
الإت�شال  او  لقرب مركز �شرطة 

0507558853 /
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�ض فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

لنجعل �ستاءهم اأدفاأ 
اليوتيوب  على  قناة  واأ�شهر  اأك��رب  �شاحب  فلة  ب��اأب��و  امللقب  �شليمان  ح�شن 
اخلا�شة بالألعاب الإلكرتونية املعروف باأخلقه العالية وحبه للخري بدون 
تفاخر ول رياء حقق اأرقاماً خيالية بوقت قيا�شي، فهو �شخ�شية موؤثرة على 

م�����ش��ت��وى ���ش��ن��اع��ة امل���ح���ت���وى، يعترب 
باأعماله  ال���ع���رب  ���ش��ب��اب  ل��ك��ل  ف��خ��را 
واآبار  م�شاجد  بناء  فمنها  اخل��ريي��ة، 
حمتاجة  وع��ائ��لت  لليتامى  وتكفله 
ل��ع��لج امل�شابني   وت��ربع��ات خ��ريي��ة  
للجئني  ب����ي����وت  ب���ال���ع���م���ى...ب���ن���اء 

ال�شوريني وغريها.
العربية  ال�����دول  ك���ل  اأ���ش��ب��ح ح��دي��ث 
والقنوات الف�شائية وو�شائل التوا�شل 
الجتماعي بحملة ومبادر جمع 10 
مليون دولر، ونالت احلملة  تعاطفا 
وت��ف��اع��ل وج�����اءت احلملة  و����ش���دى 
اأدفاأ(  �شتاءهم  لنجعل  عنوان)  حتت 

اللجئني  مع  ت�شامنا  العامل  يف  �شتاء  اأجمل  حملة  اأطلقتها  هادفة  حملة 
نف�شه  يحب�ص  اأن  فلة  اب��و  ا�شتطاع  كما  لهم،  امل�شاعدة  لتقدمي  وال��ن��ازح��ني 
 10 داخل غرفة زجاجية يف حميط برج خليفة اإىل حني يتمكن من جمع 
مليون دولر، ليكون البث حياً وخا�شاً بجمع التربعات، وظل البث احلي ملدة 
اأول من يح�شل على �شهادتني ولقبني للأرقام  12 يوما متوا�شل ليكون 
�شامية،  اإن�شانية  حلملة  امل�شاهدات  عدد  باأكرب  جني�ص  كتاب  من  القيا�شية 
واأطول بث حي بدون انقطاع. وا�شتطاع هذا ال�شاب اأن يحقق حلم كثري من 
الأ�شر املحتاجة التي تعاين ظروفاً �شعبة... وق�شاوة العي�ص، فاحلملة كان 

لها تاأثري ايجابي يدعو اإىل التفاوؤل، بجمع اأكرث من 11مليون دولر.
 كل ال�شكر حلملة اأجمل �شتاء يف العامل لدعم حملة مبادرة لنجعل �شتاءهم 
الدفء  و  ال�شعادة  واإدخ���ال  الأه���داف  لتحقيق  اجلبارة  جهودهم  على  اأدف���اأ، 

لقلوب اأكرث من 110 اآلف عائلة.
ب�سرى الغفوري /كاتبة

قدرات  
لكل منا قدرات معينة وطاقات مميزة توؤهلنا للو�شول اإىل النجاح، عادة تكون 
تطلعاتنا اأكرب من قدراتنا، لكن بالعمل و املثابرة و الجتهاد و الثقة باهلل 
واأخ��لق لكننا نحتاج  اأ�شحاب علم  اأهدافنا، قد نكون  ن�شري باجتاه حتقيق 
اأن نطور املهارات بح�شور الندوات و الدورات واملحا�شرات، ون�شاأل هل  اإىل 

نعم  ؟  �شيء  ك��ل  على  نطلع  اأن  علينا 
لكن  ���ش��يء  ك��ل  ع��ل��ى  نطلع  اأن  علينا 
ونبحث  �شيء  يف  نتخ�ش�ص  اأن  علينا 

عن املعلومات التي تفيدنا.
ف��ف��ي وظ��ي��ف��ت��ن��ا ن��ع��م��ل ك���ل ي���وم على 
جتديد طاقاتنا بطلة راقية وحديث 
ترافقه  باملحبة  رائ��ع  و�شعور  ج��ذاب 
نتعامل  ب��الإي��ج��اب��ي��ة،  مزينة  كلمات 
اأن  احلقيقة  ويف  حولنا  م��ن  م��ع  بها 
اأه���م ح���وار ه��و ال���ذي يتم م��ع نف�شي 
عليها  ون��ط��ب��ط��ب  م��ع��ه��ا  ون��ت��ف��اع��ل 
لهذا  ولنوؤكد  والعز،  بالفخر  لت�شعر 
العامل اأننا ن�شاركهم احلياة بود بعيد 

اأكرث  نظري  الأ�شجار يف  ت�شبح  بعقلي  اأزه��و  وال��غ��رور.  عندما  التكرب  عن 
ال�شفراء  اأوراق اخلريف  امل��رح حتى من  اأمل�ص  و  يانعة،  اأوراق��ه��ا  و  اخ�شراراً 
ي�شبح  و  رائ��ع  ت��اأث��ري  ل��ه  الر�شا  و  النف�ص  فتقبل  الأر���ش��ف��ة  على  املرتامية 
اأكرث روعة عندما نبتعد عن الغرور و ن�شارك الآخرين اأحوالهم و اآمالهم، 
و طموحاتهم، وعلينا اأن ن�شاعدهم لي�شلوا للمراتب التي ي�شعون اإليها، ل 
نن�شى اأننا حني مننح ونعطي ن�شعر بال�شعادة التي تت�شلل اإىل جنبات الروح، 
فاحلياة حلوة بعيداً عن القلق والتوتر.  فهناك اأكرث من طريقة ن�شتطيع 
اأن نتبعها لتتحول الورود ال�شفراء اإىل لوحة فنية نر�شم بها اأحلمنا التي 

بدورها �شتتحول اإىل حقيقة تنب�ص باحلياة من خلل اجتهادنا. 
ا�شنع الفرح و�شع نف�شك مع من حتب، و�شاور من تثق واأقنع من حتتاج اإليه 
و اأ�شلح كل خلل قمت به، باخت�شار احلياة جميلة، فاجعلها لنف�شك اأجمل، 
بالنوم الهادئ و البت�شامة العري�شة و ر�شا الوالدين واعنت بنف�شك وانتبه 
لختياراتك يف األوان ملب�شك، ومما ل�شك فيه اأن اللتزام باملواعيد يعود 
عليك بالفائدة، و�شدق العمل و الدقة يف التنفيذ �شيكون لهما تاأثري اأف�شل 
حلياة مهنية ناجحة، اأما على امل�شتوى العائلي فازرع الب�شمة و الطماأنينة، 
واإيجاد  بتقبلها،  احلياة  �شحر  واأب��رز  للجميع  اإلهام  م�شدر  �شتكون  عندها 
حلول مل�شاكلك وركز على اختياراتك، فاأنت اإن�شان من اأجمل الكائنات، لذلك 

ت�شتحق الهتمام بنف�شك اأول و من الآخرين ثانيا.
ندى فرني /مدربة تنمية ب�سرية 

ر�سالة 
منذ رحيلك وكل �شيء حويل �شامت، 
بل يكاد يكون ميتاً، ل روح فيه، بعد 
اأن ك���ان ي��ل��ه��و ومي����رح ب���وج���ودك، ما 
ذنب كل هذه الأ�شياء؟ ل اأعلم، فمنذ 
رحيلك باتت نف�شي ل ت�شتاق ل�شيء، 
الطعام الذي كنا ناأكله �شوياً بات بل 
اأقطفها لك  التي كنت  الزهور  طعم، 
امل�شابيح  حتى  ع��ب��ري،  ب��ل  اأ�شبحت 
ال��ت��ي ك��ن��ا من�����ش��ي ع��ل��ى ���ش��وئ��ه��ا بهت 
الكون  ت��غ��ري  ل���ون���ه���ا، م��ن��ذ رح��ي��ل��ك 
ف���ج���اأة، ال��ق��م��ر ي��اأت��ي ح��زي��ن��اً �شاحب 
الوجه وكاأنه جاء م�شطراً، وال�شم�ص 

اجلري  ت�شتطيع  ل  كالعجوز  اأ�شبحت 
اأج��د، كاأنِك  اأبحث عن بديلة لك ومل  مل�شتقرها كال�شابق، منذ رحيلك واأن��ا 
يرف�ص  وطيفك  رحيلك  منذ  عنه،  الإع���لن  قبل  مكت�شفه  م��ات  ن��ادر  دواء 
زيارتي ليًل، رفقاً بي فاأنا ل اأ�شتحق كل هذا العناء، فمنذ رحيلك واأنا ل�شت 

اأنا.
جمال احلفني /كاتب

اإدارة الغ�سب
من منا مل يغ�شب واإن اختلفت اأ�شباب هذا الغ�شب اأو اأ�شكاله، لكن متكننا 
تنفيذ  من  ومتكننا  لقدرتنا  احلقيقي  املقيا�ص  هو  الغ�شب  ه��ذا  اإدارة  من 
و�شية ر�شولنا الكرمي)�شل اهلل عليه و�شلم( حني ا�شتو�شاه اأحد ال�شحابة 

قائًل اأو�شني قال امل�شطفى ) �شل اهلل عليه و�شلم( : ل تغ�شب.
والغ�شب غالباً ما ينتج عن موقف ت�شمن �شبباً لغيظ مل يت�شن ل�شاحبه 
كظم غيظه فيه بل من املمكن يف بع�ص املواقف مبا قد يحول �شاحبه اأحياناً 
لربكان من الغ�شب، وهنا يفقد الغ�شب �شاحبه ح�شن اإدارة املواقف ويفقد 
الكثري والكثري بل قد ي�شل الغ�شب بالبع�ص عدم الكتفاء بخ�شارة املواقف 

بل قد ميتد لرتكاب اجلرائم اأحياناً.
ومن اأكرث اخللق كظماً للغيظ وعدم الغ�شب يف اأ�شعب املواقف عدا ما يتعلق 
اأو �شحابتهم  الأنبياء حواريوهم  فيلي  الأنبياء،  فهم  اهلل  اأو حدود  بالدين 

اإدارة  اأن هناك ح�شن  فالتابعون، كما 
والدين  الأنبياء  عن  بعيداً  للغ�شب 
يتم كظم  اأي جمال  تتخيلوا يف  ولن 
وتكون  الغ�شب  اإدارة  وح�شن  الغيظ 
فالدبلوما�شية  ال�شيا�شة  يف قمتها يف 

وهما وجهان لعملة واحدة.
فكيف  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  اأم���ا 
فيه  والتحكم  غ�شبك  اإدارة  ميكنك 
ل اأن متكنه هو من اأن يتحكم بك اأو 
اإدارت��ك، فالأمر يتطلب عدداً  يتوىل 
توفرها  من  لبد  التي  العنا�شر  من 
لديك اأو حولك حلظة تعر�شك ملثري 

منك  جتعل  التي  الإميانية  القاعدة  توفر  العوامل  تلك  اأه��م  من  الغ�شب، 
قادراً على التحكم يف ردة فعلك لهذا املثري، اأي�شاً البيئة النا�شحة اأو املوجهة 

والتي من �شاأنها اأن ت�شاعدك على امت�شا�ص املثريات ل العك�ص.
اإدارة  يف  ال��ق��درة  على  العديدة  الأمثلة  من  لنا  الإ�شلمي  التاريخ  ويحمل 
ما  راأي���ي  اأروع��ه��ا يف  م��ن  لكن  الأم��ث��ل��ة  م��ن  الكثري  الغيظ  وك��ظ��م  الغ�شب 
حدث من اأحد اأحفاد ر�شولنا الكرمي وهو علي بن احل�شني بن علي بن اأبي 
ال��ربودة، واإذ باخلادمة يقع  طالب حني قام ل�شلة الفجر يف �شتاء قار�ص 
منها الإبريق على راأ�شه باملاء البارد بل وي�شج راأ�شه، لكنه �شرعان ما تلقى 
تعاىل  اهلل  ق��ول  عليه  تلت  يغ�شب حيث  اأن  وقبل  املثري  ذات  الن�شيحة من 
 ": الكرمية  الآي���ة  بتكملة  ففاجاأته  غيظه  فكظم  الغيظ(  )والكاظمني   :
 " الآي��ة  بتكملة  فاردفت  النا�ص" فقال خلادمته عفوت عنك،  والعافني عن 

واهلل يحب املح�شنني" فقال لها اأنت حرة فلقد اأعتقتك.
هنا توافرت البيئة ال�شاحلة مع النف�ص الزكية فكان ح�شن اإدارة الغ�شب.

لذا علينا اأن نحاول القتداء بالأنبياء واجلمع بني �شفات ال�شاحلني وحنكة 
الدبلوما�شيني يف اأن نتمكن من ح�شن اإدارة املواقف وعدم الغ�شب.

حمدي اإ�سماعيل /كاتب

ظل �سجرة 
ال�شنني  م�شقة  بعد  لربهة،  حتته  ن�شتظل  �شجرة  ظل  عن  نبحث  ما  غالبا 
جتل�ص  كما  اأكتافنا  على  جتل�ص  و�شغوطها  احلياة  فاأعباء  الطريق،  وط��ول 
الكرة الأر�شية فوق اأكتاف اأطل�ص، حمل ثقيل ملا نراه من متغريات �شريعة 

يف النفو�ص والقلوب قبل املعاملت الإن�شانية.
اأم���ل لظل  ن��ف��رح ح��ني جن��د ب�شي�ص 
نرى  ���ش��ح��راوي ل  �شجرة يف ط��ري��ق 
والعط�ص،  واجل��ب��ال  ال��رم��ال  اإل  فيه 
وفقدان الأمل وقبل الياأ�ص نلمح ظل 
�شجرة من بعيد فتزداد قوانا ونتحمل 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��ب ل��ل��و���ش��ول لق�شط 
م��ن ال��راح��ة، لكن اأح��ي��ان��ا ي��ح��دث ما 
نراه  م��ا  اأن  ويت�شح  عقباه  يحمد  ل 
الباطني  العقل  �شكله  ���ش��راب  جم��رد 
قيد  على  الوقت  من  بع�ص  لكت�شاب 

احلياة.
ظ����ل ال�������ش���ج���رة مل ي���ك���ن م���ك���ون من 
غ�شون واأوراق وثمار، تقي من حرارة 

ال�شم�ص امللتهبة يف �شيف ل يعرف الرحمة، بقدر �شخ�ص تاأملنا فيه امل�شاعدة 
وحلمنا باأن تلبية متطلباتنا بيده وفجاأة نراه �شراب بل نفع، يحطم قلوبنا 
وال�شت�شلم  احلياة  ترك  على  وال�شرار  التفكري  اإع��ادة  وجداننا  يف  ويعيد 
اأفكارنا  �شتات  يلملم  حياتنا  يف  �شخ�ص  يظهر  واأحيانا  والياأ�ص،  للأحباط 
ويرتب وجداننا بعد اأن ته�شم يف طريق املعاناة، �شخ�ص يظهر الهتمام يحب 
القدرة  العطاء، مينح  بل غر�ص ي�شنع من نف�شه خيمة ومظلة ونهر من 
ي�شرت  �شخ�ص  الوجه،  تفارق  ل  ابت�شامة  ال�شفاه  على  وير�شم  احلياة  على 
املكلوبني، �شخ�ص �شاحب �شمري ل مدعني  العيوب وينا�شر احلق ويدعم 

الف�شيلة كال�شجر الذي ينمو يف البحر.
ن�شعه حتت  اأن  اأول  علينا  عاملنا  يدخل  اأن  يحاول  اأو  �شخ�ص يف حياتنا  اي 
معيار ظل ال�شجر الواقعي اأم الفرتا�شي اأو ال�شراب املخادع، ونت�شاءل األف 

مرة قبل فتح باب حياتنا م�شاعا للطارقني عليه مهما طال النتظار.
�سحر االألفي 

اخرتاعات عربية 
يف الوقت الذي كان الغرب غارقاً يف خ�شم اجلهل والظلمة خا�شة يف القرون 
الو�شطي، كان العلماء العرب وامل�شلمون ذوو العقول النرية يقدحون عقولهم 
باخرتاعات جليلة، والتي اأنارت ظلمة الغرب واأيقظته من �شباته الطويل.. 
كانت هذه الخرتاعات الأ�شا�ص الذي اأعملوا بها عقولهم وحاولوا التطوير 
تعد  التي ل  وهنا موجز عن ع�شرة من هذه الخرتاعات  اليها،  والإ�شافة 
اأن��ارت عقول  األتي  وهي  فيها  ال�شبق  العرب  للعلماء  كان  والتي  ول حت�شى 

الغرب:  
القا�شم  اأب���و  ال�شهري  الطبيب  ن�شر  م   1000 ع��ام  ح���وايل  يف   اجل��راح��ة: 
وقد  �شفحة   1500 م��ن  اجل���راح���ة  لعلم  م�����ش��ورة  م��و���ش��وع��ة  ال���زه���راوي 
التي  اخلم�شمائة  لل�شنوات  طبي  كمرجع  اأوروب���ا  يف  املو�شوعة  ا�شتخدمت 

اأن الزهراوي  تلت �شدورها، وُيعتقد 
قي�شرية  ولدة  عملية  اأول  اأج����رى 

و�شمم اأول زوج ملقط.
ابن فرنا�ص  اآل��ة طائرة: كان عبا�ص   
ط���ريان  اآل�����ة  ���ش��م��م��م  ���ش��خ�����ص  اأول 
القرن  يف  ب���ه���ا  ال�����ط�����ريان  وح��������اول 
الأ�شهر  ال��ت��ا���ش��ع، وخ���لل حم��اول��ت��ه 
اإ�شبانيا طار فرنا�ص  قرب قرطبة يف 
�شعوداً لب�شع حلظات قبل اأن ي�شقط 
ويعتقد  ظهره،  ويك�شر  الأر���ص  على 
فرنا�ص  اب���ن  ت�����ش��ام��ي��م  اأن  اخل����رباء 
ال�شنني  م���ئ���ات  ب��ع��د  ���ش��ك��ل��ت لح���ق���اً 

م�شدر اإلهام للفنان واملخرتع الإيطايل ال�شهري ليوناردو دا فين�شي.
اجلامعة: يف عام 859 اأ�ش�شت اأمرية �شابة تدعى فاطمة الفهري اأول جامعة 
اأختها  واأ�ش�شت  باملغرب،  العامل متنح درجة علمية يف مدينة فا�ص  تاريخ  يف 
وجامعة  جامع  ا�شمه  جمّمع  �شكل  ومعاً  للجامعة  جم��اوراً  م�شجداً  مرمي 
القرويني، ول يزال هذا املركز العلمي يعمل اإىل يومنا هذا بعد مرور حوايل 

اإن�شائه. على  عاما   1200
علم اجلرب: يف القرن التا�شع و�شع عامل الريا�شيات اخلوارزمي اأ�ش�ص علم 

اجلرب وذلك يف درا�شته ال�شهرية بعنوان "كتاب اجلرب واملقابلة".
علم الب�شريات:  حوايل عام 1000 برهن احل�شن بن الهيثم اأن الإن�شان 
يرى الأ�شياء عند انعكا�ص ال�شوء عنها ودخوله العني داح�شاً بذلك نظريات 
ابن  اكت�شف  نف�شها، كما  العني  ال�شوء يخرج من  باأن  اأقليد�ص وبطليمو�ص 
اأن العني ترى  "الكامريا املظلمة" والتي تف�شر كيف  اأي�شا ظاهرة  الهيثم  

ال�شور ب�شكل م�شتقيم ب�شبب العلقة بني الع�شب الب�شري والدماغ.
العميق  امل�شلمني  املو�شيقيني  تاأثري  فاإن  املو�شيقى: بح�شب بع�ص اخل��رباء   
اأوروب��ا يعود  تاريخه اإىل �شارملان الذي حاول مناف�شة مو�شيقى بغداد  على 
وقرطبة، ومن بني العديد من الآلت املو�شيقية التي و�شلت اإىل اأوروبا عرب 
ال�شرق الأو�شط هي اآلة الراهاب وهي اجلد لآلة الكمان، وُيعتقد اأن ال�شلم 

املو�شيقي احلديث اأي�شاً ُم�شتمد من الأبجدية العربية.
ا�شتعمل  اأول من   فر�شاة الن�شان: كان النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 
�شجرة  من  ا�شتخدامه غ�شناً  وذلك عرب  600م  عام  اأ�شنان حوايل  فر�شاة 
الأ�شنان  معجون  يف  للم�شواك  م�شابهة  م���واد  ت�شتخدم  وح��ال��ي��ا  م�����ش��واك، 

احلديث.
حركة  اإىل  الدائرية  احلركة  حتويله  عرب  ال��ع��امل:  يف  حم��رك  اأول  املف�شل 
طولية يتيح املف�شل رفع الأ�شياء الثقيلة ب�شهولة ن�شبية، هذه التكنولوجيا 
التي اكت�شفها اجلزري يف القرن الثاين ع�شر انت�شرت يف جميع اأنحاء العامل 
ما اأدى اإىل اخرتاعات �شتى بدءاً بالدراجة و�شوًل اإىل  اإىل حمّرك الحرتاق 

الداخلي.
اأق�شاماً ومراكز  اأي تلك التي ت�شم   امل�شت�شفى: امل�شت�شفى كما يعرف اليوم 
تعليم تعود جذورها اإىل م�شر يف القرن التا�شع، وكان اأول مركز طبي بهذه 
يف   872 ع��ام  يف  تاأ�ش�ص  ال��ذي  طولون  بن  اأحمد  م�شت�شفى  هو  املوا�شفات 

القاهرة مب�شر.
رت لأول   القهوة: فالقهوة التي هي الآن ال�شراب اليومي للعامل الغربي ُح�شّ
مرة يف اليمن حوايل القرن التا�شع، وو�شلت القهوة اإىل تركيا بحلول القرن 
الثالث ع�شر� لكن اأوروبا انتظرت اإىل القرن ال�شاد�ص ع�شر لتبداأ بتحمي�ص 

حبوب النب التي اأدخلها اإىل ايطاليا تاجر من البندقية.
مازن متيم /كاتب �سحفي

العمل يف مكان واحد
اإىل  باأن يعمل طوال حياته يف مكان واحد ل يغريه، وي�شعى  البع�ص  يهتم 
العمل  يف  ويتفانى  امل�شنع،  اأو  ال�شركة  يف  القرار  واأ�شحاب  املديرين  اإر�شاء 
العمل  يف  املطلقة  واأم��ان��ت��ه  احل��ي  �شمريه  على  ذل��ك  يف  معتمدا  ويجتهد 
الذي  الراتب  تقا�شي  يف  وال�شتقرار  ال�شتمرار  اأج��ل  من  هذا  كل  واتقانه، 

يحاول جاهدا كل عام اأن يزيد بع�ص 
ال�شيء، بدون جدوى اإل من العلوة 
عن  ت��زي��د  ل  ال��ت��ى  امل��ع��ت��ادة  ال�شنوية 

ع�شر الراتب املدون يف عقد العمل.
الذي  وال�شتقرار  الوقت  م��رور  وم��ع 
يهدد مع جتديد عقد العمل كل عام 
باإ�شاعة ال�شتغناء عن بع�ص املوظفني 
وهذا الإجراء مع انه ميار�ص كل عام 
اأن  وي��خ�����ش��ى  ي�����ش��دق  اجل��م��ي��ع  اأن  اإل 
الإ�شاعة هو  ه��ذه  وال��ه��دف من  ينفذ 
الراتب  ل��زي��ادة  املوظفني  طلب  ع��دم 
�شمن  البقاء  الأ�شمى  الهدف  ويكون 

املوظفني اجلال�شني وامل�شتقرين يف العمل، خدعة متكررة وم�شتمرة ميار�شها 
البع�ص وي�شدقها اجلميع وكاأنها قطعة اجلنب التى ي�شطاد بها الفئران ل 

الفاأر يتعظ ول الب�شر يغري من منهجه.
كل  فالتغيري  التقاعد،  �شن  بلوغ  العمل حلني  البقاء يف  يعني  ال�شتقرار ل 
الآخ��ر بحكم  املكان  الراتب يف  اأول �شيزيد  اأع��وام �شيء �شحي ج��دا،  خم�شة 
اخل���ربة وال��ت��ط��ور ال��ذات��ي م��ن ج��ه��ة، وم��ن جهة اأخ���رى ق��د يتغري الو�شع 
الو�شع والرتقية،  الآخ��ر بل تعديل  املكان  ثابت يف  �شيظل  الذي  الوظيفي 
فتغيري العمل يجدد الطاقة والن�شاط مع اأ�شخا�ص جدد وعامل اآخر متجدد، 
لذلك يكمن ال�شتقرار احلقيقي يف الثقة بالنف�ص واأن العمل احلايل لي�ص 
اآخر الطريق واإذا تركته �شتجد اأف�شل منه واأن الرزق يعرف عنوانك اإذا مل 

تعرف اأين رزقك.
ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعالم 

بنوك ال�سرت
 على الرغم من تقدمي التكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي يف الأونة الأخرية 
اأن  اأردن��ا  واإذا  املجالت،  الب�شرية يف �شتى  اأف��ادت  التى  العديد من اخلدمات 
واأر�شفة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ن  البحث  بتطبيق  ب���داأت  ف�شنجدها  ال��ف��وائ��د  ن��ع��دد 
البيانات، فاإذا كنا يف ال�شابق نبحث يف العديد من الكتب عن معلومة معينة 

على  للح�شول  اجلامعة  مكتبات  اأو  العامة  املكتبات  اإىل  للذهاب  فن�شطر 
املعلومة بعد بحث كثري ووقت طويل بني الأرفف والكتب، اأما الأن فبمجرد 
كتابة اأول كلمة من املعلومة تاأتي كل البيانات عنها بالتف�شيل ورمبا باأكرث 

مما يحلم الباحث.
ا�شتفدنا من التكنولوجيا يف ال�شناعات الدقيقة والطب والعمليات التي كان 
ي�شعب على الأيد الب�شرية اأن تقوم بها اإل بجراحة فاليوم ومع التقدم �شار 
الأداء وحتقيق ن�شب عالية من  الدقة يف  بالليزر وغ��ريه من  ب�شيط  الأم��ر 
النجاح يف جميع املجالت، وال�شناعة اأي�شا ا�شتفادت من الذكاء ال�شطناعي 
يف ال�شناعات التي ت�شتهدف عدم تدخل اليد الب�شرية للحفاظ على ال�شلمة 

وا�شتفاد  ال��ت��ل��وث،  وع���دم  النظافة  اأو 
والعمل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  م��ن��ه��م��ا  ال���ع���امل 
ع��ن ب��ع��د يف ظ���روف ك��ورون��ا ح��ت��ى يف 
ال��ت��ح��ذي��ر م���ن ال��ط��ق�����ص وال����زراع����ة 
امل�شرق  ال���وج���ه  ف��ه��ذا ه���و  وغ���ريه���ا، 
يف  والتكنولوجيا  التطبيقات  ل��ه��ذه 

عامل الت�شالت.
اأما اأن ن�شتخدم التكنولوجيا والذكاء 
ت��ع��ك��ر �شف  ال���ش��ط��ن��اع��ي يف ط����رق 
للفطرة  متاما  منايف  فهذا  الب�شرية 
الإن�����ش��ان��ي��ة، ف��ال��ب��ع�����ص ات��خ��ذه��ا من 
اجل����ان����ب ال�����ش��ل��ب��ي وال����ت����ح����ول غري 

ي�شتخدمها  اآداة  ف��اأ���ش��ب��ح��ت  ال�����ش��وي، 
الب�شر م��ن اأج���ل حتقيق اأرب���اح ك��ب��رية وخ��ل��ق وظ��ائ��ف م��ا ك��ان��ت م��وج��ودة يف 
الكاتبة  الآلت  و�شيانة  ال��ربي��د  م��وظ��ف  مثل  وظ��ائ��ف  وان��دث��رت  ال�شابق، 
والفاك�ص والتلك�ص وغريها من الوظائف والأجهزة التى ا�شتبدلت بغريها 
يف غ�شون الثواين والتحول الرقمي، ومع ذلك بع�ص �شبابنا اتقنوا العبث يف 
حياة الآخرين ومتكنوا من هدم جدار املجتمع و�شناعة اجلدران الزجاجية 

التى تك�شف ما خلفها بل رحمة ول نوع من ال�شرت.
وغفل �شبابنا اأن لكل منا ر�شيد من ال�شرت عند اهلل عز وجل كلما ف�شحنا 
اإىل  البنوك،  الأم���وال من  ت�شحب  �شحب من ر�شيدنا كما  اأح��دا من خلقة 
اأن ينتهى الر�شيد ون�شحب على املك�شوف ب�شبب النميمة والغيبة والت�شهري 
باأعرا�ص الأخرين بل رحمة اأو �شفقة، في�شبح الر�شيد �شفر وتنقلب الأية 
على  حافظ  من  �شوى  م�شتور  يوجد  ول  الف�شائح  دائ��رة  يف  الكل  وي�شبح 
ر�شيده يف بنك ال�شرت وا�شتثمر ما فيه ب�شرت النا�ص واحلفاظ عليهم وغ�ص 

الب�شر عن كل ما حرم اهلل.
لبد اأن نراعي ال�شرت واخلوف على زوال ر�شيد ال�شرت من بنوك الرحمة، 
جدران  يزيلوا  لنف�شهم  مقاطع  بن�شر  اأنف�شهم  يف�شحوا  األ  �شبابنا  وعلى 
خطاأ  التكنولوجيا  با�شتخدام  ون��ح��ن  ي�شرتين  بيت  ي��ق��ول  فاملثل  ال�شرت، 
منحو اجلدران ونزيل احلواجز ويظهر حياتنا على امللأ، فلنعود اإىل احلياة 
وتنميتها  الب�شرية  خدمة  يف  ال�شطناعي  الذكاء  من  ون�شتفيد  الطبيعية 

ورفعتها.
م�سطفى عبيد

اإعالم من اأجل املراأة
والذكاء  التقني احلديث  الع�شر  ي�شهده  ال��ذي  الإعلمي  الزدح��ام  يف ظل 
التقنية  الن�شر  وو�شائل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  وانت�شار  ال�شطناعي  
واعدة  وفكرة  ومتيز  ج��راأة  باملراأة  متخ�ش�شة  وكالة  وج��ود  يعترب  املتطورة 
هذه  فيه  التناف�ص  كرث  وا�شع  م�شمار  اأن��ه  �شيما  ل  عليها  القائمون  ي�شكر 
الأيام يف اأطار حترر املراأة وخو�شها كافة امليادين وجناحاتها يف بع�ص منها 
التي جتاوزت يف بع�شها جناح متيز الرجل فيها تبقى املراأة الكائن الب�شري 

للرعاية  ي���ح���ت���اج  ال������ذي  ال�����ش��ع��ي��ف 
وال��ت��وع��ي��ة وال��ت��وج��ي��ه اإي��ج��اب��ي��ا كي 
الطبيعية  م�����ش��ارات��ه��ا  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 

باحلياة .
 بالرغم من احل�شور الكبري للمراأة  
ال�شورة  ف�����اإن  الإع�������لم،  و���ش��ائ��ل  يف 
بامل�شتوى  لي�شت  املقدمة  النمطية  
ت��ت��لءم م��ع م��ا ترتقي  امل��ط��ل��وب ول 
اإليه الن�شاء  من اإجنازات حققنها يف 
انطلقها  منذ  عديدة  حتديات  ظل 
بع�ص  يف  امل���ت�������ش���ددة  ومب��ط��ال��ب��ات��ه��ا 
امل�شرع  اإي��اه��ا  منحها  ال��ت��ي  حقوقها 
املا�شي  القرن  �شهدها  مبا  والقانون 

من موجات وحملت توعية كي ت�شتيقظ من �شباتها �شعيا وراء   حتررها 
من قيود تعرقل م�شريتها املتميزة .

 اإن الإعلم مبفهومه الوا�شع ، والذي ي�شمل املثقفني واملفكرين واملتابعني، 
يفرت�ص اأن يكون القاطرة الأوىل التي ت�شبب املتغريات الإيجابية للمراأة . 
الرتكيز فيه  يكون  واأل   ، الن�شاء  تقول  ال�شدارة كما  يكون يف  اأن  وهو لبد 
على الرتفيه واإنتاج ل يتلءم مع طموحات والإعلم اإذا مل ي�شهم يف اإنتاج 
ننتقد  واأننا   �شلبي،  ب�شكل  خدماته  ويقدم  هام�شياً  يبقى  املعرفة،  جمتمع 
ب�شدة ت�شنيف املراأة يف الإعلم على اأنها حالة خا�شة، اإذ يجب تقوميها على 
اأ�شا�ص ما تقدمه من معلومة واإ�شافة. واأل تكون موؤهلتها �شكلية وح�شب 
بع�ص  يف  يحدث  كما  وجمالها  ب�شرتها  وبيا�ص  �شنها  �شغر  على  بالرتكيز 

الف�شائيات للأ�شف.
يف ظل ما يجري حولنا هذه الأيام نريد من املراأة اخلروج عن املاألوف من 
املطبخ اإىل خارجه لتجول بفكرها يف بيئتها املحيطة تبحث عن �شيء مبتكر 
به من خلل  ويعرف اجلمهور  اإليها  الإع��لم  ليدخل  الإب���داع  متجدد من 
اأكادمييا وعلميا  بها  واأ�شرة متوازنة وعلم ومعرفة م�شهود  حديقة منزلية 
،لي�ص فقط دورها يف �شالونات التجميل واملطابخ ودور الأزياء وجمال �شكلها 
اأج��وف كل من هب ودب يقرع عليه بابها  اخلارجي وهي من الداخل طبل 
لي�شعها يف عر�ص جديد ل يواكب احلداثة واملعا�شرة الثورة التكنولوجية 
ال�شغرية  و�شا�شاتها  يديها  ب��ني  ال��ع��امل  اأ�شبح  حيث  حاليا  ن�شهدها  التي 
النافذة املفتوحة التي  تطل بها  على كل ما تود معرفته وتعلمه نريد اإعلما 
ي�شتنه�ص باملراأة اإعلم غري تقليدي وغري مقلد كي تربز املراأة اإعلميا على 
اأر�ص الواقع ولي�ص فقط يف �شكلها اخلارجي وظهورها يف ال�شالونات العامة 

مثل باقي اإك�ش�شوارات املحافل.
  �سحر حمزة/كاتبة

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

   ميار�ص جو بايدن اختبار املوؤمتر ال�شحفي ب�شكل 
ال�شبكات  ا���ش��ت��خ��دام  �شلفه  اأ���ش��اء  ول��ئ��ن  مقت�شد. 
ول  متحفظ،  احل��ايل  الرئي�ص  ف��اإن  الجتماعية، 
ال�شرورة  ح���ال  يف  اإل  ل��لأ���ش��واء  نف�شه  ي��ع��ّر���ص 

الق�شوى.
   يف نهاية ي��وم الأرب��ع��اء، ك��ان ج��و ب��اي��دن يحاول 
الدفاع عن �شجّله ل�شنة اأوىل �شعبة. واإذا مل تكن 
�شاحله،  يف  ال��دويل  ال�شياق  اأو  اوميكرون  �شراوة 
فل ميكنه العتماد با�شتمرار على الطبيعة غري 
ع���ام خمّيب  ل��ت��ربي��ر  امل��وؤ���ش��رات  لبع�ص  امل��ت��وق��ع��ة 
ل����لآم����ال.    ول��ئ��ن اع����رتف اأن ب��داي��ة ولي��ت��ه قد 
تخللتها العديد من التحديات، فاإن جو بايدن اأكد 
هذا  يثري  قد  تقدمت.  البلد  اأن  الوقت  نف�ص  يف 
الدعاء الكثري من اجلدل، ومع ان الرئي�ص لي�ص 

خمطًئا متاًما، ال ان مواطنيه ل ي�شاركونه راأيه.
ب��ب��دء ان�شحاب  اأح���اط���ت  ال��ت��ي  ال��ف��و���ش��ى     م��ن��ذ 
القوات الأمريكية من اأفغان�شتان، ا�شتمرت �شعبية 
ن�شبة  ك��ان��ت  واإذا  الن��خ��ف��ا���ص.  يف   46 ال��رئ��ي�����ص 
61 باملائة يف يناير  التاأييد قد بلغت ذروتها عند 
اأي  اأ�شو�شيتد بر�ص اىل  ا�شتطلع  2021، ُيظهر 
حالكة،  اأي��ام��ا  الدميقراطية  الإدارة  تعي�ص  م��دى 

ومدى اإحباط الرئي�ص نف�شه.
   ومن بني البيانات الأك��رث اإث��ارة للقلق بالن�شبة 
باملائة من   70 اأن  للرئي�ص وم�شت�شاريه، نلحظ 
امل�شتطلعني ياأملون األ ي�شعى جو بايدن اإىل اإعادة 
انتخابه عام 2024. وحتى بعزل الدميقراطيني، 

يريد 48 باملائة فقط ولية ثانية لقائدهم.
   عرف روؤ�شاء اآخرون، جمهوريون ودميقراطيون، 
كلينتون  بيل  -ن�شتح�شر  وبع�شهم  �شعبة،  بداية 
–ا�شتطاع حت�شني و�شعه اأو ا�شتفاد من بيئة اأكرث 
حال،  اأف�����ش��ل  القت�شاد  النهاية،  ففي  م��لءم��ة. 
ت�شبح  عندما  ل��لإدارة  انتعا�ًشا  نتخيل  اأن  وميكن 

املوجة اخلام�شة من كوفيد �شيًئا من املا�شي.

   ومما يزيد الأم��ور تعقيًدا، اأن بايدن و�شل اإىل 
اقرتاب  مع  ال�شعبية  عدم  من  مرتفعة  م�شتويات 
يف  والدميقراطيون  الن�شفية.  النتخابات  موعد 
اإعادة  ياأملون يف  الذين  وال�شيوخ  النواب  جمل�شي 
الرئي�ص  يكون  اأن  بالتاأكيد  يف�شلون  انتخابهم، 

قاطرة لي�شطفوا وراء �شجل اإيجابي.
   ل يكفي اأن بايدن خ�شر �شعبيته يف توقيت �شيئ، 
بجدار”.  “ت�شطدم  طموًحا  الأك��رث  خططه  فان 
اإىل  اأو  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  اإىل خ��ط��ت��ه  ال��ت��ف��ت  و����ش���واء 
القانونني اللذين ميكن اأن يكفل حماية احلقوق 
املدنية للأقليات، يجد الرئي�ص �شعوبة يف ان يرى 

فيهما ب�شي�ص اأمل.
   ولتتويج كل هذا، فاإن م�شدر هذه اخليبات عرقلة 
اثنني من اأع�شاء جمل�ص ال�شيوخ الدميقراطيني. 
بعد اأن كرر اإىل حد الغثيان اأنه واإدارت��ه �شيكونان 
على ا�شتعداد من اليوم الأول يف وليته، وهو وعد 
جو  يتعرّث  العمل”،  “�شنبداأ  �شعار  يف  متج�شد 
بايدن يف ك�شب دعم مواطنيه، حتى وان �شرح يف 
لي�شت  النتخابية  وع���وده  اأن  ال�شحفي،  امل��وؤمت��ر 

طموحة للغاية.
   يف 20 يناير 2022، يبدو من الوا�شح، وب�شكل 
ولية  ل��ف��رتة  رئي�شا  �شيكون  ب��اي��دن  اأن  م��ت��زاي��د، 
اأمل��ح هو نف�شه  الرئا�شية،  واح��دة. وخ��لل احلملة 

اإىل اأنه قد يكون جمرد رئي�ص انتقايل.
اإن بقاء الرئي�ص ال�شاد�ص والأربعني يف من�شبه     
لأرب����ع ���ش��ن��وات ف��ق��ط ل��ن ي��ف��اج��ئ ���ش��وى ق��ل��ة من 
املراقبني؛ وما يجب اأن يثري قلق ال�شرتاتيجيني 
هو عواقب رئا�شة بايدن على خليفته. هل تعتقدون 
يتخيلن  ب��وت��ي��ج��ي��ج  وب���ي���ت  ه��اري�����ص  ك���ام���ال  اأن 
 2024 ع���ام  رئ��ا���ش��ي��ة  ح��م��ل��ة  ي���ق���ودان  نف�شيهما 

مرتبطة ارتباًطا وثيًقا برئا�شة غري �شعبية؟
   ميكن اأن يحدث الكثري من هنا اىل ذلك الوقت، 
لتتاأكدوا اأن كوالي�ص احلزب الدميقراطي مرجل 

يغلي.
ترجمة خرية ال�شيباين

كارثة �لدميقر�طيني...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�ص يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكيني

واحلما�ص كما يف النتخابات ال�شابقة يف �شمال قرب�ص، لأن املواطنني 
من�شغلون خ�شو�شا ب�شحتهم و�شلمتهم وظروفهم املعي�شية«.

الرئا�شية  النتخابات  يف  بالتدّخل  اُتهم  اإردوغ���ان  طيب  رج��ب  وك��ان 
وفاز  الرتكية”  �شمال قرب�ص  “جمهورية  2020 يف  اتي جرت يف 
فيها بفارق �شئيل القومي اإر�شني تتار، احلليف املقرب من الرئي�ص 
الرتكي، على الرئي�ص املنتهية وليته م�شطفى اأكينجي املوؤيد لإعادة 
دول��ة احت��ادّي��ة. واعترب اخلبريان يف علم  توحيد جزيرة قرب�ص يف 
ال�شيا�شة اأنه بالن�شبة اإىل انتخابات الأحد “لن حتتاج تركيا اإىل لعب 

دور ن�شط لتغيري م�شار هذه النتخابات«.
ك�شفت ا�شتطلعات الراأي اأّن حزب الوحدة الوطنية )ميني قومي( 
ك���اأول قّوة  الأرج���ح مبوقعه  ال��دول��ت��ني، �شيحتفظ على  امل��وؤّي��د حل��ّل 

الأوروبي منذ 2004، اإىل جزئني. ول مُتار�ص احلكومة القرب�شّية 
املعرتف بها دولًيا �شلطتها �شوى على اجلزء اجلنوبي من اجلزيرة 

الذي ي�شكنه ب�شكل رئي�شي القبار�شة اليونانّيون.
يف  اأح��ادًي��ا  اأُع��ِل��ن��ت  ال��ت��ي  الرتكّية”  قرب�شة  �شمال  “جمهورية  اأّم���ا 
1983 يف اجلزء ال�شمايل من اجلزيرة، فيقطنها معظم القبار�شة 

الأتراك وامل�شتوطنون الأتراك، ول تعرتف بها �شوى اأنقرة.
 .2017 منذ  اجلزيرة  يف  النزاع  ت�شوية  ب�شاأن  املفاو�شات  وتوّقفت 
املحادثات  اإط��لق  اإع��ادة  ف�شلت حماولة   ،2021 ني�شان/اأبريل  ويف 
التي نّظمتها الأمم املتحدة التي ت�شرف على منطقة عازلة متتّد بني 

�شطَري اجلزيرة.
بهدف  املتحدة  الأمم  قّدمتها  خّطة  على  ا�شتفتاء  ُنّظم   ،2004 يف 
اإعادة توحيد اجلزيرة. ووافق نحو 65 باملئة من القبار�شة الأتراك 
القبار�شة  باملئة من   75 اأكرث من  بينما رف�شها  على هذه اخلّطة، 

اليونانّيني.

•• نيقو�صيا-اأ ف ب

ت�شريعية  انتخابات  يف  الت�شويت  اإىل  ناخب  اآلف   204 نحو  دع��ي 
مبكرة يف “جمهورية �شمال قرب�ص الرتكية”، يف نهاية حملة هيمنت 
عليها اأزمة اقت�شادية ت�شهدها هذه املنطقة التي متتّد م�شاحتها على 

ثلث اأرا�شي اجلزيرة املتو�شطية ول تعرتف بها �شوى اأنقرة.
ويف هذه اجلمهورية املعلنة اأحاديا بدعم من تركيا، اأدى تراجع قيمة 
اإىل   ،2021 يف  ال���دولر  مقابل  باملئة   44 بن�شبة  الرتكية  ال��ل��رية 

ارتفاع هائل يف الأ�شعار وجتاوز الت�شخم 46 باملئة.
ويتوجه القبار�شة الأت��راك  اىل مراكز الق��رتاع لنتخاب خم�شني 
وقال  الن�شبي.  التمثيل  ط��ري��ق  ع��ن  انتخابية  دوائ���ر  �شت  يف  نائبا 
اخلبريان يف علم ال�شيا�شة اأحمد �شوزين وديفرمي �شاهني يف مذكرة 
الدولية”  ال�شيا�شة  درا�شات  “معه  الإيطايل  الأبحاث  مركز  ن�شرها 
الهتمام  ق��درا كبريا من  ُترث  النتخابية مل  “احلملة  اإّن  )اي�شبي( 

متقّدًما  مقعدا،   21 ي�شغل  حيث  قرب�ص،  �شمال  برملان  يف  �شيا�شّية 
على احلزب اجلمهوري الرتكي )ي�شار( املوؤّيد لت�شوية مع القبار�شة 

اليونانّيني.
ومل ي���ربز خ���لل احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ّي��ة ال��ن��ق��ا���ص ح���ول ح���ل النزاع 
القرب�شي، لكّن جزءا من القوى الي�شارّية املوؤّيدة حلّل فدرايل دعا 
اإىل مقاطعة النتخابات. واعترب حزب قرب�ص املتحدة اأّن “ل �شيء 
“مل يتحّرر من نري  اأّن جمتمع القبار�شة الأت��راك  طاملا  �شيتغري” 

اأنقرة«.
ومنذ غزو اجلي�ص الرتكي �شماَل قرب�ص يف 1974 ردا على انقلب 
اإحلاق اجلزيرة  اأرادوا  الذين  القومّيون  اليونانّيون  القبار�شة  نّفذه 
الع�شو يف الحتاد  انق�شمت جمهورّية قرب�ص،  املتو�شطّية باليونان، 

�نتخابات ت�شريعية يف �شمال قرب�ص �لرتكية  

•• الفجر –خرية ال�صيباين
اأنه     قد يعتقد فلدميري بوتني 
الإمرباطورية  زم���ن  م��ن  قي�شر 
ال��دم��ى على  ب��اجل��ن��ود  وه���و يلعب 
اأن  الأوكرانية، غري  طول احل��دود 
رو�شيا  عظمة  اإح��ي��اء  يف  اأح��لم��ه 
منها:  م��ف��ر  ل  بحقيقة  ت�شطدم 
وجلّي  ���ش��ك��ان��ه��ا،  م��ن  تخلو  ب���لده 
على  ي�شاعد  مل  كوفيد  ت��اأث��ري  اأن 
الإدارة  ف���ب���ني  الأم��������ر.  م���ع���اجل���ة 
ال�شحية،  ل�����لأزم�����ة  ال����ك����ارث����ي����ة 
الفا�شل،  ال�شحية  الرعاية  ونظام 
ت�شبب  ال��وب��اء،  �شاأن  من  والتقليل 
ال�شرر  م��ن  الكثري  يف  ال��ف��ريو���ص 
اأنها جتاوزت  يف رو�شيا، اىل درج��ة 
ال���ب���ل���دان  ق���ائ���م���ة  ال������ربازي������ل يف 
وفاة  مع  امل��ر���ص،  ب�شبب  املت�شررة 
ما يقرب من 660 األفا )ن�شفهم 

ر�شمًيا(.

مليون ن�سمة   15
اأقل بحلول عام 2050

و�شبتمرب   2020 اأك��ت��وب��ر  ب��ني     
�شكان  ع������دد  ت���ق���ل�������ص   ،2021
وحتى  ن�شمة،  مليون  بنحو  رو�شيا 
الرتفاع املفاجئ يف معدل الوفيات 
الفو�شوي  التفكيك  اأع��ق��ب  ال��ذي 
للحتاد ال�شوفياتي كان اأقل عنًفا. 
املجاعة  فرتة  اإىل  نعود  اأن  وعلينا 
 ،1947 التي اأعقبت احلرب، عام 
ال�شدمة  ه���ذه  م��ث��ل  ع��ل��ى  ل��ن��ع��رث 

•• جنامينا-اأ ف ب

الت�شاديني يف ملعب يف  اآلف  جتمع 
الع�شكري  املجل�ص  ل��دع��م  جنامينا 
ال����ذي ي��ري��د امل�����ش��ي ق��دم��ا يف فتح 
املعار�شة  م����ع  وطني”  “حوار 
اأ���ش��ه��ر من  ت�شعة  ب��ع��د  وامل��ت��م��ردي��ن 

وفاة الرئي�ص اإدري�ص ديبي.
وذك����ر ���ش��ح��ايف م���ن وك���ال���ة فران�ص 
بر�ص اأن احل�شد اقتحم اأكرب ملعب 
مدرجاته  ام����ت����لأت  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
باحل�شور، م�شاء ال�شبت، بدعوة من 
ت�شاد  يف  للتغيري  الوطنية  احل��رك��ة 
املعار�ص  لزينا  اأحمد  حممد  حزب 
املجل�ص  اإىل  ان�����ش��م  ال���ذي  ال�����ش��اب��ق 

الع�شكري وعني وزيرا للبيئة.
ودعا املتحدثون خ�شو�شا الت�شاديني 
امل�شاركة  اإىل  واملتمردين  املعار�شني 

•• ل�صبونة-اأ ف ب

ال����ربت����غ����ال  ال����ن����اخ����ب����ون يف  ب��������داأ 
الت�شويت  اأم�ص الأحد يف انتخابات 
بدئها  موعد  تقدمي  مت  ت�شريعية 
وت��ك�����ش��ف ا���ش��ت��ط��لع��ات ال�����راأي اأن 
يتولون  ال����ذي����ن  ال�����ش����رتاك����ي����ني 
زالوا متقّدمني  ما  ال�شلطة حاليا 
تقّل�ص  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا 
الفارق بينهم وبني خ�شومهم من 

ميني الو�شط.
األف   300 اأك��رث من  ومت ت�شجيل 
النتخابات  يف  للت�شويت  ن��اخ��ب 
ال������ت������ي ب�������������داأت ع�����ن�����د ال���������ش����اع����ة 
املحلي  بالتوقيت  08،00الثامنة 

وتوقيع غرينت�ص.
املبكر  الق��������رتاع  خ���ي���ار  واع���ت���م���د 
يوم  الزدح���ام  العام لتخفيف  ه��ذا 
امل��ق��رر الأح����د املقبل  الن��ت��خ��اب��ات 

جّراء الوباء.

اإىل م���وع���د غ���ري حم���دد.  ت��اأج��ي��ل��ه 
�شورة  حتمل  عملقة  لفتة  واأم���ام 
الذي  ع��ام��ا(  دي��ب��ي )37  اجل����رال 
ني�شان/اأبريل   20 يف  نف�شه  ن�شب 
للفرتة  للجمهورية  رئي�شا   2021
اأمام  األقى لزينا خطابا  النتقالية، 
اأج������واء اح��ت��ف��ال��ي��ة لكن  احل�����ش��د يف 

و�شط اإجراءات اأمنية م�شددة.
الع�شكري  “املجل�ص  بعمل  واأ����ش���اد 
التنفيذية  ال��ه��ي��ئ��ة  النتقايل” 
املكونة بالكامل من جرالت بقيادة 
“�شمح يف  اأن��ه  حممد ديبي، م��وؤك��دا 
احلفاظ على ال�شلم وال�شتقرار”. 
واأ����ش���اف امل��ع��ار���ص ال�����ش��اب��ق ووزي���ر 
اأن  ه���ي  ال���ك���ربى  “اأمنيتنا  ال��ب��ي��ئ��ة 
ي��ك��ون ه��ذا احل���وار ال��وط��ن��ي ناجحا 
للت�شاديني  مثاليا  اإط��ارا  يوؤمن  واأن 

لدفن الأحقاد ب�شكل نهائي«.

ال���ي�������ش���اري���ة واحل������زب  ال���ك���ت���ل���ة   -
باأنهما  وو���ش��ف��ه��م��ا   - ال�����ش��ي��وع��ي 
“غري م�شوؤولني” لت�شويتهم �شد 
منحه  الناخبني  ونا�شد  ميزانيته 
املوؤلف  الربملان  يف  مطلقة  اأغلبية 

من 230 مقعدا.
وخ����لل الن��ت��خ��اب��ات الأخ������رية يف 
 ،2019 الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�شرين 
ح�شل حزبه على 108 مقاعد، اأي 

اأقل بثمانية من عتبة الأغلبية.
وقال كو�شتا خلل مقابلة اأجرتها 
“اك�شربي�شو”  ���ش��ح��ي��ف��ة  م���ع���ه 
الأوىل،  “للمرة  الأ����ش���ب���وع���ي���ة 

اأعتقد” اأن ذلك ممكن.
فاز  ح��ال  اأن��ه يف  اإىل  كو�شتا  ولفت 
الأ�شوات  م��ن  ع���دد  ب��اأك��رب  ح��زب��ه 
الأغلبية،  حتقيق  دون  م��ن  ول��ك��ن 
احلكم  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  ���ش��ت��ك��ون 
التفاو�ص على  مبفرده من خلل 
دع��م الأح����زاب الأخ����رى للقوانني 

على اأ�شا�ص كل حالة على حدة.
يف  ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ  ل��ك��ن 
�شانتانا  ج��وزي��ه  ل�شبونة  ج��ام��ع��ة 
�شيكون  اأن�����ه  ع��ل��ى  ����ش���دد  ب���ريي���را 
كو�شتا  ع���ل���ى  ال�شعب”  “من 
من  م�شتقرة”  “حكومة  ت�شكيل 
لوكالة  وقال  املت�شدد.  الي�شار  دون 
فران�ص بر�ص “من املتوقع احلفاظ 

على ميزان القوى احلايل«.
وي������ع������ط������ي ان������ق�������������ش������ام احل���������زب 
الجتماعي”  “الدميوقراطي 
زعيمه  وواج�������ه  ل���ك���و����ش���ت���ا.  دف���ع���ا 
روي  ال�شابق  ب��ورت��و  بلدية  رئي�ص 
على  لزعامته  ريو ثلثة حتديات 

مدى ال�شنوات الأربع املا�شية.
وقالت ا�شتاذة العلوم ال�شيا�شية يف 
جامعة ل�شبونة مارينا كو�شتا لوبو 
ويف  ب��ال��ف��ط��رة،  ���ش��ي��ا���ش��ي  “كو�شتا 
نظر الناخبني هو اأف�شل ا�شتعدادا 

من روي ريو«.

اأ�����ش����رع وق����ت مم��ك��ن يف احل����وار  يف 
ال����ذي يفرت�ص  ال�����ش��ام��ل  ال��وط��ن��ي 
�شباط/فرباير.   15 يف  ي���ب���داأ  اأن 
وك���ان امل��اري�����ش��ال اإدري�����ص دي��ب��ي اإتنو 
الذي حكم ت�شاد بقب�شة من حديد 
ل��ث��لث��ني ع��ام��ا ق��ت��ل ع��ل��ى اجلبهة 
ني�شان-  19 يف  املتمردين  ي��د  على 
اأبنائه  اأح��د  وت��وىل   .2021 اأبريل 
ال�شلطة  اإت��ن��و  ديبي  ادري�����ص  حممد 
راأ�ص جمموعة ع�شكرية ووعد  على 
ب���ح���وار وط��ن��ي ���ش��ام��ل ق��ب��ل تنظيم 
خلل  وت�شريعية  رئا�شية  انتخابات 
18 �شهرا، يف مهلة ميكن متديدها 

مرة واحدة.
وق����د ل��ق��ي دع����م امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
وفرن�شا والحتاد الأوروبي والحتاد 
اجلي�ص  اإن  اإذ  خ�شو�شا  الأف��ري��ق��ي 
احلرب  اأعمدة  اأحد  ي�شكل  الت�شادي 

�شد الإرهابيني يف منطقة ال�شاحل 
ذل�����ك،  م�����ع  ب����اري���������ص.  ج����ان����ب  اإىل 
ب��اري�����ص والحت����اد الأوروب����ي  طلبت 
الل��ت��زام مبهلة  الأفريقي  والحت��اد 
النتخابات  لتنظيم  ���ش��ه��را  ال�18 
اإج���راوؤه���ا يف خريف  ال��ت��ي يفرت�ص 
احلني،  ذل����ك  م��ن��ذ  ل��ك��ن   .2022
ال�شامل  ال���وط���ن���ي  احل�������وار  ت����اأخ����ر 
املتمردة  املجموعات  لأن  خ�شو�شا 
هجمات  وت�شن  لها  ح�شر  ل  ال��ت��ي 
يف  تتاأخر  ع��ق��ود  منذ  ال�شلطة  �شد 
للمناق�شات مع  تبني موقف موحد 
ي�شتثن  مل  ال��ذي  الع�شكري  املجل�ص 

اي منها من دعوته اإىل احلوار.
اجتماع  ع���ق���د  امل����ق����رر  م����ن  وك�������ان 
الثاين/يناير  ك���ان���ون  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
املجموعات  ه����ذه  ب���ني  ال���دوح���ة  يف 
مت  لكن  ال�شلطة،  وممثلي  امل�شلحة 

اأنطونيو  ال�������وزراء  رئ��ي�����ص  وك�����ان 
حكومتي  ت����راأ�����ص  ال������ذي  ك��و���ش��ت��ا 
متتاليتني  ا���ش��رتاك��ي��ت��ني  اأق���ل���ي���ة 
الذين  ب����ني  م����ن   ،2015 م���ن���ذ 
بورتو  مدينة  يف  باأ�شواتهم  اأدل���وا 
 09،30 ال�شاعة  ح��واىل  )�شمال( 

ت غ.
النتخابات  اإىل  ال���دع���وة  ومّت�����ت 
ك�شب  يف  اأخ����ف����ق  ب���ع���دم���ا  امل���ب���ك���رة 
التاأييد مليزانيته للعام 2022 من 
املت�شددين  ال��ي�����ش��اري��ني  احل��زب��ني 

اللذين كانا يدعمان حكومته.
فيها  ي��ت��م  م���رة  اأول  ه���ذه  وك���ان���ت 
الت�شويت �شد ميزانية منذ عادت 
الدولة الع�شو يف الحتاد الأوروبي 
عام  ال���دمي���وق���راط���ي  احل���ك���م  اإىل 

.1974
بدعم  ال�����ش����رتاك����ي����ون  وي���ح���ظ���ى 
مقابل  الناخبني  من  املئة  يف   38
ث���لث���ني باملئة  ب��ق��ل��ي��ل م���ن  اأك�����رث 

“الدميوقراطي  املعار�شة  حل��زب 
الو�شط(، ما  )ميني  الجتماعي” 
غالبية  م��ن  جم��ددا  كو�شتا  يحرم 
فعالة يف الربملان، وفق ا�شتطلعات 

ر�شدتها اإذاعة “رينا�شين�شا«.
يف  جرت  التي  ال�شتطلعات  لكن 
الأي��ام الأخ��رية ك�شفت عن تقّل�ص 
الطرفني  اأحدها  و�شع  اإذ  الفارق، 
اأخ��ذ هام�ص  امل�شاواة مع  على قدم 

اخلطاأ يف العتبار.
اخرتاقا  الن��ت��خ��اب��ات  ت�شهد  وق���د 
املت�شدد  ال��ي��م��ي��ن��ي  احل�������زب  م����ن 
دخ���ل  ال�������ذي  )����ش���ي���غ���ا(  “كفى” 
واحد  مبقعد  م��رة  لأول  ال��ربمل��ان 
خلل النتخابات الأخ��رية يف عام 
ا�شتطلعات  وت��ع��ط��ي   .2019
الراأي “�شيغا” ما يقرب من �شبعة 
ال��ت��اأي��ي��د، م���ا يجعله  امل��ئ��ة م���ن  يف 

ثالث اأكرب قوة يف الربملان.
ال�شابقني  حلفاءه  كو�شتا  وانتقد 

الدميغرافية الوح�شية.
   يبلغ عدد �شكان رو�شيا يف بداية 
وهذا  ن�شمة.  مليون   145 ال��ع��ام 
هو اأدنى م�شتوى له منذ 2014، 
ع��ام �شم �شبه ج��زي��رة ال��ق��رم، مما 
مليون   2.3 با�شتيعاب  لها  �شمح 
باللون  امل���وؤ����ش���رات  ن�����ش��م��ة. ج��م��ي��ع 
الأحمر، ومل يتم منذ عام 2002 

ت�شجيل مثل هذا العدد القليل من 
احلياة  م��ع��دل  انخف�ص  امل��وال��ي��د. 
ال�����ذي ح�شده  ل���ل���رو����ص،  امل��ت��وق��ع 
 73( عاًما   70 اإىل  كوفيد،  دم��ار 
عاًما يف 2019(، مما ميحو عقًدا 
م��ن ال��ت��ق��دم. اأم���ا م��ي��زان الهجرة 
طويلة  لفرتة  اإيجابياً  ك��ان  ال��ذي 
القيود  ب�شبب  م��ع��دوم  ���ش��ب��ه  ف��ه��و 

املفرو�شة على دخول البلد.
   والأ�شواأ من ذلك، اأن واحًدا من 
 24-18 )بني  تقريًبا  �شابني  كل 
اخلارج  يف  العي�ص  يف  يفكر  ع��اًم��ا( 
ب�����ش��ك��ل دائ�������م. وم�����ن امل���ت���وق���ع اأن 
�شخ�ص  مليون   15 رو�شيا  تخ�شر 
2050. وك��ان بوتني  ع��ام  بحلول 
حم��ًق��ا يف م���وؤمت���ره ال�����ش��ح��ف��ي يف 

ع��ن قلقه من  ع��رّب  دي�شمرب ح��ني 
هذا الرتاجع: “بالن�شبة ملثل هذه 
كاٍف  غ��ري  ه��ذا  ال�شا�شعة،  الأر����ص 
ومن هذا املنطلق  على الإطلق”. 
قد نتفهم �شبب تفكريه ب�شغف يف 
عددهم  البالغ  و�شكانها  اأوك��ران��ي��ا 

44 مليون ن�شمة.
عن الك�سربي�ض

جتمع حا�شد دعما للمجموعة �حلاكمة يف ت�شاد  �لربتغاليون يقرتعون و�ل�شرت�كيون يحافظون على تقدمهم

جميع املوؤ�سرات باللون االأحمر:

رو�شيا: �لتدهور �لدميوغر�يف, يعيق طموحات بوتني...؟

بينما ينظر فالدميري بوتني اإىل اأوكرانيا, يهز رو�سيا زلزاال دميغرافيا قا�سيا

�لنم�شا تطالب با�شتبعاد �لغاز من �لعقوبات �شد رو�شيا
•• فيينا-وكاالت

الطبيعي  الغاز  اإم��دادات  اإن  �شالنربغ  الك�شندر  النم�شا  وزي��ر خارجية  ذكر 
الرو�شية، ل ينبغي اأن تخ�شع لعقوبات الحتاد الأوروبي، يف خ�شم الأزمة 
الأوكرانية. واأو�شح ال�شيا�شي املحافظ، يف مقابلة مع �شحيفة “دي بر�ص” 

اأنه يتعني ا�شتبعاد خط اأنابيب، بحر البلطيق، “نورد �شرتمي2«.
واأ�شار �شالنربج لل�شحيفة النم�شاوية اإىل اأن “خط اأنابيب نورد �شرتمي2” 
مل يعمل بعد. واأ�شاف اأنه ل ميكن ا�شتخدام خط الأنابيب، لتوجيه تهديد. 
وتابع “نحن يف اأوروبا، نعتمد اإىل حد ما على الطاقة من رو�شيا. لن نكون 

قادرين على تغيري ذلك بني ع�شية و�شحاها، اإذا اأردنا التدفئة والكهرباء«.
اأن العقوبات القت�شادية واملالية وا�شعة النطاق  اأن الوزير �شدد على  غري 
ب�شكل مكثف، حال غزو  العمل على تطبيقها،  الأوروب���ي، يجرى  للحتاد 
رو�شي لأوكرانيا«. وقال �شالنربغ “�شتكون هناك ا�شتجابة وا�شحة للغاية 
ومل ي�شتبعد رو�شيا من  ول لب�ص فيها و�شريعة، يف حالة حدوث ت�شعيد”. 

نظام الدفع امل�شريف “�شويفت«.
وت�شعى النم�شا تقليدياً اإىل اإقامة علقات جيدة مع رو�شيا. وتلعب الطاقة 
اأي�شا دوراً، حيث اأن �شركة النفط والغاز النم�شاوية “اأو.اإم.يف” هي واحدة 

من امل�شتثمرين يف خط اأنابيب “نورد �شرتمي 2«.

انخفا�ص قيا�شي لعدد ال�شكان يف رو�شيا
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عربي ودويل

اأعلنت الأمانة العامة ملجل�ص الأمة الكويتي -الربملان  اأم�ص الأحد، 
اأنه لن يكون هناك غرف عزل خم�ش�شة للنواب امل�شابني بفريو�ص 
كورونا اأثناء انعقاد اجلل�شات، وهو ما �شيعني حرمانهم من امل�شاركة 
بيان  يف  الأم��ة  ملجل�ص  العامة  الأمانة  وقالت  القادمة.  اجلل�شات  يف 
الوزارة  ورد  ال�شحة  وزارة  تو�شيات  على  “بناء  ياأتي  الأم��ر  هذا  اإن 
على ر�شالة رئي�ص جمل�ص الأمة والتي طلب فيها تخ�شي�ص غرف 

معزولة، حيث اأن وزارة ال�شحة هي جهة الخت�شا�ص«.
امل�شابني  بتمكني  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  طالبوا  ال��ربمل��ان  يف  ن��واب  وك��ان 
بكورونا من امل�شاركة يف اجلل�شات عرب تخ�شي�ص غرف عزل خا�شة 
لهم داخل قاعة املجل�ص. ياأتي هذا التطور يف وقت ح�شا�ص للنواب، 
رئي�ص  نائب  ع��ن  الثقة  بحجب  مهم  اق���رتاح  على  الت�شويت  قبيل 
الأربعاء  ال�شباح يوم  العلي  ال�شيخ حمد جابر  الدفاع  ال��وزراء وزير 
املقبل، بعد ا�شتجوابه يف الربملان الثلثاء املا�شي. ودار ال�شتجواب 
الع�شكري  ال�شلك  يف  امل����راأة  “اإقحام”  اأه��م��ه��ا  ات��ه��ام��ات  ع��دة  ح��ول 
على  ال��رد  وجتاهل  يوروفايرت  طائرات  �شراء  �شفقة  يف  وخمالفات 
من  وغريها  الدولة  اأرا�شي  يف  “والتفريط”  الربملان  ن��واب  اأ�شئلة 

التهامات، وجميعها ينفيها الوزير.
 

قال نائب رئي�ص الوزراء الربيطاين دومينيك راب اإن رو�شيا �شتواجه 
عقوبات اقت�شادية قا�شية اإذا اأتت بنظام حكم خا�شع لها يف اأوكرانيا، 
بعد اأن ذكرت بريطانيا اأن الكرملني ينظر يف اأمر وجود مر�شح مواٍل 
ملو�شكو يف اأوكرانيا. وقال راب ل�شكاي نيوز : “�شتكون هناك عواقب 
وخيمة اإذا قامت رو�شيا باتخاذ هذه اخلطوة ملحاولة غزو اأوكرانيا، 

وباأن تاأتي اأي�شاً بنظام حكم خا�شع لها هناك«.

“مغالطات”  من  ت��داول��ه  يتم  ما  اجلزائرية  اخلارجية  وزارة  نفت 
املجيد  عبد  البلد  رئي�ص  اأن  موؤكدة  العربية،  القمة  تاأجيل  ب�شاأن 
التاريخية  الوطنية  الرمزية  “بني  تبون، يعتزم طرح موعد يجمع 

لعقد القمة املقررة هذا العام باجلزائر. والبعد القومي العربي”، 
واأعلن وزير ال�شوؤون اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة اأم�ص اأن 
موعد القمة العربية مل يتحدد اأ�شًل ومل يتخذ اأي قرار ب�شاأنه بعد 
وبالتايل ل �شحة للمغالطات التي يتم تداولها عن تاأجيل موعدها. 
ونقلت وكالة الأنباء اجلزائرية عن لعمامرة قوله خلل ا�شتقباله 
“اإن رئي�ص  ال��ي��وم  ب��اجل��زائ��ر  امل��ع��ت��م��دي��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ���ش��ف��راء 
اجلمهورية عبد املجيد تبون يعتزم طرح موعد يجمع بني الرمزية 
الن�شال  قيم  ويكر�ص  العربي  القومي  والبعد  التاريخية  الوطنية 

امل�شرتك والت�شامن العربي لعقد القمة العربية باجلزائر«.
مقاربة  على  يقوم  م�شاراً  انتهجت  اجلزائر  اأن  اإىل  لعمامرة  واأ�شار 
املوا�شيع  اأب���رز  ح��ول  توافقية  �شيغ  اإىل  التو�شل  بهدف  ت�شاركية 
التي �شتطرح اأمام القمة املقبلة مبا يف ذلك حتديد التاريخ املنا�شب 
اعتماده من  ينتظر  ال��ذي  التاريخ  اأن هذا  لعمامرة  واأب��رز  لعقدها. 
�شهر مار�ص  املرتقبة  العادية  دورت��ه  العرب يف  ال��وزراء  قبل جمل�ص 
)اآذار( املقبل مببادرة اجلزائر وتاأييد الأمانة العامة للجامعة، من 
�شاأنه اأن ي�شمح اأي�شاً با�شتكمال م�شل�شل امل�شار التح�شريي اجلوهري 
م�شداقية  تعزز  �شيا�شية  خمرجات  بتحقيق  ي�شمح  مبا  واملو�شوعي 

وجناعة العمل العربي امل�شرتك.

تعهدت ال�شلطات النتقالية يف مايل، بفتح حتقيق �شفاف و�شريع يف حادثة 
مقتل �شبعة موريتانيني على اأرا�شيها وتقدمي نتائج التحقيق لل�شلطات 
اهلل  العقيد عبد  املايل  الداخلية  وزير  اأ�شدره  بيان  واأو�شح  املوريتانية.  
مايجا م�شاء  اأم�ص الأول ال�شبت، بعد زيارة وفد وزاري موريتاين لباماكو، 
اأن �شلطات مايل “�شتتخذ كل الإجراءات لعتقال مرتكبي هذه الأعمال 
كلياً  املالية  احلكومة  بيان  وا�شتبعد  للعدالة«.   وتقدميهم  الرتاجيدية 
اإمكانية تورط اأي عن�شر من اجلي�ص املايل يف مقتل املوريتانيني ال�شبعة. 
يف  املوريتانيني  مقتل  لتزامن  ا�شتغرابها  عن  املالية  ال�شلطات  واأع��رب��ت 
مايل مع “الزيارة الناجحة التي قام بها ملوريتانيا وفد مايل كبري ي�شعى 
املجموعة  فر�شته  ال��ذي  الظامل  احل�شار  رف��ع  يف  موريتانيا  ت�شاهم  لأن 

القت�شادية لدول اأفريقيا الغربية على ال�شعب املايل«.

عوا�صم

الكويت

لندن

اجلزائر

نواك�سوط

 حكومة مايل حتقق يف مقتل �شبعة موريتانيني 
•• باماكو-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة املالية فتح “حتقيق �شفاف و�شريع” حول حادث اأمني اأودى 
بحياة �شبعة موريتانيني  الثنني قرب بلدة نارا احلدودية مع موريتانيا.

ال�شبت  وقال وزير اللمركزية والإدارة الإقليمية عبد اهلل مايغا يف بيان 
اإن “حكومة مايل قررت عقب جل�شة عمل مع وفد موريتاين، فتح حتقيق 

�شفاف و�شريع �شيتم اإطلع اجلانب املوريتاين على نتائجه«.
كانوا  املا�شية  مربي  من  هم  ال�شحايا  اإن  موريتانية  اإع��لم  و�شائل  وقالت 

متوجهني اإىل مايل مع قطعانهم بحثا عن املراعي.
و�شدد مايغا على اأن “احلكومة ترف�ص )حتميلها( اأي م�شوؤولية وتوؤكد اأنه 
يف هذه املرحلة ل يوجد اأي عن�شر حول تورط” اجلي�ص املايل، موؤكدا اأن 
“كل الإجراءات �شتتخذ لعتقال مرتكبي هذه الأعمال املاأ�شوية وتقدميهم 
املا�شي  اجلمعة  بيان  يف  اأعلنت  املوريتانية  الرئا�شة  وكانت  العدالة«.  اإىل 

اإر�شال وفد اإىل باماكو “لك�شف ملب�شات” مقتل هوؤلء املوريتانيني.
وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها يف اليوم نف�شه يف العا�شمة نواك�شوط 
�شكان مقاطعة عدل بكرو )1100 كلم غرب نواك�شوط( التي يتحدر منها 

ال�شحايا والواقعة على احلدود مع مايل.
ال�شوء  وت�شليط  املواطنني  �شلمة  ب�شمان  احلكومة  املتظاهرون  وطالب 
املالية  ال�شلطات  حماولة  مع  الواقعة  ه��ذه  وتزامنت  الق�شية.  ه��ذه  على 
النتقالية احل�شول على دعم موريتانيا لك�شر احلظر الذي تفر�شه عليها 

املجموعة القت�شادية لدول غرب اإفريقيا )اإيكوا�ص(.
واأنهى وفد برئا�شة وزير اخلارجية املايل عبد اهلل ديوب زيارة اإىل موريتانيا 

الثلثاء.

»م�شروع تيد كروز«.. ورقة �أمريكية لكبح �إرهاب ميلي�شيا �حلوثي

متوقع اأن يعلن عدم م�ساركته يف االنتخابات النيابية املقبلة 

�ن�شحاب �حلريري..�نعكا�شات على �حللفاء و�خل�شوم

م�شوؤولون غربيون يبحثون �مللف �حلقوقي مع طالبان 
حكم  واأطيح  والن�شاء«.  الفتيات  تعليم  وخ�شو�شا  الإن�شان،  حقوق  م�شاألة 
اآب/اغ�شط�ص مع  اإىل ال�شلطة يف  2001، لكنها عادت  احلركة املت�شددة يف 
الناطق  وقال  اأفغان�شتان.  من  النهائي  ان�شحابها  الدولية  القوات  ا�شتكمال 
با�شم احلكومة ذبيح اهلل جماهد لفران�ص بر�ص  اأم�ص الأول ال�شبت اإن طالبان 
تاأمل باأن ت�شاهم املحادثات يف “تبديل اأجواء احلرب اإىل و�شع �شلمي”. ومل 
تعرتف اأي دولة بعد بحكومة طالبان. و�شددت وزيرة اخلارجية الروجية 
اأنيكني هويتفيلدت على اأن املحادثات “لن متثل �شرعنة لطالبان اأو اعرتفا 

بها«.
واأ�شافت “لكن علينا التحدث مع ال�شلطات التي تدير البلد بحكم الأمر 
اإن�شانية  اأن ن�شمح للو�شع ال�شيا�شي باأن يوؤدي اإىل كارثة  الواقع. ل ميكننا 
اأ����ش���واأ«. وت��ده��ور ال��و���ش��ع الإن�����ش��اين يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ب�شكل ك��ب��ري م��ن��ذ اآب/
 80 اغ�شط�ص. وتوقفت فجاأة امل�شاعدات الدولية، التي كانت متّول حوايل 

يف املئة من ميزانية اأفغان�شتان، فيما جّمدت الوليات املتحدة اأ�شول بقيمة 
9،5 مليارات دولر يف امل�شرف املركزي الأفغاين. يف الأثناء، قفزت معدلت 
بينما  اأ�شهر  القطاع احلكومي منذ  املوظفني يف  ُتدفع روات��ب  البطالة ومل 

�شهدت البلد موجات جفاف عدة.
املئة من  55 يف  اأي ما يعادل  اأفغاين  23 مليون  واليوم يهدد �شبح اجل��وع 
 4،4 اإىل  حتتاج  اأنها  اإىل  ت�شري  التي  املتحدة،  الأمم  بيانات  وف��ق  ال�شكان، 
مليارات دولر من الدول املانحة هذه ال�شنة للتعامل مع الأزمة الإن�شانية. 
واأكد الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ص اجلمعة “�شيكون من 
ال�شلطات بحكم الأمر  ال�شعب الأفغاين لعقاب جماعي لأن  اإخ�شاع  اخلطاأ 
املتحدة يف  ل��لأمم  ال�شابق  املمثل  وق��ال  منا�شب«.  ب�شكل  تت�شرف  ل  الواقع 
اأفغان�شتان كاي اإيدي لفران�ص بر�ص “ل ميكنني موا�شلة توزيع امل�شاعدات 
تكون فعال، فيجب  اأن  اأردت  “اإذا  وا�شاف  فيه على طالبان”.  نلتف  ب�شكل 

امل�شاعدات. وما زال  يف عملية توزيع  اأخرى”  اأو  اإ�شراك احلكومة بطريقة 
حكم  الإ�شلميون  املت�شددون  ينوي  كيف  معرفة  بانتظار  ال��دويل  املجتمع 
اأفغان�شتان من خللها، بعدما �شربوا مب�شاألة حقوق الإن�شان عر�ص احلائط 
اإىل حد بعيد خلل وليتهم الأوىل بني 1996 و2001. وت�شر طالبان 
اإىل حد كبري  الن�شاء ما زلن حمرومات  اأكرث اعتدال، لكن  اأنها باتت  على 
مغلقة  مبعظمها  الثانوية  املدار�ص  بقيت  فيما  العام  القطاع  يف  العمل  من 
اأمام الفتيات. يتوقع باأن يلتقي وفد اأفغان�شتان يف اليوم الأول من املحادثات 
املغلقة يف اأو�شلو مبمثلني اأفغان عن املجتمع املدين و�شخ�شيات ن�شائية رائدة 
و�شحافيني. وقالت وزيرة املناجم والنفط الأفغانية ال�شابقة نرج�ص نيهان 
التي تقيم حاليا يف الروج اإنها رف�شت دعوة للم�شاركة. و�شرحت لفران�ص 
وتقويتها  طالبان  “تطبيع  اإىل  املحادثات  ت��وؤدي  اأن  من  تخ�شى  اأنها  بر�ص 

بينما ل ميكن اأن تتغري اإطلقا«.

•• اأو�صلو-اأ ف ب

تنطلق يف اأو�شلو حمادثات بني طالبان والغرب وممثلني عن املجتمع املدين 
الأفغاين ترتكز على حقوق الإن�شان والأزمة الإن�شانية يف اأفغان�شتان حيث 

يهدد اجلوع مليني ال�شكان.
ويف زيارتهم الأوىل اإىل اأوروبا منذ اأن عادوا اإىل ال�شلطة يف اآب/اغ�شط�ص، 
اإىل ج��ان��ب مم��ث��ل��ني عن  ن��روج��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن��ا���ش��ر ط��ال��ب��ان  �شيلتقي 
الأوروبي.  والحت��اد  واإيطاليا  واأملانيا  وبريطانيا  وفرن�شا  املتحدة  الوليات 
وذك��ر م�شوؤول يف  وف��د طالبان.  خ��ان متقي  اأم��ري  وزي��ر اخلارجية  و�شيقود 
اخلارجية الأمريكية اأن جدول اأعمال الجتماع �شي�شمل “ت�شكيل منظومة 
الإن�شانية  امللحتني  للأزمتني  والت�شدي  الأفغان(  )جلميع  ممثلة  �شيا�شية 
جانب  اإىل  الإره���اب،  ومكافحة  ب��الأم��ن  املرتبطة  وامل��خ��اوف  والقت�شادية، 

•• وا�صنطن-وكاالت

قانون  م�شروع  ك��روز  تيد  اجلمهوري  ال�شيناتور  م  ق��دَّ
يف جمل�ص ال�شيوخ الأمريكي، يطالب بفر�ص عقوبات 
اأو  وعملئها  وم�شوؤوليها  احل��وث��ي  ميلي�شيات  على 

املنت�شبني اإليها، ب�شبب اأعمال الإرهاب الدويل.
واعترب باحثون بال�شاأن الأمريكي واليمني والدويل، 
حتول  من  يحذر  اإنذار”  “جر�ص  مبثابة  امل�شروع  اأن 
جديد”  “داع�ص  اإىل  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
امل�شروع  “مترير  ي��ت��م  اأن  م��ت��وق��ع��ني  اإي�����راين،  ب��دع��م 

باأ�شرع وقت«.
اإدراج  اإع������ادة  ���ش��اأن��ه  م���ن  كروز”  “قانون  وم�����ش��روع 
الإرهابية،  املنظمات  لئحة  على  احلوثي  ميلي�شيات 

بعد الهجوم الأخري الذي طال من�شاآت مدنية.
الأمريكي  الكونغر�ص  يبذل  وق��ت  يف  امل�شروع  وي��اأت��ي 
امليلي�شيات  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���ص  لإع������ادة  ج���ه���وًدا 

الإيرانية يف اليمن.

�سيمرر باأ�سرع وقت
القانون  مت��ري��ر  اإىل  الأم���ريك���ي  ال�شيناتور  وي�شعى 
لو�شع  ب��اي��دن،  ج��و  الرئي�ص  اإىل  بالعقوبات  اخل��ا���ص 
احل��وث��ي وج��م��ي��ع ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه �شمن لئحة 

املنظمات الإرهابية يف غ�شون 30 يوًما.
تيد كروز اأكد اأنه ملتزم بال�شغط على اإدارة جو بايدن؛ 
للعقوبات على احلوثيني لوقف  �شريع  لإع��ادة فر�ص 

اعتداءاتهم على دول اجلوار وجرائمهم يف اليمن.
ال�شاأن الأمريكي  ومن وا�شنطن، يقول املتخ�ش�ص يف 
“اإن م�شروع كروز  اإيهاب عبا�ص:  الدولية  والعلقات 
هو خطوة على الطريق ال�شحيح، ومن املمكن متريره 
ويتم  الأمريكيني  وال�شيوخ  النواب  جمل�شي  قبل  من 

اعتماده من الرئي�ص جو بايدن لعقاب احلوثيني«.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خا�شة  ت�شريحات  يف  وي�شيف، 
“هناك لهجة غ�شب مت�شاعدة داخل اأروقة  عربية”: 
ا�شتهداف  بعد  احلوثيني،  �شد  الأمريكية  ال�شيا�شة 

احللفاء بدول اخلليج .
عبا�ص يوؤكد اأنه “مع ت�شاعد حالة الغ�شب هذه �شيتم 
فر�ص العقوبات واإدراج امليلي�شيات الإيرانية يف قائمة 

املنظمات الإرهابية«.
منتدى  مدير  حامد،  حممد  و�شف  املنحى،  ه��ذا  ويف 

•• عوا�صم-وكاالت

ال���وزراء  رئي�ص  يعلن  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اللبناين الأ�شبق ورئي�ص تيار امل�شتقبل 
�شعد احل��ري��ري ال��ي��وم الث��ن��ني  عدم 
النيابية  الن���ت���خ���اب���ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
اأول  املقبلة املقررة يف مايو )اآي��ار(، يف 

غياب عن ال�شاحة ال�شيا�شية لتيار امل�شتقبل منذ 1996. 
و�شلطت �شحف عربية �شادرة اأم�ص الأحد، ال�شوء على 
اأن يرتتب عليه من  تداعيات قرار احلريري وما ميكن 
حتديات  ظل  يف  اللبناين،  ال�شيا�شي  امل�شهد  على  نتائج 

داخلية واأزمات اإقليمية كبرية وغري م�شبوقة.

م�سهد انتخابي جديد
اإقناع  “حماولة  اإن  الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  وقالت 
باإ�شراره  ب��ال��ع��دول ع��ن م��وق��ف��ه ا���ش��ط��دم��ت  احل��ري��ري 
على قراره، وُينقل عنه قوله اإنه اتخذ قراره ول جمال 
ي�شتكمل  اأن  ب��ع��د  الث��ن��ني  غ���داً  و�شيعلنه  ع��ن��ه،  ل��ل��ع��ودة 
ال�شيا�شي  املكتب  باأع�شاء  التي بداأها بلقاءاته  م�شاوراته 
للم�شتقبل وهيئته التنفيذية التي تت�شكل من املن�شقيات 
لو�شع ورق��ة عمل  ا�شتعداداً  اأن هناك  املناطق، وي��رى  يف 
مع  بالتفاهم  ال�شابقني  احل��ك��وم��ات  ل��روؤ���ش��اء  م�شرتكة 
م��ي��ق��ات��ي مل���واج���ه���ة م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ع�����زوف احلريري 
عن  امل�شتقبل  غياب  ع��ن  الناجم  ال�شيا�شي  ال��ف��راغ  مل��لء 
للقاء  ثانية  �شيعود  احلريري  اأن  اإىل  واأ�شارت  الربملان«. 
كتلته النيابية يف اجتماع ي�شبق اإعلنه عن قراره الذي 
�شيا�شية ي�شارح بها  لن يغيب عنه ما لديه من خيارات 
تياره ومن خلله اللبنانيني وبالتن�شيق مع نادي روؤ�شاء 
اأمام نوابه باأنه  احلكومات، فاإنه ا�شتبق مطالعته بقوله 
مل يلم�ص من بع�ص �شركائه يف الوطن اأي جتاوب لإخراج 

البلد من التاأزم وال�شري به نحو الإنقاذ.
جنيب  ومعهم  ال�شابقني  احلكومات  “روؤ�شاء  واأ�شافت 
م��ي��ق��ات��ي ���ش��ي��ت��ف��رغ��ون ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م��ف��ت��وح��ة فور 
تر�شحه لو�شع  ع��دم  ب��ي��ان  ت���لوة  م��ن  انتهاء احل��ري��ري 
خطة ملواجهة املرحلة ال�شيا�شية بعد عزوفه عن خو�ص 
عن  امل�شتقبل  لغياب  ال�شيا�شي  الفراغ  مل��لء  النتخابات، 
الأوراق،  اإع��ادة خلط  اإىل  �شيوؤدي  اأن غيابه  الربملان، مع 
النيابية يف �شوء  به النتخابات  تاأتي  اأن  وهذا ما ميكن 
ان�شراف القوى املحلية اإىل مراجعة ح�شاباتها اقرتاعاً 
تركيب  ت�شبق  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ال��ف��ات  اإىل  و���ش��وًل  وت��ر���ش��ح��اً 
ال�شارع  يف  املناف�شة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت  اللوائح«. 
اأُ�شيف  اإذا  ال�شني �شتكون مفتوحة على كل الحتمالت، 
يف  الرت�شح  عن  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�ص  ع��زوف 
�شوء ما يرتدد على ل�شان م�شدر م�شوؤول يف نادي روؤ�شاء 

احلكومات ال�شابقني.

�سيناريوهات
“اجلمهورية”  �شحيفة  يف  الكاتب  �شاهني،  جورج  وقال 
الرئي�ص  �شيتخذه  ال��ذي  القرار  كان  “اأياً  اإن��ه  اللبنانية، 
املقبلة  النيابية  النتخابات  مبقاطعته  احل��ري��ري  �شعد 
خلفه  من  انتظم  و�شواء  العك�ص،  اأو  واق��رتاع��اً،  تر�شيحاً 
روؤ����ش���اء احل��ك��وم��ات ال�����ش��اب��ق��ون ف����رادة او ج��م��اع��ة، فاإّنه 
ت��ت��ج��اوز جم���ري���ات العملية  ت��داع��ي��ات  ل��ل��ق��رار  ���ش��ت��ك��ون 
احلياة  على  بظللها  لتلقي  ذات��ه��ا،  ح��ّد  يف  النتخابية 

ال�شيا�شية والنيابية«.

يف  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  �شمن  اليمنيني  احلوثيني 
الرئي�ص  اإدارة  ق��رار  ع��ن  مرتاجعة   ،2021 ف��رباي��ر 

ال�شابق دونالد ترامب باإدراجها �شمنها.
كروز  تيد  م�شروع  مترير  ح��ال  اأن��ه  مراقبون  واعترب 
�شيكون  الأمريكي  الرئي�ص  قبل  والت�شديق عليه من 
يف  التخريبي  اإي����ران  مل�����ش��روع  قا�شمة  �شربة  مبثابة 

اليمن.
وهنا يعود املتخ�ش�ص يف ال�شاأن الأمريكي والعلقات 
�شاهدوا  “احلوثيني  اإن  قائًل  عبا�ص،  اإيهاب  الدولية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع جرائمهم  ال����دويل يف  ال���رتاخ���ي  ح��ال��ة 
فت�شاعدت  ال��ي��م��ن��ي��ني،  واإي��������ذاء  ال��ي��م��ن��ي  ب���ال���داخ���ل 
ج��رائ��م��ه��م اأك����رث ل��ت��ط��ال دول اجل�����وار ب��دع��م اإي����ران 
الأمريكية  الإدارة  على  يتعني  لذا  والع�شكري؛  امل��ايل 
اجلماعة  لهذه  احلا�شم  الت�شدي  ال���دويل  واملجتمع 

الإرهابية«.
عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحاته  يف  وي��وؤك��د، 
اأن “اإيران تقف خلف تلك اجلرائم باإمداد احلوثيني 
ال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي وب��اأ���ش��ل��ح��ة م��ت��ق��دم��ة ت�شمح  ب���ال���دع���م 
اأم����ًل يف تطبيق  ب��الع��ت��داء ع��ل��ى دول اجل�����وار؛  ل��ه��م 

القانون  م�شروع  ال�شيا�شية،  للدرا�شات  املتو�شط  �شرق 
من نواب الكونغر�ص لل�شغط على  ب�”خطوة جيدة” 
�شمن  احلوثية  امللي�شيات  اإدراج  لإع���ادة  ب��اي��دن  اإدارة 

قوائم الإرهاب«.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خا�شة  ت�شريحات  يف  وي�شيف، 
ا�شرتاتيجًيا  “خطاأ  ارتكبت  بايدن  اإدارة  اأن  عربية”، 

برفع ا�شم احلوثيني من قوائم الإرهاب«.
عامل  �شيكون  جمهوري  ك��روز  تيد  “النائب  وي��وؤك��د: 
اإدارة بايدن الدميقراطية التي ف�شلت يف  �شغط على 
احتواء اإيران والتعامل مع احلوثي، وتقامر بعلقات 

تاريخية مع حلفاء ا�شرتاتيجيني .

�سربة الإيران
احلوثي  ميلي�شيات  اإدراج  اإع���ادة  بايدن  اإدارة  وتعتزم 
امل��وق��ف ج��اء على ل�شان  على ق��وائ��م الإره�����اب، وه���ذا 
م�شوؤولني يف البيت الأبي�ص  الثلثاء املا�شي يف اأعقاب 
التنديدات على العدوان احلوثي ال�شافر �شد من�شاآت 

مدنية .
ت�شنيف  األ���غ���ت  ب���اي���دن  ج���و  ال��رئ��ي�����ص  اإدارة  وك���ان���ت 

م��������ن ان���������ش����ح����اب 
من  احل��������ري��������ري 
ال�شيا�شية  احل���ال 
ل���������ب���������ن���������ان  يف 
واأن  م���ت�������ش���اوون، 
امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
غيابه واملنزعجني 
وحتى  اإق���ل���ي���م���ي���اً 
�شيرتكون  دول��ي��اً، 
من  ت����اأث����ريات����ه����م 
الآن و�شاعداً على 
الداخلي،  ال��واق��ع 
كربى  اأ�شئلًة  ف��اإن 
ت�����داف�����ع�����ْت، وه����ي 
َيحت�شب  مل  ملعطى  الجت���اه  امل��ت��ع��ددة  التداعيات  بحجم 
اآَخ��رون يف �شياق  له اأح��د، ورمبا متّناه البع�ص وعمل له 
واأ�شافت  وت��وازن��ات��ه«.  اللبناين  للواقع  املمنهج  الق�شم 
على  حجٍر  و�شع  مبثابة  هو  امل�شتقبل  زعيم  خيار  “هل 
ق��رب ح��ري��ري��ٍة ت��ع��ّر���ش��ت م��ع احل��ري��ري الأب ك��م��ا البن 
الأبعاد  فيها  تداخلْت  وال�شيا�شة  الأم��ن  يف  ل�شتهدافاٍت 
الأم��ر هو وقت م�شتقطع  اأن  اأم  الإقليمية،  الداخلية مع 

ملعاودة تنظيم ال�شفوف وترتيب الأولويات؟«.
على  م��وؤث��رة  �شتكون  احل��ري��ري  ق��رار  “تداعيات  وتابعت 
تيار  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  ب��ق��در  الأخ�����رى،  ال�شيا�شية  ال��ق��وى 
بخروج  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ة  ال�شنية”،  وال��ط��ائ��ف��ة  امل�شتقبل 
انتظار  �شاحة  اإىل  ال�شنية  الطائفة  تتحول  احل��ري��ري، 

لزعامة قد ل تتكرر، يف الوقت القريب.
اأثره  �شيكون  احل��ري��ري  “خروج  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
واأولها  امل�شتقبل،  ت��ي��ار  يف  ال��ط��احم��ة  ال�شخ�شيات  على 

“البحث  واأ���ش��اف 
م�����ق�����اط�����ع�����ة  يف 
احل�����������������ري�����������������ري 
ل�����لن�����ت�����خ�����اب�����ات 
ال��ن��ي��اب��ي��ة وامل����دى 
اأن  ال������ذي مي���ك���ن 
ت�شتهوي  تتخذه، 
ب���ع�������ص امل���������ش����ادر 
ل�����ت�����ت�����ح�����دث ع���ن 
التوقعات  ب��ع�����ص 
يف  للجدل  املثرية 
اأك����رث م���ن اجت���اه، 
قد ينق�شم البع�ص 
�شلباً  ق��راءت��ه��ا  يف 

من  جمموعة  عند  التوقف  من  بّد  ل  وعليه،  اإيجاباً،  اأو 
الأ�شئلة التي حتاكي مواقف حلفائه ال�شابقني واخل�شوم 

على حّد �شواء«.
رئي�ص  موقف  عليه  �شيكون  م��اذا  ح��ول  الكاتب  وت�شاءل 
وموقف  جمل�ص النواب نبيه بري ورئي�ص حركة “اأمل”، 
حزب اهلل” وموقف رئي�ص اجلمهورية و”التيار الوطني 
احلر” يف حال قاطع احلريري النتخابات وغاب طيفه 
“األ يعقل اأن تزرع املخاوف يف �شفوفه اإن  عنها، م�شيفاً 
املعادية  ال�شعبية على خمتلف الط��راف  توزعت قاعدته 
الأخ�����رى ال��ت��ي ت��ع��ان��ده وت��واج��ه��ه يف ع���دد م��ن الدوائر 

النتخابية، لرتفع من ن�شبة ال�شغوط عليه؟«.

غياب “احلريرية ال�سيا�سية«
الكويتية،  “الراأي”  �شحيفة  ق��ال��ت  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 
والرابحني  ب���اأن اخل��ا���ش��ري��ن  الق��ت��ن��اع  ع��ن  “مبعزل  اإن���ه 

الو�شطى،  الع�شور  �شاحبة  الإيرانية  الأيديولوجية 
على  لل�شغط  وال�شيا�شي  الع�شكري  نفوذها  وتو�شيع 
التفاق  اأب��رزه��ا ملف  امللفات  ع��دد من  الغرب يف  دول 
اأن ي��وؤدي املجتمع  اأمله يف  اأع��رب عن  النووي«. عبا�ص 
الدويل دوره يف حما�شرة اإرهاب احلوثي وقبله اإيران 
ال�شلم  وحت��ق��ي��ق  املنطقة  يف  ال�����ش��ر  ع��ل��ى  “لل�شيطرة 

والأمن الدويل والإقليمي«.

داع�ض جديد بدعم اإيراين
لت امليلي�شيات احلوثية،  وخلل حربها الإجرامية حتوَّ
بدعم اإيراين، لذراع اإيرانية م�شلحة تهدد دول اجلوار 
وحياة املدنيني العزل، حيث ا�شتخدمت امليلي�شيات هذا 
الدموي  م�شروعها  لتثبيت  والع�شكري،  املايل  الدعم 

وحماولة ابتزاز دول التحالف العربي.
النقلبيني  ع��رب  باليمن  الإي����راين  التدخل  اأن  كما 
ل  الإن�����ش��ان��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة وعطَّ اليمن  اأزم���ة  ف��اق��م 
اخل�شائر  اآلف  وخ��لَّ��ف  ب��ال��ب��لد،  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 

والإ�شابات يف اأرواح املدنيني.
ال�شتار  ع��ب��د  ال��ي��م��ن��ي  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  اأع����رب  وه��ن��ا 
باليمن،  ل��ل��درا���ش��ات  ج��ه��ود  م��رك��ز  رئي�ص  ال�����ش��م��ريي، 
عن تخوفه من حتول ميلي�شيات احلوثي اإىل تنظيم 

داع�ص جديد يف اليمن بدعم اإيراين.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خا�شة  ت�شريحات  يف  وي�شيف، 
كورقة  امليلي�شيات  ت�شتخدم  “اإيران  اأن  عربية”، 
التي  ال�شعوبات  بعد  خا�شة  ال��دويل  املجتمع  لبتزاز 
الإيراين اجلارية  النووي  تواجهها حمادثات التفاق 

يف فيينا«.
وتابع اأن “امليل�شيات الإرهابية �شخرت نف�شها لإيران؛ 
يبتز  الإي���راين  املر�شد  بيد  واأداة  دمية  اأ�شبحت  حتى 
املدنية  واملن�شاآت  املدنيني  با�شتهداف  �شواء  العامل  بها 
داخل اليمن وخارجه اأو عرب اأعمال قر�شنة وانتهاكات 
ب��ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ه����ددت امل���لح���ة ال���دول���ي���ة وحركة 
ال��ع��امل��ي يف  “الرتاخي  وي���وؤك���د:  ال��ع��امل��ي��ة.«  ال��ت��ج��ارة 
اإىل داع�ص جديدة  امليلي�شيات ينذر بتحولها  مواجهة 
يف اليمن وحينها �شيحتاج العامل حتالف دويل جديد 
لكبح اإرهابها«. وكان ال�شيناتور تيد كروز انتقد اإدارة 
الرئي�ص بايدن لرفعها احلوثيني من قائمة الإرهاب، 
معترًبا اأن “هذه اخلطوة متهورة ومن �شاأنها اأن تدعم 

النظام الإيراين«.

بهية  النائبة  بني  نف�شها،  العائلة  من 
احلريري وجنلها اأحمد احلريري بعد 
خروج م�شت�شار احلريري ال�شابق نادر 
احلريري من ال�شوء ال�شيا�شي، وبني 
املدر�شة  اب��ن  ال�شنيورة  ف��وؤاد  الرئي�ص 
احلريرية و�شانع الكثري من مواقفها 
ال�شيا�شية احلادة وال�شلبة جتاه حزب 

اهلل وعون وخ�شو�شاً بعد الت�شوية الرئا�شية«.

حكومة االإنقاذ امل�ستحيل
اإبراهيم حيدر  قال  النتخابي،  امل�شهد  عن  بعيداً  ولي�ص 
“عودة  اإن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  “النهار”  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ال��ك��ات��ب 
امل�شار  اأن  يعني  ل  الجتماعات  اإىل  اللبنانية  احلكومة 
جرى  بت�شوية  ال�����ش��ام��ل،  احل���ل  ط��ري��ق  �شلك  ال��ل��ب��ن��اين 
على  والطائفية  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ب��ني  اإليها  التو�شل 
لأربعة  والبلد  احلكومة  عّطلت  التي  اخللفية  امللفات 
العودة  ع��ل��ى  واف���ق  ال���ذي  “حزب اهلل  واأ����ش���اف  اأ���ش��ه��ر«. 
فيما  اأوًل،  بالداخل  لها علقة  اإىل احلكومة لعتبارات 
ح�شاباته ترتبط ب�شياقات املنطقة ومرجعيته الإيرانية، 
اأن وظ��ي��ف��ة ت��ع��ط��ي��ل احل��ك��وم��ة مل ي��ع��د لها  ل���ذا اع��ت��رب 
جدوى، اأقله يف املرحلة الراهنة، وهي تزيد اأعباء اإ�شافية 
العديل  املحقق  اإىل تقييد عمل  على م�شروعه، مطمئناً 
اإىل  حتقيقاته  وترحيل  البيطار  ط��ارق  املرفاأ  تفجري  يف 
مرحلة لحقة«وتابع “تركز القوى ال�شيا�شية والطائفية 
التح�شري  اإىل  وتن�شرف  ال��ت��ع��ايف  وخ��ط��ة  امل��وازن��ة  على 
ال�شلطة  يف  مكا�شب  لتحقيق  تنهمك  وهي  للنتخابات، 
بالدرجة الأوىل، تهيئة ملا ميكن اأن يكون عليه التفاو�ص 
حول النظام املقبل وتوازناته ومراكز الهيمنة داخله، لذا 
اأ�شهر  اأرب��ع��ة  تعطيل  بعد  الأول  احلكومة  اجتماع  ياأتي 
للبنانيني،  موجعة  بنوداً  تت�شمن  وهي  املوازنة،  ملناق�شة 
الأزمة  تكلفة  حتميل  يعني  مب��ا  ور���ش��وم،  ���ش��رائ��ب  م��ن 
امل�شاعدات  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  ت��رك��ز  فيما  ل��ه��م،  والن��ه��ي��ار 
اخلارجية والقرو�ص لإعادة اإطلق العجلة القت�شادية، 

كوظيفة اأوىل«. 
“حزب اهلل م�شطر لتمرير م�شاريع مرتبطة  اإن   وقال 
�شندوق  مع  التفاو�ص  من  احلكومة  لتتمكن  باملوازنة، 
الل”،  بنية حزب  اإقرارها يف  يوؤثر  الواقع ل  النقد، ويف 
فبالن�شبة اإليه هي اأمور ل تغري من تركيبة بنيته اخلا�شة 
املدعومة من اإيران وهيكليته التنظيمية الع�شكرية، فهو 
ينظر اإىل البلد من ح�شابات تتعلق باملنطقة وتوازناتها، 
بيئته  كانت  واإن  ال��ن��ووي��ة،  املفاو�شات  م��ن  ينتج  ق��د  وم��ا 
ما  اأي�شاً  ينتظر  وهو  العناوين،  هذه  بكل  تتاأثر  الأهلية 
���ش��ت��وؤول اإل��ي��ه امل��ف��او���ش��ات ح��ول ال��ن��ف��وذ، م��ا دام���ت اإيران 
والعراق  و�شوريا  لبنان  واأذرع م�شلحة يف  ب��اأوراق  مت�شك 
واليمن، ومنها ت�شتمد قوتها وتفاو�ص اأحياناً بتحريكها 

يف املنطقة«.
النتخابات  قبل  الفا�شلة  املرحلة  يف  “�شن�شهد  واأ�شاف 
م�شرف  وت��دخ��ل  احلكومة  ع��ودة  م��ع  ال�شتقرار،  بع�ص 
عاجزاً  ي�����ش��ري  اأن  اإىل  ال�����ش��رف،  ���ش��ع��ر  ل�����ش��ب��ط  ل��ب��ن��ان 
والقرو�ص،  امل�شاعدات  تدفقت  واإذا  الحتياطي،  بانتهاء 
ن��ه��ائ��ي��اً يف ترتيب  ���ش��وط��اً  امل��ف��او���ش��ات ق��د قطعت  ت��ك��ون 
من  الكثري  اأم��ام��ه  ال�شيناريو  ه��ذا  لكن  املنطقة،  اأوراق 
التعقيدات، اإذا كانت املراهنة من خلله على فتح الأبواب 
اأن  اىل  ي�شري  فالواقع  وت�شويات،  خم��ارج  عن  اللبنانية 

احلل النهائي للو�شع اللبناين ل يزال بعيداً«.
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•• لندن-اأ ف ب

اأم�ص  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  ات���ه���م���ت 
ب�”ال�شعي  مو�شكو  ال�شبت  الأول 
لرو�شيا  م��واٍل  زعيم  تن�شيب  اإىل 
يف  و”التفكري”  كييف”  يف 
“احتلل” اأوكرانيا، فيما و�شفت 
اخلارجية الرو�شية هذه التهامات 
اخلارجية  ودع��ت  “هراء”.  باأنها 
ال��رو���ش��ي��ة ع��رب ت��وي��رت ل��ن��دن اإىل 

“التوقف عن ن�شر الهراء«.
وغ���������داة حم�����ادث�����ات اأم���ري���ك���ي���ة-
اأت��اح��ت ق��درا من  اأنها  ب��دا  رو�شية 
الن��ف��راج، ن��ددت وزي��رة اخلارجية 
بيان،  يف  ت��را���ص،  ليز  الربيطانية 
ال����رو�����ش����ي  ال����ن���������ش����اط  ب�”حجم 
اأوكرانيا”،  زع��زع��ة  اإىل  ال���ه���ادف 
معلوماتنا،  “بح�شب  اإن���ه  ق��ائ��ل��ة 
ت�����ش��ع��ى احل��ك��وم��ة ال��رو���ش��ي��ة اإىل 
لرو�شيا  م�������واٍل  زع���ي���م  ت��ن�����ش��ي��ب 
لغزو  ت��خ��ط��ط  ب��ي��ن��م��ا  ك��ي��ي��ف،  يف 
واأ�شارت  واحتللها”.  اأوك��ران��ي��ا 
اإىل  الربيطانية  اخلارجية  وزارة 
ال�شابق  الأوك������راين  “النائب  اأن 

•• وا�صنطن-وكاالت

ا�شرتاتيجية  اأوك����ران����ي����ا  ب������داأت 
ت�شرينوبيل،  مل��ن��ط��ق��ة  دف���اع���ي���ة 
اأك���رث الأماكن  وه���ي واح����دة م��ن 
وجه  على  اإ�شعاعات  حت��وي  التي 
طريق  اأق�شر  على  تقع  الأر�����ص، 
بني رو�شيا والعا�شمة الأوكرانية 

كييف.
“نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  وت����ق����ول 
املنطقة  يف  احل��ق��ول  اإن  تاميز” 
ت�شرينوبل  مب���ف���اع���ل  امل��ح��ي��ط��ة 
املتوقف عن العمل خالية، واملدن 
مهجورة، واملنطق باأكملها الواقعة 
تزال م�شعة  اأوكرانيا ل  �شمال  يف 
اآخر  كاأنها  تبدو  “بحيث  للغاية 
مكان على وجه الأر�ص يرغب اأي 

�شخ�ص يف غزوه«.
الهتمام  ي���رتك���ز  ب��ي��ن��م��ا  ول���ك���ن 
ب�����ش��اأن غ���زو رو����ش���ي حم��ت��م��ل من 
ح��ي��ث ح�شدت  اأوك����ران����ي����ا،  ����ش���رق 
رو�شيا ع�شرات الآلف من قواتها 
اأق�شر  ف���اإن  ه��ن��اك،  على احل���دود 
العا�شمة  اإىل  رو�شيا  م��ن  طريق 
الأوك�����ران�����ي�����ة ك���ي���ي���ف ي����اأت����ي من 
ال�شمال، وهو ما يعني املرور عرب 
امل��ن��ط��ق��ة امل���ع���زول���ة ح����ول حمطة 
ت�شرينوبيل للطاقة، حيث ت�شبب 

1986 باأ�شواأ  انهيار مفاعل عام 
كارثة نووية يف التاريخ.

غابة م�سعة
اإىل  اأنها بحاجة  اأوكرانيا  وتعتقد 
ت�شرينوبل  منطقة  ع��ن  ال���دف���اع 
ن�شر  اإىل  ج��ي�����ش��ه��ا  ي�����ش��ط��ر  مم���ا 
املخيفة  ال��غ��اب��ة  الأم����ن يف  ق����وات 
م�������ش���ع���ة، حيث  ت������زال  ل  وال����ت����ي 
اأ�شلحة ومعدات للك�شف  يحملون 

عن التعر�ص للإ�شعاع.
وكانت كارثة حمطة ت�شرينوبيل 
جمهورية  يف  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ال�شابقة  ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة  اأوك���ران���ي���ا 
اأودت  م�شعة  نووية  م��واد  اأطلقت 
ب��ح��ي��اة ع�������ش���رات الأ����ش���خ���ا����ص يف 
ع�شرات  واأج��ربت  اأ�شابيع  غ�شون 
الآلف على الفرار من منازلهم.

واأخرت مو�شكو الك�شف عن حجم 
ما اعترب لحقاً اأ�شواأ حادث نووي 

يف التاريخ.
ويقول اللفتنانت-كولونيل يوري 
�شاخرايت�شوك من حر�ص احلدود 
اإذا كانت  الأوك���راين: “ل يهم ما 
يعي�ص  اأح��د  ل  اأو  ملوثة  املنطقة 

رو���ش��ي��ا وب��ي��لرو���ص ول���وث ق�شما 
كبريا من اأوروبا.

امل�شعة  اجل�����ش��ي��م��ات  ت�����ش��ك��ل  ول���ن 
املوجودة يف الرتبة اأو حتت حاجز 
خطراً  املدمر  للمفاعل  الحتواء 
اأنها  ع��ل��ى اجل���ن���ود ط���امل���ا  ك���ب���رياً 
اجلنود  اأن  وط��امل��ا  ب��ب��طء  تتحلل 
�شديدة  م���ن���اط���ق  يف  ي���ب���ق���ون  ل 

الإ�شعاع.
احلكومة  ن�شرت  �شهرين،  ومنذ 
ب�شبب  املنطقة،  اإ�شافية يف  ق��وات 
رو�شيا  م���ع  امل���ت���زاي���دة  ال���ت���وت���رات 
الكرملني  ح��ل��ي��ف  وب��ي��لرو���ش��ي��ا، 
الذي تقع حدوده على بعد ثمانية 
املنكوب،  املفاعل  من  كيلومرتات 

وحيث نقلت رو�شيا قواتها.

لي�ض طريق 
الغزو االأكرث احتمااًل

ت�شرينوبيل  م��ن��ط��ق��ة  وت���غ���ط���ي 
م��رب��ع على  1000 ميل  ح���وايل 
مبا�شر  ط���ري���ق  اأق�������ش���ر  ام����ت����داد 
م���ن احل�����دود ال��ب��ي��لرو���ش��ي��ة اإىل 
بال�شرورة  لي�ص  اأن��ه  ومع  كييف. 
احتماًل من  الأكرث  الغزو  طريق 

مر�شحا  يعترب  موراييف  يفغيني 
الوحيد،  ل��ي�����ص  ل��ك��ن��ه  حمتمل” 
تفيد  معلومات  “لدينا  م�شيفة 
باأن اأجهزة ال�شتخبارات الرو�شية 
ال�شيا�شيني  لها �شلت بكثري من 

الأوكرانيني ال�شابقني«.
ويذكر بيان اخلارجية الربيطانية 
ك���ل م���ن �شريغي  اأ����ش���م���اء  اأي�������ش���ا 
لرئي�ص  الأول  )النائب  اأرب���وزوف 
اإىل   2012 م��ن  اأوك��ران��ي��ا  وزراء 
املوقت  ال���رئ���ي�������ص  ث����م   ،2014
للوزراء(، واأندريه كلوييف )الذي 
للرئي�ص  الرئا�شية  الإدارة  تراأ�ص 
فيكتور  ال���������ش����اب����ق  الأوك��������������راين 
ي���ان���وك���وف���ي���ت�������ص(، وف���ول���ودمي���ري 
�شيفكوفيت�ص )نائب اأمني جمل�ص 
الأمن القومي والدفاع الأوكراين 
)رئي�ص  اأزاروف  وميكول  �شابقا(، 
اإىل   2010 م��ن  اأوك��ران��ي��ا  وزراء 

.)2014
اإن  الربيطانية  اخلارجية  وقالت 
عملء  مع  ات�شال  على  “بع�شهم 
ال�شتخبارات الرو�شية املنخرطني 
على  لهجوم  التخطيط  يف  حاليا 

اأوكرانيا«.
ال��ب��ي��ت الأبي�ص  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 
ال�شبت اإن الوليات املتحدة تعترب 
التهامات الربيطانية حول �شعي 
مواٍل  زعيم  تن�شيب  اإىل  مو�شكو 
“مقلقة  اأوك����ران����ي����ا  يف  ل��رو���ش��ي��ا 

بعد  ت�شكيك  م��و���ش��ع  ب���ات  ال��ل��ق��اء 
التهامات الربيطانية.

لغزو  له  نّية  اأي  الكرملني  وينفي 
خلف�ص  ي�شرتط  لكّنه  اأوك��ران��ي��ا، 
ت�شمن  معاهدات  اإب��رام  الت�شعيد 
الأطل�شي  �شمال  حلف  تو�ّشع  عدم 
اإليه،  اأوكرانيا  بان�شمام  �شّيما  ول 
للحلف  التابعة  القّوات  وان�شحاب 
م���ن اأوروب�������ا ال�����ش��رق��ّي��ة، وه����و ما 
ال��غ��رب��ّي��ون غ��ري مقبول،  ي��ع��ت��ربه 
بعقوبات  رو�شيا  بدورهم  مهّددين 
ه��ج��وم على  ���ش��ّن  كا�شحة يف ح��ال 

اأوكرانيا.
وك�������ان ال�����رو������ص والأم�����ريك�����ّي�����ون 
“الأ�شبوع  الل��ت��ق��اء  ع��ل��ى  اّت��ف��ق��وا 
وذل��ك يف ختام حمادثات  املقبل” 
اجلمعة حول م�شاألة  “�شريحة” 

اأوكرانيا.
اأنتوين  وو���ش��ف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
باأّنها  امل���ح���ادث���ات  ه����ذه  ب��ل��ي��ن��ك��ن 
م�شريا  وجوهرّية”،  “�شريحة 
اأ�شابيع  اإىل قدر من النفراج بعد 

من الت�شريحات الت�شعيدّية.
الرو�شي  ن��ظ��ريه  ق��ال  جهته،  م��ن 
وبلينكن  اإّن�����ه  لف�����روف  ���ش��ريغ��ي 
اإقامة  ���ش��رورة  ع��ل��ى  “متوافقان 
“يرتاجع  ك���ي  منطقي”  ح�����وار 

النفعال«.
ذلك  بعد  ت��وّع��دت  رو�شيا  اأّن  غ��ري 
جتاهلت  اإذا  العواقب”  ب�”اأخطر 

با�شم  املتحدثة  و���ش��رح��ت  ج���دا«. 
اإميلي  ال��ق��وم��ي  الأم������ن  جم��ل�����ص 
املوؤامرات  من  النوع  “هذا  ه��ورن 
م��ق��ل��ق ج����دا. ال�����ش��ع��ب الأوك�����راين 
ال�����ش��ي��ادي يف تقرير  ل��دي��ه احل���ق 
جانب  اإىل  نقف  ونحن  م�شتقبله، 
دميوقراطيا  املنتخبني  �شركائنا 

يف اأوكرانيا«.
البحرية  قائد  ا�شتقال  ذل��ك،  اإىل 
�شونباخ من  اأ���ش��ي��م  ك��اي  الأمل��ان��ي��ة 

مثرية  ت�����ش��ري��ح��ات  ب��ع��د  من�شبه 
اأوكرانيا،  الأزم��ة يف  ب�شاأن  للجدل 
بح�شب ما اأعلن ناطق با�شم وزارة 

الدفاع م�شاء ال�شبت.
وكان �شونباخ اعترب خلل اجتماع 
مل��ج��م��وع��ة درا����ش���ات ع��ِق��د اجلمعة 
رو�شيا  غزو  فكرة  اأن  نيودلهي،  يف 
اإن  وق����ال  “حماقة”.  لأوك���ران���ي���ا 
ال��ت��ي �شمتها  ال��ق��رم  �شبه ج��زي��رة 
تعود”  “لن   ،2014 ع��ام  رو�شيا 

•• كوناكري-اأ ف ب

ع���ني ال��ك��ول��ون��ي��ل م���ام���ادي دوم��ب��وي��ا رئ��ي�����ص املجل�ص 
“املجل�ص  يف  ع�شوا   81 غينيا  يف  احل��اك��م  الع�شكري 

الت�شريعية  الهيئة  النتقايل”  الوطني 
متى  تقرر  اأن  يفرت�ص  التي  النتقالية 

�شيعود املدنيون اإىل ال�شلطة. ت
واختري الدكتور دان�شو كوروما النا�شط 
الهيئة  ل��ه��ذه  رئي�شا  امل���دين  املجتمع  يف 
م�شاء  التلفزيون  بثه  مر�شوم  اأف���اد  كما 
ال�������ش���ب���ت. وك������ان ك����وروم����ا ي�����ش��غ��ل حتى 
الوطني  املجل�ص  “رئي�ص  من�شب  الآن 

ملنظمات املجتمع املدين«.
وك����وروم����ا ق���ري���ب م���ن رئ��ي�����ص ال������وزراء 
ال�����ش��اب��ق ك���ا����ش���وري ف���وف���ان���ا وك�����ان من 

موؤيدي متديد رئا�شة األفا كوندي لولية 
ثالثة قبل اأن يطيحه انقلب يف اخلام�ص من اأيلول/

�شبتمرب املا�شي.
كرئي�ص  اليمني  اأدى  ال��ذي  دومبويا  الكولونيل  وك��ان 
 2021 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  من  الأول  يف  انتقايل 
ب��ع��د اإط��اح��ة ال��رئ��ي�����ص األ��ف��ا ك��ون��دي، ب���اإع���ادة ال�شلطة 
ل��ك��ن م��ن دون حتديد  ان��ت��خ��اب��ات،  ب��ع��د  امل��دن��ي��ني  اإىل 
“املجل�ص الوطني  اأع�شاء  موعد نهائي لذلك. وميثل 

النتقايل” كل املنظمات الجتماعية واملهنية يف البلد 
اأن ي�شاركوا يف  وكذلك الأح��زاب ال�شيا�شية. ويفرت�ص 

املناق�شات حول جدول اأعمال املرحلة النقتالية.
وين�ص ميثاق النتقال الذي ي�شكل وثيقة عمل اأ�شا�شية 
اأن  على  اأيلول/�شبتمرب   27 يف  وقعت 
“باتفاق  حت��دد  اأن  يجب  النتقال  م��دة 
الوطنية  وال��ل��ج��ن��ة  الأم������ة  ق����وى  ب���ني 
اأي املجل�ص  اأجل التنمية”  للتجمع من 

الع�شكري.
حمور  النتقالية  املرحلة  م��دة  وت�شكل 
اخللف بني الع�شكريني يف ال�شلطة يف 

غينيا واملجتمع الدويل.
ت�شر املجموعة القت�شادية لدول غرب 
اإفريقيا )اإيكوا�ص( على �شرورة احرتام 
النتخابات  لإج���راء  اأ�شهر  ال�شتة  مهلة 
وحت���ث ال�����ش��ل��ط��ات ال��غ��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى تقدمي 

جدول زمني ب�شرعة لهذا الغر�ص.
غرب  جمموعة  هيئات  يف  غينيا  ع�شوية  تعليق  ومت 
املجل�ص  اأع�شاء  اأفريقيا وفر�شت عقوبات فردية على 

الع�شكري.
اأيلول-�شبتمرب، مت تعيني  ومنذ انقلب اخلام�ص من 
حكومة  وت�شكيل  انتقاليا  رئي�شا  دومبويا  الكولونيل 

على راأ�شها مدين.

وك�������ان وزي�������ر ال�����دف�����اع ال���رو����ش���ي 
لقاء  على  واف���ق  �شويغو  �شريغي 
ن��ظ��ريه ال��ربي��ط��اين ب���ن وال�����ص، 
مقرتحا اأن يتم اللقاء يف مو�شكو.

وهذا اللقاء الثنائي، الأول منذ عام 
2013، يهدف اإىل “ا�شتك�شاف كل 
ال�شبل لتحقيق ال�شتقرار وت�شوية 
الأزمة الأوكرانية”، ح�شب ما قال 
الدفاع  وزارة  يف  م�����ش��در  ال�����ش��ب��ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة. ل��ك��ن ان���ع���ق���اد هذا 

اإىل اأوكرانيا.
الربيطانية  الت��ه��ام��ات  وج����اءت 
مل��و���ش��ك��و و����ش���ط الأزم��������ة احل�����ادة 
حول  والغرب  رو�شيا  بني  القائمة 

اأوكرانيا.
وي���ب���ذل اجل���ان���ب���ان ح��ال��ي��ا جهودا 
لتفادي تدهور  دبلوما�شية مكثفة 
ع�شرات  ي��زال  ل  وق��ت  الو�شع، يف 
حمت�شدين  ال��رو���ص  اجلنود  اآلف 

على احلدود الأوكرانية.

وعلينا  وبلدنا  اأر�شنا  اإنها  فيها. 
الدفاع عنها«.

قوات غري كافية ل�سد غزو
القوات  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت��ع��ت��ق��د 

املنطقة  يف  املتواجدة  الأوك��ران��ي��ة 
“منطقة  ب����ا�����ش����م  امل������ع������روف������ة 
ت�شرينوبيل املحظورة”، لن تكون 

كافية ل�شد اأي غزو.
�شاخرايت�شوك:  الكولونيل  وقال 

لعزل  املحظورة”  ت�����ش��رين��وب��ل 
املكان واحلد من خطورة احلادث 
ال���ذي وق���ع ح��ني ان��ف��ج��ر املفاعل 
�شمال  يف  ت�شرينوبيل  يف   4 رق��م 
بالقرب من احلدود مع  اأوكرانيا 

الو�شع  ح��ول  املعلومات  “جنمع 
اإىل  وننقلها  على طول احلدود” 

وكالت املخابرات الأوكرانية.
وق�����ب�����ل ث�����لث�����ة ع�����ق�����ود اأق�����ام�����ت 
“منطقة  ال�شوفيتية  ال�شلطات 

والغربّيون  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
ب�شاأن  امل�شروعة”  “خماوفها 
ت����ع����زي����ز ال�������وج�������ود ال���ع�������ش���ك���ري 
اأوكرانيا  يف  والأطل�شي  الأمريكي 

وعلى حدودها.
وق�������ال�������ت وزي��������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة 
ال�شبت  ت���را����ص  ل��ي��ز  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اليوم  ُن�شرت  التي  “املعلومات  اإن 
ت�شلط ال�شوء على حجم الن�شاط 
زعزعة  اإىل  ال����ه����ادف  ال���رو����ش���ي 
تفكري  عن  ملحة  وتعطي  اأوكرانيا 

الكرملني«.
“نزع  اإىل  م��و���ش��ك��و  ت��را���ص  ودع���ت 
“اتباع  الأزم���ة من خ��لل  فتيل” 
حمذرة من  امل�شار الدبلوما�شي”، 
يف  رو�شي  ع�شكري  توغل  “اأي  اأن 
اأوكرانيا �شيكون خطاأ ا�شرتاتيجيا 

ج�شيما” له “اأثمان باهظة«.
واجلمعة، كانت ترا�ص دعت رو�شيا 
الت�شعيد”  “خف�ص  اإىل  اأي�����ش��ا 
يف  بناءة”  “حمادثات  واإج�������راء 
�شاأن اأوكرانيا، حمذرة من اأن غزو 
“م�شتنقع  اإىل  �شيقود  البلد  ه��ذا 

رهيب«.

م�شتنقعات  ي�شم  لأن���ه  ال�شمال، 
وغابات كثيفة، اإل اأن اأوكرانيا مل 

ت�شتبعده.
امل���ا����ش���ي، كانت  وق���ب���ل اخل���ري���ف 
بني  احل��������دود  م����ن  م���ي���ل   700
وبيلرو�شيا بل حرا�شة  اأوكرانيا 
املناطق  يف  ���ش��ي��م��ا  ل  ت���ق���ري���ب���اً، 
ويف�شل  ل���لإ����ش���ع���اع.  امل���ع���ر����ش���ة 
ح�����وايل 90 م���ي���ًل م���ن احل����دود 
املنطقة  ع��ن  الأوك��ران��ي��ة  املنطقة 
امل��ع��زول��ة وامل��ع��ر���ش��ة ل��لإ���ش��ع��اع يف 
بيلرو�شيا، والتي ت�شمى حممية 

بولي�شي البيئية الإ�شعاعية.
)ت�شرين  نوفمرب  يف  ذل��ك  وتغري 
املهاجرين  اأزم����ة  و���ش��ط  ال��ث��اين( 
يف  ال��ق��وات  وزي���ادة  بيلرو�شيا  يف 

رو�شيا.
اأن خطر  اإىل  وخل�شت ال�شحيفة 
انت�شار  م���ن  ت��زي��د  ح���رب  ن�����ش��وب 
الإ�شعاع، �شئيل. لكن �شيئاً واحًدا 
يف املنطقة معر�شاً للخطر ب�شكل 
خا�ص، وهو قو�ص جديد فولذي 
دولر  مليار   1.7 لل�شداأ  مقاوم 
فوق املفاعل املدمر، دفعت ثمنه يف 
الغالب الوليات املتحدة وحوايل 
النتهاء  ومت  اأخ����رى.  دول���ة   30
منه يف 2016 ملنع انت�شار الغبار 

عايل الإ�شعاع.

مو�سكو ترف�ض االتهامات الربيطانية وتدعو لندن  للتوقف عن ن�سر الهراء

لندن تتهم مو�شكو ب� »�ل�شعي �إىل تن�شيب زعيم مو�ل لرو�شيا يف كييف« 

حت�شبًا لغزو رو�شي..�أوكر�نيا تبد�أ ��شرت�تيجية دفاعية ملنطقة ت�شرنوبيل

قائد �لبحرية �لأملانية ي�شتقيل عقب ت�شريحات عن �أوكر�نيا 
•• برلني-اأ ف ب

ا�شطّر قائد البحرّية الأملانّية كاي-اأخيم �شونباخ لل�شتقالة 
من من�شبه م�شاء اأم�ص الأول ال�شبت بعد ت�شريحات مثرية 
اأوك��ران��ي��ا، يف وق���ٍت وّج��ه��ت كييف  ب�����ش��اأن الأزم����ة يف  للجدل 

انتقادات لربلني ب�شبب رف�شها تزويدها بالأ�شلحة.
فران�ص  لوكالة  الأملانّية  الدفاع  وزارة  با�شم  متحّدث  وق��ال 
بر�ص م�شاء ال�شبت اإّن نائب الأمريال �شونباخ �شيتنّحى “على 
الفور«. واأثار �شونباخ عا�شفة دبلوما�شّية عندما و�شف فكرة 
الرئي�ص  اأّن  م�شيًفا  “هراء”،  باأّنها  لأوكرانيا  رو�شيا  غ��زو 
الرو�شي فلدميري بوتني ي�شتحّق الح��رتام، وذلك يف وقٍت 
الرو�شي  الغزو  الغربّيون من خطر  وحلفاوؤها  ب��لده  حُت��ّذر 

الت�شريحات  بهذه  �شونباخ  واأدىل  اأ�شابيع.  منذ  لأوك��ران��ي��ا 
خلل اجتماع ملركز اأبحاث عِقد يف نيودلهي اجلمعة. وانت�شر 

فحوى الجتماع على و�شائل التوا�شل الجتماعي.
ال�����ش��ه��ل منحه  “ِمن  ب��وت��ني  ���ش��ون��ب��اخ م��ت��ح��ّدًث��ا ع���ن  وق����ال 
ا على الأرجح«. الحرتام الذي ُيريده، والذي ي�شتحّقه اأي�شً

كما اعترب �شونباخ اأّن �شبه جزيرة القرم التي �شّمتها رو�شيا 
اأوكرانيا، مثرًيا بذلك غ�شب  اإىل  “لن تعود”   2014 عام 
ك��ي��ي��ف. وي��ت��ع��ار���ص م��وق��ف ���ش��ون��ب��اخ ه���ذا م��ع م��وق��ف بلده 

املتمّثل بعودة القرم اإىل اأوكرانيا.
وقّدم �شونباخ لحًقا اعتذاره، وكتب يف تغريدة اأّن ت�شريحاته 

م�شيًفا “من الوا�شح اأّن ذلك كان خطاأ«. “متهّورة”، 
ويف بيان �شدر م�شاء ال�شبت، اأو�شح الع�شكرّي البالغ ال�شاد�شة 

واخلم�شني والذي كانت م�شريته املهنّية ل ت�شوبها حّتى الآن 
اأّي �شائبة بح�شب و�شائل الإعلم الأملانّية، اأّنه قّدم ا�شتقالته 
اإىل وزيرة الدفاع كري�شتني لمربخت “تفادًيا لإحلاق مزيد 
اأملانيا  بجمهورّية  وخ�شو�شا  الأملانّية  بالبحرّية  الأذى  من 
ا�شتدعت  الأوك��ران��ّي��ة  اخلارجّية  وزارة  وكانت  الفدرالّية”. 
عقب  ال�شبت  ظهر  بعد  فيلدهو�شني  اأنكا  الأملانية  ال�شفرية 
“غري مقبولة  ك��ي��ي��ف  اع��ت��ربت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ه���ذه 
الأزمة  و�شط  البحرية  قائد  ت�شريحات  ووردت  اإطلًقا”. 

احلادة القائمة بني رو�شيا والغرب حول اأوكرانيا.
لتفادي  مكثفة  دبلوما�شية  ج��ه��ودا  حاليا  اجلانبان  وي��ب��ذل 
تدهور الو�شع، يف وقت حت�شد مو�شكو ع�شرات اآلف اجلنود 

على احلدود مع اأوكرانيا.

رو�شيا تتجاوز حاجز �ل�  10 
مايني حالة �شفاء من »كورونا«

•• مو�صكو -وام:

رو�شيا  امل�شتجد يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  م��ن  املتعافني  املر�شى  ح��الت  جت���اوزت 
اليوم حاجز ال� 10 مليني حالة �شفاء، وذلك بعد متاثل 23045 مري�شا 
لل�شفاء التام ومغادرتهم امل�شت�شفى خلل ال� 24 �شاعة املا�شية لي�شل بذلك 
 622 و  األفا   23 و  اإىل ع�شرة مليني  ك��ورون��ا  تعافوا من  الذين  اإج��م��ايل 
�شخ�شا. واأعلنت ال�شلطات ال�شحية الرو�شية يف تقريرها اليومي عن ارتفاع 
قيا�شي وحاد يف عدد ال�شابات ما ميثل اأعلى ح�شيلة منذ بداية اجلائحة، 
حيث مت ت�شجيل 63205 اإ�شابات جديدة بالفريو�ص خلل اليوم الأخري، 
مقارنة ب� 57212 اإ�شابة يف اليوم ال�شابق، لي�شبح اإجمايل عدد الإ�شابات 

التي مت ت�شجيلها 11 مليونا و108اآلف و191 اإ�شابة.

هكذ� ميكن لأمريكا دعم �لدميقر�طية يف �إير�ن غينيا تعني �أع�شاء �لهيئة �لت�شريعية �لنتقالية 
•• وا�صنطن-وكاالت

راأى القائم باأعمال مدير وكالة ا�شتخبارات الدفاع الأمريكية 
الذين خطفوا  الدينيني  املتطرفني  اأن  �شيد  اآر.  ال�شابق ديفيد 
الثورة  يف اإيران عام 1979، اأظهروا رغبة يف تو�شيع نفوذهم 
يف اخلارج من اأجل ن�شر ال�شطرابات يف اخلارج فيما يقمعون 
بعنف اأي معار�شة يف الداخل. وقال يف مقال مبجلة “نا�شونال 
اإنرت�شت” اإن اأهداف النظام ب�شيطة وتكمن يف البقاء يف ال�شلطة 

وتعزيز اهداف ال�شيا�شة اخلارجية التي تقّو�ص حكم القانون.

تكتيكات اإرهابية
وعلى مدى اأكرث من 40 عاماً، ا�شتهدف النظام من دون رحمة 
اإرهابية  ا�شتخدام تكتيكات  املعار�شني وال�شحافيني من خلل 
امل��ج��ازر، واج��ه النظام ردود فعل  والغ��ت��ي��ال. وعلى رغ��م ه��ذه 
مفلتاً  منتقديه،  ا�شتهداف  مبوا�شلة  ل��ه  �شمح  مم��ا  حم���دودة، 
من العقاب. وبني عامي 2015 و2016، حاول وكلء اإيران 
اأ�شخا�شاً يف خم�ص دول  اأو اغتالوا فعًل  تنفيذ عمليات اغتيال 

على الأقل يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا والأمريكيتني.
اإيرانية  الأوروب��ي��ة خطة  ال�شلطات  اأجه�شت   2018 عام  ويف   
ع�شرات  �شيح�شره  ك��ان  حيث  ب��اري�����ص،  ق��رب  احتفال  لتفجري 
وم���ئ���ات من  امل��ن��ف��ي��ني  الإي����ران����ي����ني  ال��ن��ا���ش��ط��ني  م���ن  الآلف 
اإح��داث تغيري  التي تدعم جهودهم يف  ال�شيا�شية،  ال�شخ�شيات 
من  ه��م  �شي�شقطون،  ال��ذي��ن  ال�شحايا  وك���ان  للنظام.  داخ��ل��ي 
معظم  يدعمها  رغبة  اإي��ران-وه��ي  يف  الدميوقراطية  م��وؤي��دي 

الإيرانيني.

خوف النظام االإيراين
ا�شرتاتيجيات  يف  ال��غ��رب��ي��ون  ال��ق��ادة  يبحث  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
األ  يجب  بعد،  وم��ا   2022 يف  الإي����راين  النظام  م��ع  للتعامل 
ترتكب  التي  الإره��اب��ي��ة،  الأع��م��ال  ه��ذه  م�شاعفات  عن  يغفلوا 
املعار�شني  بحق  العنيف  القمع  اإن  علي خامنئي.  املر�شد  با�شم 
ي�شري اإىل اخلطر الذي ميثله النظام الإيراين على �شعبه. ويف 
خوف  يظهر  املعار�شني  اإزاء  الت�شامح  ع��دم  ف��اإن  نف�شه،  الوقت 
التي �شقت طريقها  املوؤيدة للدميوقرطية  النظام من احلركة 

على نحٍو مهٍم يف الإنتفا�شات الوا�شعة النطاق عام 2018.
النتفا�شات.  ه��ذه  مثل  تكرار  ع��دم  �شمان  على  اإي��ران  وعملت 
وعلى رغم ذلك، فاإن النظام يظهر ميًل اأكرث من اأي وقت م�شى 
قتل  يف  متثل  كما  عنيف،  بقمع  املعار�شة  ملواجهة  الثورة،  منذ 
الثاين(  ال�شلميني يف نوفمرب )ت�شرين  املحتجني  ملئات  النظام 
2019. وعزز رجال الدين الإيرانيون قوتهم حول �شخ�شيات 
�شيكون  اأن��ه  يرجح  ال��ذي  رئي�شي،  اإبراهيم  غ��رار  على  مت�شددة 
املقبلة.  الأع����وام  �شرا�شة يف  اأك��رث  ردود  اإط���لق  راأ����ص حربة يف 
وعندما ت�شلم رئي�شي الرئا�شة يف اأغ�شط�ص )اآب( 2021، فاإنه 
اإىل هذا املن�شب يف مواجهة احتجاجات وا�شعة ت�شمنت  و�شل 

مقاطعة لعمليات الإقرتاع، رداً على تزوير النتخابات.
الإي��راين، لن  ال�شعب  اأن  اإىل  القوية لرئي�شي  املعار�شة  وت�شري 
تزايد  ومي��ك��ن  ال��ع��ن��ف.  با�شتخدام  ال��ن��ظ��ام  لتهديدات  يخ�شع 

املعار�شة الإيرانية عام 2022 وت�شاعدها يف الأعوام املقبلة.

ت�سحيح رد الفعل ال�سامت
وه���ن���اك يف ال���وق���ت احل��ا���ش��ر، ق��ي��ود ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى م���ا مي��ك��ن اأن 

الإ�شطراب  لإح��ت��واء  اليائ�شة  حماولته  يف  النظام  ي�شتخدمه 
فعل  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اإدارة  اإم��ك��ان  ويف  املحلي. 
�شامتاً،  فعل  رد  كبري  اإىل حد  يعترب  كان  ما  لت�شحيح  الكثري 
اأو�شاط  ويف  اإي���ران  يف  للدميوقراطية  امل��وؤي��دة  الأ���ش��وات  حيال 
الإي����راين  ال�شعب  اأن  ال��ك��ات��ب  وي���رى  ال�����ش��ت��ات.  الإي��ران��ي��ني يف 
بايدن  ل�شيا�شات  الأمريكية. وميكن  الر�شائل  مع  متفق متاماً 
الوا�شحة اأن تزيد على نحٍو كبرٍي من فر�ص ال�شعب الإيراين 

يف تاأمني احلرية والدميوقراطية.

حمددة خطوات   3
من هذا املنطلق، يدعو الكاتب اإدارة بايدن وجانب حلفاء اأمريكا 

اإىل الرتكيز على ثلثة خطوات حمددة:
اأوًل، على الإدارة وحلفائها منع و�شول النظام اإىل تكنولوجيا 
وخ�شو�شاً  متكافئة،  غري  ح��رٍب  يف  ا�شتخدامها  يتم  متقدمة، 
الطائرات من دون طيار. ثانياً، على الوليات املتحدة والأ�شرة 

الدولية مواجهة حماولت اإيران �شن هجمات �شيربانية.
م�شللة  معلومات  ن�شر  النظام  ملحاولت  الت�شدي  يجب  ثالثاً، 
�شرعية  ت�شفي  �شرديات خاطئة  النظام  وي��ورد  الإنرتنت.  عرب 
وتربر علقات ال�شراكة التي تقيمها طهران مع اأنظمة معادية 

للغرب، وخ�شو�شاً بكني ومو�شكو.
املعار�شة،  ل��لأ���ش��وات  وا�شنطن  دع��م  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وخل�ص 
املزيد  ت�شجيع  �شاأنها  من  فيها،  لب�ص  ل  اأم��ل  بر�شالة  �شيبعث 
من الإيرانيني على املجاهرة مبعار�شتهم لنظام ل يزال ي�شري 
1979، وكاأنه ل يزال ميثل م�شالح ال�شعب  خلف �شعار ثورة 

الإيراين املحب للحرية.
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عربي ودويل
نتيجة االنتخابات غري موؤكدة ويف غاية الغمو�ض 

من �شيكون �لرئي�ص �لقادم للجمهورية �لإيطالية...؟
•• الفجر -لورينزو كا�صتيالين –ترجمة خرية ال�صيباين

ال�سلطة  قلب  يف  ُطق�ض  الإح��ي��اء  اإيطاليا  ت�ستعد     
ال�سيا�سية االإيطالية, انتخاب رئي�ض اجلمهورية. وقبل 
الطاولة  على  املطروحة  االأرب��ع��ة  الفر�سيات  حتليل 
التعيني  ه��ذا  اأ�سبح  مل��اذا  فهم  يجدر  املرحلة,  ه��ذه  يف 

اجلمهورية  تنظيم  يف  للغاية  مركزية  الوظيفة  وهذه 
االإيطالية.

ق�سة اإيطالية
   منذ اأوائل الت�سعينات, تطور دور رئي�ض الدولة وفًقا 
ال�سيا�سية الوطنية والدولية.    داخلًيا, كانت  للحياة 
يف  حتول  نقطة  مبثابة  النظيفة”  “االأيادي  عملية 

من  ال�سل�سلة  تلك  واآث��ار  االإيطايل.  ال�سيا�سي  التاريخ 
التحقيقات الق�سائية, التي اأجريت يف مطلع الت�سعينات, 
للجمهورية  ال�سيا�سي  النظام  تدمري  جيدًا:  معروفة 
الدميقراطي  امل�سيحي  احل���زب  اخ��ت��ف��اء  م��ع  االأوىل 
واحلزب اال�سرتاكي؛ قطع راأ�ض النخبة وريثة املعجزة 
بني  الف�سل  احل��رب؛  بعد  ما  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

الق�ساء وال�سيا�سة؛ اإن�ساء نظام اأغلبي, ثنائي احلزبية, 
غري مكتمل, وبالتايل غري م�ستقر, وغري قادر على دفع 
االإ�سالحات املوؤ�س�سية. وتزامنت هذه االأزمة املوؤ�س�سية 
دون  معومل,  عامل  اإىل  اإيطاليا  دخ��ول  مع  االأ�سا�سية 
ال�سلطة  ارتهان  �سيا�سية حمددة, ومع زيادة  انق�سامات 

االإيطالية للقيود املالية اخلارجية االأوروبية.

“اليادي  ع�������واق�������ب  ل�����ك�����ن     
�شيا�شية  فقط  لي�شت  النظيفة” 
بعًدا  لها  اأّن  كما  جيو�شيا�شية،  اأو 
اأ�شبح  ت��ق��ري��ًب��ا.  اأن��رثوب��ول��وج��ًي��ا 
وو�شائل  الإيطايل،  العام  الف�شاء 
يعّرفون  وال���ن���اخ���ب���ون،  الإع�������لم، 
العدو،  اأنها  على  نف�شها  ال�شيا�شة 
من  اأ�شبحت  لقد  ال��ف��داء.  وكب�ص 
لدورات  اخلا�شعة  املوؤ�شفة  املهن 
اأق��ل عنًفا، تعيد  اأو  اأك��رث  متتالية، 
احمر  خيط  اإن���ه  الح����داث.  نف�ص 
ثابت يف تاريخ اجلمهورية الثانية: 
ا�شتبدال  برل�شكوين  �شيلفيو  اأراد 
“املديرين  ب���  ال�شيا�شية  الطبقة 
واع����ت����رب  الأعمال”،  ورج����������ال 
ال�شروري  م��ن  اأن��ه  غريللو  بيبي 
راب���ط���ة  ت���ع���رث  ومل  “رميها”. 
اإل على  ال�����ش��م��ال ب��زع��ام��ة ب��و���ش��ي 
ع�ص من الل�شو�ص يف روما )روما 
لدرونا(، واعترب ماتيو رينزي اأن 
هناك حاجة اإىل “وجوه جديدة” 
“اإىل  النخب احلاكمة  اإر�شال  بعد 
اإنه  وقال ماريو مونتي  اخلردة”، 
من  “فنيني  ب���  ا�شتبدالهم  يجب 

املجتمع املدين«.
ال�شيا�شية  ال��ط��ب��ق��ة  ت��ع��رف  مل     
الإي���ط���ال���ي���ة ه���دن���ة، و���ش��ه��د هذا 
لل�شيا�شة،  امل���ن���اه�������ص  ال��غ�����ش��ب 
الكراهات  اي��ق��اع  ع��ل��ى  ت��ق��ّط��ع��ات 
اخل���ارج���ي���ة يف خم��ت��ل��ف الأزم������ات 
-2011-1993( ال����دول����ي����ة 
الأقوا�ص  اتخذت  حيث   ،)2020
فنية. مل  �شكل حكومات  املفتوحة 
ال�شيا�شي  النظام  بناء  اإع���ادة  يتم 
اأ�ش�ص  على  الأح����زاب  على  القائم 
امل�شوؤولية  متينة. ومت القاء كامل 
انها  –مع  ال����ب����لد  ت����ده����ور  ع����ن 
قطاعات  م��ع  جيد  ب�شكل  م��وزع��ة 
الوطنية؛  ال�شيا�شة  -على  اأخ��رى 
الع������رتاف  ت����ب����ادل  ي��ت��ح��ق��ق  ومل 
ال�شيا�شية  القوى  بني  بال�شرعية 
وازداد  ك���ام���ل،  ب�����ش��ك��ل  امل��ت��ع��ار���ش��ة 
الف�شل بني ال�شرعية وامل�شروعية 
ب�شكل تدريجي. ويف عامل اخلراب 
ه�������ذا، ب���ق���ي م���ع���ق���ل واح�������د فقط 

لل�شلطة يف مكانه: كويرينال.
   مل تطله اأبًدا الف�شائح، وظل يف 
�شدارة قائمة الثقة يف املوؤ�ش�شات، 
اجلمهورية  رئي�ص  �شعبية  وكانت 
دائ����ًم����ا اأع����ل����ى م����ن ���ش��ع��ب��ي��ة ق����ادة 
احلكومات.  روؤ����ش���اء  اأو  الح�����زاب 
الدولة  رئ��ي�����ص  لأن  ف��ق��ط  ل��ي�����ص 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، ولكن  مي��ث��ل 
-يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  دوره  لأن  ���ا  اأي�������شً

تتوافق حوله الغلبية احلكومية 
منها.  كبري  ج��زء  الأق���ل  على  -اأو 
دراجي،  ي�شعف  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
احتفظ  ل�����و  ح���ت���ى  و�����ش����ي����واج����ه، 
�شهية  ك��ب��ح  يف  �شعوبة  مبن�شبه، 
يف  ال�شيا�شية  الأح����زاب  و���ش��رارات 

عام ما قبل النتخابات.
ج-ُينتخب املر�شح باأغلبية تختلف 
ع��ن الأغ��ل��ب��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة. وهذا 
يعني اختيار مر�شح من اليمني اأو 
من الي�شار مير يف القرتاع الرابع 
الو�شطيني  ب��ت�����ش��وي��ت  اأك�����رث  اأو 
وامل��ج��م��وع��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة، ل��ك��ن دون 
الأغلبية  ق���ادة  جميع  ب��ني  ات��ف��اق 
يف احل��ك��وم��ة. و���ش��ي��ك��ون ه���ذا هو 
هذه  يف  لأن���ه،  الأ����ش���واأ  ال�شيناريو 
اأن تدخل الأغلبية  املرحلة، ميكن 
يف اأزم��������ة -مم�����ا ي���ع���ّر����ص ولي����ة 
دراجي للخطر. و�شُتفتح اإمكانيات 
مبكرة  انتخابات  لإج���راء  ج��دي��دة 
و�شعيف  ه�ص  ح��اك��م  لتحالف  اأو 
اأن دراج����ي  ل��ل��غ��اي��ة. اخل���ط���ر ه���و 
ي����خ����رج وي���غ���ل���ق ال�����ب�����اب وي�����رتك 

الحزاب يف حالة من الفو�شى.
ماأزق  يف  نف�شه  ال���ربمل���ان  د-ي��ج��د 
م���ط���ل���ق.  ت��ف�����ش��ل جم���م���وع���ة من 
اتخاذ  يف  امل��ح��ت��م��ل��ني  امل��ر���ش��ح��ني 
اتفاق  لغياب  بينهم،  فيما  ال��ق��رار 
ب����ني الح���������زاب، مم����ا ي�������وؤدي اإىل 
و�شع ل ميكن فّكه. تطلب جميع 
ال��ربمل��ان من  يف  تقريًبا  الأح����زاب 
ثانية**،  ولي���ة  ق��ب��ول  م��ات��اري��ل 
رئي�ًشا  دراج���ي  م��اري��و  يظل  بينما 
ال�شيناريو  ه���و  ه����ذا  ل��ل��ح��ك��وم��ة. 
الأق�����ل اح���ت���م���اًل ح��ال��ًي��ا ول��ك��ن ل 

ميكن ا�شتبعاده متاًما.
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  *اأ����س���ت���اذ 
ل��وي�����ض  ج���ام���ع���ة  يف  وب����اح����ث 
ترتكز  روم�����ا.  ك�����اريل,  ج��ي��دو 
املوؤ�س�سات  تاريخ  ح��ول  بحوثه 
على  ب�سكل  ويعمل  ال�سيا�سية, 
التاريخ االأجنلو اأمريكي وحتليل 
من  ال�سيا�سية.  ال�سيناريوهات 
ال�سيا�سة؟  “نهاية  م��وؤل��ف��ات��ه 
وال�سعبوية  ال��ت��ك��ن��وق��راط��ي��ة 
و”�سعود  الثقافية”  والتعددية 
اإ�سالح  االإدارية,  البريوقراطية 
الربيطانية”  املدنية  اخل��دم��ة 
ت��اري��خ  ت��وك��ف��ي��ل:  و”كابو�ض 
الفيدرالية  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 

للواليات املتحدة االأمريكية« 
لن  اأن���ه  اأع��ل��ن   ,2021 **ع���ام 
خا�سة  ثانية,  ل��والي��ة  يرت�سح 

ب�سبب �سنه.

هل يقبل ماتاريل بولية ثانية؟

دراجي اخليار املمكن وال�شعب 

من �شيحتل كر�شي الرئا�شة اليطالية؟

برل�شكوين واليمني على اخلط

معركة حتت قبة الربملان اليطايل

نف�ص الوقت الأم احلا�شنة ورجل 
الأعلى  وال�شفري  الإلهية،  العناية 
الأوروبية  ال�شاحة  على  لإيطاليا 
اأهمية  اأك����رث  -اأ���ش��ب��ح  وال���دول���ي���ة 
يف  ال�شيا�شية  الخ��ت��للت  بف�شل 
النظام الإيطايل، والقوة املتزايدة 
�شياق  اخل��ارج��ي��ة يف  ل��لإك��راه��ات 

التدهور الإيطايل.
غاية  ال��رئ��ي�����ص يف  ���ش��ل��ط��ات  اإن     
املرونة: يف زمن ما ي�شّمى “كاتب 
عدل الد�شتور”، و�شاحب “�شلطة 
كحكم،  ملن�شبه  ن��ظ��ًرا  حمايدة” 
وها هو يفر�ص نف�شه اليوم كمركز 
وحمركها.  الإي��ط��ال��ي��ة  لل�شيا�شة 
ن���وع م��ن امل��ل��ك ال��د���ش��ت��وري الذي 
اختيار  يف  ال���ت���اأث���ري  م���ن  مي��ّك��ن��ه 
ويف  واأع�����ش��ائ��ه��ا،  احلكومة  رئي�ص 
املجل�ص  وم��دة  احلكومة،  برنامج 
الت�شريعي، من اأجل احلفاظ على 
ال�شحيح...  امل�شار  البلد يف  اإدارة 

لكن هناك املزيد.
يختفي  ال��وظ��ي��ف��ة،  ه���ذه  وراء      
“جهاز  ي�������ش���ّم���ى  اأن  مي���ك���ن  م�����ا 
ال�شلطة  �شبكة من  الكويرينال”. 
الإعلم  و�شائل  يف  بعمق  متجذرة 
ما  غ��ال��ًب��ا  –”الكويريناليون” 
للرئي�ص  حقيقيني  ر�شل  يكونون 
والق�شاء  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ويف   -
- الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رئ��ا���ش��ة هي 
التي  الربملانية  املجال�ص  من  ن��وع 
ماكنة  قمم  اإىل  التحدث  ميكنها 
الدولة، كما يرتاأ�ص رئي�ص الدولة 
الأعلى  املجل�ص  ر�شمًيا  الإيطالية 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ويف   - ل��ل��ق�����ش��اء 
بف�شل   - امل����خ����اب����رات  واأج�����ه�����زة 
ويف   - للرئي�ص  م�شت�شارين  تعيني 
الربملان - نظًرا لأن الرئي�ص دائًما 
وخبري،  ق���دمي  �شيا�شي  ي��ك��ون  م��ا 
يتمتع بداعمني وجمموعات نفوذ 
يعملون  الت�شريعي  املجل�ص  داخ��ل 
ويف   - ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة  ظ��ل  يف 
والتي   - الدبلوما�شية  ال�شفارات 
يقيم  اأن  ال���دول���ة  ل��رئ��ي�����ص  مي��ك��ن 
مبا�شرة  ول���ق���اءات  ع��لق��ات  معها 

 ،408 اح��رار ومت�شاوون(  جن��وم، 
فيفا  )اي���ط���ال���ي���ا   76 وال���و����ش���ط 
اجلمعياتية  واحل����رك����ة  وال���ع���م���ل 
الإيطالية يف اخلارج(، بينما يوجد 

78 برملانًيا يف الكتلة املختلطة.
الثلثة  يف  رئ��ي�����ص  ولن���ت���خ���اب     
الأغلبية  تكون  الأوىل،  اقرتاعات 
املطلوبة 678، بينما تنخف�ص يف 
 50( 505 الق���رتاع ال��راب��ع اإىل 

باملائة +1(. 
لنتخاب  وا�����ش����ح����ة:  والأرق������������ام 
الرئي�ص مبا�شرة، هناك حاجة اإىل 
ات��ف��اق وا���ش��ع ب��ني ائ��ت��ليف اليمني 
والي�شار، بينما يف القرتاع الرابع، 
امل����ط����ل����وب ه����و ت�������ش���وي���ت اإح������دى 
ت�شويت  اإىل  بالإ�شافة  الكتلتني 
ه��ذه احل��ال��ة، من  الو�شطيني )يف 
والكتلة  الو�شطيني  اأو  ال��ي��م��ني(، 
الي�شار(.  ح���ال���ة  )يف  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
للغاية  ال�شعب  من  يجعل  جمود 
ان��ت��خ��اب م��ر���ش��ح ح��زب��ي ح��ت��ى بعد 
التقارب  يبقى  ال��راب��ع.  الق����رتاع 
ال��ك��ام��ل، اأو اجل��زئ��ي ع��ل��ى الأق���ل، 
الأكرث  املع�شكرين هو اخليار  بني 
ت�شجعه  التقارب  وه��ذا  ترجيًحا. 
الوطنية  ال���وح���دة  اغ��ل��ب��ي��ة  ��ا  اأي�����شً
ُربط  اأن  قبل  م��ن  ي�شبق  مل  لأن���ه 
رئي�ص  بانتخاب  احلكومة  م�شري 

جديد للدولة.
اأربعة  ت��ن��ف��ت��ح  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  ويف 

�شيناريوهات رئي�شية:
اأ-ي�����ن�����ت�����خ�����ب دراج�������������ي رئ����ي���������ش����اً 
احلكومية  باأغلبيته  للجمهورية 
على  البقاء  الئ��ت��لف  وي�شتطيع 
ح��ال��ه. ي��ت��م ت��ع��ي��ني رئ��ي�����ص جديد 
اأح��د وزراء  للحكومة -رمب��ا يكون 
دراجي التكنوقراط -الذي ي�شكل 
كثرًيا  تختلف  ل  تنفيذية  هيئة 
قادة  ب��ني  ات��ف��اق  بعد  القائمة  ع��ن 
الح���������زاب. وي���ظ���ل امل�������ش���ار ال����ذي 
للمجل�ص  احل���ايل  ال��رئ��ي�����ص  ب����داأه 

م�شتمًرا.
للحكومة  رئي�شاً  دراج��ي  ب-يبقى 
ب�شرعة  ي�����ربز  اآخ������ر  ا����ش���م���اً  لأن 

وغري مبا�شرة.
ذراع  دي��������ربي،  م��ي�����ش��ي��ل  ك���ت���ب     
اجلرال ديغول ومهند�ص د�شتوره 
ك��ت��اًب��ا ح���ول هذا  ال��رئ��ا���ش��ي،  �شبه 
امل��و���ش��وع )ه���وؤلء الأم����راء الذين 
ي��ح��ك��م��ون��ن��ا(، ل��ي��ب��نّي ك��ي��ف كانت 
م�شائر فرن�شا يف اأيدي نخبة من 
فالقرارات  ال��رج��ال.  اآلف  ب�شعة 
فرد  يتخذها  ل  للبلد  الأ�شا�شية 
املواطنني.  جميع  -ول  -الرئي�ص 
رئا�شة  على  الآلية  نف�ص  وتنطبق 
اجل��م��ه��وري��ة الإي��ط��ال��ي��ة، حتى لو 
من  اأق��ل  ب�شلحيات  تتمتع  كانت 
ت�شتفيد  ول  القانونية،  الناحية 

من القرتاع املبا�شر لل�شعب.
انتخاب  اأن  يعتقد  م��ن  خمطئ     
رئ��ي�����ص ال���دول���ة اجل���دي���د ه���و بيد 
رحمة  وحت������ت  ف���ق���ط  الأح�����������زاب 
ال�شائعات يف و�شائل الإع��لم. من 
والر�شمية،  القانونية  الناحيتني 
اإىل الربملان لنتخاب  الأم��ر  يعود 
لكن  اجل��دي��د،  اجلمهورية  رئي�ص 
األ نرى  ال�����ش��ذاج��ة  م���ن  ���ش��ي��ك��ون 
اأن ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وى الأخ����رى 

�شتوؤثر يف هذا الت�شويت.
ت�������ش���ارك  ب���ط���ب���ي���ع���ة احل�����������ال،     
يف  ��ا  اأي�����شً الأج��ن��ب��ي��ة  امل�شت�شاريات 
تلك  �شيما  ل  ه��ذه،  ال�شلطة  لعبة 
التي تربطها  البلدان  املوجودة يف 
فرن�شا،  باإيطاليا.  قوية  ع��لق��ات 
معاهدة  ع��ل��ى  للتو  ح�شلت  ال��ت��ي 
مب�شتقبل  ج����ًدا  مهتمة  ج���دي���دة، 
اأملانيا تراقب  كويرينال؛ ول تزال 
ال�شلطة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  ك��ث��ب  ع���ن 
برلني  كانت  ل��و  الإي��ط��ال��ي��ة، حتى 
اأق����ل ج����راأة م��ن ب��اري�����ص؛ وي�شعى 
ال���ك���ر����ش���ي ال���ر����ش���ويل دائ����ًم����ا اإىل 
ت���اأم���ني ���ش��م��ان��ات داخ��ل��ي��ة ويقني 
لرئي�ص  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي  ب���اخل���ط 
وت�شعى  الإي����ط����ال����ي����ة؛  ال�����دول�����ة 

�شلطة  اإن  ال�����وح�����ي�����دة.  ل���ي�������ش���ت 
وخربته  للرئا�شة  املحتمل  املر�شح 
�شوى  لي�شت  الإن�����ش��اين  وتعاطفه 
ج����زء ���ش��غ��ري م���ن امل���ع���ادل���ة، التي 
�شيتم ترجيحها اإىل جانب امل�شالح 
والدبلوما�شية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وح��ت��ى الق��ت�����ش��ادي��ة والإداري��������ة. 
الذي  ال�شمان  يغطي  اأن  وي��ج��ب 
تقدمه ال�شخ�شية الرئا�شية طيًفا 
ولهذا  ال�شيا�شي.  امل��ج��ال  يتجاوز 
ف����اإن نتيجة  ب��ال��ت��ح��دي��د،  ال�����ش��ب��ب 
ويف  موؤكدة  غري  النتخابات  ه��ذه 
املختار  ال�شخ�ص  الغمو�ص.  غاية 
دائًما ما يكون حمرتًما و�شلطوًيا 

يف نف�ص الوقت.

وجهات نظر معا�سرة
اإي��ط��ال��ي��ا اإىل هذه  ت�����ش��ل     ك��ي��ف 
مل�شتقبلها  بالن�شبة  املهمة  اللحظة 
جمّمد.  �شيا�شي  بنظام  املوؤ�ش�شي؟ 
فوق  ال�شقيع  م��ن  الطبقة  وه��ذه 
دراجي.  ماريو  ا�شم:  لها  الربملان 
م���ن���ذ ع��������ام، اخ�����ت�����ارت الأح���������زاب 
ت��ع��ل��ي��ق ن��ف�����ش��ه��ا م���ن خ����لل دع���وة 
ال��ت��ك��ن��وق��راط دراج�����ي ع��ل��ى راأ����ص 
احل����ك����وم����ة مل����واج����ه����ة ال�����ط�����وارئ 
دعت  التي  والإ�شلحات  الوبائية 
ودعمه  الإن����ع����ا�����ص،  خ��ط��ة  اإل���ي���ه���ا 
ت�شمل  وط��ن��ي��ة  وح�����دة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 
فراتلي  با�شتثناء  الأح���زاب  جميع 

دي ايطاليا.
ال�شيناريوهات  اإىل     لكن لننتقل 
امل����ح����ت����م����ل����ة لن�����ت�����خ�����اب رئ���ي�������ص 
امل�شتوى  ع����ل����ى  اجل�����م�����ه�����وري�����ة. 
كتلة  كالتايل:  الو�شع  ال��ربمل��اين، 
 453 ميني الو�شط ت�شيطر على 
ايطاليا،  ف��ورزا  )الرابطة،  مقعًدا 
اي��ط��ال��ي��ا، ن��ح��ن مع  ف��رات��ل��ي دي 
الو�شط  ي�����ش��ار  ك��ت��ل��ة  اي���ط���ال���ي���ا(، 
 5 حركة  الدميقراطي،  )احل���زب 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال�����ش��ني اإىل 
ن�����ش��ر ن��ف��وذه��م��ا الإم�����رباط�����وري، 
ودفع بيادقهما وتفعيل �شبكاتهما. 
مبعنى اآخر، ل توجد انتخابات يف 
انتخاب  من  �شموًل  اأك��رث  اإيطاليا 

رئي�ص اجلمهورية.
البعد  ه����ذا  اأن  ال���وا����ش���ح  وم����ن     
م�����رت�����ب�����ط ب����خ���������ش����ائ���������ص ه�����ذه 
ال�شري،  الق��������رتاع  ال���وظ���ي���ف���ة: 
العفوية،  ���ح���ات  ال���رت����شّ وغ����ي����اب 
واملناف�شة ال�شيا�شية العر�شية بني 

تف�شل  العنا�شر  وه��ذه  الأح���زاب. 
تفعيل ال�شبكات الوطنية والدولية 
الدميقراطية  ب����ني  ت��ع��اي�����ص  يف 
ال���ت���م���ث���ي���ل���ي���ة ول����ع����ب����ة ال���ن���خ���ب. 
ال�شيا�شيون  ال���ق���ادة  و���ش��ي��ت��ع��ر���ص 
من  ك��ب��ري  ل�شغط  وم��روؤو���ش��ي��ه��م 

هذه ال�شبكات يف الأيام املقبلة.
    اإن انتخاب رئي�ص اجلمهورية هو 
لل�شلطات:  كامل  وتداخل  ت�شابك 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة هي 
بالتاأكيد  اأهمها، لكنها  واحدة من 

كانت عملية »االأيادي النظيفة« مبثابة نقطة حتول يف التاريخ ال�سيا�سي االإيطايل

مل ي�سبق اأن ربط م�سري احلكومة بانتخاب رئي�ض الدولة اجلديد بهذا ال�سكل

يف عامل مدمر, بقي معقل واحد
 فقط لل�سلطة يف مكانه: كويرينال

االختالل ال�سيا�سي يف النظام 
االإيطايل دّعم الدور املوؤ�س�سي للرئي�ض 

�نتخابات حا�شمة يف �إيطاليا 
و�أربع فر�شيات مطروحة

ل توجد �نتخابات يف �إيطاليا 
�أكرث �شموًل من �نتخاب �لرئي�ص 
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على  دب��ي  �شت�شهدها  ال��ت��ي  لل�شركات 
ه���ي موؤ�شر  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  م�����دار 
وا����ش���ح ع��ل��ى ال���رغ���ب���ة الأك����ي����دة لدى 
وجهة  دب��ي  لتخاذ  الكربى  ال�شركات 
مف�شلة لهم لإقامة اأن�شطتهم فيها”. 
“فعاليات دبي للأعمال”  وقام مكتب 
بربنامج  ب��امل�����ش��ارك��ة   2021 ع���ام  يف 
ح���اف���ل ب���الأن�������ش���ط���ة ال���رتوي���ج���ي���ة يف 
والتي ت�شمنت  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
التعريفية  احل��م��لت  م��ن  جم��م��وع��ة 
الرئي�شية  الأ������ش�����واق  يف  اخل���ارج���ي���ة 
ترويجية  ج��ولت  وكذلك  امل�شتهدفة، 
ذلك معر�ص  دولية، مبا يف  ومعار�ص 
 IBTM”وورلد اإم  ت����ي  ب����ي  “اآي 
و  اأمريكا”  ميك�ص  و”اآي   World
IMEX America. من جهته، قال 
�شتني جاكوب�شن، م�شاعد نائب رئي�ص 
“حري�شون  للأعمال:  دبي  “فعاليات 
يف  �شركائنا  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 
قطاع ال�شيافة من املن�شاآت الفندقية، 
الفعاليات،  ا�شت�شافة  اأم��اك��ن  وكذلك 
اخل���دم���ات،  م������زودي  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
مبنظومة  امل���ع���ن���ي���ني  م����ن  وغ����ريه����م 
نعّول   2022 ويف  الأع��م��ال.  فعاليات 
اأنه  نعتقد  ال����ذي  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ع��ل��ى 
ونحن  ل�شيما  اأه��م��ي��ة،  اأك���رث  �شيكون 
قطاع  ت��ع��ايف  م��ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  نتطلع 
ال�شياحة والفعاليات عاملًيا، توازياً مع 
جهودنا يف حتفيز خمططي ومنظمي 
العاملية  اجلمعيات  وكذلك  الفعاليات 
على تنظيم موؤمتراتهم واجتماعاتهم 
واأن�شطتهم الرتويجية والتحفيزية يف 
دبي. ونحن دائماً ن�شجع �شركاءنا على 
دبي  ’فعاليات  ودع��م  اإلينا  الن�شمام 
للأعمال‘ من خلل برنامج اأن�شطتنا 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام يف دب���ي وك���ذل���ك يف 
الأ����ش���واق ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ح���ول ال���ع���امل، و 
ا�شت�شافة  ع����ط����اءات  ت���ق���دمي  خ����لل 

فعاليات جديدة”.

•• دبي-وام:

جنح مكتب “فعاليات دبي للأعمال”، 
الفعاليات  جل����ذب  ال��ر���ش��م��ي  امل��ك��ت��ب 
وامل�������وؤمت�������رات يف دب�������ي، وم������ن خ���لل 
القطاعني  يف  ���ش��رك��ائ��ه  م���ع  ت���ع���اون���ه 
2021 يف  عام  واخلا�ص خلل  العام 
ا�شتقطاب 120 فعالية اأعمال عاملية، 
�شواء تلك التي اأقيمت يف العام ذاته اأو 
�شيتم تنظيمها خلل الأع��وام املقبلة، 
اإجمايل  ي��ب��ل��غ  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ح��ي��ث 
احل�شور يف تلك الفعاليات التي تتنوع 
ما بني موؤمترات واجتماعات وبرامج 
األفا   70 ح���وايل  لل�شركات  حتفيزية 
امل�����ش��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني، و�شّناع  م��ن 
القرار، والعلماء، واخلرباء، مبا يوؤكد 
مكانة دبي كوجهة مف�شلة ل�شت�شافة 
وحا�شنة  ب���ه���ا،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
مثالية ملناق�شات مهمة لر�شم م�شتقبل 
العديد من القطاعات احليوية واملهن 
دفع  يف  الب���ت���ك���ار  ودور  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، 

معدلت النمو القت�شادي.
ويرجع الأداء القوي، الذي حتقق على 
الذي  ال�شتثنائي  الو�شع  من  الرغم 
حول  الأع��م��ال  فعاليات  ق��ط��اع  �شهده 
ال���ع���امل خ���لل ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة، اإىل 
الكفاءة الكبرية التي اأظهرتها دبي يف 
التعامل مع تبعات هذه املرحلة، والتي 
كانت حمل تقدير دويل وا�شع النطاق، 
اإذ وفرت دبي خيارات مثالية ملجموعة 
الذين  وامل���ن���ظ���م���ني  اجل���م���ع���ي���ات  م����ن 
اأن�شطتهم  اإق��ام��ة  واج��ه��وا حت��دي��ات يف 
وفعالياتهم يف مواقع اأخرى من العامل 
املا�شية،  �شهراً  ع�شر  اخلم�شة  خ��لل 
القطاعات  ت���ل���ك  مت���ك���ني  اأج������ل  م����ن 
ال��ت��ع��ايف، وم���ن ثم  م��ن ت�شريع وت���رية 
وجهة  ال��ع��امل��ي.  القت�شاد  عجلة  دف��ع 
�شعيد  ه���لل  ���ش��ع��ادة  وق���ال   . مف�شلة 
امل���ري، امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة القت�شاد 

 McDonald‘s اإ�شافة  مع  املدينة، 
و   Russia Convention
 AIA Star Convention
 Oriflame Anniversary و 
Gold Conference ، والتي �شيتم 

تنظيمها يف عام 2022.
ا�شت�شافة  يف  ال��ن�����ش��اط  ه����ذا  وي���اأت���ي 
الأعمال  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ل��ل��م��زي��د  دب���ي 
م��ن خ���لل ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذا 
ال��ق��ط�����������اع، ل���ش��ي��م��ا ب��ع��د دم���ج ك��ل من 
دبي”  و”اقت�شادية  لل�شياحة”  “دبي 
“دائرة  وه����ي:  ة  واح����د  ج��ه��ة  ���ش��م��ن 
والتي  بدبي”،  وال�شياحة  القت�شاد 
فعالية   400 ا���ش��ت��ق��ط��اب  ت�����ش��ت��ه��دف 
عام  بحلول  �شنوياً  عاملية  اقت�شادية 

.2025

دليل ثقة .
املدير  ك��اظ��م،  ع�شام  ق��ال  جهته،  م��ن 
للت�شويق  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
فعاليات  “تقوم  والتجاري:  ال�شياحي 
الأعمال بدور مهم يف ا�شتقطاب الزوار 
الدوليني، اإىل جانب اأثرها القت�شادي 
الكبري، وم�شاهمتها يف تطوير املعرفة 
اأن زخم  الإم��ارة. ول�شك  والبتكار يف 
باملوؤ�ش�شات  الفعاليات اخلا�ص  برنامج 
واجل��م��ع��ي��ات ال��دول��ي��ة يف دب���ي خلل 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ه��و دل��ي��ل ع��ل��ى الثقة 
باإمكانات  اجل��ه��ات  تلك  توليها  ال��ت��ي 
توفري  على  بقدرتها  ومعرفتهم  دب��ي 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة مثل 
وتبادل  الآراء  مل�شاركة  الأح���داث  تلك 
اأن الربامج التحفيزية  اخلربات. كما 

توجيهات  اإط��ار  “يف  بدبي:  وال�شياحة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، 
مع  ب��ك��ف��اءة  التعامل  م��ن  دب��ي  متكنت 
العامل  �شهدها  التي  التطورات  تبعات 
و�شمان  املا�شيني  العامني  م��دار  على 
ا�شتمرارية الأعمال، وكذلك امل�شاهمة 
وال�شفر  ال�����ش��ي��اح��ة  ق���ط���اع  ت���ع���ايف  يف 
ال��ع��امل��ي، الأم����ر ال����ذي ح��ظ��ي بتقدير 
و�شاهم  ال�������دويل،  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 
دب���ي وج��ه��ة مف�شلة  ك��ذل��ك يف ج��ع��ل 
واجلمعيات  وال�����ش��رك��ات  للموؤ�ش�شات 
العاملية، وكذلك للموهوبني يف العديد 
م����ا ير�شخ  وامل����ه����ن،  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن 
ل�شت�شافة  رئي�شي  ك��م��رك��ز  مكانتها 

تاأ�شي�ص اإرث دائم “. ومن بني فعاليات 
الأع�����م�����ال ال����ك����ربى ال���ت���ي ف������ازت بها 
ال�شابع  امل��وؤمت��ر   ،2021 ع��ام  دب��ي يف 
والع�شرين للمجل�ص الدويل للمتاحف 
اأثمرت  وقد   .2025 للعام  “اآيكوم” 
للأعمال”  دب����ي  “فعاليات  ج���ه���ود 
وب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع ف�������رع الإم�������������ارات 
 - “اآيكوم  للمتاحف  ال��دويل  للمجل�ص 
والفنون  الثقافة  وهيئة  الإمارات”، 
دبي،  وبلدية  للثقافة”،  “دبي  دبي  يف 
بطريقة  واإمكاناتها  املدينة  تقدمي  يف 
مم����ي����زة، وت���ك���ل���ل م��ل��ف��ه��م ب���ف���وز دبي 
اأول  دب��ي  لت�شبح  امل��وؤمت��ر،  با�شت�شافة 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  م��دي��ن��ة 
املوؤمتر  ه��ذا  بتنظيم  حتظى  اأفريقيا 
الفعاليات  وت�شّمنت  املرموق.  الدويل 

الفعاليات بكافة فئاتها واأحجامها”.
التي  ال���ت���ج���رب���ة  “اأكدت  واأ������ش�����اف: 
�شهدناها على مدار العامني املا�شيني 
تنظم  ال��ت��ي  الأع��م��ال  فعاليات  اأهمية 
واملتحدثني  امل���������ش����ارك����ني  ب���ح�������ش���ور 
اأن تقدمه  �شخ�شياً، وكذلك ما ميكن 
للمنظمني  والأح���داث  الأن�شطة  تلك 
والعار�شني  وال�����رع�����اة  وامل�������ش���ارك���ني 
وغ��ريه��م م��ن ف��ائ��دة م��ب��ا���ش��رة. لهذا، 
الفر�ص  خمتلف  ا�شتك�شاف  ن��وا���ش��ل 
املمكنة ل�شت�شافة املزيد من فعاليات 
الأعمال يف دبي خلل الفرتة املقبلة، 
�شركائنا  مع  املتوا�شل  بالعمل  وذل��ك 
ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة وف��ع��ال��ة لتمكني 
تبادل  م��ن  املعنية  الأط����راف  خمتلف 
اأجل  م��ن  واخل����ربات  والآراء  امل��ع��رف��ة 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ة الأخ�����رى ال��ت��ي ف����ازت دبي 
املا�شي:  ال���ع���ام  خ���لل  با�شت�شافتها 
لإعادة  العاملي   BIR ومعر�ص  موؤمتر 
 BIR World  2022 ال���ت���دوي���ر 
 Recycling Convention
وامل������وؤمت������ر   ،  & Exhibition
للأطفال  الكلى  لأم��را���ص  الآ���ش��ي��وي 
 Asian Congress in  2023
 ،  Pediatric Nephrology
لغ�شيل  ال��دول��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وم���وؤمت���ر 
 Congress الكلى الربيتوين 2024 
 of the International Society
يف   .for Peritoneal Dialysis
فعاليات  من���و  ا���ش��ت��م��ر  ذات�����ه،  ال���وق���ت 
ال�شركات  وم�����وؤمت�����رات  اج���ت���م���اع���ات 
والأن�����������ش�����ط�����ة ال���ت���ح���ف���ي���زي���ة ل����ه����ا يف 

توؤكد مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات العاملية الكربى مع فوزها خالل عام 2021 با�ست�سافة 120 فعالية اأعمال

دبي ت�شتقطب فعاليات �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية و�لأن�شطة �لتحفيزية لل�شركات وت�شهم يف تعايف قطاع �ل�شياحة �لعاملي

يف المارات:. تقبل اأبوظبي اللقاحات 
العاملية  ال�شحة  منظمة  من  املعتمدة 
امل��ج��ت��م��ع يف  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  ووزارة 
دول��ة الإم����ارات.. واأع��ف��ت كافة الزوار 
دول  جميع  م��ن  ال��ق��ادم��ني  املطعمني 
ال���ع���امل وال�������زوار غ���ري امل��ط��ع��م��ني من 
ال���دول وامل��ن��اط��ق وال��وج��ه��ات املدرجة 
اإجراءات  من  اخل�شراء  قائمتها  على 
ت�شهيل  ي�شمن  م��ا  ال�����ش��ح��ي  احل��ج��ر 

وتي�شري جتربة ال�شفر اإىل الإمارة.
تطبيق  تنزيل  امل�شافرين  على  يتعني 
واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة 
زي������ارة  اأو   ICA UAE Smart
https:// الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
من����وذج  وت���ع���ب���ئ���ة   ،icp.gov.ae
�شاعة   48 قبل  القادمني”  “ت�شجيل 
م��ن م��وع��د امل���غ���ادرة اإىل اأب��وظ��ب��ي.. و 
يجب عليهم اإرفاق �شهادات التطعيم اأو 
وثائق الإعفاء من التطعيم للم�شادقة 
املعلومات  اإدخ�����ال  ج��ان��ب  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�شفر،  ج����واز  وب��ي��ان��ات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
وم�����ش��ار ال��رح��ل��ة، وع��ن��وان الإق��ام��ة يف 
اأبوظبي.. وينبغي انتظار املوافقة قبل 
متابعة اإجراءات ال�شفر،حيث ت�شتغرق 
م�شادقة اللجنة الطبية على الطلبات 

48 �شاعة يف املتو�شط.

الفح�ض قبل املغادرة.
فح�ص  اإج����راء  امل�شافرين  على  يجب 
 48 غ�شون  يف   PCR الأن���ف  م�شحة 
اأبوظبي  �شاعة قبل موعد املغادرة اإىل 
عند  فقط  ال�شفر  اإج����راءات  ومتابعة 

ا�شتلم نتيجة �شلبية.

ال�سفر اإىل اأبوظبي.
 PCR الأن����ف  م�شحة  فح�ص  اإج�����راء 
امل�شافرين  على  يجب  الو�شول:  عند 
 PCR الأن����ف  م�شحة  فح�ص  اإج�����راء 
اأبوظبي  م���ط���ار  اإىل  ال���و����ش���ول  ع��ن��د 
ال����دويل /ي��ع��ف��ى ف��ق��ط الأط���ف���ال دون 
�شن 12 عاما وذوو الإعفاءات الطبية 

الر�شمية من الفح�ص عند الو�شول.
و يخ�شع الزوار لهذا الفح�ص ال�شريع 
املجاين يف املطار، اإذ يت�شلمون النتائج 

دخول الإمارة من داخل الدولة، اتباع 
الزوار  على  ال�شارية  الإج���راءات  نف�ص 
الذين  امل��ط��ع��م��ني  وغ�����ري  امل��ط��ع��م��ني 
اأبوظبي  مطار  ع��رب  مبا�شرة  ي�شلون 
الإج����راءات  بع�ص  جانب  اإىل  ال���دويل 
املغادرة:  ق��ب��ل  الفح�ص  الإ���ش��اف��ي��ة.. 
�شركة  اأو  امل��غ��ادرة  وجهة  على  اعتمادا 
امل�شافرين  على  يتعني  ق��د  ال��ط��ريان، 
 /PCR/ اإجراء فح�ص م�شحة الأنف
موعد  ق���ب���ل  ����ش���اع���ة   48 غ�������ش���ون  يف 
املغادرة، وقد يكون اإبراز نتيجة فح�ص 
�شلبية اإلزاميا.. ويرجى من امل�شافرين 
مراجعة القنوات الر�شمية ومتطلبات 
�شركات الطريان قبل ال�شفر. ت�شجيل 
تطبيق  تنزيل  ال�شخ�شية:  املعلومات 
واجلن�شية للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة 
زي������ارة  اأو   ICA UAE Smart
https://icp. الإل��ك��رتوين  موقعها 
موعد  من  �شاعة   48 قبل   /gov.ae
ت�شجيل  ا�شتمارة”  ل��ت��ع��ب��ئ��ة  ال�����ش��ف��ر 

القادمني”.
عند   PCR الأن������ف  م�����ش��ح��ة  ف��ح�����ص 
املغادرة، يتعني  الو�شول: تبعا لوجهة 
 PCR الأن����ف  م�شحة  فح�ص  اإج�����راء 
ع��ن��د ال��و���ش��ول مل��ط��ار دب���ي ال����دويل اأو 
مطار ال�شارقة الدويل، ويف حال اإجراء 
الفح�ص، يجب على الزوار النتظار يف 
مكان اإقامتهم حتى ا�شتلم النتيجة.. 
عليهم  اإيجابية،  النتيجة  ج��اءت  واإذا 
واتباع  ال�����ش��ح��ي،  ل��ل��ح��ج��ر  اخل�����ش��وع 
الإج��راءات املعتمدة من هيئة ال�شحة 
املحلية  ال�شحية  اجل��ه��ات  اأو  ب��دب��ي، 

املعنية.

 EDE امل�سح بتقنية نظام
عند نقاط الدخول.

يخ�شع جميع امل�شافرين القادمني اإىل 
اأبوظبي عرب نقاط دخول المارة من 
 EDE داخل الدولة مل�شح بتقنية نظام
املحتمل  ال�شريع عن احلالت  للك�شف 
اإ�شابتها بفريو�ص كوفيد-19/، ويتم 
حت���وي���ل احل������الت امل��ح��ت��م��ل��ة لإج�����راء 
للأج�شام  جم�����اين  ����ش���ري���ع  اخ���ت���ب���ار 
امل�������ش���ادة، وال������ذي ت��ظ��ه��ر ن��ت��ي��ج��ت��ه يف 

اأكرث  ا�شتلمها  PCR مل مي�ص على 
من 14 يوما. 

زوار ال�سياحة واالأعمال غري 
املطعمني القادمون من دول 
املنطقة والعامل اإىل مطار 

اأبوظبي الدويل.
ال��ف��ح�����ص ق��ب��ل امل����غ����ادرة:. ي��ج��ب على 
امل�شافرين اإجراء فح�ص م�شحة الأنف 
PCR يف غ�شون 48 �شاعة قبل موعد 
املغادرة اإىل اأبوظبي، ومتابعة اإجراءات 
ال�شفر فقط عند ا�شتلم نتيجة �شلبية. 
و يتعني على امل�شافرين تنزيل تطبيق 
واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة 
زي������ارة  اأو   ICA UAE Smart
https://icp. الإلكرتوين  موقعها 
“ت�شجيل  من��وذج  وتعبئة   ،gov.ae
�شاعة من موعد  قبل48  القادمني” 
اأب��وظ��ب��ي.. ويجب عليهم  اإىل  امل��غ��ادرة 
وبيانات  ال�شخ�شية،  املعلومات  اإدخ��ال 
وعنوان  الرحلة،  وم�شار  ال�شفر،  جواز 
انتظار  وينبغي  اأبوظبي..  يف  الإق��ام��ة 
ال�شفر  اإج���راءات  متابعة  قبل  املوافقة 
الطبية  اللجنة  م�����ش��ادق��ة  وت�شتغرق 

على الطلبات 48 �شاعة يف املتو�شط.

ال�سفر اإىل اأبوظبي.
 PCR الأن����ف  م�شحة  فح�ص  اإج�����راء 
امل�شافرين  على  يجب  الو�شول:  عند 
 PCR الأن����ف  م�شحة  فح�ص  اإج�����راء 
اأبوظبي  م���ط���ار  اإىل  ال���و����ش���ول  ع��ن��د 

ي�شتطيع  و   .. دق���ي���ق���ة   90 خ�����لل 
والنتظار  امل��ط��ار  م��غ��ادرة  امل�����ش��اف��رون 
نتائج  ا�شتلم  حتى  اإقامتهم  مقر  يف 

الفحو�شات.
املدرجة  املناطق  و  ال��دول  و  الوجهات 
على القائمة اخل�شراء وغري املدرجة 
فيها.. يتعني على الزوار القادمني من 
اإحدى الوجهات املدرجة على القائمة 
اخل�شراء اإجراء فح�ص م�شحة الأنف 
الأول  اليوم  ال�شاد�ص  اليوم  يف   PCR
ه��و ي��وم ال��و���ش��ول اإىل اأب��وظ��ب��ي، فيما 
من  ال��ق��ادم��ني  امل�شافرين  على  يجب 
القائمة  ع��ل��ى  م���درج���ة  غ���ري  وج���ه���ات 
اخل�شراء اإجراء فح�ص م�شحة الأنف 
يف اليومني الرابع والثامن..   PCR
و ميكن اإجراء هذه الفحو�شات اإما يف 
اأحد املراكز املنت�شرة يف العا�شمة اأو يف 

املن�شاآت الفندقية التي يقيمون بها.

دخول االأماكن العامة واملعامل 
ال�سياحية يف اأبوظبي.

يقت�شر دخول غالبية الأماكن العامة 
يف اأبوظبي على املطعمني فقط و يجب 
على الزوار اإبراز حالة ح�شولهم على 
جرعتان  ال��ك��ام��ل��ة  التطعيم  ج��رع��ات 
عن طريق �شهادات التطعيم الر�شمية 
على  �شواء  الإق��ام��ة  دول  من  ال�شادرة 
ن�شخ  اأو  امل���ح���م���ول  ال���ه���ات���ف  ت��ط��ب��ي��ق 
اإىل جانب  ال�����ش��ه��ادات  م��ن  م��ط��ب��وع��ة 
الأنف  م�شحة  لفح�ص  �شلبية  نتيجة 

املتميزة لتقييم  “�شحة”  اأحد مراكز 
اإذا  ال��ت��ا���ش��ع..  ال���ي���وم  يف  كوفيد-19 
الإيجابية  ال��ف��ح�����ص  نتيجة  حت��ول��ت 
اإزالة �شوار  ال�شابقة اإىل �شلبية، ميكن 
غري  امل�شافرون  الإل��ك��رتوين.  املع�شم 
ال��ق��ادم��ون م��ن وج��ه��ة غري  املطعمني 
بعد  اخل�����ش��راء  القائمة  على  م��درج��ة 
اإحدى  يف  املوؤقت”ترانزيت”  التوقف 
ال��ق��ائ��م��ة اخل�������ش���راء لفرتة  وج���ه���ات 
اأي�����ام ق��ب��ل الو�شول  اأق����ل م���ن ع�����ش��رة 
اإمت����ام  ع��ل��ي��ه��م  ي��ج��ب  اأب���وظ���ب���ي،  اإىل 
و�شيتم  املقررة  ال�شحي  احلجر  ف��رتة 
الوجهة  يف  اإق��ام��ت��ه��م  اأي�����ام  اح��ت�����ش��اب 
قبل  اخل�شراء  القائمة  على  امل��درج��ة 
���ش��م��ن فرتة  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ال��و���ش��ول 

احلجر ال�شحي ملدة ع�شرة اأيام.

الدخول اإىل االأماكن العامة 
واملعامل ال�سياحية.

اإبراز نتيجة �شلبية  يتعني على الزوار 
 /PCR/ الأن������ف  م�����ش��ح��ة  ل��ف��ح�����ص 
مل مي�����ص ع��ل��ى ا���ش��ت��لم��ه��ا اأك����رث من 
العامة  الأماكن  يوما عند دخول   14

واملعامل ال�شياحية يف اأبوظبي.
املنطقة  من  والأع��م��ال  ال�شياحة  زوار 
وال��ع��امل ال��ق��ادم��ون اإىل اأب��وظ��ب��ي عرب 

احلدود الربية من داخل الدولة.
الدوليني  امل�������ش���اف���ري���ن  ع���ل���ى  ي��ت��ع��ني 
املطعمني  وغ���ري  ب��ال��ك��ام��ل  امل��ط��ع��م��ني 
نقاط  ع���رب  اأب���وظ���ب���ي  اإىل  ال���ق���ادم���ني 

الدويل يعفى فقط الأطفال دون �شن 
الطبية  الإع����ف����اءات  وذوو  ع��ام��ا   12
الو�شول  عند  الفح�ص  من  الر�شمية 
الفح�ص  ل���ه���ذا  ال�������زوار  وي��خ�����ش��ع   ..
ويت�شلمون  فياملطار  املجاين  ال�شريع 
الوجهات  دقيقة.   90 خ��لل  النتائج 
امل�����درج�����ة على  وال����������دول وامل����ن����اط����ق 
القائمة اخل�شراء وغري املدرجة فيها 
واإجراءات احلجر ال�شحي. يتعني على 
ال��ق��ادم��ني من  ال����زوار غ��ري املطعمني 
اإحدى الوجهات املدرجة على القائمة 
اخل�شراء اإجراء فح�ص م�شحة الأنف 
يف اليومني ال�شاد�ص والتا�شع   PCR
اإىل  ال���و����ش���ول  ي����وم  ه���و  الأول  ال���ي���وم 
اأب��وظ��ب��ي ول���ن ي��ط��ل��ب م��ن��ه��م احلجر 
غري  امل�شافرين  على  يجب  ال�شحي. 
امل���ط���ع���م���ني ال����ق����ادم����ني م����ن وج���ه���ات 
اخل�شراء  القائمة  على  مدرجة  غري 
ال�شحي.  احلجر  ب��اإج��راءات  الل��ت��زام 
وعند ا�شتلمهم نتيجة فح�ص م�شحة 

الأنف PCR عند الو�شول:.
يف حالة كانت النتيجة �شلبية ميكنهم 
واللتزام  اإقامتهم  مقر  اإىل  امل��غ��ادرة 

باحلجر ال�شحي ملدة ع�شرة اأيام.
يف حالة كانت النتيجة اإيجابية.. يجب 
ارتداء �شوار املع�شم الإلكرتوين خلل 
فرتة احلجر ال�شحي ملدة ع�شرة اأيام.

احلا�شلني  امل�����ش��اف��ري��ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
اإيجابية  اأو  �شلبية  فح�ص  نتائج  على 
اإج��راء فح�ص م�شحة الأنف PCR يف 

ظهرت  ف�������اإذا  دق���ي���ق���ة،   20 غ�������ش���ون 
للم�شافرين  ميكن  اإيجابية،  النتيجة 
متابعة رحلتهم اإىل اأبوظبي واللتزام 
الفندق  يف  ال�شحي  احلجر  باإجراءات 

اأو مقر الإقامة.

ال�سهادات املطلوبة.
ي��ج��ب ع��ل��ى ال������زوار امل��ط��ع��م��ني اإب�����راز 
حالة ح�شولهم على جرعات التطعيم 
ال��ك��ام��ل��ة ج��رع��ت��ان ع��ن ط��ري��ق �شهادة 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال��ر���ش��م��ي��ة ال�������ش���ادرة من 
الهاتف  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  الإق����ام����ة  دول 
املحمول اأو �شهادات التطعيم الر�شمية 
�شلبية  نتيجة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ط��ب��وع��ة 
لفح�ص م�شحة الأنف PCR مل مي�ص 
على ا�شتلمها اأكرث من 14 يوما.. و 
ال��زوار غري املطعمني دخول  ي�شتطيع 
اإبراز نتيجة �شلبية  الإمارة من خلل 
لفح�ص م�شحة الأنف PCR مل مي�ص 

على ا�شتلمها اأكرث من 96 �شاعة.

احلجر ال�سحي.
يحتاج  ل������ن  امل����ط����ع����م����ون:  ال�������������زوار 
امل��زي��د من  لإج����راء  املطعمون  ال����زوار 
ال��ف��ح��و���ش��ات اأو احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي يف 
اأبوظبي. الزوار غري املطعمني: يعفى 
م���ن وجهات  ال���ق���ادم���ون  امل�������ش���اف���رون 
نقاط  ع���رب  اخل�شراء”،  “القائمة 
دخ�����ول الإم��������ارة م���ن داخ�����ل ال���دول���ة، 
م��ن اإج������راءات احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي عند 
يخ�شع  بينما  اأبوظبي  اإىل  و�شولهم 
القادمون من وجهات غري  امل�شافرون 
اخل�شراء”،  “القائمة  على  م��درج��ة 
ع��رب ن��ق��اط دخ���ول الإم����ارة م��ن داخل 
ال���دول���ة، لإج�����راءات احل��ج��ر ال�شحي 
مل���دة ع�����ش��رة اأي�����ام ع��ن��د و���ش��ول��ه��م اإىل 
عدة  ال�����زوار  اأم�����ش��ى  واإذا  اأب���وظ���ب���ي.. 
اإىل  الو�شول  ال��دول��ة قبل  داخ��ل  اأي���ام 
الأيام  ه��ذه  احت�شاب  �شيتم  اأب��وظ��ب��ي، 

�شمن فرتة احلجر ال�شحي املقررة.

دخول االأماكن العامة واملعامل 
ال�سياحية يف اأبوظبي.

يقت�شر دخول غالبية الأماكن العامة 
يف اأبوظبي على املطعمني فقط، حيث 
يجب على الزوار اإبراز حالة ح�شولهم 
الكاملة  ال���ت���ط���ع���ي���م  ج�����رع�����ات  ع���ل���ى 
التطعيم  �شهادات  جرعتان عن طريق 
الر�شمية ال�شادرة من دول الإقامة اأو 
تطبيق الهاتف املحمول بجانب نتيجة 
 PCR شلبية لفح�ص م�شحة الأنف�
مل مي�ص على ا�شتلمها اأكرث من 14 

يوما.

ا قوية للنمو ت�سع حمالت تعريفية خارجية يف اأربع قارات خالل 2022 ال�ستعرا�ض مقومات واإمكانات دبي يف اأ�سواق تقليدية واأخرى متتلك فر�سً

الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تطلق دليل ال�سفر باأمان اإىل االإمارة 

 �لدليل يوفر م�شدر� �شاما ومنظما لاإجر�ء�ت �ل�شريعة و �ملب�شطة �لتي ت�شمن 
رحلة ممتعة جلميع �لزو�ر �ملطعمني وغري �ملطعمني �لقادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل

•• اأبوظبي - وام:

 - ال�شياحة  و  الثقافة  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
“ اإىل  ب��اأم��ان  ال�شفر  “دليل  اأب��وظ��ب��ي 
الإم�����ارة ال���ذي ي��وف��ر م�����ش��درا �شامل 
ومنظما للإجراءات ال�شريعة واملب�شطة 
التي ت�شمن رحلة �شهلة وممتعة للزوار 
القادمني  املطعمني  وغ��ري  املطعمني 
واأو�شح  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  خمتلف  م��ن 
الدليل اأنه اأثناء تخطيط الرحلة اإىل 
التحقق  ال���زوار  على  يتعني  اأب��وظ��ب��ي، 
https://الإلكرتوين امل���وق���ع  م���ن 
للتعرف   visitabudhabi.ae/ar
والإج�����راءات  امل�شتجدات  اأح���دث  على 
من  للوقاية  بها  املعمول  الح��رتازي��ة 
املوقع  وك�شف  كوفيد-19.  ف��ريو���ص 
الثالثة  الداعمة  اللقاح  اأن جرعة  عن 
لي�شت �شمن متطلبات دخول الإمارة. 
و ل��ل��ق��ادم��ني م���ن داخ����ل ال���دول���ة عرب 
دائرة  اأبوظبي، خ�ش�شت  دبي-  طريق 
امل�شار  اأب��وظ��ب��ي   - وال�شياحة  الثقافة 
رقم1 يف اأق�شى اليمني لل�شياح والذي 
يوؤدي اإىل مكتب خلدمات ال�شياح ي�شم 
على  للم�شاعدة  املوظفني  من  طاقما 
وتقدمي  الطارئة  التحديات  معاجلة 
�شهولة  يكفل  مب��ا  ك��اف��ة  ال��دع��م  �شبل 

و�شرعة دخولهمالإمارة.
اإب���راز  ال����زوار املطعمني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  و 
اللقاح  ج��رع��ات  على  ح�شولهم  ح��ال��ة 
�شهادات  طريق  عن  جرعتان  الكاملة 
دول  من  ال�شادرة  الر�شمية  التطعيم 
الهاتف  تطبيق  ع��ل��ى  ���ش��واء  الإق���ام���ة 
من  م���ط���ب���وع���ة  ن�������ش���خ  اأو  امل����ح����م����ول 
�شلبية  نتيجة  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ه��ادات 
لفح�ص م�شحة الأنف PCR مل مي�ص 
على ا�شتلمها اأكرث من 14 يوما، اأو 
نتيجة �شلبية �شادرة من دول الإقامة 
مل مي�ص على ا�شتلمها اأكرث من 48 
املطعمني  غري  ل��ل��زوار  وميكن  �شاعة. 
اإب��راز نتيجة  اأبوظبي مع  اأي�شا دخول 
 PCR الأن���ف  م�شحة  لفح�ص  �شلبية 
مل مي�����ص ع��ل��ى ا���ش��ت��لم��ه��ا اأك����رث من 
96 �شاعة. و فيما يلي ملخ�ص وا�شح 
ودقيق لإجراءات �شفر الزوار املطعمني 
وغري املطعمني القادمني اإىل اأبوظبي 
من الدول واملناطق والوجهات املدرجة 
على قائمتها اخل�شراء، وغري املدرجة 

عرب مطار اأبوظبي الدويل..
- زوار ال�سياحة و االأعمال 

املطعمون اأو املعفيون من التطعيم 
القادمون من دول املنطقة و العامل 

اإىل مطار اأبوظبي الدويل.. 
التحقق من اللقاحات املعتمدة ر�شميا 

مركز �لتحكيم �لتجاري �خلليجي يطلق برنامج تاأهيل �ملحكمني 2022 
معرفتها  وزي�����ادة  واإع����داده����ا  ال���ك���وادر  ت��اأه��ي��ل  يف  ي�شهم 
وجوهر  مفهوم  عن  وتدريبية  علمية  جرعة  واإعطاءها 
القانوين  الفكر  يف  والتطور  واأنواعه  وطبيعته  التحكيم 
دورهم  ممار�شة  الربنامج  خلريجي  وميكن  التحكيمي، 
تعميم  ويتم  املركز  قوائم  يف  واإعتمادهم  بل  كمحكمني 
املركز  يف  املحكمني  قائمة  يف  ت�شجيلهم  بعد  اإ�شمائهم 
دولته  بح�شب  كًل  التجارية  والغرف  العدل  وزارات  اإىل 

لإمكانية الإ�شتعانة بهم يف اأي نزاع جتاري.
ب��دوره يف  ب��اأن املركز م�شتمر يف القيام  واأك��د ال�شميمري 
يف  للف�شل  موؤهلني  مبحكمني  التجاري  القطاع  تزويد 
النزاعات حتت مظلة التحكيم كو�شيلة م�شاندة للق�شاء 

مركز  تنفيذ  اإ�شتمرار  يف  عائقاً  ك��رون��ا  جائحة  تكن  مل 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ل��دول جمل�ص  التجاري  التحكيم 
عرب  ينفذها  ب��رام��ج  وه��ي  التدريبية،  ب��راجم��ه  العربية 
25 ع��ام. وي�شتعد  خ��ربة مرتاكمة ومم��ت��دة لأك��رث م��ن 
الوقت احل��ايل لإط��لق ن�شخته اجل��دي��دة من  املركز يف 
ب��رن��اجم��ه الإح������رتايف ت��اأه��ي��ل واإع������داد امل��ح��ك��م��ني للعام 
مايكرو�شوفت  برنامج  ع��رب  ب��ع��د(  )ع��ن  وذل���ك   2022
تيمز، و�شينعقد الربنامج ب�شكل مكثف خلل الفرتة من 

7 فرباير حتى 30 مار�ص 2022.
وعرب الأمني العام ملركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص 
الربنامج  ب��اأن  ال�شميمري  يو�شف  ط��ارق  ال�شيد  التعاون 

الوطني، م�شرياً اإىل اأن الربنامج يف ن�شخته اجلديدة مت 
فيه اإ�شافة حماور تعزيزية جديدة عرب مرحلة ا�شافية 
يف بداية الربنامج بعنوان ))املهارات القانونية لتاأ�شي�ص 
�شبع مراحل  ال��ربن��ام��ج  م��راح��ل  ع��دد  لت�شبح  امل��ح��ك��م(( 

رئي�شية.
العملية  جوهر  هو  املوؤهل  املحكم  ب��اأن  ال�شميمري  وب��ني 
ملنظومة  ال���داع���م���ة  ال���ق���وان���ني  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
رف���ع جودة  امل��رك��ز م�شتمر يف  ب���اأن  م��و���ش��ح��اً  ال��ت��ح��ك��ي��م، 
تخ�ش�شية  برامج  طرح  مع  القائمة  التدريبية  براجمه 
البحري  اجلانب  يف  التحكيم  �شملت  التحكيم  جمال  يف 

والهند�شي وكذلك امل�شريف والعقاري واملجال النفطي.

�قت�شادية �ل�شارقة تنظم ور�شة 
عمل بعنو�ن �ل�شتثمار �لأخ�شر

•• ال�صارقة-وام:

بعنوان  عمل  ور�شة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  نظمت 
املناخي والبيئة  التغري  بالتعاون مع وزارة  الأخ�شر”  “ال�شتثمار 
ال�شتدامة  اأج��ن��دة  اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  اإط���ار ج��ه��وده��ا  وذل���ك يف 
الدائرة.  نظمت  ب��ال��دول��ة  امل�شتدامة  التنمية  واأه����داف  الوطنية 
وناق�شت الور�شة مفهوم “ال�شتثمار الأخ�شر” الذي يعد منوذجا 
جديدا من مناذج التنمية القت�شادية ال�شريعة النمو ويقوم على 
املعرفة بالقت�شادات البيئية بهدف التعريف بالت�شريعات الرامية 
والبيئة  بالطاقة  ال�شلة  ذات  امل�شاريع  يف  ال�شتثمار  متويل  جلذب 

والتغري املناخي لدعم التنمية امل�شتدامة العاملية وبناء القدرات.
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املال والأعمال

ال��دول��ة ب��ذل��ك م��ن ال����رواد يف جمال 
الهيدروجني منخف�ص الكربون “ .

دوًرا  ال��ه��ي��دروج��ني  يلعب  اأن  وت��وق��ع 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  م��ه��ًم��ا 
بحلول  امل���ن���اخ���ي  احل����ي����اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
العامل  اإىل دعم دول  اإ�شافة   2050

من خلل ت�شدير الهيدروجني.
م���ل���ت���زم���ون  “ ن����ح����ن   : واأ���������ش��������اف 
مب�شوؤوليتنا عرب امل�شاركة يف العديد 
املعروفة  ال���ش��ت��دام��ة  م��ن�����ش��ات  م���ن 
لتبادل املعارف واخل��ربات مع الدول 
اأف�شل  ب�����ش��اأن  ال��ب��ح��ري��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
الفنية  املناق�شات  دعم  مع  املمار�شات 
البحرية  امل��ن��ظ��م��ة  يف  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
الدولية عرب تقدمي مقرتحات تهدف 
اإىل تعزيز القوانني واللوائح املتعلقة 
باحلفاظ على البيئة البحرية.. وتعد 
امل�شاعي  اأحد  التحالف  م�شاركتنا مع 
الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  ت��دع��م  ال��ت��ي 
ت�شتهدف  ال���ت���ي   2050 ل��ل��ط��اق��ة 
املتجددة  الطاقة  مزيًجا من م�شادر 
الكربون ل�شمان حتقيق  واملنخف�شة 
التوازن بني الحتياجات القت�شادية 

والأهداف البيئية” .
����ش���ع���ادة �شريف  اأو�����ش����ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  العلماء 
والبرتول  الطاقة  ل�شوؤون  التحتية 
لتعزيز  ت�����ش��ع��ى  الإم��������ارات  دول����ة  اأن 
 2050 ع�����ام  ح���ت���ى  ا����ش���ت���ث���م���ارات���ه���ا 
الطاقة  على  الطلب  تلبية  ل�شمان 

كهرباء ومياه دبي تنجز 16 حمطة نقل كهرباء رئي�شية خال 2021 بتكلفة 2.928 مليار درهم
ال�شناعية الأوىل واأم الدمن والرب�شاء الأوىل والرب�شاء جنوب الثالثة 
ومردف ووادي ال�شفا الثانية واخلريان الأوىل والروية الثالثة والقوز 
التكلفة الإجمالية لهذه  الثالثة ومعرب اخلليج التجاري. وقد بلغت 
2 مليار و928 مليون درهم.  املرتبطة بها نحو  املحطات وامل�شاريع 
وقال معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ص التنفيذي 
ال�شمو  وتوجيهات �شاحب  روؤي��ة  اإط��ار  “يف  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتوفري بنية حتتية متطورة ومتكاملة يف 
الكهرباء  توفري خدمات  على  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  نعمل يف  دبي 
واملياه وفق اأعلى معايري التوافرية والعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب 
التنمية  احتياجات  ومواكبة  وامل��ي��اه  الكهرباء  خدمات  على  املتزايد 

امل�شتدامة يف دبي. وياأتي تد�شني 16 حمطة نقل جديدة خلل عام 
2021 �شمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية �شبكة نقل 
للمتعاملني  امل�شتقبلية  بالحتياجات  ل��ل��وف��اء  الإم����ارة  يف  الكهرباء 
منا�شب  احتياطي  هام�ص  توفري  مع  الأع��م��ال  وقطاعات  واملطورين 
الهيئة  اإط��ار جهود  الذكية وذل��ك يف  التقنيات  اأح��دث  بالعتماد على 
لتعزيز التحول الرقمي يف جميع عملياتها اخلدماتية والت�شغيلية.” 
واأ�شار معايل الطاير اإىل اأن القيمة الإجمالية ل�شتثمارات الهيئة يف 
م�شاريع نقل الكهرباء القائمة واملنجزة خلل عام 2021 بلغت 9.5 
الرئي�شية جهد  النقل  مل�شروعات  درهم  مليار   2 منها  درهم  مليارات 
400 كيلوفولت و7.5 مليار درهم مل�شروعات النقل الرئي�شية جهد 

132 كيلوفولت.

•• دبي -وام:

رئي�شية  ك��ه��رب��اء  نقل  16 حمطة  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  اأق��ام��ت هيئة 
231 كيلوفولت  41 حمطة جهد  1202 منها  جديدة خلل عام 
جهد  نقل  وحمطتي  اأم��ب��ري  ميجافولت   0012 حتويلية  ب��ق��درة 
يف  اأم��ب��ري  ميجافولت   0004 حتويلية  ب��ق��درة  كيلوفولت   004
ال�����ش��م�����ش��ي��ة والقوز  ل��ل��ط��اق��ة  اآل م��ك��ت��وم  را����ش���د  ب���ن  جم��م��ع حم��م��د 
الثانية اإ�شافة اإىل 222 كيلومرت من خطوط النقل الهوائية جهد 
الأر�شية جهد 231  الكابلت  و79 كيلومرت من  004 كيلوفولت 

كيلوفولت لربط املحطات ب�شبكة النقل الرئي�شية.
وت��غ��ذي حم��ط��ات ال��ن��ق��ل م��ن��اط��ق ال�����ش��ط��وة ون��خ��ل��ة دي���رة وج��ب��ل علي 

خالل فعاليات منتدى االأعمال التجارية � زامبيا باإك�سبو 2020

غرفة عجمان توقع مذكرة تفاهم مع غرفة ز�مبيا لزيادة �لتعاون �لقت�شادي
•• عجمان -الفجر:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  وق���ع���ت 
غرفة  مع  تفاهم  مذكرة  عجمان 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة زام��ب��ي��ا، بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك وزي���ادة 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  ف��ر���ص 
واإ�شتقطاب  الإقت�شادية  وال��وف��ود 
للتعاون  اآف��اق  وفتح  الإ�شتثمارات 
وامل�شتثمرين  الع��م��ال  رج��ال  بني 

لدى الطرفني.
حمد  �شعادة  التفاهم  مذكرة  وقع 
غ���امن ال�����ش��ام�����ش��ي ع�����ش��و جمل�ص 
اإدارة غرفة عجمان و�شعادة �شابوكا 
زامبيا،  غ���رف���ة  رئ��ي�����ص  ك��اوي�����ش��ا 
منتدى  ف��ع��ال��ي��ات  خ����لل  وذل�����ك 
زامبيا  يف  ال���ت���ج���اري���ة  الأع�����م�����ال 
اإك�شبو  م��ع��ر���ص  يف  ع��ق��د  وال�����ذي 
م�شوؤويل  بح�شور  دب���ي،   2020

بال�شاأن  املعنية  اجلهات احلكومية 
القت�شادي من الإم��ارات وزامبيا 
ولفيف من التجار ورجال العمال 
وامل�شتثمرين من البلدين لت�شليط 
الفر�ص ال�شتثمارية  ال�شوء على 
امل��ت��اح��ة يف ال��ب��ل��دي��ن و���ش��ب��ل زيادة 

حجم التجارة البينية.
ون�شت مذكرة التفاهم على و�شع 
العلقات  لتقوية  عملية  منهجية 
وزامبيا  ع���ج���م���ان  غ���رف���ت���ي  ب����ني 
لكل  امل�شرتكة  امل�شالح  لتحقيق 
تنظيم  خ������لل  م����ن  اجل����ان����ب����ني، 
اللقاءات الثنائية بني رجال اأعمال 
وتهيئة  ال��ط��رف��ني  وم�����ش��ت��ث��م��ري 
وامللتقيات  امل��ع��ار���ص  يف  امل�����ش��ارك��ة 
املعلومات  وت���ب���ادل  وال��ف��ع��ال��ي��ات،  

والإح�شائيات والبحوث.
ك��م��ا ن�����ش��ت امل���ذك���رة ع��ل��ى �شرورة 
تبادل الزيارات والوفود التجارية 

الطرفني.  جديدة تخدم تطلعات 
ال�شام�شي، على  �شعادة حمد  واأكد 
اأه��م��ي��ة م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ودوره���ا 
القت�شادية  ال��ع��لق��ات  تعزيز  يف 

لبحث الفر�ص ال�شتثمارية املتاحة 
واملقومات  امل��زاي��ا  على  وال��وق��وف 
ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا ك���ل م���ن عجمان 
وزام��ب��ي��ا، وب��ح��ث اإي���ج���اد جمالت 

عجمان  غ����رف����ة  ب����ني  امل�������ش���رتك���ة 
م�شالح  لتحقيق  زام��ب��ي��ا  وغ��رف��ة 
اأع�شائهما من ال�شركات وامل�شانع، 
جهود  تعك�ص  املذكرة  اأن  مو�شحاً 
علقتها   لتقوية  املبذولة  الغرفة 
ال���دول���ي���ة م���ع كافة  و����ش���راك���ات���ه���ا 
العاملي  امل�شاركة يف احلدث  ال��دول 

� اإك�شبو 2020 دبي.
منتدى  اأه���م���ي���ة  اإىل  اأ�����ش����ار  ك��م��ا 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة يف زام��ب��ي��ا يف 
رفيع  احل���ك���وم���ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ظ����ل 
ليمثل  ال��ب��ل��دي��ن،  م���ن  امل�����ش��ت��وى 
ملن�شاآت  ك���ب���رية  ف��ر���ش��ة  امل���ن���ت���دى 
ال�شفقات  لعقد  اخل��ا���ص  القطاع 
وال�شراكات والتعرف على الفر�ص 
امل����ج����الت  امل����ت����اح����ة يف خم���ت���ل���ف 
املتنوعة  املقومات  ظل  يف  ل�شيما 
ال��ت��ي متتلكها ك��ل م��ن الإم����ارات 

وزامبيا.

•• ال�صارقة-الفجر:

التي تنظمها غرفة  للت�شوق  ال�شارقة  توا�شل عرو�ص 
جتارة و�شناعة ال�شارقة يف كافة مدن ومناطق الإمارة 
اإطلق  اجل����اري،  يناير  �شهر  م��ن   31 حتى  وت�شتمر 
املفاجاآت والتخفي�شات الكربى التي ت�شل اإىل 75% 
على خمتلف ال�شلع ل�شتقطاب الزوار من داخل وخارج 
ال��ع��ائ��لت لل�شتمتاع  ال�����ش��ارق��ة، ل���ش��ي��م��ا م��ن  اإم�����ارة 
باأجمل �شتاء يف العامل، ف�شل عن التمتع بالفعاليات 
التي تنظمها مراكز الت�شوق يف خمتلف مدن ومناطق 

ال�شارقة و�شط اأجواء احرتازية ل�شمان ال�شلمة.
وا�شتطاعت عرو�ص ال�شارقة للت�شوق منذ انطلقها يف 
ال�15 من دي�شمرب املا�شي، اأن حتقق ارتفاعا ملحوظا 
التجارية  وامل��ح��لت  امل��راك��ز  يف  املبيعات  من��و  ن�شبة  يف 
على  ب��ن��اء  وذل���ك  مرتفعة  اإي����رادات  وحتقيق  امل�شاركة 
اإىل  امل�شرتيات  ق�شائم  يف  زي���ادة  عك�شت  التي  الأرق���ام 
ال�شحوبات  امل�شاركني يف  املت�شوقني  ارتفاع عدد  جانب 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا م��راك��ز ال��ت�����ش��وق ع��ل��ى ج��وائ��ز وهدايا 

قيمة.

لقطاع  العام  املدير  �شطاف م�شاعد  العزيز  واأك��د عبد 
اأن عرو�ص  ال�����ش��ارق��ة،  الت�����ش��ال والأع���م���ال يف غ��رف��ة 
حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  ت��وا���ش��ل  للت�شوق  ال�����ش��ارق��ة 
البّناء  وال��ت��ع��اون  للجهود  نتيجة  ال�شابقة  ال�����دورات 
والدعم اللحمدود من الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
بتحقيق  والذي جت�شدت  باحلدث  واخلا�شة للرتقاء 
وحملت  الت�شوق  مراكز  لدى  املبيعات  بن�شبة  ارتفاع 
وتوجهاتها  الغرفة  روؤي��ة  يعك�ص  مبا  بالتجزئة  البيع 
الإمارة  يف  القت�شادية  احل��رك��ة  اإنعا�ص  اإىل  الرامية 
مع توافر البنية التحتية الداعمة ملثل هذه الأحداث 
ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت ال�����ش��ارق��ة مت��ت��از بجودة 
�شيما  ول  امل��ت�����ش��وق��ني  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ل��ه��ا،  تنظيمها 
من  لل�شتفادة  الفرتة  ه��ذه  خ��لل  ي�شعون  العائلت 
واملحال  امل��ت��اج��ر  م��ن  امل��ق��دم��ة  ال��ك��ربى  التخفي�شات 
امل�شاركة يف العرو�ص، حيث �شيكون �شكان وزوار الإمارة 
على موعد من املفاجاآت ال�شارة والفعاليات الرتفيهية 
التي ميكن جلميع اأفراد العائلة ال�شتمتاع بها، داعيا 
للتعرف على  املراكز  وزي��ارة  الفر�شة  اغتنام هذه  اإىل 

العرو�ص الكربى واملفاجاآت التي تخبئها العرو�ص.

�لطاقة و�لبنية �لتحتية تدعم حتالف �ملو�نئ �لعاملية للهيدروجني لتمكني �لتحول يف قطاع �لطاقة بالإمار�ت

اجلمعية  اأع��م��ال  جميع  يف  والفعالة 
الرئي�شية  الفنية  واللجان  واملجل�ص 
واللجان الفرعية وجمموعات العمل 
ال���دول���ة يف  اأ���ش��ه��م��ت  ال�����ش��ل��ة. و  ذات 
وتنفيذ  اإع���داد  اإىل  الهادفة  الأع��م��ال 
للمنظمة  الأول���ي���ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة ب�����ش��اأن احل���د من 
للحتبا�ص  امل�شببة  الغازات  انبعاثات 
احلراري من ال�شفن وتوا�شل دعمها 
املتابعة  اإج���������راءات  خ��ط��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
والدرا�شة الرابعة للمنظمة البحرية 

الدولية ب�شاأن غازات الدفيئة .
و ن��ت��ي��ج��ة جل���ه���وده���ا احل���ث���ي���ث���ة مت 
لع�شوية  الإم��������ارات  دول�����ة  ان��ت��خ��اب 
الدولية  ال��ب��ح��ري��ة  املنظمة  جمل�ص 
ومت   2017 ع����ام  “ب”  ال��ف��ئ��ة  يف 
و   2019 ع����ام  ان��ت��خ��اب��ه��ا يف  اإع������ادة 
يف  ال��ف��اع��ل  دوره���ا  لتوا�شل   2021
البحرية  واللوائح  الت�شريعات  تعزيز 
مب��ا ي��خ��دم ق��ط��اع ال�����ش��ح��ن البحري 

والتجارة الدولية.

•• دبي -وام: 

بني  مكانتها  الإم����ارات  دول��ة  ر�شخت 
العامل  ال��ب��ح��ري��ة يف  امل���راك���ز  اأف�����ش��ل 
من خلل تبني املمار�شات والقرارات 
اأ�شهمت يف تطوير  التي  والت�شريعات 
ال�شلمة  م��ع��اي��ري  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ط��اع 
البيئة  حماية  اإىل  اإ�شافة  البحرية 

البحرية على م�شتوى العامل.
و تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
يف  التحول  متكني  على  جانبها  م��ن 
ال��دول��ة من خلل  جم��ال الطاقة يف 
تبني الإ�شتدامة يف جميع القطاعات 

مبا يف ذلك القطاع البحري.
ول���ت�������ش���ري���ع ت���ب���ن���ي ال����ه����ي����دروج����ني 
م��ن��خ��ف�����ص ال����ك����رب����ون ت���دع���م دول����ة 
حتالف  ال��رائ��دة  مبوانئها  الإم����ارات 
امل���وان���ئ ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ه��ي��دروج��ني اأول 
م��ن��ت��دى ع���امل���ي ي��ج��م��ع مم��ث��ل��ني عن 
املوانئ و�شناع القرار من احلكومات 
واملعنيني يف القطاع البحري ملناق�شة 
ت���ب���ن���ي ا����ش���ت���خ���دام ت���ق���ن���ي���ات ووق�����ود 

الهيدروجني.
و اأعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة 
موؤخًرا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
خ���ارط���ة ط��ري��ق حت��ق��ي��ق ال����ري����ادة يف 
جمال الهيدروجني وهي خطة وطنية 
ال�شناعات  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  �شاملة 
املحلية منخف�شة الكربون وامل�شاهمة 
وتعزيز  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  يف حت��ق��ي��ق 

الطاقة  م����ن  ب���امل���ائ���ة   50 وت����وف����ري 
ويعد  الطاقة  مزيج  �شمن  النظيفة 
ال���ه���ي���دروج���ني اأح�����د م���ك���ون���ات هذه 
اقت�شاد  اإن  وق����ال  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة. 
ال���ه���ي���دروج���ني يف دول������ة الإم��������ارات 
�شخمة  م�شاريع  ع��رب  حالياً  يتو�شع 
ت�شمل العديد من املوانئ الرائدة يف 
الدولة منوها اإىل اأن من بني امل�شاريع 
اأبوظبي  �شركة  تنفذها  التي  الرائدة 
و”موانئ  “طاقة”  الوطنية للطاقة 
اأبوظبي” م�شروع الأمونيا اخل�شراء 
لإنتاج الهيدروجني الأخ�شر وحتويله 
كوقود  لت�شتخدم  �شائلة  اأمونيا  اإىل 
لل�شفن املعدلة و لت�شديرها و�شتبلغ 
طاقته الإنتاجية 2 جيجاوات اإ�شافة 
بها  تقوم  التي  الأخ���رى  اجلهود  اإىل 
موانئ الدولة لتعزيز مكانة الإمارات 

من  اجلماعي”  امل��ن��اخ��ي  و”العمل 
اأجل اإحراز تقدم ملحوظ يف مواجهة 
ال�شتفادة  اإىل  وال�شعي  التحدي  هذا 
لتحقيق  م��روراً  املتاحة  الفر�ص  من 
تن�شدها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأ�شا�ص  وت�����ش��ك��ل  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

حلماية م�شتقبل الأجيال القادمة.
ب����ن حممد  ���ش��ه��ي��ل  م����ع����ايل  ق�����ال  و 
ف��رج ف��ار���ص امل��زروع��ي وزي���ر الطاقة 
كانت  “لطاملا   : ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
دول����ة الإم������ارات م�����ش��اه��م��اً رئ��ي�����ش��اً يف 
ج��ه��ود ال���ش��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ة وخلل 
ملوؤمتر  والع�شرين  ال�شاد�شة  ال���دورة 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف 
الإط�������اري�������ة ب���������ش����اأن ت���غ���ري امل�����ن�����اخ /
اأطلقت الدولة خارطة   /COP26
طريق الإم��ارات للهيدروجني لتكون 

ِدر للهيدروجني. مكانة الدولة كُم�شّ
اأع��ل��ن��ت دول���ة الإم������ارات املبادرة  ك��م��ا 
املناخي  ل���ل���ح���ي���اد  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
وطنيا  حمركاً  متثل  والتي   2050
يهدف اإىل خف�ص النبعاثات واحلياد 
يجعل  م���ا   2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
الإمارات اأول دولة يف منطقة ال�شرق 
عن  تعلن  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 

هدفها لتحقيق احلياد املناخي.
واأهداف  املبادرة  ان�شجاًما مع هذه  و 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة لإزال����ة 
الكربون من القطاع البحري بحلول 
اأه�����داف  اإىل  اإ����ش���اف���ة   2030 ع����ام 
امل�شتدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الطاقة  وزارة  ت��ه��دف   2030 ل��ع��ام 
جودة  حت�شني  اإىل  التحتية  والبنية 
اأحد  وب�����ش��ف��ت��ه��ا  ال���دول���ة  احل���ي���اة يف 
حوار  �شيعزز  ال��ذي  التحالف  اأع�شاء 
ال�شيا�شات والتعاون يف امل�شاريع تاأمل 
الوزارة يف اأن ت�شهم يف ت�شريع التقدم 

يف هذا ال�شدد.
ومتا�شياً مع الأهداف ال�شرتاتيجية 
الأمانة  اأعلنت  املناخي  ملبادرة احلياد 
املتحدة  الأمم  لإت���ف���اق���ي���ة  ال���ع���ام���ة 
الإط���اري���ة ب�����ش��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ ر�شمياً 
عن ا�شت�شافة دولة الإم��ارات الدورة 
الع�شرين من موؤمتر دول  و  الثامنة 
 2023 ع�����ام  يف   ”COP 28“
قيادة  ن��ح��و  ال���دول���ة  ب��ذل��ك  لتنطلق 
الدويل  التعاون  من  جديدة  مرحلة 

واأكدت اأن دولة الإمارات ت�شهم ب�شكل 
ك��ب��ري يف ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة و 
م�شاعدة قطاع ال�شحن على المتثال 
لت�شريعات املنظمة البحرية الدولية 
اأكا�شيد  ان���ب���ع���اث���ات  م����ن  احل�����د  يف 
ال���ك���ربي���ت وع�����رب ت���وف���ري اإم��������دادات 
الكربيت  منخف�ص  اجل��دي��د  ال��وق��ود 
اأنه من  اإىل  وباأ�شعار جمدية م�شرية 
�شاأن التحالف اأن يدعم جهود الدولة 
مل�شاركة  م��ن�����ش��ة  ت��وف��ري  خ����لل  م���ن 
وعر�ص  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
الفر�ص والتو�شيات لأع�شاء مبادرة 
وال�شركاء   ”H2I“ ال��ه��ي��دروج��ني 
لتو�شيع  الأخ�����رى  امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات 
ال��ه��ي��دروج��ني النظيف  اإن��ت��اج  ن��ط��اق 
الق�شايا  م��ع��اجل��ة  م���ن  مي��ك��ن��ن��ا  مب���ا 
�شاملة  ب��ط��ري��ق��ة  الأو����ش���ع  ال��ب��ح��ري��ة 
دعم  اإىل  اإ�شافة  ومتكاملة  ومتوازنة 
امل��ج��ت��م��ع ال��ب��ح��ري ال����دويل يف اإط���ار 

املنظمة البحرية الدولية.
ع�شوية  خ����لل  “من   : اأ����ش���اف���ت  و 
البحرية  املنظمة  يف  الإم����ارات  دول��ة 
ال���دول���ي���ة ���ش��ن��وا���ش��ل امل�����ش��اه��م��ة يف 
وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات  تطوير 
لتنظيم  املعايري  وو�شع  والتفاقيات 
القطاع البحري وتب�شيط الإجراءات 

وت�شهيل احل�شول على اخلدمات”.
الإم�����ارات كم�شاهم  دول���ة  و حت��ر���ص 
البحرية  املنظمة  اأن�����ش��ط��ة  يف  ف��اع��ل 
الإيجابية  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة 

رئي�شيا.  ت��ن��اف�����ش��ي��ا  ب��ح��ري��ا  م���رك���زا 
ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف جمل�ص  وم����ن خ����لل 
املنظمة البحرية الدولية لعبت دولة 
الإمارات دوًرا فاعًل خلل الدورتني 
ال�شابقة واحلالية وجنحت يف اإدخال 
من  الكثري  على  جوهرية  تعديلت 
البيئة  ب��ح��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ق���رارات 
الأع�شاء  ال��دول  مع  العمل  وتوا�شل 
العاملي  البحري  بالقطاع  ل��لرت��ق��اء 
خلل  م��ن  البحري  النقل  و�شناعة 
املنظمة  مهمة  يف  اجلماعي  الإ�شهام 
حتقيق  يف  املتمثلة  الدولية  البحرية 
حميطات  يف  البحري  النقل  �شلمة 
نظيفة. ويف هذا ال�شدد قالت �شعادة 
م�شت�شارة  مالك  اآل  ح�شة  املهند�شة 
معايل وزير الطاقة والبنية التحتية 
“اجتمع  ال��ب��ح��ري:  ال��ن��ق��ل  ل�����ش��وؤون 
ق����ادة احل���ك���وم���ات م���ن خم��ت��ل��ف دول 
ال�شاد�شة  ال����دورة  م��وؤخ��ًرا يف  ال��ع��امل 
وال���ع�������ش���ري���ن مل����وؤمت����ر الأط����������راف يف 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن 
بهدف   /COP26/ امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
اأهداف  حتقيق  نحو  العمل  ت�شريع 
ب���اري�������ص وات���ف���اق���ي���ة الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
املناخ  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة  املتحدة 
زيادة  اإىل  ت�شري  التي  التوقعات  ومع 
النبعاثات من قطاع النقل البحري 
القليلة  ال�شنوات  خ��لل  كبري  ب�شكل 
اتخاذ  ال�����ش��روري  م��ن  ح��ي��ث  املقبلة 
ال�شاأن”.  ه���ذا  يف  ف���وري���ة  اإج�������راءات 

حرة �حلمرية تو��شل دورها �لريادي يف تعزيز �لنمو �لقت�شادي �لذي ت�شهده �لإمارة ت�ست�سرف م�ستقبل اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر

تريندز ي�شدر در��شة حتت عنو�ن: و�قع 
�ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�ش�ر بعد �جلائح�ة 

له والدول التي لديها عوامل اجلذب املنا�شبة، مع الإ�شارة 
ال��دول غري  لبع�ص املخاطر الناجتة عن هذا ال�شتثمار يف 
لواقع  ال��ث��اين  امل��ح��ور  وتعر�ص  واأم��ن��ي��اً.   �شيا�شياً  م�شتقرة 
املا�شية  �شنوات  اخلم�ص  خلل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 
الأجنبي  ال�شتثمار  ح��ال  تدر�ص  بيانية  حتليلت  واحتوى 
اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  اأ���ش��ارت  ع��دة ج��وان��ب وتو�شحه. كما  م��ن 
ب�شكل  انخفا�شاً  �شهد  العاملي  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 
له  م�شتوى  اأدن���ى  اإىل  و���ش��ل  حيث   ،2020 ال��ع��ام  يف  ح��اد 
منذ عام 2005.  وبينت الدرا�شة يف هذا املحور اأنه لطاملا 
كان للجغرافيا ال�شيا�شية علقة بالقت�شاد مما يوؤثر على 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، م�شرية اإىل مثال على ذلك حيث 
اأثرت املناف�شة القت�شادية وال�شراع التجاري بني الوليات 
الأجنبي  ال�شتثمار  تدفقات  على  �شلبياً  وال�شني  املتحدة 

املبا�شر اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

•• ابوظبي-الفجر:

جديدة  درا�شة  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأ�شدر 
“واقع ال�شتثمار الأجنبي  باللغة الإجنليزية حتت عنوان: 
اأول  امل��رزوق��ي، يف  م��وزة  اإع���داد  من  املبا�شر بعد اجلائحة” 
القت�شادية  ال�شوؤون  يف  مواطن  باحث  كم�شاعد  لها  ظهور 

يف مركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات.
املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  تطورات  على  الدرا�شة  ورك��زت 
خ���لل اخل��م�����ص ���ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا ف���رتة جائحة 
على  اأث����رت  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��رية  كوفيد-19، 
الك�شاد  منذ  ال��ع��امل  ي�شهدها  مل  ب��ط��رق  العاملي  القت�شاد 
الدرا�شة  واحتوت  الع�شرين.   القرن  ثلثينيات  يف  الكبري 
البحثية على اأربع حماور، حيث ُيذكر املحور الأول باأهمية 
امل�شت�شيفة  ال��دول  �شعيد  على  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 

••ال�صارقة -وام:

توا�شل هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
مكانتها  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال�����ش��ارق��ة  يف 
لإطلق  مف�شلة  ا�شتثمارية  كوجهة 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة يف 
اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة ودوره�������ا ال���ه���ام يف 
الذي  الق��ت�����ش��ادي  بالنمو  امل�شاهمة 
ت�شهده الإمارة من خلل جناحها يف 
�شركات   9 باإ�شتقطاب   2021 العام 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  عاملية  اأجنبية 
والهند  اإف��ري��ق��ي��ة  ودول  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال�شركات  ه��ذه  �شغلت  حيث  وغريها 
و850  مليونني  م��ن  اأك���رث  م�شاحة 
األ���ف ق��دم م��رب��ع م��ا ب��ني م�شتودعات 
قيمة  ب����اإج����م����ايل  اأرا�������������صٍ  وق����ط����ع 
مليون   271 نحو  بلغت  اإ�شتثمارات 
دره���م وت��اأت��ي ه���ذه الأرق�����ام كنتيجة 
حتمية للت�شهيلت واحلوافز واملزايا 
والتي  املنطقة  تقدمها  التي  املتفردة 
للم�شتثمرين  جاذبيتها  م��ن  ع���ززت 

الأجانب.
دور اأ�شا�شي. واأكد �شعادة �شعود �شامل 
احلرة  املنطقة  هيئة  مدير  املزروعي 
احلمرية”  “حرة  اأن  ب���احل���م���ري���ة 
�شاهمت منذ ن�شاأتها يف تعزيز مكانة 
لل�شتثمارات  كوجهة  ال�شارقة  اإمارة 
للأعمال يف منطقة  ومركزا  العاملية 
ال�شرق الأو�شط وذلك يف ظل موا�شلة 
امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  يف  جناحاتها 
العاملة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  وك���ربى 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
خلل  امل�شجلة  الأرق���ام  اأن  اإىل  لفتا 

املا�شي  ي��ن��اي��ر  ب��احل��م��ري��ة يف  احل����رة 
ب��اإ���ش��ت��ق��ط��اب ���ش��رك��ت��ني ع��امل��ي��ت��ني من 
تتخ�ش�ص  ح��ي��ث  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة 
ال�شركتان املتمثلتان ب�شركة “جلوبال 
كيميكلز”  ���ش��ب��ي�����ش��ي��ل��ت��ي  ف���ي���ج���ني 
بالتعبئة والتغليف واملزج و اإ�شتك�شاف 
البرتوكيماويات  وت��ك��ري��ر  واإن����ت����اج 
حني  يف  ال���ك���ي���م���اوي���ة  وامل���������ش����اف����ات 
للمزلقات  “براود  �شركة  تتخ�ش�ص 
واإن����ت����اج  ����ش���ن���اع���ة  يف  وال�شحوم” 
والتزييت  ال��ت�����ش��ح��ي��م  وزي�����وت  م����واد 
والعلب  ال���ب���ل����ش���ت���ي���ك  وم���ن���ت���ج���ات 
ال�شركتني  ا�شتثمار  م�شاحة  وبلغت 
يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب��احل��م��ري��ة اأكرث 
ت�شمل  مربع/  قدم   1،076،391/
وم�شتودعات  متخ�ش�شة  م�����ش��ان��ع 
التقنيات  ب���اأح���دث  وم�����زودة  وا���ش��ع��ة 
عاملية  برتوكيماوية  منتجات  لإنتاج 
الأ�شواق  اإىل  وت�شديرها  املوا�شفات 

املحلية والإقليمية والعاملية.
�شركة  اف���ت���ت���ح���ت  ف����رباي����ر  ويف   .
اإح����دى  الأم���ري���ك���ي���ة  “ميدترا” 
اإنتاج  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال�����ش��رك��ات  اأك���رب 
و�شناعة املعدات واملنتجات الطبية 
وال�����ش��ح��ي��ة م���ق���ره���ا اجل����دي����د يف 
مو�شعًة  باحلمرية  احل��رة  املنطقة 
ن�شاطها يف اأ�شواق ال�شرق الأو�شط 
ال�شركة  وتن�شط  اأفريقيا  و�شمال 
دولة   40 اأك��رث من  يف  الأمريكية 
يبلغ  اأن  وي���ت���وق���ع  ال����ع����امل  ح�����ول 
حجم ا�شتثمارها يف املنطقة احلرة 
دره���م  م��ل��ي��ون   100 ب��احل��م��ري��ة 

خلل ال�شنوات القادمة.

تنفيذ  يف  فيتمثل  الثاين  املحور  اأم��ا 
حملت ترويجية اإ�شتباقية ت�شتهدف 
ال�شركات يف بلدانها الأ�شلية للتعرف 
واإحتياجاتها  ع��م��ل��ه��ا  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 
وتعزيز  ال��دخ��ول  يف  رغبتها  وم���دى 
الإقليمية  الأ�����ش����واق  يف  ح�����ش��وره��ا 
وذل��ك م��ن خ��لل ال��زي��ارات املبا�شرة 
وتنظيم الندوات وامل�شاركة يف الوفود 
اإىل  الو�شائل  من  وغريها  الر�شمية 
املعار�ص  خمتلف  يف  امل�شاركة  جانب 
املحلية  الإق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الآمنة  الإ�شتثمارية  للبيئة  للرتويج 
واملرنة التي تتمتع بها حرة احلمرية 
ع��م��وم��ا. �شناعات  ال�����ش��ارق��ة  واإم�����ارة 
برتوكيماوية. وجنحت هيئة املنطقة 

على �شمان م�شالح امل�شتثمرين.
ولفت  م����درو�����ش����ة.  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
احلمرية”  “حرة  اأن  اإىل  امل��زروع��ي 
ال�شتثمارات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف  تعتمد 
تنفيذ  ع���ل���ى  ل������لإم������ارة  الأج���ن���ب���ي���ة 
تنق�شم  م����درو�����ش����ة  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأولهما  رئ��ي�����ش��ي��ني  حم����وري����ن  اإىل 
نوعية  اإ�����ش����ت����ث����م����ارات  اإ����ش���ت���ق���ط���اب 
الوطنية  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  ت���دع���م 
يتعلق  ف���ي���م���ا  ���ش��ي��م��ا  ل  ل���ل�������ش���ارق���ة 
ب��ال��ت��ن��وع الإق��ت�����ش��ادي ح��ي��ث تعددت 
امل�شتثمرة  ال�����ش��رك��ات  اإخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
التجارة  ق��ط��اع��ات  ب���ني  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
البرتوكيماوية و�شناعة  وال�شناعات 
وال�شحية  الطبية  واملنتجات  املعدات 

العام 2021 تعك�ص ح�شور املنطقة 
بو�شفها  امل���ح���وري  ودوره�����ا  امل��ت��م��ي��ز 
ال����دول  اأ�����ش����واق خم��ت��ل��ف  ب���واب���ة اإىل 
مرورا  العاملية  وامل��ن��اط��ق  والأق��ال��ي��م 
باإمارة ال�شارقة وهو ما ينعك�ص ب�شكل 
التي  الإم����ارة  اقت�شاد  على  اإي��ج��اب��ي 
وتوجيهات  روؤى  بف�شل  اليوم  غ��دت 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة و 
نقطة انطلق لل�شركات نحو الأ�شواق 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ف�����ش��ل ���ش��ي��ا���ش��ة ال��ت��ن��وع يف 
ظل  ويف  للإمارة  القت�شادية  البنية 
املثالية  وال�شناعية  التجارية  البيئة 
وحر�شها  ال�شارقة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 

ت�سهد ارتفاعا كبريا يف ن�سبة املبيعات لدى املراكز واملحالت التجارية امل�ساركة
عرو�ص �ل�شارقة للت�شوق تو��شل

 مفاجاآتها لا�شتمتاع باأجمل �شتاء يف �لعامل
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•• دبي –الفجر:

اأعلن نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية عن فتح باب الت�شجيل للم�شاركة 
يف �شباق دبي للدراجات املائية اأوىل جولت بطولة الإمارات الدولية وفاحتة 
احتفالته  تتزامن مع  التي  ام-  اآي  -يو  ال��دويل  العاملية للحتاد  الفعاليات 

بالذكرى املئوية للتاأ�شي�ص )2022-1922(.
املناف�شات املرتقبة يف �شاطئ  ال�شبت املقبل موعدا لإقامة  النادي يوم  وحدد 
اإ�شت�شافته  ال�شروق يف جمريا والذي يحت�شن الفعاليات للمرة الثانية بعد 
اإظ��ه��ار دفء وجمال �شواطئ  ال��ن��ادي يف  2019 حيث يحر�ص  ع��ام  احل��دث 
البحرية  الريا�شية  الأح���داث  ا�شت�شافة  خ��لل  من  وال�شاحرة  املمتدة  دب��ي 

الكبرية ومن بينها جولت بطولة الإمارات الدولية للدراجات املائية.
ومن املنتظر اأن ت�شهد مناف�شات �شباق دبي للدراجات املائية اجلولة الأوىل 
من بطولة الم��ارات الدولية م�شاركة عدد كبري من الأبطال وحمبي هذه 
الريا�شة يتقدمهم جنومنا اإ�شافة اإىل الأ�شقاء من اململكة العربية ال�شعودية 
والنم�شا  فرن�شا  املت�شابقني من  وع��دد من  الكويت  ودول��ة  البحرين  ومملكة 

واإ�شبانيا والدمنارك وال�شويد وبريطانيا.
يجعل  مما  فئة   11 األقاب  على  املائية  ال��دراج��ات  ريا�شة  جنوم  و�شيتناف�ص 
�شباق دبي الأكرث م�شاركة نظرا لتعدد الفئات وهي جال�ص حمرتفني جي بي 
بي 1 وجي بي 2 وال�شتعرا�ص  وواقف جي   4 3 وجي  2 وجي  بي  1 وجي 
احلر والل��واح الطائرة )فلي ب��ورد( وفئات النا�شئني واقف جي بي 3 3- 

خطط  اإطار  يف  للمواهب  ت�شجيعا  تقام  التي   3-1 بي  وجي  وجي بي 3-2 
النادي ل�شنع البطال وت�شجيع ال�شغار.

التنويري  الإجتماع  مع  تبداأ  املراحل  من  ع��ددا  ال�شباق  برنامج  و�شيت�شمن 
ال�شباق مع  قبل  يوم اجلمعة  يعقد  وال��ذي  واملت�شابقني  املنظمة  اللجنة  بني 
ال�شبت  يوم  �شيخ�ش�ص  بني  امل�شاركة  ال��دراج��ات  على  املعتاد  الفني  الفح�ص 
للمناف�شات التي ت�شمل فرتتني �شباحية وم�شائية وي�شبقهما �شباحا اجراء 
التجارب الر�شمية لكل فئة من اأجل الوقوف على جاهزية كل مت�شابق قبل 

بدء مناف�شات الفرتة الأوىل.
الريا�شة  العامل يف هذه  اأبطال  نخبة من  املناف�شات  اأن جتمع  املنتظر  ومن 
تعود  التي  دبي  و�شباقات  امل�شاركة يف جولتها  دائما على  والذين يحر�شون 

من جديد بقوة وفق �شروط ال�شلمة والإج��راءات الحرتازية املتبعة حيث 
ظلت هذه البطولة ت�شهد اقبال كبريا �شكل حمور تغيري للحدث الذي اك�شب 

�شفة الدولية باعرتاف من الحتاد الدويل لل�شباقات البحرية -يو اآي ام-.
لريا�شة  املا�شية  الفرتة  يف  والدولية  العاملية  والفعاليات  البطولت  وكانت 
الدراجات املائية قد �شهدت تاألقا لفتا لأبطال المارات وفرقها يف امل�شاركات 
بي  ا�ص  و-اأي جي  ام-  اأي  -يو  املائية  للدراجات  العامل  املختلفة يف بطولتي 
ايه- حيث عاد جنومنا بالكثري من الألقاب من ابرزها فوز فريق الفيكتوري 
تيم بلقب واقف يف بطولة العامل وفريق اأبوظبي بلقب ال�شتعرا�ص احلرة يف 
بطولة العامل 2021 كما تاألق جنوم فريق ال�شارقة يف بطولة التاج الثلثي 

العاملية.

فاحتة روزنامة -يو اآي ام- العاملية لعام 2022

�أوىل جولت دولية �لإمار�ت للدر�جات �ملائية �ل�شبت
�ساطئ ال�سروق يف دبي يحت�سن احلدث مب�ساركة كبرية

مهرجان كرنفايل وبداية مثرية

فوز �حلبتور على �لذئاب يف كاأ�ص بنتلي �لإمار�ت �لف�شية للبولو

�شعر حممد ال�شناوي، حار�ص مرمى منتخب م�شر، بال�شعادة عقب اختياره 
بالكامريون،  املقامة  اأفريقيا  اأمم  بكاأ�ص  املجموعات  دور  يف  حار�ص  كاأف�شل 
للكابنت طارق  وفقا  البطولة،  اأك��رب خلل  يرغب يف حتقيق جناحات  لكنه 

�شليمان، مدرب حرا�ص املنتخب الأوليمبي.
واأعلن الحتاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( عن اأ�شباب منح اللقب لل�شناوي 
منوها اإىل ت�شدياته الرائعة مع منتخب م�شر اأمام نيجرييا وغينيا بي�شاو 
وال�شودان ف�شل عن وجوده يف الت�شكيل املثايل لدور املجموعات بالبطولة 
وا�شفا اإياه ب� "حامي العرين". وقاد �شليمان تدريب ال�شناوي ل�شنوات عديدة 
داخل النادي الأهلي امل�شري، وعادت تلك الثنائية املميزة يف الكان الأفريقي 
ظروف  خ��لل  امل�شري  املنتخب  بعثة  اإىل  املخ�شرم  امل��درب  ا�شتدعاء  عقب 
للفراعنة،  املرمى  حرا�ص  مدرب  احل�شري،  ع�شام  لإ�شابة  نظرا  ا�شتثنائية 
تاألق  عن  عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  �شليمان  ويتحدث  ك��ورون��ا.  بفريو�ص 
الأف�شل يف  �شك هو احلار�ص  "بل  اأفريقيا قائل:  اأمم  ال�شناوي يف بطولة 
وموا�شفات  امللعب  يف  قيادية  و�شخ�شية  جدا  عالية  موهبة  ميتلك  القارة، 
ملن  الثقة  مينح  كما  املباريات،  اأثناء  ينقطع  ل  وتركيزا  منا�شبة  ج�شمانية 

حوله �شواء لعبني اأو جهاز فني اأو جمهور حيث ت�شدى لت�شديدات �شعبة يف 
دور املجموعات منها اأهداف حُمققة اأمام نيجرييا". كان ال�شناوي قد تلقى 
اإيهينات�شو يف  اأمام الن�شور اخل�شراء بقدم اللعب النيجريي  هدفا وحيدا 
املباراة الأوىل باملجموعة الرابعة لكنه متكن من احلفاظ على �شباكه نظيفة 
العديد  اأم��ام  عقبة  وقوفه  بف�شل  وال�شودان  ال�شتوائية  غينيا  مباراتي  يف 
من الهجمات الواعدة التي كادت اأن متنع م�شر من ا�شتكمال املناف�شة على 
الكاأ�ص. وتخطى الفراعنة دور املجموعات يف بطولة اأمم اأفريقيا بعد حجزهم 
للمركز الثاين بر�شيد 6 نقاط بعد نيجرييا التي احتلت ال�شدارة بالعلمة 
الكاملة اإذ فازت ب� 3 مباريات، لت�شرب م�شر موعدا مع فريق كوت ديفوار 

مت�شدر املجموعة اخلام�شة يف مباراة دور ال� 16 يوم الأربعاء القادم.
مرمى  حل��را���ص  ك��م��درب  نيجرييا  م��ب��اراة  خ��ا���ص  ال���ذي  �شليمان  وي�شيف 
وا�شحة  اأه��داف  ال�شناوي  لدى  الأوىل،  املباراة  قبل  كثريا  "حتدثنا  م�شر: 

من البطولة، الظفر بالكاأ�ص والعودة به اإىل القاهرة من اأجل اإ�شعاد ال�شعب 
الأفريقية  ال��ك��ان  يف  الأف�����ش��ل  احل��ار���ص  لقب  اقتنا�ص  ع��ن  ف�شل  امل�شري 
"لتحقيق  نيوز عربية":  "�شكاي  ملوقع  الكبري  املدرب  ويتابع  بالكامريون". 
اأثناء التح�شري للمباريات،  تلك الأحلم يبذل ال�شناوي الكثري من اجلهد 
اخلا�شة  الفنية  التجهيزات  يف  ينهمك  �شديد،  بحما�ص  التمرين  اإىل  ياأتي 
زي��ادة احل�شة  رغبته يف  ُيبدي  واأحيانا  الذهنية  وال�شتجابة  القرار  ب�شرعة 
التدريبية اأو تكرار بع�ص الألعاب، تلك الأ�شياء متنحه خمزون من املواقف 
والت�شديات ت�شاعده اأثناء املباريات". ويدافع احلار�ص الثلثيني عن مرمى 
يف  اأ�شا�شي  كحار�ص  اختياره  جرى  حيث   2018 عام  منذ  امل�شري  املنتخب 
م��ب��اراة م�شر  رج��ل  ج��ائ��زة  ح��ي��ن��ذاك  برو�شيا وح�شد  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  بطولة 
واأوروجواي يف افتتاح م�شوار الفريقني بعد ت�شديه لنفرادات لوي�ص �شواريز 
اأو  بطولة عربية  الآن  اأن��ه مل يحقق حتى  كافاين، غري  اإدين�شون  وهجمات 

عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  �شليمان  وي�شرت�شل  الفراعنة.  م��ع  اأفريقية 
"يهتم ال�شناوي بدرا�شة املناف�شني ب�شورة دقيقة، قبل مباراة نيجرييا جل�شنا 
ل�شاعات طويلة ن�شاهد لعبي خط الهجوم، طريقة اأدائهم داخل منطقة ال� 
لل�شربات احلرة و)الركنيات(، مواطن القوة وال�شعف  لعبهم  كيفية   ،18

لكل لعب، ل ميل اأو يكل من املذاكرة حتى ال�شاعات الأخرية قبل اللقاء".
هو  "اأي�شا  عربية":  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  الفراعنة  ح��را���ص  م���درب  وي���ردف 
ال�شوطني يف مباراة  اإن�شاته لتوجيهاتي بني  اأتذكر  م�شتمع جيد للن�شائح، 
لتلفيها  وال�شلبيات  لتعزيزها  الإيجابيات  اأحت��دث معه عن  كنت  نيجرييا، 
واأمنحه روؤيتي  الب�شيطة  اأحذره من بع�ص الأخطاء  الثاين،  ال�شوط  خلل 

ملناطق اخلطر التي يت�شرب منها اخل�شوم".
ملوقع  ُم�شريا  امللعب  داخ��ل  اأخ��رى  اأدوار  لديه  ال�شناوي  اأن  �شليمان  ويو�شح 
طريق  عن  الدفاع  خط  وخا�شة  للفريق  قيادته  اإىل  عربية"  نيوز  "�شكاي 
ودعم  ال�شعبة  اللحظات  يف  الكافية  الثقة  ومنحهم  امل�شتمرة  التوجيهات 
بع�شهم كما جرى مع اللعب عمرو كمال حيث قام بتقبيل راأ�شه يف مباراة 

غينيا بي�شاو نظرا لأدائه اجليد.

�شر �ختيار �ل�شناوي �أف�شل حار�ص يف جمموعات كاأ�ص �أفريقيا

•• دبي-الفجر

لبطولة  الفتتاحي  اليوم  حت��ول 
الف�شية  الإم������ارات  بنتلي  ك��اأ���ص 
مهرجان  اإىل   2022 ل��ل��ب��ول��و 
كرنفايل ترجم طموحات جمل�ص 
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  الحت���اد  اإدارة 

ان��ت��ه��ت بفوز  وه���ي���ل���دون وال���ت���ي 
مقابل  اأه���داف  بخم�شة  هيلدون 
اأه���داف وانعك�ص ه��ذا على  اأرب��ع��ة 
امل���ب���اراة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي عمرت 
بدايتها  م���ن  وال���ن���دي���ة  ب��ال��ك��ف��اح 
م�شاركة  و���ش��ط  ن��ه��اي��ت��ه��ا  وح��ت��ى 
وتفاعل  وا�����ش����ع����ة  ج���م���اه���ريي���ة 

حتى اأوملبياد باري�ص 2024 حيث 
مبارة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  امل���ب���اراة  �شبق 
لرباعم البولو كانت حمل اإعجاب 
وم�شدر  اللعبة  وحم��ب��ي  ع�����ش��اق 
من  براعمنا  لأن  للجميع  بهجة 
اجلن�شني اأح�شنوا الأداء يف املباراة 
بنتلي  ف��ري��ق��ي  ب��ني  ال��ت��ي جمعت 

اأح��داث اللقاء طوال  اجلميع مع 
انتهت  ال��ت��ي  اخلم�شة  الأ����ش���واط 
بفوز فريق احلبتور بقيادة حممد  
احلبتور على مناف�شه فريق ذئاب 
دبي كاف وبقيادة حبتور احلبتور 
ب�شبعة اأهداف مقابل �شتة اأهداف 
جيدة  جم��م��وع��ه��ا  يف  امل����ب����اراة   .

وج�شدت ت�شنيف الفريقني "18 
ان��ه��ا عك�شت  ع��ل��ى  جول" ع���لوة 
امل�شتوى الذي و�شلت اليه اللعبة 

بالدولة .
باحراز هدف  الذئاب  فريق  ب��ادر 
فريق  ت���ع���ادل  ث���م  الول  امل���ب���اراة 
احل��ب��ت��ور يف ن��ه��اي��ة ال�����ش��وط  ويف 
احلبتور  ا���ش��اف  ال��ث��اين  ال�شوط 
هدف التقدم ويف ال�شوط الثالث 
هدفه  ا�شافة  يف  احلبتور  ينجح 
حفيظة  اأث���ار  مم��ا  مبكرا  الثالث 
وي�شغط  ليتحرك  الذئاب  فريق 
التعادل  م��درك��ا  ه��دف��ني  وي��ح��رز 
ل��ك��ل منهما ويف  اأه����داف  ب��ث��لث��ة 
ال�شوط الرابع عاد الذئاب للتقدم 

ثم �شرعان ما تعادل احلبتور .
واحلا�شم  اخلام�ص  ال�شوط  ويف 
ب��ه��دف خام�ص  ي��ت��ق��دم احل��ب��ت��ور 
ويتبعه بهدف �شاد�ص وكاأنه يريد 
يحرجة  اأن  قبل  املباراة  ينهي  اأن 
ينجح يف  ال��ذئ��اب  اأن  اإل  ال��ذئ��اب 
اإح����راز ه��دف��ه اخل��ام�����ص لي�شبح 
وتتوتر  واح�������دا  ه���دف���ا  ال����ف����ارق 
اأجواء املباراة ثم ي�شيف احلبتور 

وتواكب  موفقة  ب��داي��ة  اعتربها 
اه����داف وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الحت���اد 
موؤكدا حر�ص الحتاد على اقامة 
منتظمة  ب�����ش��ف��ة  ل��ه��م  م��ب��اري��ات 
ليكونوا نواة لفريق يدعم م�شرية 
ويكون  اللعبة  وم�شتقبل  الحت��اد 
رافدا للعبني الكبار وهذه �شنة 

احلياة .

اليوم مباراتان
مباراتني  ال��ي��وم  البطولة  ت�شهد 

هدفه ال�شابع والخري وكعادتهم 
ي��ت��ح��رك ال���ذئ���اب وي��ن��ج��ح��ون يف 
اإح��راز هدفه و ال�شاد�ص وي�شتمر 
لإدراك  حم����اول����ة  يف  ���ش��غ��ط��ه��م 
التعادل ال ان الوقت مل ي�شعفهم 
ب�شبعة  ف���ائ���زا  احل��ب��ت��ور  ل��ي��خ��رج 

اهداف مقابل �شتة اهداف .
من جانبه اعرب حممد احلبتور 
رئي�ص احتاد المارات للبولو عن 
مباراة  ب��اق��ام��ة  البالغة  �شعادته 
والتي  اجل��ن�����ش��ني  م���ن  ال���رباع���م 

جتمع الأوىل بني فريقي بنجا�ص 
ب��ن��ج��ا���ص وفريق  ح���ي���در  ب��ق��ي��ادة 
اآل  ع��ل��ي��ا  ال�شيخة  ب��ق��ي��ادة  ام  اي 
م���ك���ت���وم  وت���ق���ام يف ال��ث��ان��ي��ة من 
اأم���ا امل���ب���اراة الثانية  ب��ع��د ال��ظ��ه��ر 
فتجمع بني فريقي زيدان بقيادة 
كلينوفا  وف���ري���ق  زي������دان  ع���م���رو 
وتقام  ك��رمي  راج��ا  بقيادة  �شكون 
ملعب  على  ع�شرا  ال��راب��ع��ة  يف 
للبولو  احل��ب��ت��ور  ومنتجع  ن���ادي 

والفرو�شية .

Date 24/ 1/ 2022  Issue No : 13450
Notification by Publication for a defendant

At Case Management Office-Sharjah Federal Court-
Federal Civil Court of first instance

In the case number SHCFICIREA2021/0010303 Partial (Civil)
To the defendant : Rashed Ismail Mohammad Ismail
Unknown Residence : Sharjah Industrial Area No.6, Mobile 0522941692
Notification by publication in both languages Arabic and English 
Based on the plaintiff's request : Muhammad Talal Anwar Muhammad Anwar Awan 
The above mentioned case has been filed against you requesting:
- To claim an amount of AED 20,000.
- Bind the defendant to pay the fees and the expenses and the lawyer's fees.
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of 
section (5) of Civil Procedure Law.
You are requested to be present at the hearing on 01/02/2022 in front of Case 
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-
office number (office of case manager number 2) In person or through a legal 
attorney, and submit a plea for the suit attached with all documents within 
maximum ten days from the publication date and this for the consideration of 
the suit that is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office / Mohammad Hussain Amin Almulla  /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535Date 24/ 1/ 2022  Issue No : 13450
Sharjah Federal Court of Appeal

Case management office
Notification by Publication in both (Arabic / English)

The Appeallee must attend before Case management office
In the Appeal No. 2202/2021

At the request of the appellant, Musandum International General 
Trading Co LLC - represented by its Manager/Hargas Dougal
The Appeallee : Alnukhba Almalakyah BLDG CONT LLC
You are required to attend before the Case Management Office 
No. (1) at the Sharjah Court of Appeal - in person or through an 
authorized agent, and submit a reply memo to the case, attached to it 
all documents, on Thursday 27/01/2022 in the above-mentioned case 
No - as an Appeallee.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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الفجر الريا�ضي

•• الظفرة-وام:

جلمال  الظفرة  لبطولة  النهائية  للمناف�شات  املوؤهلة  الأ���ش��واط  اآخ��ر  �شهدت 
والفحول  �شنوات   3 عمر  الأم��ه��ار  فئات  على  ا�شتملت  والتي  العربية،  اخليل 
خمتلف الأعمار، مناف�شات قوية ومثرية، وذلك يف رابع اأيام البطولة التي تقام 
بكورني�ص املرفاأ برعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة.
واأحرز "دي ل�شاط" ملربط الرميا�ص، املركز الأول يف الق�شم "اأ" لفئة الأمهار 
"ب" اىل  الق�شم  �شدارة  ذهبت  فيما  نقطة،   91.60 وحقق  �شنوات،   3 عمر 

نقطة.  91.50 حقق  الذي  �شراب،  "�شكاب" ملربط 
وت�شدر "مي�شم الهواجر" خلالد خليفة �شحى الكعبي، الق�شم "اأ" املخ�ش�ص 
للفحول عمر 4-6 �شنوات، وحقق 92.20 نقطة، ونال "حزم الهيثم" لعنود 

علي اأحمد املن�شوري، �شدارة الق�شم "ب" و�شجل 91.20 نقطة.
ا�ص  "كيو  اىل  ذهبت  فقد  "اأ"،  الق�شم  �شنوات   9-7 عمر  الفحول  �شدارة  اما 
يف  الأول  املركز  واأح��رز  نقطة،   91.50 على  وح�شل  الغزال،  مارزيو" ملربط 

الق�شم "ب" الفحل "مراد الزبري" ونال 91.00 نقطة.
وانتزع "اإي ا�ص جوال" �شدارة اآخر الأ�شواط التاأهيلية مت�شدراً فئة الفحول 

عمر 10 �شنوات وما فوق، م�شجل 90.60 نقطة.

•• دبي-الفجر:

املك�شيكي بالأم�ص  حقق مونتريي 
ع���ودة م��ث��رية اأم���ام م��واط��ن��ه كروز 
اإط����ار  يف   2-2 ب��ال��ت��ع��ادل  اأزول، 
م���ب���اري���ات اجل����ول����ة ال���ث���ال���ث���ة من 
اآخر  يف  املمتاز،  املك�شيكي  ال��دوري 
والأزرق«  »الأب����ي���������ص  حم����ط����ات 
للتوجه  ال�شتعداد  قبل  الر�شمية 
مناف�شات  خل��و���ص  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل 
بطولة كاأ�ص العامل للأندية، التي 
يفتتحها مبواجهة الأهلي امل�شري 
ي��وم اخل��ام�����ص م��ن ف��رباي��ر املُقبل 
بالعا�شمة  نهيان  اآل  ملعب  على 

الإماراتية.
وجاء التعادل القاتل مبثابة ر�شالة 
امل�شري«،  ل���»ال��ع��م��لق  حت��ذي��ري��ة 
ل��ت��وؤك��د اأن ال��ف��ري��ق امل��ك�����ش��ي��ك��ي ل 
يعرف ال�شت�شلم اأبداً مهما كانت 
نتيجة املباراة، حيث تاأخر »الأزرق 
الدوري  ُمت�شّدر  اأم���ام  املُ��خ��ط��ط« 
ظهريه  تعر�ص  بجانب  بهدفني، 
�شتيفان  ال���ك���ول���وم���ب���ي،  الأمي�������ن 

مدينا، للطرد قبيل احت�شاب ركلة 
اإق�شاء  وبعد  ال��ف��ري��ق،  �شد  ج��زاء 
حل�شوله  اأزول  ك��روز  لعبي  اأح��د 
ع���ل���ى ب���ط���اق���ت���ني ����ش���ف���راوي���ن يف 
مونتريي  ان��ط��ل��ق   ،88 ال��دق��ي��ق��ة 
الهجومي  ���ش��غ��ط��ه  م����ن  ل���ي���زي���د 
وينجح يف اإدراك هدفه الأول بعد 
دقيقتني من الوقت املُحت�شب بدًل 
من ال�شائع، ثم عادل النتيجة يف 
نقطة  ليخطف   ،7+90 الدقيقة 
�شيناريو مثري،  للغاية بعد  �شعبة 
ورفع »البطل القاري« ر�شيده اإىل 
5 نقاط يف الدوري املحلي ليبقى 
نقطتني  ب��ف��ارق  ال�شابع  امل��رك��ز  يف 
مرور  بعد  ال�����ش��دارة  �شاحب  ع��ن 

جولت.  3
وق���ال���ت ال��ن�����ش��خ��ة امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة من 
�شحيفة اأ�ص، اإن الوقت حتالف مع 
واأن��ق��ذ فريقه يف  اأج���ريي  خافيري 
اللحظات الأخرية، بعدما جنحت 
تغيرياته يف اإح��داث الفارق، حيث 
�شنع البديل اإريك اأجريي الهدف 
التكتيكي  تعديله  واأ���ش��ه��م  الأول 

بالتحول من طريقة 1/3/2/4 
العودة  حت��ق��ي��ق  يف   3/3/4 اإىل 
امل����ب����اراة على  ال��ق��ات��ل��ة، ومل مت���ر 
اأجريي ب�شورة هادئة على امل�شتوى 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي ك��ع��ادت��ه، ك��م��ا اأن����ه مل 
بعد  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  يتواجد 

اللقاء، وقال املُ�شاعد واملُعد البدين 
للفريق، بول لورينتي، اإن اأجريي 
مل يكن را�شياً عن اأداء الفريق يف 
باحلما�ص  اأ�شاد  لكنه  املباراة،  تلك 
والإ�شرار اللذين منحا »رايادو�ص« 
قاتل،  وق�����ت  يف  ال���ت���ع���ادل  ن��ق��ط��ة 

املباراة  اأن��ه يف ظل ظ��روف  واأردف 
مُيكن  لعبني  ب�10  وا�شتكمالها 
خا�شة  مقبولة،  النتيجة  اعتبار 
�شجله  ع��ل��ى  ح���اف���ظ  ال��ف��ري��ق  اأن 
الفرتة  خلل  الهزمية  من  خالياً 
مهاجمه  اإ�شابة  وح��ول  ال�شابقة، 

الكولومبي دوفان فريجارا، والتي 
ُمبكراً  امللعب  مغادرته  يف  ت�شببت 
ب��ع��د م���رور 30 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط من 
اإن��ه ل  عمر امل��ب��اراة، ق��ال لورينتي 
وا�شحة  ط��ب��ي��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  مي��ل��ك 
غداً  دقيق  فح�ص  اإج��راء  وُينتظر 

للحكم على حالة اللعب.
اأن اأج���ريي خ��لل املوؤمتر  وُي��ذك��ر 
ال�شحفي قبل مواجهة كروز اأزول 
عرج للحديث عن مواجهة الأهلي 
اأب��وظ��ب��ي، حيث قال  يف م��ون��دي��ال 
اإن��ه حمظوظ لأن��ه يعرف الفريق 
م�شاعديه  واأن  ج���ي���داً  امل�������ش���ري 
قاموا على اإعداد تقارير ومقاطع 
»امل������ارد  اأداء  ل��ت��ح��ل��ي��ل  م�������ش���ورة 

امل�شري«.
الذي  الفني  الأداء  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
3 جولت  قدمه مونتريي خلل 
امل��ك�����ش��ي��ك��ي، يظهر  ال�������دوري  م���ن 
جداً،  قوية  مُينى  جبهة  امتلكه 
اأ�شهمت يف ت�شجيل 5 اأه��داف من 
اإج��م��ايل 6 ل��ه يف ال��ب��ط��ول��ة حتى 
الآن، بن�شبة تاأثري تتجاوز 83% 

خا�شة يف ظل وجود النجم الأبرز 
ماك�شيميليانو  الأرجنتيني  فيها، 
التعادل  ه��دف  ال���ذي �شنع  م��ي��زا، 
بتمريرة  اأزول  ك��روز  اأم��ام  القاتل 
ع��ر���ش��ي��ة من���وذج���ي���ة، ك��م��ا اأح����رز 
»راي����ادو�����ص« ك��م��ا ُي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه يف 
امل��ك�����ش��ي��ك ن�����ش��ف ع�����دد اأه����داف����ه 
العر�شية،  ال�����ك�����رات  ب���و����ش���اط���ة 
4 جاءت  ب���ني  اأه����داف����ه  وت��ن��وع��ت 
 2 داخ����ل منطقة اجل����زاء م��ق��اب��ل 
خارجها بعد ت�شديدات �شاروخية 
الثنائي  ���ش��ج��ل��ه��ا  امل������دى،  ب��ع��ي��دة 
م����ي����زا وخ���ي�������ش���و����ص ج������اي������اردو يف 
�شباك فريق نيكا�شا �شمن ُرباعية 
الفريق يف اجلولة الثانية، وُيعترب 
م��ي��زا العن�شر الأك���رث خ��ط��ورة يف 
���ش��ف��وف م��ون��ت��ريي ب��ع��دم��ا �شجل 
و���ش��ن��ع ن�����ش��ف اأه���داف���ه الأخ����رية، 
روخيليو  املك�شيكي  اأح��رز  حني  يف 
موري هدفني، كما اأ�شهم مواطنه 
هدف  ت�شجيل  يف  مونتي�ص  �شيزار 

و�شناعة اآخر.
النتيجة  ورغم تاأخر مونتريي يف 

بقي  اأن�����ه  اإل  اأزول،  ك�����روز  اأم������ام 
ال��ط��رف الأك����رث ا���ش��ت��ح��واذاً على 
فعل  مثلما   ،64% بن�شبة  الكرة 
اجلولة  يف  كويريتارو  فريق  اأم��ام 
تعادله  رغ��م  ال���دوري،  الأوىل من 
الأبرز  املُ��لح��ظ��ة  اأن  اإل  ال�شلبي، 
الكرة  م���ون���ت���ريي  ب�����رتك  ت��ت��ع��ل��ق 
ملناف�شه يف اجلولة الثانية، نيكا�شا، 
بن�شبة  ب��ام��ت��لك��ه��ا  اك��ت��ف��ى  ح��ي��ث 
خل�شمه،   62% مقابل   38%
واأحرز »الأزرق املٌخطط« 4 اأهداف 
تنفيذ  بتكتيك م�شابه عرب  ج��اءت 
امل��ت��و���ش��ط ع��ل��ى لعبي  ال�����ش��غ��ط 
املناف�ص قرب خط منت�شف امللعب، 
ث��م ال��ت��ح��ّول ال��ه��ج��وم��ي اخلاطف 
ب��اأق��ل ع��دد م��ن ال��ت��م��ري��رات، التي 
يتم توجيهها ُمبا�شرة اإىل الطرف 
اأنها  وي����ب����دو  اخل����ط����ري،  الأمي�������ن 
ملواجهة  خ��ا���ش��ة«  »ب���روف���ة  ك��ان��ت 
يعتمد  ال������ذي  امل�������ش���ري  الأه����ل����ي 
الغزير  والتمرير  ال�شتحواذ  على 
اأ�شلوب  ح�����ش��ب  امل��ن��ظ��م  وال��ه��ج��وم 

مدربه بيت�شو مو�شيماين.

•• دبي-وام: 

تنظيم  اج��راءات  لل�شطرجن،  العربي  الحت��اد  اعتمد 
التنفيذية،  اللجنة  لنتخابات  العمومية  اجلمعية 
اأ���ش��م��اء امل��ر���ش��ح��ني ل��لن��ت��خ��اب��ات طبقا  ومت اع��ت��م��اد 
ل��ل��ن��ظ��ام الأ����ش���ا����ش���ي، وت���ق���رر ت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى كافة 
الحت��ادات العربية ودع��وة ممثل من الأمانة العامة 
لحتاد الحتادات الريا�شية العربية حل�شور اجتماع 
14 فرباير  ع��ق��ده يف  امل��ق��رر  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

املقبل.
ال��ذي عقد ع��رب خا�شية  ج��اء ذل��ك خ��لل الجتماع 
الت�شال املرئي، برئا�شة ال�شيخ �شعود بن عبد العزيز 
املعل، وبح�شور النائب الأول �شامي خ�شر �شفاريني 
من  ام���زال  م�شطفى  ال��ث��اين  وال��ن��ائ��ب  الأردن،  م��ن 
امل��غ��رب، والأع�����ش��اء اإب��راه��ي��م ع��ز ال��دي��ن ج��ل��ول من 
العراق،  م��ن  الأم���ري مظلوم  وظ��اف��ر عبد  اجل��زائ��ر، 
الرحماين  وال�����ش��اذيل  ال��ك��وي��ت،  م��ن  ال�شمري  وف��اي��ز 
من تون�ص، وخالد عز الدين من فل�شطني، وح�شني 
رجائي  و  العربي  ل��لحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�شام�شي 

نعمان ال�شو�شي الأمني العام امل�شاعد.
لرئي�ص  والتقدير  ال�شكر  التنفيذية  اللجنة  ووجهت 
اإدارتهما  لل�شطرجن على  العربي  عام الحتاد  واأمني 
خ�شو�شا  الحت��اد  ن�شاط  برامج  جميع  وتنظيمهما 
ل�شنة 2018 ول�شنة 2019 واإمتام برنامج الن�شاط 
2021 بتنفيذها عن بعد، وعقد  2020 و  ل�شنتي 
اأن�شطة  ومتابعة  واحلكام  للمدربني  تدريبية  دورات 
واجتماعات الحتاد الدويل ودعمهم لكافة الحتادات 

اأو  الفني  اأو  امل���ادي  بالدعم  ���ش��واء  العربية  الوطنية 
دعما  املغرب  يف  الريا�شة  وزارة  خماطبة  اأو  املعنوي 
لختيار  العمومية  جمعيته  لعقد  املغربي  ل��لحت��اد 
امل��ن��ت��خ��ب. ك��م��ا وج���ه الحت����اد ال�شكر  جمل�ص ادارت����ه 
والتقدير لحتاد الإمارات لل�شطرجن لتنظيمه املثايل 
للكل�شيك  وال�����ش��ي��دات  ل��ل��رج��ال  العربية  للبطولة 
وال�شريع واخل��اط��ف يف دب��ي خ��لل ال��ف��رتة م��ن 24 
 65 مب�شاركة  املا�شيني،  دي�شمرب   4 حتى  نوفمرب 
لعباً ولعبة من 19 دولة عربية يف م�شاركة عربية 
الحتاد  رئ��ي�����ص  ح�����ش��ور  م���رة  لأول  تخللها  قيا�شية 
ال��دويل ونائبه وفريق عمل الحت��اد ال��دويل حلفلي 
الف��ت��ت��اح واخل���ت���ام، ك��م��ا ا���ش��ت�����ش��اف احت���اد الإم����ارات 
اجتماع روؤ�شاء الحتادات العربية مع رئي�ص الحتاد 

الدويل لل�شطرجن.
اإجناح  على  لل�شطرجن  العربي  الحت��اد  من  وحر�شا 
و16   14 ال�شنية  للفئات  العربية  البطولة  تنظيم 
و18 و20 �شنة خلل الفرتة من 8 حتى 18 مار�ص 
2022 يف بغداد اعلن رئي�ص الحتاد العربي عن دعم 
دول��ة عربية  لكل  اإ�شافيني  3 لعبني  ر�شوم  وحتمل 
بواقع لعبة اإ�شافية ولعبني ذكورا لرفع عدد الدول 
واللعبني العرب امل�شاركني يف البطولة التي �شتقام 

بالعراق بعد عودة الن�شاط الريا�شي هناك.
ك��م��ا ت���ق���رر ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ك���رمي ال���لع���ب���ني العرب 
مبادرة  يف  والدولية  القارية  البطولت  يف  الفائزين 
لت�شجيع اللعبني العرب احلا�شلني على البطولت 
الوطن  يف  اللعبة  ورق���ي  ت��ط��ور  ي��دع��م  ومب��ا  العاملية 

العربي.

�شقط اإ�شبيلية يف فخ التعادل للمباراة الثانية على التوايل وذلك اأمام �شلتا فيغو 2-2 �شمن 
ريال مدريد  مانحاً  ال�شبت،  القدم  لكرة  ال�شباين  ال��دوري  والع�شرين من  الثانية  املرحلة 
رميونتادا  مدريد  اأتلتيكو  حّقق  فيما  نقاط.  �شت  اإىل  ال�شدارة  يف  ال��ف��ارق  تو�شيع  فر�شة 
ال�شائع. الوقت بدل عن  3-2 يف  اإىل فوز  اأمام فالن�شيا  جمنونة عندما قلب تاأخره 2-1 
ومل يتمكن الفريق الأندل�شي الذي دخل اإىل اللقاء يف املركز الثاين متخلفاً باأربع نقاط عن 
الفريق امللكي، من اإكمال عودته القوية بعدما تاأخر يف النتيجة بهدفني �شجلهما الأرجنتيني 
فرانكو �شرييف )37( واإياغو اأ�شبا�ص )40( يف ال�شوط الأول، قبل اأن يعادل النتيجة بهدفني 

متاأخرين عرب الأرجنتيني األيخاندرو غومي�ص )71( واأوليفر توري�ص )74(.
وفّرط اإ�شبيلية جمدًدا بفر�شة القرتاب وت�شييق اخلناق على ريال، اإذ يتخلف عنه حالًيا 

بثلث نقاط لكنه قد يتو�شع الفارق اإىل �شت عندما يلعب ريال مدريد اأمام اإلت�شي الأحد.
لكاأ�ص  ع�شر  ال�شاد�ص  ال��دور  من  اأ�شبوع  قبل  اأق�شي  اإذ  م�شتقرة  غري  بفرتة  اإ�شبيلية  ومي��ّر 
1-1 يف ال�"ليغا".  اأمام فالن�شيا  اأن يتعادل  1-2، قبل  اأمام ريال بيتي�ص  اإ�شبانيا بخ�شارته 
وغاب جمدداً عن اإ�شبيلية مدربه جولن لوبيتيغي الذي ل يزال يعاين من عوار�ص كوفيد-

بابلو �شانز. م�شاعده  مكانه  وحّل   ،19
وكان اإ�شبيلية الطرف الأف�شل يف ال�شوط الأول، لكنه هّدد مرمى اخل�شم فقط بت�شديدات 
لكنهم  تيكاتينو  واملك�شيكي  مري  رافا  اأوكامبو�ص،  لوي�ص  الأرجنتيني  عرب  متلحقة  ثلث 

ف�شلوا يف الت�شجيل.
�شريعني،  بعد هدفني  بي�شخوان"،  �شان�شي�ص  "رامون  ال�شمت يف ملعب  فيغو  �شلتا  وفر�ص 
راأ�شية �شعيفة من  بعد متريرة  الول  اإذ جاء  الو�شط.  لإ�شبيلية يف  وكلهما من هفوتني 
ماركو�ص اأكونا و�شلت اإىل لعبي �شلتا فيغو الذين انطلقوا ب�شرعة قبل اأن ي�شّدد �شانتي مينا 
ويتابع �شرييف الكرة داخل ال�شباك )37(. وبعد ثلث دقائق، مل ت�شل متريرة اأوكامبو�ص 
اإىل الكرواتي اإيفان راكيتيت�ص، لي�شتلم اأ�شبا�ص الكرة على م�شارف املنطقة فيما كان �شرييف 

يرك�ص خلفه، قبل اأن ي�شّدد الأول كرة مقّو�شة يف زاوية املرمى.
راكيتيت�ص  م��ري،  الثلثي  م�شتبعداً  ال�شوطني  بني  تبديلت  بثلثة  اإ�شبيلية  م��درب  وق��ام 

وفرناندو.
وتنف�ص اأ�شحاب الر�ص ال�شعداء بهدف غومي�ص يف الدقيقة 70 بعدما �شّدد كرة ي�شارية 

يف الزاوية العليا )71(.
التعادل من ت�شديدة  اإدراك  اأرب��ع دقائق من  ا�شبيلية بعد  ا�شتعادته للزخم، متكن  ويف ظل 

لتوري�ص مّرت بني قدمي اإيفان رومريو.
وكان با�شتطاعة ا�شبيلية انتزاع الفوز يف الدقائق ال�16 املتبقية، وكاد اأن يفعل ذلك عندما 

اأ�شاب توري�ص القائم، غري اأّن �شلتا متكن من ال�شمود واخلروج بنقطة.
�شّجل  عندما  معنى  للكلمة من  ما  بكل  ف��وًزا جمنوًنا  اللقب  اتلتيكو مدريد حامل  وحّقق 

هدفني قاتلني يف الوقت بدل عن ال�شائع ليهزم �شيفه فالن�شيا 2-3.
كوريا  اأنخل  والرجنتيني   )63( كونيا  ماتيو�ص  الربازيلي  من  كل  اأتلتيكو  اأه��داف  �شّجل 
)90+1( وماريو هريمو�شو )90+3(، فيما �شّجل هديف فالن�شيا كل من الأمريكي يون�ص 

مو�شى )25( واأوغو دورو )44(
وكاد اأتلتيكو ان يتلقى خ�شارة جديدة عندما انتهى الوقت ال�شلي من املباراة بتاأخره امام 
فالن�شيا 1-2، ال اّن هدفني يف اول ثلث دقائق من الوقت بدل عن ال�شائع قلبا امل�شهد 
راأ�ًشا على عقب من كارثي اىل احتفايل، اإذ جتّنب رجال املدرب الأرجنتيني دييغو �شيميوين 

خ�شارتهم اخلام�شة يف �شبع مباريات.
وتعّر�ص اأتلتيكو لأربع خ�شارات متتالية يف الدوري خلل �شهر كانون الأول/دي�شمرب، وهي 
�شل�شلة  اأط��ول  اإن  اإذ  �شابًقا،  �شيميوين  دييغو  الأرجنتيني  امل��درب  �شابقة مل حتدث يف عهد 
2011-2012 حتى  10 موا�شم متتالية من  اأق�شى خلل  هزائم كانت خ�شارتني كحد 

.2021-2020
وعّزز الروخيبلنكو�ص موقعه املركز الرابع بر�شيد 36 نقطة، بينما تراجع فالن�شيا اىل 
املركز التا�شع بر�شيد 29 نقطة، مهدًرا فر�شة ذهبية للدخول يف �شلب املعركة على املركز 

الرابع.
اإثر  العام،  ال�شاد�ص موقتاً يف الرتتيب  املركز  ا�شتعاد فياريال نغمة النت�شارات وتقدم اىل 

فوزه العري�ص على ح�شاب ريال مايوركا -3�شفر.
معه  ت�����ش��اوى  بعدما  م��وؤق��ت��اً  بر�شلونة  م��ن  ال�شاد�ص  امل��رك��ز  نقطة(   32( ف��ي��اري��ال  وان��ت��زع 
ريال  الأح��د. فيما يحتل  األفي�ص  ديبورتيفو  اأمام  الأخري مباراته  بالنقاط، حيث يخو�ص 
مايوركا املركز ال�شابع ع�شر بر�شيد 20 نقطة بعدما بات يتقدم بفارق نقطتني فقط عن 
قاد�ص الثامن ع�شر عقب فوز الخري على م�شيفه ليفانتي -2�شفر يف املباراة الوىل التي 

اأقيمت ال�شبت.
وعلى ملعب "ل�شرياميكا"، ح�شل فياريال على تقدم مريح مع نهاية ال�شوط الأول بف�شل 
هدفني �شجلهما الأرجنتيني فرانكو رو�شو من طريق اخلطاأ يف مرمى فريقه )12( ومانو 
اأه��داف )87 ركلة جزاء(  اإىل ثلثة  باريخو تقدم فريقه  تريغريو�ص )87(. وع��ّزز داين 
بركلة جزاء  لنيله بطاقتني �شفراوين مت�شبباً  رو�شو من جانب مايوركا  كان طرد  بعدما 

.)85(
وكان فياريال ُمني بخ�شارة قا�شية الأ�شبوع املا�شي على يد اإلت�شي �شفر1-.

مونتريي يعود بتعادل مثري اأمام كروز اأزول يف »بروفة االأهلي«

»فريجار�« ُيربك ح�شابات �أجريي قبل »مونديال �أبوظبي«

�لحتاد �لعربي لل�شطرجن يعتمد �إجر�ء�ت 
عموميته �لنتخابية يف 14 فرب�ير �ملقبل

طموحات �إ�شبيلية تهتز.. ورميونتاد� جمنونة لأتلتيكو 

مناف�شات مثرية يف �آخر �لأ�شو�ط �لتاأهيلية لبطولة �لظفرة جلمال �خليل

مر�شيليا ي�شتعيد �لو�شافة موؤقتًا بثنائية �أمام لن�ص 
ا�شتعاد مر�شيليا نغمة النت�شارات وو�شافة الرتتيب موؤقتاً بفوزه على 
الدوري  من  والع�شرين  الثانية  املرحلة  �شمن  -2�شفر  لن�ص  م�شيفه 
الفرن�شي لكرة القدم. و�شّجل هديف مر�شيليا دمييرتي باييت )34 من 

ركلة جزاء( و�شيدريك باكامبو من الكونغو الدميوقراطية )77(.
وبهذا الفوز، رفع مر�شيليا ر�شيده اإىل 40 نقطة يف املركز الثاين موؤقتاً 
بفارق نقطة عن ني�ص الثالث الذي يحل على متز الأحد، وبفارق ع�شر 
الأحد  رين�ص  ي�شت�شيف  ال��ذي  املت�شدر  جرمان  �شان  باري�ص  عن  نقاط 

اأي�شاً.
اأما لن�ص، فبقي يف املركز ال�شابع مع 33 نقطة يف ر�شيده.

وكان مر�شيليا الوحيد الذي تعرث يف املرحلة ال�شابقة بني فرق املقدمة 
التي حتتل املراكز ال�شتة الأوىل بتعادله مع ليل.

دوري  اإىل  املوؤهلة  امل��راك��ز  على  املناف�شة  يف  الفوز  ه��ذا  يبقيه  وبالتايل، 
اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل.

بن  ح��امت  ال�شابق  الفرن�شي  ال��دويل  اللعب  اأخ��رى، خا�ص  مباراة  ويف 
عرفة اأول مباراة له مع ليل، عا�شر حمطاته الحرتافية، لكن اللعب 
34 عاماً مل يتمكن من جتنيب فريقه اخل�شارة بثنائية نظيفة  البالغ 
ت�شرين  اأواخ��ر  منذ  اللقب  الأوىل حلامل  الهزمية  وه��ي  بري�شت،  اأم��ام 
اأيار/مايو  منذ  يلعب  ال��ذي مل  بن عرفة  ودخ��ل  املا�شي.  الأول/اأكتوبر 
املا�شي، بديًل للرتكي براق يلماز يف الدقيقة 76، فيما كان ليل متاأخراً 
تياغو ديالو )3(.  الربتغايل  �شجله  اخلطاأ  طربق  من  بهدف  -1�شفر 
 5+90 الدقيقة  يف  ج���زاء  رك��ل��ة  م��ن  ال��ث��لث  ال��ن��ق��اط  بري�شت  وح�شم 

ترجمها البينيني �شتيف موين بنجاح.

ل يزال مهاجم يوفنتو�ص، األفارو موراتا، اأولوية كبرية لتعزيز هجوم بر�شلونة، 
خ�شو�شاً واأنه خياراً ثابتاً ل�شوق يناير )كانون الثاين( احلايل.

�شوق  اإغ��لق  اأي��ام حتى  ت�شعة  بقاء  مع  اأن��ه  ديبورتيفو،  ذك��رت �شحيفة موندو 
النتقالت ال�شتوية، يعمل وكيل اللعب الدويل الإ�شباين حتى يتمكن ت�شايف 
األفي�ص، وفريان توري�ص، لقائمة  اإ�شافة داين  بالكامل، بعد  من حتقيق رغبته 
غري املتوقعة  الإ�شابة  اأن  الإ�شبانية،  ال�شحيفة  واأكدت  "البلوغرانا" موؤخراً. 
لفاتي، الذي كان ينتظر لريى القرار الذي �شيتخذه يف اجتماع اليوم احلا�شم 
قد يخ�شع لعملية جراحية، ويغيب لعدة اأ�شهر، يجرب بر�شلونة على بذل جهد 

اإ�شايف لتقدمي املزيد من الأهداف لت�شايف.
كما اأن قيادة بر�شلونة كانوا مرتددين يف مواجهة عملية مثل موراتا، الذي هو 
اأ�شا�شا  اأتلتيكو مدريد، وذلك  على �شبيل الإعارة يف يوفنتو�ص، لكنه ينتمي اإىل 

ب�شبب التكلفة التي قد ترتتب على التعاقد مع الدويل الإ�شباين، والذي لديه 
ا واحد من اأعلى الرواتب يف فريق تورينو. اأي�شً

اإدارة بر�شلونة هو توفري الأم��وال من اأجل حماولة احل�شول على  وتعد فكرة 
وهمه  على  موراتا  ويحافظ  دورمتوند.  برو�شيا  من  هالند  الرويجي  توقيع 
بالعودة اإىل "الليغا"، لريتدي زي لعب بر�شلونة، واأن يكون اأحد لعبي ت�شايف 
املهمني، على الرغم من املوقف الدقيق الذي مير به بر�شلونة، بعد خ�شارة كاأ�ص 
ال�شوبر، وكاأ�ص امللك، يف اأ�شبوع واحد فقط، حيث يتخذ اللعب املدريدي خيار 

بر�شلونة كتحدي ول يرمي املن�شفة.
ولكي ينتهي الأمر مبوراتا باللعب يف كامب نو، �شيتعني على ت�شايف اإنهاء اإقناع 
مديري النادي، واأن كل من يوفنتو�ص واأتلتيكو يقبلن قر�شاً دون خيار ال�شراء، 

لأن بر�شلونة ل يريد رهن نف�شه بالتفكري يف هالند.

بر�شلونة عينه على �شم مور�تا بعد �إ�شابة فاتي
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تابع الإ�شباين رافايل نادال امل�شنف خام�شا عامليا م�شواره الرائع يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع الكربى يف كرة 
امل�شرب، ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما فجر الكندي ديني�ص �شابوفالوف مفاجاأة من العيار الثقيل باإق�شائه الأملاين األك�شندر 

زفرييف الثالث واأحد اأبرز املر�شحني للقب من ثمن النهائي.
6-6 و�شوطا  اأدري��ان مانارينو يف املجموعة الوىل حيث فر�ص عليه التعادل  اأمام مقاومة الفرن�شي  وجنح نادال يف ال�شمود 
قبل اأن يك�شب املجموعتني  دقيقة   81 يف   6-7 املجموعة  وبالتايل  دقيقة   28 يف  فا�شل ماراثونيا ك�شبه املاتادور 14-16 

الثانية والثالثة ب�شهولة كبرية وبنتيجة واحدة 2-6.
وقال نادال البالغ من العمر 35 عاما "كنت حمظوظا بع�ص ال�شيء يف نهاية ال�شوط الفا�شل، لقد اأتيحت يل فر�شي لكن بعد 

ذلك �شنحت له العديد من الفر�ص اأي�شا".
واأ�شاف املاتادور ال�شاعي اإىل اللقب القيا�شي ال�21 يف الغراند �شلم "كانت تلك املجموعة الأوىل املجنونة مهمة جدا وك�شر 
وفاز على  باأكملها،  البطولة  امل�شرب خلل  رائعة يف كرة  كان يقدم عرو�شا  لقد  ا.  اأي�شً الثانية  املجموعة  بداية  الإر�شال يف 
لعبني رائعني، واليوم كانت املجموعة الأوىل �شعبة جدا". وتابع "كان من ال�شعب جدا ال�شيطرة على كرته ، م�شطحة جًدا 

، �شريعة جًدا واأنا �شعيد جًدا لأنني جنوت من ذلك."
واأنقذ نادال اأربع كرات يف ال�شوط الفا�شل وجنح يف ح�شمه بالكرة ال�شابعة، علما باأنها املرة الأوىل يف م�شريته الحرتافية يح�شم 

فيها �شوطا فا�شل بعد 30 نقطة. و�شرب نادال موعدا يف ربع النهائي مع �شابوفالوف الرابع ع�شر والبالغ من العمر 22 عاما 
والذي خالف التوقعات وحرم اجلماهري من قمة نارية بني املاتادور ال�شباين والواعد الأملاين.

وح�شب قرعة البطولة، كان من املفرت�ص نظرًيا اأن يلتقي نادال مع زفرييف يف ربع النهائي ثم نوفاك ديوكوفيت�ص الأول عامليا يف ن�شف 
النهائي، لكن ترحيل ال�شربي من البطولة ب�شبب عدم تلقيه اللقاح امل�شاد لفريو�ص كورونا، اأبعد حامل اللقب والرقم القيا�شي يف عدد 
اللقاب يف البطولة )9 مرات( من املناف�شة. وعلق نادال على مواجهة �شابوفالوف قائل "اإنه اأحد اللعبني الذين يتمتعون مبوؤهلت 

كبرية. لديه الكثري من الأ�شياء املده�شة يف املباريات، ونتائجه تقول ذلك. عندما يلعب ب�شكل جيد، من ال�شعب جدا اإيقافه".
و�شتكون املواجهة اخلام�شة بني نادال و�شابوفالوف ومتيل الكفة لل�شباين الذي ح�شم املواجهات الثلث الخرية بينها اآخرها ثمن 

نهائي دورة روما للما�شرتز العام املا�شي بعدما خ�شر الوىل يف ثمن نهائي دورة مونرتيال للما�شرتز عام 2017.
ب�شهولة  النهائي  بلغ ثمن  الذي  بزفرييف )23 عاما(  قا�شية  املا�شي، خ�شارة  العام  �شابوفالوف، و�شيف بطل وميبلدون  واأحلق 

كبرية. وتفوق الكندي الذي عانى المرين يف الأدوار الثلثة الأوىل من البطولة، بف�شل اأ�شلوب لعبه ال�شتعرا�شي حيث حقق 
املجموعة الوىل 6-3، وك�شب الثانية بعد �شوط فا�شل 6-7  �شابوفالوف  مبا�شرا. وح�شم  37 خطاأ  مع  رابحة  35 �شربة 

)7-5(، قبل اأن يفر�ص نف�شه يف الثالثة 3-6.
وقال "من اجليد دائما ح�شم املباريات يف ثلث جمموعات، لكن يجب اأن اأعرتف اأن هذه هي املباراة التي مل اأتوقع اأن اأنهيها 

يف ثلث جمموعات". وتخطى �شابوفالوف ال�شربي ل�شلو ديريي )51 عامليا( يف الدور الأول بعد اأربع جمموعات ا�شتغرقت 
3 �شاعات و23 دقيقة، ثم الكوري اجلنوبي �شونوو كوون )54 عامليا( يف الدور الثاين يف خم�ص جمموعات دامت 4 �شاعات و25 

دقيقة، قبل اأن يتغلب على الأمريكي رايلي اأوبلكا )29 عامليا( يف اأربع جمموعات ا�شتغرقت 3 �شاعات ودقيقتني، فيما ح�شم املواجهة امام 
زفرييف يف �شاعتني و21 دقيقة. واعترب زفرييف اأنه "ل ي�شتحق" اأن يكون الأول عامليا، وقال "جئت )اإىل اأ�شرتاليا( بهدف الفوز بالبطولة واأن 

اأ�شبح امل�شنف اأول عاملبا. لكن اإذا لعبت بهذا ال�شكل، فاأنا ل اأ�شتحق ذلك. الأمر بهذه الب�شاطة".
واأ�شاف "بعد مباراة من هذا القبيل، اأعتقد اأنه من اجلنون احلديث عن ريادة الت�شنيف العاملي. يجب اأن اأ�شتعيد م�شتواي اأوًل".

وتابع "اإنه خطئي ولي�ص خطاأ املدرب اأو فريقي اأو اأي �شخ�ص اآخر. ب�شفتي الثالث عامليا، يجب اأن اأحتمل م�شوؤولية الأ�شياء التي اأفعلها والأ�شياء التي 
ل اأفعلها. ما فعلته اليوم مل يكن جيًدا مبا يكفي لتخطي �شخ�ص مثل ديني�ص".

وبلغ الدور ذاته الفرن�شي غايل مونفي�ص بتغلبه على ال�شربي ميومري كيت�شمانوفيت�ص 7-5 و7-6 )7-4( و6-3، لي�شرب موعدا مع ال�شباين 
بابلو كارينيو ال�21 اأو الإيطايل ماتيو برييتيني ال�شابع.

ولدى ال�شيدات، اأوقفت الأ�شرتالية اآ�شلي بارتي امل�شنفة اأوىل عامليا مغامرة الأمريكية الواعدة اأماندا اأني�شيموفا عندما تغلبت عليها 6-4 و3-6 
وبلغت ربع النهائي. وكانت اأني�شيموفا )20 عاما( فجرت مفاجاأة مدوية اجلمعة بتجريدها اليابانية ناومي اأو�شاكا من اللقب عندما تغلبت عليها 
6-4 و3-6 و6-7 )5-10(. وتابعت بارتي بدايتها القوية لهذا العام بتحقيقها فوزها الثامن توالياً، امتداداً من دورة اأديليد التي توجت بلقبها 
ع�شية انطلق البطولة الأ�شرتالية التي بقي لقبها م�شتع�شياً حتى الآن على امل�شنفة اأوىل التي توجت بلقبي رولن غارو�ص عام 2019 ووميبلدون 

عام 2021 فيما تبقى اأف�شل نتيجة يف بطولة بلدها و�شولها اىل ن�شف النهائي عام 2020.
وهو الفوز الثاين لبارتي على اأني�شيموفا بعد بطولة رولن غارو�ص عام 2019 حني فازت الأ�شرتالية على مناف�شتها ال�شابة يف الدور ن�شف النهائي 

يف طريقها لإحراز لقبها الكبري الأّول قبل اأن تتبعه بثاٍن العام املا�شي يف وميبلدون.
وقالت بارتي "لديها اأ�شلوب لعب ا�شتثنائي ي�شعك حتت �شغط منذ البداية واأنا �شعيدة لأنني �شمدت هذا امل�شاء، وجنحت يف ك�شب التبادلت يف 

كثري من الأحيان وخا�شة يف النقاط املهمة". و�شربت بارتي موعدا يف الدور املقبل مع الأمريكية الأخرى جي�شيكا بيغول احلادية والع�شرين 
والتي تغلبت على اليونانية ماريا �شاكاري اخلام�شة 7-6 )-7�شفر( و6-3. وحجزت الت�شيكية باربورا كرايت�شيكوفا الرابعة واملتوجة بالن�شخة 

الأخرية من بطولة رولن غارو�ص الفرن�شية بطاقتها اىل ربع النهائي بتغلبها على البيلرو�شية فيكتوريا اأزارنكا الرابعة والع�شرين 2-6 
و2-6.

واأو�شحت كرايت�شيكوفا اأنها مل تكن تتوقع الفوز اأو بالأحرى هذا الفوز الكبري على امل�شنفة اأوىل عامليا �شابقا، وقالت "مل اأكن 
املر�شحة الأوفر حًظا، لذلك كنت اأحاول فقط ال�شتمتاع وتقدمي اأف�شل ما لدّي ... واأنا يف ربع النهائي!".

وتلتقي كرايت�شيكوفا مع المريكية مادي�شون كيز التي تغلبت على ال�شبانية باول بادو�شا الثامنة 6-3 و1-6.
ا". وقالت كيز "اإنه فوز رائع حًقا. لقد كان اإر�شايل جيًدا حًقا واأعتقد اأن ردي للإر�شالت كان جيًدا اأي�شً

•• اأبوظبي – رم�صان عطا

م��ن��اف�����ش��ات بطولة  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
املختلطة،  القتالية  للفنون  العامل 
حتت مظلة الحت��اد ال��دويل للعبة، 
الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�ص  برعاية 
وال����ت����ع����اون م����ع احت�������اد الإم���������ارات 
و�شركة    mma و  للجوجيت�شو 
ب���امل���ز ال��ري��ا���ش��ي��ة، مب�����ش��ارك��ة نحو 
 60 م��ن  وم��ق��ات��ل��ة  م��ق��ات��ل   521
اأرينا  جوجيت�شو  ���ش��ال��ة  يف  دول����ة، 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وت�شتمر  زاي���د  مب��دي��ن��ة 

حتى 29 من يناير اجلاري.  
الأب���رز  ال���دول  قائمة  وم��ن �شمن   
دولة  من  كل  البطولة  يف  امل�شاركة 
المارات التي ت�شارك ب� 4 مقاتلني 
املقاتلني  م�����ن  ع������دد  ج����ان����ب  اىل 
والآ�شيوية  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  م���ن 
ال�شمالية  والأمريكتني  والأروب��ي��ة 

واجلنوبية .  
ال�شاعة  عند  الغد  مناف�شات  وتبداأ 
الأدوار  ب�����ن�����زالت  ����ش���ب���اح���ا   11
لل�شغار    32 ال����  دور  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
اأقفا�ص   4 والكبار والتي تقام على 
ال�شاعة  ح��ت��ى  ال����ن����زالت  وت�����ش��ت��م��ر 

ال�شاد�شة م�شاء .  
البطولة  ق���رع���ة  اأم���������ص  واأق���ي���م���ت 
ميلينيوم  بفندق  ال��ك��ربى  بالقاعة 
الرو�شة يف اأبوظبي بح�شور الوفود 
امل�شاركة، و�شب ذلك اأعمال الت�شجيل 
ملعظم  البيانات،  ومراجعة  الر�شمي 
امل�����ش��ارك��ة، م��ت��ب��وع��ة �شرح  ال��ف��ئ��ات 
ق���وان���ني ال��ب��ط��ول��ة، حت���ت اإ����ش���راف 
التحكيم  وط���اق���م  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

املعتمد من الحتاد الدويل.  
ومن جانبه رحب حممد بن دملوك 
الظاهري ع�شو جمل�ص اإدارة احتاد 
الإم��ارات للجوجيت�شو رئي�ص جلنة 

ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة ب��امل�����ش��ارك��ني يف 
بطولة العامل، 

لريادتها  اأبوظبي  موا�شلة  م��وؤك��داً 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
مكانتها  وتر�شيخ  ال��ك��ربى  العاملية 
ت�شتقطب  رائ����دة  ك��وج��ه��ة  امل��ت��م��ي��زة 
ن��خ��ب��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وي��ت��ن��اف�����ص فيها 

اأف�شل ريا�شي العامل.  

تاأتي  البطولة  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأك���د 
����ش���م���ن اله����ت����م����ام ال���ك���ب���ري ال����ذي 
ال��ر���ش��ي��دة ودعمها  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
التنمية  مل�شرية  املتوا�شلة  ورعايتها 
اأكد حر�شهم على  الريا�شية.. كما 
لتقدمي  النجاح  ع��وام��ل  ك��ل  توفري 
خا�شة  م��ب��ه��رة  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ن�شخة 
فيها  تقام  التي  الأوىل  امل��رة  واأن��ه��ا 

البطولة يف الإمارات .  
ب�����دوره ق����ال ف�����وؤاد دروي�������ص املدير 

التنفيذي ل�شركة باملز الريا�شي  
اإح����دى ثمرات  ال��ب��ط��ول��ة مت��ث��ل  اإن 
دعم القيادة الر�شيدة ال�شخي لدعم 
وتنمية القطاع الريا�شي وانعكا�شه 
القت�شادية  ال��ن��ه�����ش��ة  يف  امل��ب��ا���ش��ر 

وال�شياحية واملجتمعية.  
كافة  اك����ت����م����ال  دروي���������������ص،  واأك����������د 
الرتتيبات لنطلق احلدث، وقال: 
واأث����ق م��ن ال��ن��ج��اح ال���ذي �شتحققه 

ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات يف 
ظل هذه امل�شاركة الكبرية والر�شيد 
ال����رثي ال����ذي مت��ت��ل��ك��ه اأب��وظ��ب��ي يف 
القتالية  الأل��ع��اب  ب��ط��ولت  تنظيم 
املختلطة )يو اف �شي( و )حماربي 

الإمارات(.  
اأول  ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة  وت�����ش��ه��د 
الفنون  يف  ل������لإم������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
يف  تكوينه  مت  املختلطة،  القتالية 
دي�����ش��م��رب امل��ا���ش��ي ب��ع��د اإق���ام���ة عدة 
مقاتل   50 مب�������ش���ارك���ة  جت�������ارب 
لتمثيل   15 اخ��ت��ي��ار  مت  وم��ق��ات��ل��ة 
املنتخب واأقيم مع�شكر اإعداد داخلي 
4 من  ي�����ش��ارك  ول��ظ��روف خمتلفة 
امل��ن��ت��خ��ب يف ال��ب��ط��ول��ة وه���م جمعة 
�شعيد   ، الذبابة  وزن  ال��ب��دور  ب�شري 
اأحمد  فهد  الري�شة،  وزن  احلو�شني 
عبداهلل  امل��ت��و���ش��ط،  وزن  ال��زع��اب��ي 

وليد ال�شام�شي وزن الديك.

منتخب االإمارات ي�سارك ب� 4 مقاتلني

بطولة �لعامل للفنون �لقتالية �ملختلطة تنطلق يف �أبوظبي �ليوم

�سابوفالوف يطيح بزفرييف 

ناد�ل وبارتي �إىل ربع نهائي بطولة �أ�شرت�ليا �ملفتوحة
�شنز يو��شل �نت�شار�ته 
وباك�ص �شحوته  بدوري 

»�أن بي �يه« 
-113 باي�شرز  اإنديانا  �شيفه  على  بتغلبه  انت�شاراته  �شنز  فينيك�ص  وا�شل 
على  ف��از  عندما  �شحوته  اللقب  حامل  باك�ص  ميلووكي  تابع  فيما   ،103
�شيفه �شاكرامنتو كينغز 133-127 ال�شبت يف دوري كرة ال�شلة الأمريكي 

للمحرتفني.
17071 متفرجا،  �شنرت" واأم��ام  "فوتربينت  الوىل على ملعب  املباراة  يف 
اإىل  الأخ��رية  الع�شر  والتا�شع يف مبارياته  تواليا  ال�شاد�ص  بفوزه  يدين �شنز 

جنمه ميكال بريدجز �شاحب 23 نقطة و�شت متابعات.
مباراة   45 يف  ال�36  الفوز  يف  بييومو  بي�شماك  الكونغويل  البديل  و�شاهم 
21 نقطة و13 متابعة ف�شل عن خم�ص  "دابل دابل" مع  ل�شنز بتحقيقه 

متريرات حا�شمة، يف اأف�شل غلة يف م�شريته الحرتافية.
 16 مع  نقطة   18 دابل" بت�شجيله  ب�"دابل  اأي�شا  ب��ول  كري�ص  النجم  وب��رز 
ف��ق��ط مع  11 نقطة  بت�شجيل  ب��وك��ر  دي��ف��ن  اك��ت��ف��ى  فيما  ح��ا���ش��م��ة،  مت��ري��رة 

�شبع متابعات.
25-24، قبل  الربع الول وك�شبه ب�شعوبة  باي�شرز ندية كبرية يف  وفر�ص 
اأن يفر�ص اأ�شحاب الأر�ص اأف�شليتهم يف الربعني الثاين والثالث )29-35 
اىل  ال�شيوف  قل�شه   ،)74-92( نقطة   18 بفارق  ليتقدموا  و20-33( 

ك�شبهم الربع الأخري 21-29. بعد  املباراة  نهاية  يف  نقاط   10
�شفوف  يف  امل�شجلني  اأف�شل  دوارت���ي  كري�ص  الكندي-الدومينيكاين  وك��ان 

اخلا�شر بر�شيد 17 نقطة وهي الغلة ذاتها للبديل لن�ص �شتيفن�شون.
وعزز فينيك�ص �شنز موقعه يف �شدارة الدوري واملنطقة الغربية )36 فوزا 
املبا�شر غولدن �شتايت ووري���رز )33 ف��وزا و13  اأم��ام م��ط��ارده  و9 ه��زائ��م( 
خ�شارة(، فيما مني اإنديانا باي�شرز بخ�شارته ال�30 مقابل 17 فوزا وبقي يف 

املركز الثالث ع�شر للمنطقة ال�شرقية.
متفرجا،   17341 فوروم" واأم��ام  "فيزرف  ملعب  على  الثانية  املباراة  ويف 
ياني�ص  اليوناين  العملق  اللقب �شحوته يف غياب جنمه  باك�ص حامل  تابع 
اأنتيتوكومنبو وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على �شيفه �شاكرامنتو 

كينغز 127-133.
وناب الثنائي كري�ص ميدلتون وجرو هوليداي عن اأنتيتوكومنبو الذي ف�شل 
املدرب اإراحته ب�شبب معاناته من اآلم يف الركبة، حيث �شجل الول 34 نقطة 
مع  نقكة   26 الثاين  واأ���ش��اف  حا�شمة،  مت��ري��رات  وخم�ص  متابعات  �شت  مع 

خم�ص متابعات واأربع متريرات حا�شمة.
واأ�شاف البديل دونتي ديفيت�شنزو 20 نقطة، وجورج هيل 17 نقطة.

يف املقابل، برز الثلثي هاري�شون بارنز وترييز هاليبورتون وترين�ص ديفي�ص 
يف �شفوف اخلا�شر مع 29 نقطة للول، و24 نقطة و12 متريرة حا�شمة 

للثاين، و22 نقطة و�شبع متابعات للثالث.
و�شرب ال�شيوف بقوة يف الربع الأول واأنهوه يف �شاحلهم بفارق ثماين نقاط 
)35-27(، لكن رد اأ�شحاب الأر�ص كان قا�شيا يف الثاين وبفارق 16 نقطة 
-62( الأول  ال�شوط  نهاية  يف  نقاط  ثماين  بفارق  ليتقدموا   ،)19-35(

.)54
الثالث  انتهى  حيث  الأخريين،  الربعني  يف  الفريقني  بني  املناف�شة  وا�شتدت 
بالتعادل 32-32، والأخري ل�شالح ال�شيوف بفارق �شلة )41-39(، مل تكن 

كافية لتفادي اخل�شارة الثالثة تواليا وال�30 يف 48 مباراة هذا املو�شم.
بر�شيد  ال�شرقية  املنطقة  يف  الرابع  املركز  يف  موقعه  باك�ص  ميلووكي  وع��زز 
يف 49 مباراة اأمام كليفلند كافاليريز الذي ا�شتعاد توازنه عقب  فوزا   30
اخل�شارة امام �شيكاغو بولز، بتغلبه على �شيفه اأوكلهوما �شيتي ثاندر 94-

.87
ويعود الف�شل يف الفوز ال�28 يف 47 مباراة لكليفلند كافالييز اىل داريو�ص 
غارلند �شاحب "دابل دابل" مع 23 نقطة و11 متريرة حا�شمة، فيما مل 
ينفع اأوكلهوما تاألق لعبه الكندي �شاي جيلجيو�ص-األك�شندر �شاحب 29 
نقطة وت�شع متابعات لتفادي اخلام�شة تواليا وال�32 يف 46 مباراة حتى الآن 

هذا املو�شم.
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جمتمع االمارات

فندق ق�شر �لإمار�ت يقدم باقة �إك�شبو2020 �ملميزة 
 اأعلن ق�شر الإمارات، وجهة الإقامة الفاخرة الأكرث متيًزا يف العا�شمة الإماراتية 
عن باقة اإك�شبو 2020 املميزة والتي تتيح لل�شيوف احل�شول على جتربة اإقامة 
زاخرة بالفخامة والرتف تتخللها زيارة ل تن�شى اإىل املعر�ص الأ�شخم على م�شتوى 
يف  ل�شخ�شني  جمانية  يومية  اإفطار  وجبة  املميزة  الباقة  هذه  وتت�شمن  العامل.  
من  جمانية  تو�شيل  وخدمة  اجلناح،  اأو  الغرفة  داخ��ل  اأو  الفندق  مطاعم  اإح��دى 
واإىل معر�ص اإك�شبو 2020، اإمكانية الدخول ال�شريع للبوابة والأجنحة، وخدمة 
الإر�شاد احل�شرية التي ميكن لل�شيوف ال�شتفادة منها اأثناء جتولهم يف املعر�ص، 
بكبار  اخلا�شة  ال�شتقبال  خ��دم��ات  واح���دة،  مل��رة  لوجن  لإك�شبو  ال��دخ��ول  اإمكانية 

ال�شخ�شيات .

حتت �شعار  معاً نحو خميمات اآمنة  اأطلقت 
ال�شتوية  احل��م��ل��ة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة 
التوعوية  �شتاء الظفرة اآمن و�شعيد  تزامنا 

. مع دخول ف�شل ال�شتاء لعام 2022 
وي��رك��ز ب��رن��ام��ج ح��م��ل��ة ���ش��ت��اء ال��ظ��ف��رة اآمن 
ت�شمل  رئي�شية  حم���اور  ث��لث��ة  على  و�شعيد 
العام،  املظهر  البيئة، ونظافة  املحافظة على 
واملحافظة على ال�شحة وال�شلمة وال�شكينة 
ومناطق  ال���ت���خ���ي���ي���م  م���ن���اط���ق  يف  ال����ع����ام����ة 
ال��ربن��ام��ج اىل حتفيز  امل��ت��ن��زه��ات. وي��ه��دف 
وال�شحة  العام  املظهر  على  الفعالة  الرقابة 
ومعاجلة  النقل  وو���ش��ائ��ل  وامل��واق��ف  ال��ع��ام��ة 
يف  وامل�شاهمة  م�شتدامة،  ب��ط��رق  امل�����ش��وه��ات 

ن�شر التوعية بني اأفراد املجتمع.
توعوية  وزي���ارات  اأن�شطة  احلملة  وتت�شمن 
ومواقع  ال�شتوية  التخييم  ملناطق  ميدانية 
اخلارجية  امل��ن��اط��ق  يف  امل��ت��ن��زه��ني  جت��م��ع��ات 
وامل���ف���ت���وح���ة م���ث���ل ال�������ش���واط���ئ واحل����دائ����ق 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�شركاء  ال��ع��ام��ة وامل��ت��ن��زه��ات 
تعميم  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
قنوات  عرب  الإلكرتونية  التوعوية  الن�شرات 
التوا�شل الجتماعي لبلدية منطقة الظفرة، 

وت�شتمر احلملة حتى �شهر مار�ص 2022. 
توجهات  مع  متا�شياً  احلملة  اإط��لق  وي��اأت��ي 
بلدية منطقة الظفرة الرامية اىل ا�شتدامة 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا وع���ل���ى امل������وارد 
ت��ك��ث��ي��ف احلملت  خ�����لل  م����ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
مو�شم  يف  ال�شحيحة  البيئية  ب��امل��م��ار���ش��ات 
ال�شتوية من  املخيمات  اإقامة  وزي��ادة  ال�شتاء 

قبل اأفراد املجتمع.

�سمن فعاليات مهرجان حديقة اآثار هيلي

فريق كرو�شفت �لعني ينظم ح�ش�شا ريا�شية مميزة للجمهور
يف ظل اأجواء عائلية مميزة و�شمن اللتزام الكامل بالإجراءات والتدابري الحرتازية ال�شحية، نظم فريق نادي كرو�شفت العني جتمعا ريا�شيا على هام�ص مهرجان حديقة اآثار هيلي والذي نظم 
للفرتة من اخلام�ص وحتى الثامن ع�شر اجلاري، بالتعاون مع بلدية مدينة العني، حيث يهدف املنظمون لهذا التجمع الريا�شي املفتوح اإىل ن�شر ثقافة الريا�شة وتعزيز ممار�شتها لدى خمتلف 
فئات املجتمع يف مدينة العني.  وقالت األء هنورة مديرة نادي كرو�شفت العني، اأن هذه التجربة الريا�شية التي ت�شتمر طوال اأيام مهرجان حديقة اآثار هيلي، ن�شعى من خللها اإىل تعريف اجلمهور 
مبختلف الأعمار باهمية الريا�شة يف حياة الفرد وتاأثريها املهم يف �شحة الأبدان ومردودها الإيجابي على املجتمع، م�شيفة اأن الفعاليات الريا�شية �شهدت اإقبال مميزا من اجلميع كبارا و�شغارا 
حيث حر�شنا على تنويع التمارين الريا�شية لتنا�شب خمتلف الأعمار والهوايات حيث �شملت احل�ش�ص الريا�شية املجانية ريا�شة الكرو�شفت، والدراجات الهوائية، واجلري، وغريها حيث وفرنا 

الكثري من الأجهزة الريا�شية احلديثة م�شتغلني الأجواء ال�شتوية الرائعة التي تعي�شها البلد يف هذا الوقت من ال�شنة، وان�شجاما مع مبادرة اأجمل �شتاء يف العامل. 
بدوره قال اأرجونا لي�شردا موؤ�ش�ص ومالك كرو�شف العني، اأنها لي�شت املرة الأوىل لفريقنا باأن يقوم بتنظيم الفعاليات الريا�شية يف الهواء الطلق حيث نظمنا �شابقا ح�ش�شا ريا�شية يف جبل حفيت، 
واملبزرة اخل�شراء، اإ�شافة اإىل ح�ش�ص ريا�شية يف �شحراء مدينة العني فوق كثبانها الرملية الرائعة، ومل�شنا جتاوبا ملحوظا من اللعبني، فجائت الفكرة باأن نو�شع هذه احل�ش�ص وتكون م�شتمرة 
ويومية �شمن فعاليات مهرجان حديقة اآثار هيلي. وقدم لي�شردا �شكره اإىل بلدية مدينة العني على اإتاحتهم هذه الفر�شة املميزة لن�شر ثقافة الريا�شة وتقدميها لأفراد املجتمع بطريقة جميلة 
وحمببة لن�شاهم جميعا يف دعم اجلهود التي تبذل لتحويل مدينة العني اجلميلة اإىل مدينة ريا�شية بامتياز.  واأبدى �شامل الربيكي اأحد اأع�شاء فريق كرو�شفت العني، اإعجابه مبهرجان حديقة 
اآثار هيلي وبالأخ�ص الفعاليات الريا�شية امل�شاحبة، مو�شحا اأنه حر�ص على ح�شور احل�ش�ص الريا�شية اليومية م�شطحبا معه اأولده لي�شاركوا يف الفعاليات املختلفة ولتكون جتربة مميزة لهم 

�شت�شاعدهم كثريا على ممار�شة الريا�شة بال�شكل ال�شحيح . 

�جتمعي مع �ل�شديقات لا�شتمتاع باأروع 
 �لليايل �ل�شلطانية  يف �شري�تون مول �لإمار�ت

ب��اأروع الأوق��ات يف منت�شف الأ�شبوع مع  ا�شتمتعي  ال�شيدات!  ب�شرى لكافة 
ال�شديقات املُقّربات، حيث ي�شت�شيف مطعم  بي�ص للمطبخ الرتكي  اأجمل 

�شة ح�شرياً لل�شيدات كل يوم ثلثاء. الليايل ال�شلطانية املُخ�شّ
ومن خلل �شعٍر ُمغٍر ، �شتحظى كافة ال�شيدات وال�شاّبات بتدليٍل ل ُيقاوم 
ليلة  لق�شاء  ال��غ��ازي��ة  امل�����ش��روب��ات  م��ع  طبقني  تت�شّمن  قائمة  خ��لل  م��ن 
من  كاأ�شني  يت�شّمن  عر�ص  من  ال�شتفادة  لل�شيدات  ميكن  كما  ُتن�شى.  ل 

امل�شروبات املُمّيزة جنباً اإىل جنب مع اأطباق القائمة املُحّددة.

ملعب يا�ص لينك�ص �أبوظبي ي�شهد زيارة 
مفاجئة ل�شخ�شيتي باغز باين ود�يف د�ك 

باين   باغز  املحبوبتني   ال�شخ�شيتني  اأبوظبي  لينك�ص  يا�ص  ا�شتقبل ملعب 
اأبوظبي، يف زي��ارة مفاجئة للم�شاركة  ب��راذرز  و دايف داك  من عامل وارن��ر 
يف جل�شة لتعلم اجلولف على يد جمموعة من اأبرز اللعبني املحرتفني، 
 2022 للجولف  �شي  ب��ي  اإ���ص  اإت�����ص  اأبوظبي  ان��ط��لق بطولة  وذل��ك قبل 
موريكاوا  وكولني  ماكلروي  روري  مثل  النجوم،  اأه��م  من  نخبٍة  مب�شاركة 

وفكتور هوفلند.
واأبدى باغز باين مهارة مثرية للإعجاب يف اجلولف، بينما كان دايف داك 
متحم�شاً للغاية للتغلب على خ�شمه يف ملعب يا�ص لينك�ص اأبوظبي الفريد 
اأبوظبي،  ب���راذرز  وارن��ر  ع��امل  وال��واق��ع على م�شافة قريبة من  نوعه،  من 

الوجهة العاملية الرائدة للرتفيه وال�شتجمام يف اأبوظبي.
امل�شمار  �شمن  اجل��ول��ف  �شربات  على  ال��ت��دّرب  بفر�شة  ال��زائ��ران  وحظي 
التدريبي، كما ح�شل على تدريب �شخ�شي من امل�شنف الثامن عاملياً فكتور 
هوفلند، بالإ�شافة اإىل العديد من الن�شائح الهامة التي قدمها اللعبون 

املحرتفون كولني مونتغمري وجاريك هيجو وجا�شنت هاردجن. 
املجنح  ال�شقر  كاأ�ص  اإلقاء نظرة عن قرب على  ال�شيفان فر�شة  ُمنح  كما 
اإ�ص بي �شي  اإت�ص  اأبوظبي  الفريد من نوعه، وال��ذي مُينح للفائز ببطولة 

للجولف .

�فتتاح  مركز غروب �شكوير  يف مردف
 �شهدت منطقة مردف ال�شكنية يف دبي 
الذي  �شكوير   اإط���لق  مركز غ��روب 
ي�شم جمموعة متنّوعة من التجارب 
اليومية  احلياة  متطلبات  تلبي  التي 
لهم  وت���وف���ر  امل��ن��ط��ق��ة  وزوار  ل�����ش��ك��ان 
العلمات  وت�شمل  خيارات متعددة.   
غروب  م��رك��ز  يف   العاملة  ال��ت��ج��اري��ة 
�شكوير  دانات اإك�شربي�ص، وهو متجر 
للخدمات وال�شروريات املنزلية حيث 
املنتجات  من  وا�شعة  جمموعة  يقدم 
للبيئة  وال�����ش��دي��ق��ة  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة 
بالإ�شافة  الأذواق  ك���اف���ة  لإر�����ش����اء 
املجاين  ال��ت��و���ش��ي��ل  خ���دم���ة  ل��ت��وف��ري 
خمبز  وه��و  بيكري،  ووودن  للمنازل. 
ل���ب���ن���اين م��ت��خ�����ش�����ص يف امل���خ���ب���وزات 
واملعجنات  اخل���ب���ز  م���ث���ل  ال���ط���ازج���ة 
وامل��ن��اق��ي�����ص، و���ش��ال��ون اإت�����ص دي كت 
متخ�ش�ص  ���ش��ال��ون  وه����و  ل���ل���رج���ال، 
ب����خ����دم����ات م���ت���ك���ام���ل���ة واح����رتاف����ي����ة 
جلميع الرجال حيث ي�شم ال�شالون 
جمموعة من اأف�شل م�شففي ال�شعر 
للإلكرتونيات  لي���ف  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،

الذي �شيتم افتتاحه قريباً.

 ذي بوينت  ت�شّع باأنو�ر �لألعاب �لنارية 
وتزخر بالعرو�ص �لرتفيهية يف مو�شم �ل�شتاء

 تزخر  ذي بوينت ، الواجهة البحرية للت�شوق والرتفيه ال�شهرية يف  نخلة جمريا ، 
مبجموعة غنية من الفعاليات والأن�شطة املذهلة خلل فرتة اإقامة  مهرجان دبي 
للت�شوق ، وذلك بالتزامن مع احلملة التي اأطلقتها دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال��ع��امل.    �شوف ي�شتمتع زوار  ذي بوينت  مب�شهدية  اأجمل �شتاء يف  حتت عنوان  
الألعاب النارية التي ُتطلق يومياً وبعرو�ص النافورة والأن�شطة احلّية وهم منغم�شون 

يف جتربة تناول طعام ممتعة يف عدد ل ُيح�شى من املطاعم حتى 30 يناير.

بلدية منطقة �لظفرة تطلق �حلملة �ل�شتوية �لتوعوية  »�شتاء �لظفرة �آمن و�شعيد« 

طهاة وموؤثرون مقيمون يف دبي ي�شاركون يف م�شل�شل وثائقي على موقع يوتيوب 

�لر�بطة �لثقافية �لفرن�شية يف �أبوظبي 
ت�شت�شيف  معر�شا فنيا جديد� با�شم خطوط مقد�شة

للفنان  مقد�شة   خطوط  بعنوان   جديدا  فنيا  معر�شا  اأم�ص  باأبوظبي  الفرن�شية  الثقافية  الرابطة  افتتحت   
م�شك. بح�شور عدد من امل�شوؤولني الفرن�شيني واأع�شاء الرابطة وحمبي الفن الت�شكيلي . من خلل معر�ص  
احلجم  كبرية  منحوتات  م�شك  الفنان  يعر�ص   2022 مار�ص   10 لغاية  ي�شتمر  وال��ذي   ، مقد�شة  خطوط 
م�شنوعة من الرخام الأبي�ص، وهي التي ا�شتهر من خللها؛ وهو يف الأ�شا�ص ينجز منحوتات هند�شية ب�شيطة. 
كان  فقد  به،  اخلا�شة  النحت  قطع  عك�ص  على  جدارية.  واأعمال  تركيبات  لوحات،  منحوتات،  معر�شه  ي�شمل 
يجمع بني الزخارف الفنية الإ�شلمية والت�شميمات املعا�شرة التي تعود ملائة عام. تاأثرت هذه الأعمال ب�شكل 
كبري بت�شميم ال�شبكات والإ�شاءات يف بلدان اآ�شيا الو�شطى وال�شرق الأو�شط يف القرنني الثاين ع�شر و اخلام�ص 
اأعماله.  ع�شر. تعلم الفنان م�شك فن امل�شغرات، الإ�شاءات والأ�شكال الهند�شية التي ميكن روؤيتها من خلل 
وقد ا�شتعمل يف منحوتاته اأحجارا حملية اكت�شفها يف جبال راأ�ص اخليمة.  ي�شتغل م�شك يف ا�شتوديوهاته يف 

فريجينيا بالوليات املتحدة الأمريكية وراأ�ص اخليمة بالإمارات العربية املتحدة.

م����دون����ني ال����ط����ع����ام وامل����وؤث����ري����ن 
مفتوم  ونيكول  ب��ران��دت  كورتني 
تنري  ويا�شمني  بوغو�ص  و�شاندرا 

وجني �شاهي، 
للطهاة  ال��ف��ر���ش��ة  اأت��ي��ح��ت  وق����د 
واملوؤثرين املقيمني يف دبي كجزء 
مل�شاهدة  الوثائقي  امل�شل�شل  م��ن 
�شنع  عملية  يف  احل��ل��ب  م��رح��ل��ة 

وهيئة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  اخل����دم����ات 
والتلفزيون،  ل���لإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة 

و�شركة بيئة.
موظفي  احل���م���ل���ة  وا����ش���ت���ه���دف���ت 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
ب���ج���م���ي���ع ف�����روع�����ه�����ا، وم���وظ���ف���ي 
واخلا�شة،  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
من�شة  متطوعي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

نفو�ص  يف  البيئية  الثقافة  تر�شيخ 
اأب��ن��اء ال��وط��ن  وق��ال��ت ���ش��ع��ادة هنا 
�شيف ال�شويدي، رئي�ص هيئة البيئة 
بال�شارقة:  الطبيعية  واملحميات 
ن���وا����ش���ل ح����م����لت ال��ت�����ش��ج��ري يف 
حم��م��ي��ة امل���ن���ت���رث، ب���ال���ت���ع���اون مع 
وفقاً  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني،  �شركائنا 
الهيئة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لأج����ن����دة 

اخلدمات  لدائرة  التابعة  التطوع 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وق���د ق��ام��ت الفرق 
وال�شدر،  ال��غ��اف  ���ش��ت��لت  ب���زراع���ة 
حيث مت تخ�شي�ص مكان للزراعة، 
لكل جهة م�شاركة، وذل��ك يف جزء 
املنترث،  حم��م��ي��ة  م���ن  خم�����ش�����ص 
مت  حيث  م�شارك   250 مب�شاركة 

زراعة 200 �شتلة.

وتوجيهات  روؤي�������ة  م����ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�ص 
و�شرورة  اأه��م��ي��ة  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
ال��ب��ي��ئ��ة واحل����ف����اظ علها  ح��م��اي��ة 
و�شون التنوع احليوي وال�شتدامة 

البيئية والتوعية املجتمعية.

الزبدة عندما زاروا مزرعة األبان 
مات�شيكول  ب��ل��دة  يف  خم�����ش�����ش��ة 
غ���رب ف��رن�����ش��ا، ح��ي��ث ي��ت��م تنفيذ 
لتجنب  للنظافة  �شارمة  ل��وائ��ح 
ال���ت���ل���وث ال���ب���ك���ت���ريي ك���ج���زء من 
ع��م��ل��ي��ة احل���ل���ب، ك��م��ا ي��ت��م و�شع 
للأبقار  اخل��م�����ص جن���وم  ���ش��روط 

للح�شول على حليب لذيذ.

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
�شباح   ب���ال�������ش���ارق���ة  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
اخل��م��ي�����ص امل��ا���ش��ي، م���ب���ادرة حملة 
ت���������ش����ج����ري حم����م����ي����ة امل�����ن�����ت�����رث 2  
مبنطقة البطائح، وذلك بالتعاون 
واملجل�ص  ال���ب���ط���ائ���ح،  ب��ل��دي��ة  م���ع 
والقيادة  البطائح،  ملنطقة  البلدي 
ودائرة  ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة 

وموؤثرين  ط���ه���اة  ���ش��ت��ة  ي�����ش��ارك 
م�شل�شل  يف  دب������ي  يف  م��ق��ي��م��ني 
اأجزاء  اأرب��ع��ة  من  ق�شري  وثائقي 
ح���ول ال���زب���دة ال��ف��رن�����ش��ي��ة، حيث 
يف  امل��زرع��ة  م��ن  رحلتها  يتابعون 
غرب فرن�شا اإىل مائدة الطعام يف 

ثلث مدن.
 ���ش��ي��ج��ذب ال���ط���ه���اة وامل�����وؤث�����رون 
اإليهم  الأن��ظ��ار  دب��ي  يف  املقيمون 
ال�شهري  ي���وت���ي���وب  م���وق���ع  ع���ل���ى 
اأنتجها  عندما يظهرون يف حملة 
جمل�ص منتجات الألبان الفرن�شي 
والحتاد الأوروبي لإبراز ال�شفات 
للزبدة   100% ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
النكهة  الفرن�شية ومزايا حت�شني 
اأي طبق  اإىل  التي جتلبها الزبدة 

يتم حت�شريه با�شتخدامها.
ي�شاركون  الذين  اأول��ئ��ك  بني  من 
يف م�شل�شل رحلة الزبدة الوثائقي 
داليا  وامل��وؤث��رة  ال�شيف  م��ن:  ك��ًل 
دغ��م�����ص ���ش��وب��را ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 

هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية تطلق مبادرة ت�شجري جديدة يف حممية �ملنترث 2



طفل ياأكل مفرو�شات منزله
ياأكل  ن���ادر يجعله  ا���ش��ط��راب  م��ن  ب��ري��ط��اين �شغري  ي��ع��اين طفل 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن امل����واد غ��ري ال�����ش��احل��ة ل��لأك��ل، م��ث��ل الورق 

والكتب واحلفاظات والأثاث.
اأع��وام، تناول املواد  اأربعة  ويحاول ويليام باكلي، البالغ من العمر 

غري الغذائية منذ اأن كان يف الثانية من عمره.
وقد �شاركت اأمه ماري باكلي من هال، �شرق يورك�شاير، ال�شعوبات 

التي تواجهها يف التعامل مع ا�شطراب الأكل لدى ابنها ويليام.
اللينة والكتب من  الأل��ع��اب  اإزال���ة  ع��اًم��ا،   32 ويتعني على م��اري، 
غرفته وتبذل ق�شارى جهدها لإلهائه عن رغبته يف تناول الطعام 

اأثناء النهار.
اإىل  ينجذب  اإن حالته جتعله  ويليام،  امل�شرف على  الطبيب  وقال 
اأ�شياء ل حتتوي على قيمة غذائية، وهذا ما ي�شكل خطراً  تناول 

�شحياً عليه، اإذا مل تتم مراقبته ب�شكل جيد.
وجتد والدة الطفل، �شعوبات بالغة يف ال�شيطرة على حالة ابنها 
تناول  اإىل  ويعمد  نائمة،  وهي  الليل  ي�شتيقظ يف  عندما  وخا�شة 
اأنه  من  اأي�شاً  الأم  وا�شتكت  طريقه.  يف  يجده  �شيء  اأي  اأو  ال��ورق 
طفلها، يف�شد اأثاث املنزل، اإذ اأنه عمد موؤخراً اإىل ق�شم جزء من 

غطاء الأريكة، مما ا�شتوجب تغيريه.
اللينة  والأل��ع��اب  ال�شجاد  األ��ي��اف  ويليام  يتناول  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة 

وغطاء املطر على عربته واأي �شكل من اأ�شكال الزغب اأو ال�شعر.

مفاجاأة مرعبة د�خل �لربوكلي
تفاجاأت �شيدة اأ�شرتالية ب�"مفاجاأة غري �شارة" بعد �شرائها كي�شا 

من الربوكلي كانت تخطط لطهيه.
اإنها  قولها  ميت�شل،  ك��ل��وي  ع��ن  اأ���ش��رتال��ي��ة  اإع���لم  و�شائل  ونقلت 
"�شدمت" ملا راأت عقربا خمتبئا يف عبوة الربوكلي التي ا�شرتتها 

من اأحد املتاجر يف ولية نيو �شاوث ويلز.
حمتويات  ت��ف��رغ  وه��ي  العقرب  اكت�شفت  اأن��ه��ا  ميت�شل  واأو���ش��ح��ت 
�شادما  منظره  "كان  واأ�شافت:  للطهي.  قدر  يف  الربوكلي  كي�ص 
الذي  زوج��ي  انتباه  للفت  لل�شراخ  دفعني  ال��ذي  الأم���ر  ومرعبا، 
�شارع للإم�شاك باملخلوق املخيف ذو الثمانية اأرجل"، ح�شبما نقلت 

وكالة "يونايتد بر�ص اإنرتنا�شونال" للأنباء.
ورّد املتجر الذي ا�شرتت منه ميت�شل الربوكلي على املن�شور الذي 
�شاركته على �شفحتها يف "في�شبوك"، بالقول: "مثل هذه احلوادث 
لي�شت �شائعة. ن�شجع عملءنا على لفت انتباهنا ملثل هذه احلالت 

كي نتمكن من مراجعتها واكت�شاف اأ�شباب حدوثها".

قتل رحيم للقرود �لهاربة من �ملخترب
تنقلها  التي كانت  ال�شاحنة  ق��رود هاربة حتطمت  عرث على ثلثة 
اإىل خمترب يف ولية بن�شلفانيا بعد تعر�شها حلادث مروري، وقتلت 

قتل رحيما.
الرئي�شيات  ه��ذه  من  مئة  تقل  كانت  التي  املركبة  ا�شطدمت  فقد 
ب�شاحنة تفريغ قرب دانفيل بولية بن�شلفانيا بعد ظهر اجلمعة يف 
طريقها اإىل خمترب يف فلوريدا. وقالت ال�شرطة على تويرت اإن اأربعة 
قرود "فرت من مكان احلادث اإىل اجلوار". وم�شاء ال�شبت، اأو�شحت 
ال�شرطة اأنه مت العثور على كل القردة. واأفاد املوقع الإخباري املحلي 
الأمرا�ص  ملكافحة  الأمريكية  املراكز  عن  بي" نقل  اي  ان  "دبليو 

والوقاية منها اأن احليوانات الهاربة قتلت قتل رحيما.
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خطاأ يحرمها من �لعمل بعد 60 طلب توظيف
اكت�شفت امراأة بريطانية ال�شبب الذي منعها من احل�شول على وظيفة على الرغم من تقدمها بع�شرات طلبات 

التوظيف.
و�شاركت اآ�شلي كينان خطاأها امل�شحك على ح�شابها على تويرت، حيث قالت اإنها عندما كانت مراهقة كانت حتاول 
اإر�شال �شريتها الذاتية مع العديد من طلبات التوظيف عرب الإنرتنت، لكنها اأدركت لحًقا اأنها كانت حتمل بيانات 

عن طريق اخلطاأ بيانات من متتبع الدورة ال�شهرية بدًل من ال�شرية الذاتية.
وكتبت مدير احل�شابات البالغة من العمر 23 عاًما من دبلن، اأيرلندا "لن اأن�شى اأبًدا التقدم للوظائف عندما كان 
عمري 17 عاًما ومل يتو�شل معي اأحد على الإطلق، لأكت�شف فيما بعد اأنني اأرفقت مع حوايل 60 طلًبا للتوظيف 

بيانات تعقب الدورة ال�شهرية اخلا�شة بي ولي�ص �شريتي الذاتية.
و�شرعان ما انت�شر من�شور اآ�شلي كالنار يف اله�شيم وح�شل على اأكرث من 49000 اإعجاب - مع مئات التعليقات من 
م�شتخدمي تويرت، وكتب اأحد امل�شتخدمني "�شكًرا على هذه الدعابة لهذا اليوم. لقد جعلتني اأ�شحك ب�شوت عاٍل. 

اأمتنى اأن تكوين قد ح�شلِت على وظيفة رائعة بعد ذلك".
ا انتباه م�شوؤويل التوظيف، الذين اأكدوا اأن العديد من الأ�شخا�ص ير�شلون املرفقات اخلطاأ  ولفتت التغريدة اأي�شً
املرفقات اخلا�شة  التحقق من  اأوؤك��د على �شرورة  "ب�شفتي م�شوؤول توظيف،  امل�شوؤولني  اأحد  وقال  الوقت،  طوال 

بك.
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�شابة ت�شاب بكورونا �أربع مر�ت
�شوى  ال�شخ�ص  ي�شيب  ل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ب��اأن  ال�شائد  للعتقاد  خلفا 
مرة واحدة، فقد تعر�شت �شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما، لأربع 

اإ�شابات كوفيد19- منذ �شبتمرب 2020.
قبل  اجلديد  العام  مطلع  والتون  ميا  اآر" اأجرته  �شي  "بي  اختبار  واأثبت 
�شفرها اإىل لو�ص اأجنلو�ص، اإ�شابتها بفريو�ص كورونا، لتكون بذلك الإ�شابة 
الرابعة لها. ونقلت �شحيفة "ذا غارديان" عن والتون قولها اإنها تفاجاأت 
عندما كانت نتيجة فح�شها اإيجابية، اإذ كانت تعتقد اأن اإ�شابتها لأول مرة 
بكوفيد19-، �شي�شّكل لديها مناعة حتول دون تعر�شها للمر�ص مرة اأخرى. 
اأ�شيبت بكورونا رغم حر�شها على ارت��داء الكمامة يف  اأنها  واأك��دت والتون 
مكان العمل، وحر�شها على تطبيق الإج��راءات الحرتازية مثل التباعد. 
بكورونا،  الأرب��ع  اإ�شاباتها  بها خلل  �شعرت  التي  بالأعرا�ص  يتعلق  وفيما 
قالت والتون: "اأح�ش�شت بالتعب والإعياء و�شيلن الأنف، لكني كنت اأظن 
يف كل مرة اأن الأمر جمرد ح�شا�شية اأعاين منها اأ�شل". واأ�شافت: "الغريب 
يف الأمر اأين جتنبت الت�شال بوالدي اللذين اأ�شيبا باملر�ص، واتبعت كافة 
الإجراءات الوقائية، لكن ذلك مل مينع اإ�شابتي بكورونا". ولفتت والتون 
حيث  �شابقاتها،  عن  خمتلفة  كانت  بكوفيد19-  الأخ��رية  اإ�شابتها  اأن  اإىل 

كانت اأعرا�شها قريبة جدا من تلك اخلا�شة بالإنفلونزا.

�أ�شحاب ول �أعز.. ملاذ� �أثار كل هذ� �جلدل منذ �شاعاته �لأوىل؟
التوا�شل الجتماعي  وا�شعا على مواقع  اأعز جدل  اأ�شحاب ول  اأث��ار فيلم 
فور طرحه على من�شة "نتفلك�ص"، كما واجه اأبطال العمل انتقادات كبرية 

وعلى راأ�شهم الفنانة امل�شرية مني زكي.
مو�شوع  اأي  يناق�ص  الفن  اأن  ي��رى  للفيلم  موؤيد  بني  ما  الآراء  وانق�شمت 
مهما كانت جراأته، ومعار�ص يعتقد اأن الفيلم حمتواه جريء وغري منا�شب 
للثقافة العربية. وفيلم "اأ�شحاب ول اأعز" هو الن�شخة العربية من الفيلم 
الإيطايل ال�شهري Perfect Strangers، الذي حقق رقما قيا�شيا يف عدد 
هذه  لت�شبح  ن�شخة،   18 باإجمايل  العامل  حول  قدمت  التي  الن�شخ  م��رات 
الن�شخة رقم 19، وهو من بطولة منى زكي واإياد ن�شار وعادل كرم ونادين 

لبكي وداميوند عبود وجورج خباز، ومن اإخراج و�شام �شمرية.
وتدور اأحداث الفيلم حول جمموعة من 7 اأ�شدقاء يجتمعون على الع�شاء 
ويقررون اأن يلعبوا لعبة، حيث ي�شع كل منهم هاتفه على الطاولة على اأن 

تكون الر�شائل اأو املكاملات التي ي�شتقبلها على مراأى وم�شمع من اجلميع.
و�شرعان ما تتحول اللعبة التي كانت يف البداية ممتعة و�شيقة، اإىل ك�شف 
وابل من الف�شائح التي مل يكن يعرف عنها اأحد، مبن فيهم الأزواج واأقرب 
النتقادات  اأن  ال�شناوي  ط��ارق  امل�شري  الفني  الناقد  وي��رى  الأ���ش��دق��اء. 
"�شرورة  على  م�����ش��ددا  وال�شخرية"،  لل�شحك  "مثرية  للفيلم  امل��وج��ه��ة 

التوقف عن مطالبة الفنان بتمثيل نف�شه فقط".

�إرمي�ص تقا�شي 
فنانًا ن�شخ حقائبها

الفرن�شية  اإرمي�ص  جمموعة  بداأت 
اإجراءات  الفاخرة  ال�شلع  ل�شناعة 
ق���ان���ون���ي���ة ����ش���د ف����ن����ان اأم���ري���ك���ي 
افرتا�شية  ن�������ش���خ���اً  ل��ت�����ش��م��ي��م��ه 
"بريكني"  م�شتوحاة من حقائبها 

ال�شهرية.
اأعماًل  روث�شيلد  ماي�شن  ويبتكر 
بتكنولوجيا  يبيعها  رقمية  فّنية 
لل�شتبدال،  القابلة  غري  الرموز 
والتي   ،"NFT" بال�  ُيعرف  ما  اأو 
من  الكرتونياً  بها  ال��ت��داول  ميكن 

دون تزوير ملكيتها.
ال�شلع  ال�����رم�����وز  ه������ذه  وح�����ّول�����ت 
ال���رق���م���ي���ة ب���������دءاً م�����ن ال���ر����ش���وم 
رموز  اإىل  و����ش���وًل  ال��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة 
�شلع  اإىل  "ميم" الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��� 

افرتا�شية لهواة اجلمع.
واأطلق روث�شيلد على اأعمال ت�شور 
من  امل�شنوعة  "بريكني"  حقائب 
الفرو ا�شم "ميتا بريكينز" وباعها 
خم�ش�شة  الكرتونية  مواقع  عرب 
واّتهمت   ."NFT"�ال رم��وز  لبيع 
مبحاولة  روث�����ش��ي��ل��د  "اإرمي�ص" 
علماتها  م���ن  م��ال��ي��اً  ال���ش��ت��ف��ادة 

التجارية.
 14 وقالت يف �شكواها املرفوعة يف 
يناير )كانون الثاين( يف نيويورك 
والتي ح�شلت وكالة فران�ص بر�ص 
"العلمة  اإّن  م��ن��ه��ا  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى 
التجارية "ميتا بريكينز" للمدعى 
عليه م�شروقة من علمة بريكني 
"اإرمي�ص"  ل���  ال�شهرية  ال��ت��ج��اري��ة 
من خلل اإ�شافة كلمة "ميتا" اإىل 

بريكني''.

نهاية ماأ�شاوية 
مل�شرية مغامر م�شن

يبلغ  فرن�شي  مغامر  رحلة  انتهت 
من العمر 75 عاما ب�شكل ماأ�شاوي، 
ح��ي��ث ُع����رث ع��ل��ى ج��ث��ت��ه يف ق���ارب 
الأطل�شي.  املحيط  به عبور  ح��اول 
الربتغايل  ال�شواحل  خفر  وجن��ح 
يف ر�شد ق��ارب ج��ان ج��اك �شافني، 
الأزور  جزر  اأرخبيل  قبالة  مقلوبا 

اأول اأول اأم�ص اجلمعة.
اأبحر من اجلهة  قد  �شافني  وك��ان 
اجلنوبية للرب الرئي�شي للربتغال 
لكن  اجل����اري،  ي��ن��اي��ر  �شهر  مطلع 
ف��ري��ق��ه ف��ق��د الت�����ش��ال م��ع��ه منذ 
دفع  ال���ذي  الأم���ر  اخلمي�ص،  ليلة 
اأع���������ش����اءه ل���ط���ل���ب ال����ن����ج����دة من 

ال�شلطات املخت�شة.
ووفقما ذكرت �شحيفة "غارديان" 
ل�شافني  �شبق  ف��ق��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
وحيدا  الأطل�شي  املحيط  ع��رب  اأن 
2019، يف مغامرة  يف برميل �شنة 

ا�شتمرت 127 يوما.
�شافني  فاإن  ذاته،  امل�شدر  وبح�شب 
منطقة  اإىل  بالو�شول  ي��اأم��ل  ك��ان 
ال���ب���ح���ر ال���ك���اري���ب���ي م�����رة اأخ������رى، 
م�شتخدما هذه املرة قارب جتديف 
 1.7 اأمتار، وعر�شه   8 يبلغ طوله 
اأع�������ش���اء يف فريق  م����رتا. وك�����ش��ف 
�شافني اأنهم تلقوا اإ�شارتي ا�شتغاثة 
اأخربهم  املغامر قبيل رحيله،  من 
اأنه يواجه �شعوبات كبرية،  فيهما 
من  م����زي����دا  ي���ذك���ر  اأن  دون  م����ن 
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل. واأب���ل���غ ���ش��اف��ني قبل 
ان��ق��ط��اع اأخ����ب����اره اأن�����ه ان��ت��ق��ل من 
ا�شتخدام جهاز حتلية املاء العامل 
بالطاقة لآخر يدوي، وفقما ذكرت 
�شفحتها  ع��ل��ى  م��ن�����ش��ور  يف  اب��ن��ت��ه 

مبوقع "في�شبوك".

خرب �نتحار جنل كينج 
يت�شدر مو�قع �لتو��شل 

بحالة  كينج   الأمرييكية  ريجينا  املمثلة  مت��ر 
"اإيان  الوحيد  اإق��دام جنلها  بعد  نف�شية �شعبة 
األك�شاندر جونيور" على النتحار واإنهاء حياته، 
وذلك بعد ثلثة اأيام من احتفاله بعيد ميلده 
التوا�شل  م��واق��ع  ال��وف��اة  خ��رب  اكت�شح   .26 ال��� 
اأكدت ريجينا اخلرب  الجتماعي، وذلك بعدما 
من  ع���دد  يف  ب��ع��ده��ا  لينت�شر  �شحفي  ب��ي��اٍن  يف 
التوا�شل  م��ن�����ش��ات  وع��ل��ى  الإخ���ب���اري���ة  امل���واق���ع 
خلل ال�شاعات املا�شية. ويف البيان قالت كينج: 
»لقد دمرت عائلتنا على اأعمق م�شتوى بفقدان 
اإيان، لقد كان مثل ال�شوء ال�شاطع الذي اهتم 
"اإيان" قد  وك����ان  الآخ����ري����ن«.  ب�����ش��ع��ادة  ب�����ش��دة 
حت��دث يف وق��ت �شابق عن وال��دت��ه، حيث قال: 
"هي اأم رائعة، ل تدع اأيام العمل ال�شيئة حًقا اأو 
اإنه لأمر  اأي �شيء يعود ويدمر وقتنا اخلا�ص، 
رائع حًقا اأن يكون لديك اأم ميكنني ال�شتمتاع 

بق�شاء الوقت معها".

يحمان جثته ملكتب �لربيد ل�شتام معا�شه �لتقاعدي
فتحت ال�شرطة الأيرلندية حتقيقا يف تقارير حول حمل 
لتح�شيل  حم��اول��ة  يف  ب��ري��د  مكتب  اإىل  متوفى  جثمان 
اإن  تاميز"  "اآير�ص  �شحيفة  وقالت  التقاعدي.  معا�شه 
من  ال�شتينيات  يف  اأن��ه  يبدو  رج��ل  جثة  حمل  �شخ�شني 
عمره اإىل مكتب الربيد يف بلدة كارلو يوم  اأول اأول اأم�ص 
بالفرار  لذا  امل��وظ��ف��ون،  ا�شتجوبهما  وعندما  اجلمعة. 

تاركني خلفهما اجلثمان.
ومل تعلن ال�شرطة الأيرلندية، غاردا �شيوت�شانا، تفا�شيل 
الظروف  يف  حتقيقا  جت��ري  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  لكنها  الق�شية 
منطقة  م�شن" يف  لرجل  م��ربرة  غري  "وفاة  ب�  اخلا�شة 
اجلثة  بت�شريح  �شتقوم  اأنها  ال�شرطة  اأعلنت  كما  كارلو. 
اأن  تاميز  اآير�ص  وذك��رت �شحيفة  الوفاة.  �شبب  لتحديد 
معا�ص  حت�شيل  ع��ن  لل�شتف�شار  ح�شر  الرجلني  اأح���د 
حا�شرا.  يكون  اأن  يجب  امل�شتلم  اإن  له  وقيل  ما  �شخ�ص 
اأح��د رف��اق��ه ومعه  اأن��ه ع��اد مب�شاعدة  ال�شحيفة  وذك���رت 
جثة �شاحب املعا�ص. وقال كني مورنان، عمدة كارلو، اإن 

التقارير اأ�شابت �شكان البلدة بال�شدمة.
وتابع: "اإنه لأمر حمري للعقل اأن يفعل اأي �شخ�ص �شيئا 

كهذا. اأمر ي�شعب ت�شديقه. اأ�شبه باأفلم هيت�شكوك".

رجل ميت مع �أكرث من 100 �أفعى �شامة
ُعرث على رجل اأمريكي وقد فارق احلياة يف منزل فيه اأكرث 

من 100 اأفعى من بينها اأفاع �شامة.
وعرث اأحد اجلريان على الرجل البالغ من العمر 49 عاًما، 
واحتوى  الأرب��ع��اء،  ليلة  ا�شمه،  عن  الك�شف  يتم  مل  وال��ذي 
اأقفا�ص، وك��ان بع�شها  100 ثعبان يف  اأك��رث من  املنزل على 
���ش��اًم��ا وي��ع��ت��رب ام��ت��لك��ه غ��ري ق��ان��وين، مب��ا يف ذل���ك اأفاعي 
اأي  يهرب  مل  احلظ،  وحل�شن  اجلر�شية.  والأفاعي  الكوبرا 

من هذه الأفاعي من اأقفا�شها.
ل�شبكة  ه��اري�����ص  جينيفر  املقاطعة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
NBC 4 اإن اجلار اأ�شبح قلًقا ب�شاأن الرجل، بعد اأن مل يره 
ملدة يوم تقريًبا، وعندما قام اجلار بتفقده وجده �شاقطاً على 
م�شوؤويل  ا�شتدعاء  مت  اإن��ه  هاري�ص  ال�شيدة  وقالت  الأر���ص. 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ماريلند  ولي��ة  يف  احل��ي��وان��ات  مراقبة 
كيفية  على حتديد  ال�شلطات  وتعمل  الثعابني  مع  للتعامل 
ح�شول الرجل عليها، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية. 
اإنه  "قال كبري م�شوؤويل مراقبة احليوانات لدينا  واأ�شافت 
خلل خربته التي تزيد عن 30 عاًما، مل يواجه هذا النوع 
�شبب وفاة  ال��ف��ور  ق��ب��ل، ومل يت�شح على  م��ن  الأ���ش��ي��اء  م��ن 

الرجل ومتت اإحالة اجلثة اإىل الطبيب ال�شرعي".

�إطاق نار على عاملة ب�شبب �لبطاطا �ملقلية
الوليات  ال�����ش��لح يف  ف��و���ش��ى  ي��ع��ك�����ص  يف ح����ادث ج��دي��د 
امل���ت���ح���دة، اأط��ل��ق��ت ���ش��ي��دة ال���ن���ار ع��ل��ى ع��ام��ل��ة يف مطعم 
البطاطا  �شعر  على  بينهما  خلف  بعد  "ماكدونالدز" 
كلي  لترييكا  جنائية  تهما  ال�شلطات  ووجهت  املقلية. 
)30 ع��ام��ا(، ب��ع��د احل����ادث ال���ذي وق���ع يف ���ش��ان��ت لوي�ص 
نيوز" الإخبارية  "فوك�ص  ل�شبكة  بولية مي�شوري، وفقا 
الدرجة  م��ن  ب�"العتداء  ك���لي  وات��ه��م��ت  الأم���ريك���ي���ة. 
النار  اأطلقت  اأن  بعد  امل�شلح"،  الإجرامي  والعمل  الأوىل 
على موظفة جمهولة الهوية، اإثر ت�شاعد م�شاجرة حول 

خ�شم على �شعر البطاطا املقلية.

بغد�د.. حممية لإيو�ء �حليو�نات �مل�شردة 
ت��داع��ب ال�����ش��اب��ة ن���ازك الكلبة ب��ي��ل ال��ع��اج��زة عن 
ال�شري داخل حممية هي الأوىل ملعاجلة احليوانات 
متطوعون  يديرها  واإي��وائ��ه��ا  ال��ع��راق  يف  امل�����ش��ردة 
م�شت�شفى  اأول  ل��ي��ك��ون  امل��ك��ان  ت��و���ش��ي��ع  يف  ي��اأم��ل��وا 

بيطري للحيوانات ال�شاردة يف العراق.
ول يهتم العراقيون كثرياً باحليوانات الأليفة، ما 
يجعل اآلف الكلب والقطط �شحية حوادث �شري 
ال�شوارع  وتتنقل يف  تعي�ص  �شيئة، وهي  اأو معاملة 
اإنقاذ  "فريق  تاأ�شي�ص  وق��ب��ل  ال��ط��ع��ام.  ع��ن  بحثاً 
احليوانات يف بغداد" للمحمية الواقعة يف اأطراف 
كانت  املا�شي،  الأ�شبوع  وافتتحاها  الغربية  بغداد 
باحليوانات  حكومية،  موظفة  وه��ي  ن��ازك،  تهتم 
اأ�شيب بال�شلل بعدما  يف منزلها، ومن بينها كلب 

�شدمته �شيارة، اإىل اأن حت�شنت حالته.
بحملة  ال�شلطات  قامت  ع��ام��ا،   15 ح��واىل  وقبل 
يف  ال�����ش��اردة،  ال��ك��لب  اآلف  لقتل  ن��اري��ة  باأ�شلحة 
املدينة  بلدية  لأن  اخل�شو�ص،  وج��ه  على  ب��غ��داد 
اع��ت��ربت ال��ع��ا���ش��م��ة اأن�����ذاك م���وب���وءة. ل��ك��ن الآن، 

املوؤلف  ال��ف��ري��ق  املتطوعة يف  ���ش��ال��ح،  ن��دى  ت��ق��ول 
املكان،  ه��ذا  لدينا  "اأ�شبح  اأ�شخا�ص  خم�شة  م��ن 
"حب  اإليه لرعايتها". وت�شيف  جنلب احليوانات 
ت�شكيل  وراء  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ب��ب  ه��و  احل��ي��وان��ات 

فريقنا".
وت��ردف من جهتها نازك )37 عاما( التي اكتفت 
بذكر ا�شمها الول والتي تعمل موظفة يف �شركة 
هذه  يف  احل��ي��وان��ات  اأن�����واع  ك��ل  "�شنعالج  خ��ا���ش��ة 
لتعي�ص  حالتها  تتح�شن  عندما  ونطلقها  املحمية 

يف الطبيعة جمدداً".
و�شبع  باإيواء ثلثة كلب  ن�شاطه  الفريق  ا�شتهل 
قطط، بينها القطة "لولو" التي برت اأحد اأطرافها 
والهر "زعرت" الذي فقد ب�شره يف حادث ده�ص يف 

منطقة الأعظمية يف �شمال بغداد.
ويتنقل اأع�شاء الفريق بن�شاط لإدارة املحمية التي 
حممد  و�شام  بينهم  زراع��ي��ة،  منطقة  و�شط  متتد 
التمري�ص  يف  دبلوم  على  واحلا�شل  عاما(   22(

الب�شري.

املغنية الفرن�سية األيك�سيا جريدي خالل جل�سة ت�سوير بفندق يف باري�ض ا�ستعدادا ل�سدور األبومها االأول Hors saison - ا ف ب

بخل كلوي كارد��شيان �إىل 
�لو�جهة من جديد

قبل اأيام قليلة ن�شرت جنمة تلفزيون الواقع  كلوي كاردا�شيان  �شورا لها على 
ب�شعرها  فيها  ظهرت  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها 
الأنظار  وجذبت  اللماع  الف�شي  باللون  "توب"  واخ��ت��ارت  الأ�شقر  الق�شري 
لكن  املتابعني  باإعجاب  حظيت  ال��ذي  الإط��لل��ة  ه��ذه  تن�شيقها  بطريقة 
تبني اأن التوب لي�شت لها بل ل�شقيقتها كايلي فانت�شرت �شورة قدمية 
القطعة  ه���ذه  ت��رت��دي  وه���ي  احل���ايل  بطفلها  ق��ب��ل حملها  ل��لأخ��رية 
بالذات. وكانت قد انت�شرت اأخبار تتهم كلوي بالبخل بعد اأن قررت اأن 
تبيع ملب�ص ابنتها لتحقيق اأرباح مالية  كبرية جدا مع اأنها �شاحبة 

ثروة كبرية.


