
اآلف الفل�سطينيني يتظاهرون احتجاجًا على غالء الأ�سعار

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

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون امللكة 
اإليزابيث الثانية مبنا�سبة ذكرى اعتالء جاللتها العر�س

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل �شاحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية 
وذلك  ال�شمالية  واأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ملكة 

مبنا�شبة ذكرى اعتالء جاللتها العر�س.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �شاحبة اجلاللة 

امللكة اإليزابيث الثانية.

املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم 
يعزي فى وفاة الطفل املغربي ريان

•• اأبوظبي-وام:

اأعرب املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم عن خال�س العزاء واملوا�شاة لعائلة 
الطفل املغربي ريان وللمغرب حكومة و�شعبا على وفاة الطفل ريان الذي 
اإثر �شقوطه يف بئر مبنطقة �شف�شاون باملغرب . وقال معايل  وافته املنية 
اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يف بيان 
وكافة  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س  با�شم  نتقدم   : ال�شاأن  بهذا  له 
اأع�شائه و�شركائه من حول العامل بخال�س العزاء واملوا�شاة لوالدي ريان ، 
وجاللة امللك حممد ال�شاد�س ملك اململكة املغربية وحكومة و�شعب املغرب 
وكافة �شعوب العامل التي توحدت تعاطفاً مع اأزمة الطفل الفقيد ، داعني 

املوىل عز وجل اأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان. )التفا�شيل �س2(

تدريبات قتالية لوحدات بحرية رو�سية متمركزة يف القرم 

الرئا�سة الأوكرانية ترجح احلل الدبلوما�سي لالأزمة مع رو�سيا

�ستة قتلى وع�سرات اآلف النازحني 
مدغ�سقر  يف  الإع�����س��ار  ج��راء 

•• مدغ�شقر-اأ ف ب:

ب�شتة  ب��ات�����ش��راي  الإع�����ش��ار  اأودى 
الأق��ل ودف��ع حواىل  اأ�شخا�س على 
�شرب  ع��ن��دم��ا  ل��ل��ن��زوح  األ��ف��ا   48
اأعلنت  ل��ي��ال، وف���ق م���ا  م��دغ�����ش��ق��ر 

هيئة اإدارة الكوارث الأحد.
لكنه  الليل  خ��الل  قّوته  وتراجعت 
اأ���ش��رارا وا�شعة يف اجلزيرة  اأح��دث 
املحيط  يف  ال����واق����ع����ة  ال����ف����ق����رة 
تعاين  ت�����زال  ل  وال���ت���ي  ال���ه���ن���دي، 
تداعيات عا�شفة ا�شتوائية �شربتها 

مطلع العام واأوقعت قتلى.
رياح  اأمطار غزيرة وهّبت  وهطلت 
ماناجناري  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  ع��ات��ي��ة 
الإع�شار  ي�����ش��ل  اأن  ق��ب��ل  )����ش���رق( 
اإىل ال���رب، م��ا اأج���رب ال�����ش��ك��ان على 
احلديدية  منازلهم  اأ�شقف  اإن���زال 
م��را���ش��ل فران�س  وف���ق  ال�����ش��ع��ي��ف��ة، 
بر�س. وذك��رت الأر���ش��اد اجلوية يف 
�شتحدث  الأم���ط���ار  اأن  م��دغ�����ش��ق��ر 
مناطق  خم���ت���ل���ف  يف  ف���ي�������ش���ان���ات 
البالد. وو�شل بات�شراي اإىل الرب 
يف ماناجناري ليل ال�شبت كاإع�شار 
ا�شتوائي �شديد �شاحبته رياح بلغت 
�شرعتها 165 كلم يف ال�شاعة، وفق 
من  فابيان  اأريتيانا  ف��ايل  اأف���اد  م��ا 

هيئة اإدارة الكوارث فران�س بر�س.

والقدرة على اأداء املهام املحددة.
اأن  م��ن  الغربية  ال���دول  وتخ�شى 
يف  للتوغل  تخطط  رمب��ا  رو�شيا 
وينفي  الأوك����ران����ي����ة.  الأرا�����ش����ي 
يف  ويتهم  ب�شدة،  ه��ذا  الكرملني 
املقابل دول حلف �شمال الأطل�شي 
)ناتو( بتاأجيج التوترات. وت�شهد 
املنطقة ح�شوداً ع�شكرية وح�شوداً 

م�شادة.
الرئا�شة  اع����ت����ربت  ذل������ك،  اإىل 
فر�س  اأّن  الأح������د  الأوك����ران����ي����ة 
اإيجاد حل دبلوما�شي لالأزمة مع 
الت�شعيد  بكثر من  اأكرب  رو�شيا 

الع�شكري.
وق���������ال م���ي���خ���اي���ل���و ب����ودول����ي����اك 
م�����ش��ت�����ش��ار ال��رئ��ي�����س الأوك������راين 
دبلوما�شي  ح���ل  اإي����ج����اد  ف���ر����س 
خلف�س الت�شعيد اأكرب بكثر من 
وذلك  جديد،  بت�شعيد  التهديد 
ال�شتخبارات  حت����ذي����رات  ب��ع��د 
الأمركية التي اأكدت اأن مو�شكو 
كثفت ا�شتعداداتها لغزو اأوكرانيا 

على نطاق وا�شع.
 ه����ذا واأك������د امل�����ش��ت�����ش��ار الأمل�����اين 
التبادل  اأه��م��ي��ة  �شولت�س  اأولف 
يف  اأوروب��ي��ني  �شركاء  م��ع  الوثيق 
الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة، وذل���ك قبل 

الكرملني، وهي: انتهاك �شيادة 
اأرا�شيها  و���ش��الم��ة  اأوك���ران���ي���ا 
�شيوؤدي اإىل عواقب وخيمة على 
واقت�شاديا  �شيا�شيا   - رو���ش��ي��ا 
جميع   - وج���ي���و����ش���رات���ي���ج���ي���ا 
متفقون  الأوروب���ي���ني  احل��ل��ف��اء 

على ذلك.
وبح�شب معلومات �شحيفة بيلد 
اأم زونتاغ الأملانية الأ�شبوعية يف 
اأم�������س، اأجرى  ع��دده��ا ال�����ش��ادر 

ب��دء زي��ارت��ه ب��ال��ولي��ات املتحدة 
الأمريكية.

وقال �شولت�س ل�شحيفة بيلد اأم 
يف  الأ�شبوعية  الأمل��ان��ي��ة  زون��ت��اغ 
عددها ال�شادر الأحد: التن�شيق 
الوثيق بني ال�شركاء الأوروبيني 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

يعد مهما للغاية.
وتابع قائاًل: الهدف هو اإر�شال 
ر���ش��ال��ة م���وح���دة وح��ا���ش��م��ة اإىل 

امل�شت�شار الأملاين ات�شاًل هاتفياً 
مع الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
م������اك������رون ورئ����ي���������س ال����������وزراء 
جون�شون  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين 

يوم اجلمعة املا�شي.
الوليات  اإىل  �شولت�س  ويتوجه 
امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة الأح������د، 
بالرئي�س  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 
اليوم  ب���اي���دن  ج���و  الأم���ري���ك���ي 

الثنني.

فل�شطينيون يحتجون على ال�شرائب املرتفعة وغالء املعي�شة، يف مدينة اخلليل بال�شفة.  )ا ف ب( 

وجود اأمني مكثف اأمام املجل�س

بانكول اأديوي يتحدث يف املقر الرئي�شي لالحتاد الأفريقي يف اأدي�س اأبابا. 

ت�شم  والعاملية،  املحلية  الأ�شواق  يف 
الوطني،  والقت�شاد  املالية،  وزيري 
ورئي�شة اجلهاز املركزي لالإح�شاء.

احلكومة  اأن  ب��ي��ان،  يف  ا�شتية  واأك���د 
الفقرة،  ال��ف��ئ��ات  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى  ل���ن 
وحمدودة الدخل، من خالل �شبط 

•• رام اهلل-وكاالت:

الأحد،  الفل�شطينيني  اآلف  تظاهر 
الغربية  ال�شفة  ج��ن��وب  اخلليل  يف 
الأ�شعار  غ�����الء  ع���ل���ى  ل���الح���ت���ج���اج 
جديدة  حكومية  ���ش��رائ��ب  وف��ر���س 
ال�����ش��ل��ع الأ����ش���ا����ش���ي���ة. وجتمع  ع��ل��ى 
املتظاهرون عند دوار ابن ر�شد و�شط 
اخلليل وهم يهتفون )بدنا نعي�س(، 
ب���زي���ادة  م���ن���ددي���ن  ل���ل���غ���الء(،  و)ل 
ال�شرائب على ال�شلع الأ�شا�شية وما 
ت��رت��ب عليها م��ن غ���الء ف��اح�����س يف 
اأخرى يف  الأ�شعار. و�شهدت مناطق 
ال�شفة الغربية احتجاجات مماثلة 
�شبابية  ح����راك  م���ن جل���ان  ب���دع���وة 

وجهات نقابية.
يف ه������ذه الأث������ن������اء ب�������داأ اأ����ش���ح���اب 
ال�شاحنات يف ال�شفة الغربية اإ�شراباً 
يف قطاع النقل التجاري، لالحتجاج 
على ارتفاع اأ�شعار املحروقات وغالء 

املعي�شة.
�شائقي  اأن  حملية  م�شادر  وذك���رت 
ال�شاحنات وحافالت النقل العمومي 
عدد  يف  ب�شاحناتهم  وق��ف��ات  نظموا 
لرتفاع  رف�������ش���اً  امل���ح���اف���ظ���ات،  م���ن 

التموينية  وامل��واد  املحروقات  اأ�شعار 
جراء ال�شرائب.

واأعلنت احلكومة الفل�شطينية م�شاء 
ال����وزراء  ال��رئ��ي�����س  اأن  الأول  اأم�����س 
جلنة  ت�شكيل  ق���رر  ا���ش��ت��ي��ة،  حم��م��د 
لدرا�شة ومتابعة ق�شية رفع الأ�شعار 

اإىل  اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية، م�شراً 
الإج������راءات  �شتتخذ  احل��ك��وم��ة  اأن 
يف  الفقرة  الفئة  حلماية  الالزمة 
من  اللجنة  اإل��ي��ه  تتو�شل  م��ا  �شوء 
تو�شيات، بالتوازي مع تكثيف عمل 

جلان مراقبة الأ�شعار يف الأ�شواق.

اعتربه يف عداد املا�سي
الرئي�س التون�سي يعلن 

حل املجل�س الأعلى للق�ساء
•• الفجر تون�س:

مقر  من  كلمة  يف  ال�شبت،  م�شاء  �شعيد،  قي�س  التون�شي،  الرئي�س  اأعلن 
وزارة الداخلية، عن قراره حل املجل�س الأعلى للق�شاء، م�شددا على اأنه 
اتخذ هذا القرار من اأجل و�شع حد ملا و�شفه بالو�شع املزري الذي تردى 
فيه الق�شاء، واأنه �شي�شدر يف الأيام املقبلة مر�شوما موؤقتا يف الغر�س، 
متوّجها اإىل جمل�س الق�شاء قائال: وليعترب هذا املجل�س نف�شه يف عداد 

املا�شي من هذه اللحظة.
بكوادر  اج��ت��م��اع  خ���الل  كلمته  ن��ق��ل  ف��ي��دي��و  ���ش��ري��ط  وف���ق  �شعيد،  وق���ال 
اإن��ه من حقنا حل  كما  والتون�شيات،  التون�شيني  اإن��ه من حق  الداخلية، 

مواقــيت ال�صالة
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اأيقونة  الإمارات  نافورة   
يف  والبهجة  الفرح  تنرث 
زاي��د ال�سيخ  م��ه��رج��ان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

واأ�شواء  املو�شيقى  ن��غ��م��ات  ع��ل��ى 
الإم����ارات  ن��اف��ورة  ت��ق��دم  البهجة 
دول�����ة  يف  ن���وع���ه���ا  م�����ن  الأوىل 
لزوار  مبهرة  ع��رو���ش��اً  الإم����ارات 
القادمني  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان 
م�����ن خم���ت���ل���ف اأن�����ح�����اء ال����دول����ة 
اأوق��ات��اً ممتعة  ليق�شوا  وال��ع��امل، 
م��ع ال��ع��ائ��ل��ة والأ����ش���دق���اء خالل 
ف�������ش���ل ال�������ش���ت���اء و�����ش����ط اأج�������واء 

ترفيهية وثقافية عاملية مميزة.
وت�����ش��ك��ل ن���اف���ورة الإم������ارات التي 
مراً،   50 ن��ح��و  ارت��ف��اع��ه��ا  يبلغ 
م�������راً،   50 ن����ح����و  وع����ر�����ش����ه����ا 
واأ�شوائها ال�شاحرة، نقطة جذب 
م�شاهدتها  ميكن  حيث  للجميع 
من على بعد عدة كيلومرات يف 

منطقة الوثبة. 
وت��ق��دم ال��ن��اف��ورة ع��رو���ش��اً تدمج 
ب��ني الأ���ش��واء وال��ل��ي��زر وامل��ي��اه يف 
اآٍن واحد على اأنغام مو�شيقية مت 
اختيارها من جميع اأنحاء العامل، 
بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�شات خا�شة 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات 
التي تتزامن مع املهرجان، وذلك 
حجمها  يبلغ  التي  �شا�شتها  عرب 

نحو 1750 مراً مربعاً.
)التفا�شيل �س2(

مدنيون يتدربون على ن�شخ خ�شبية لبنادق كال�شينكوف يف دورة تدريبية يف العا�شمة الأوكرانية كييف. )ا ف ب( 

حممد بن زايد يعزي هاتفيا 
ملك املغرب يف وفاة الطفل ريان

•• اأبوظبي-وام:

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأج��رى �شاحب 
ال�شاد�س عاهل  امللك حممد  ات�شال هاتفيا مع �شاحب اجلاللة  امل�شلحة  الأعلى للقوات 
اململكة املغربية ال�شقيقة .. قدم خالله تعازيه و �شادق موا�شاته بوفاة الطفل ريان خالد 

اأورام الذي فارق احلياة اإثر �شقوطه يف بئر وبقائه عالقا فيها عدة اأيام.
وقال �شموه : تلقينا ببالغ احلزن نباأ وفاة الطفل ريان الذي تابعنا ق�شته الإن�شانية باهتمام 
خالل الأيام املا�شية .. واأتقدم بالتعازي واملوا�شاة اإىل والدي الفقيد و اأفراد اأ�شرته وكل 
وذوي��ه جميل  اأهله  يلهم  اأن  تعاىل  املوىل  امل�شاب..�شائال  ال�شقيق يف هذا  املغربي  ال�شعب 
الدفاع  وف��رق  ال�شلطات  بذلتها  التي  الكبرة  باجلهود  �شموه  واأ�شاد  ال�شلوان.  و  ال�شرب 

املدين والإنقاذ يف املغرب خالل عدة اأيام يف حماولتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه اهلل.
اأخوية  م�شاعر  من  اأب��داه  ملا  ل�شموه  تقديره  و  �شكره  عن  املغرب  ملك  اأع��رب  جانبه  من 
�شادقة جتاه م�شاب ال�شعب املغربي جميعا متمنيا ل�شموه دوام ال�شحة و العافية و لدولة 

الإمارات كل اخلر.

�ص 06

�ص 10

�ص 17

مهرجان الأخوة الإن�سانية يختتم 
اأعماله بربامج واأن�سطة لطالب املدار�ص

اأخبار الإمارات

ل دبابات ول طائرات.. اأ�سلحة 
جديدة ت�سعل �رصاع رو�سيا واأمريكا

عربي ودويل

5 م�ساهد من فوز الأهلي امل�رصي على 
مونتريي املك�سيكي يف كاأ�ص العامل لالأندية 

الفجر الريا�سي

•• كييف-اأ ف ب:

ال�شحفية  اخل�����دم�����ة  اأف�����������ادت 
لأ�������ش������ط������ول ال����ب����ح����ر الأ�������ش������ود 
ال���رو����ش���ي الأح�������د ب������اأن وح�����دات 
ت��اب��ع��ة ل��الأ���ش��ط��ول م��ت��م��رك��زة يف 
اإىل  يهدف  تدريباً  اأج��رت  القرم 
البحر  �شمان �شالمة املالحة يف 

الأ�شود.
الرو�شية  )ت��ا���س(  وك��ال��ة  ونقلت 
عن اخلدمة ال�شحفية القول اإنه 
القاعدة  يف  التمرين  اإج����راء  مت 
البحرية لأ�شطول البحر الأ�شود 
�شالمة  �شمان  بهدف  ال��ق��رم،  يف 
القتايل  وال����ت����دري����ب  امل����الح����ة، 
منطقة  يف  الأ�����ش����ط����ول  ل����ق����وات 

البحر الأ�شود.
اأط���ق���م  ال���ت���م���ري���ن  و������ش�����ارك يف 
الت�شالت  وم���راك���ز  ال�������رادارات 
املوجودة على �شاحل �شبه جزيرة 
من  رو�شيا  �شمتها  التي  ال��ق��رم، 

اأوكرانيا عام 2014.
التمرين  اأن  اخل��دم��ة  واأ���ش��اف��ت 
ثابتة  رادار  حم����ط����ات  ����ش���م���ل 
البحر  لأ�����ش����ط����ول  وم���ت���ح���رك���ة 
التدريبات  واأظ����ه����رت  الأ�����ش����ود. 
درج�������ة ع���ال���ي���ة م����ن اجل���اه���زي���ة 
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•• اليمن-وكاالت:

ت�شهد ج��ب��ه��ات ���ش��م��ال غ���رب م�����اأرب، و���ش��رق احل����زم يف 
اجلوف، ا�شتباكات متوا�شلة بني قوات اجلي�س الوطني 
واملقاومة وبني ميلي�شيا احلوثي املدعوم من اإيران منذ 

فجر الأحد يف خمتلف املحاور.
واإىل ذل���ك، ق��ال��ت ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة الأح����د اإن ق���وات من 
غرب  املحررة  املواقع  مت�شيط  توا�شل  اليمني  اجلي�س 

وجنوب مدينة حر�س مبحافظة حجة.
وبح�شب م�شدر ع�شكري للعربية واحلدث، فقد نفذت 
قوات اجلي�س الوطني واملقاومة اأم�س يف ماأرب هجوماً 
ع��ل��ى م��واق��ع امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ال��دف��اع��ي��ة يف اأط�����راف وادي 
اجل��ف��رة مب��دي��ري��ة جم����زر، ومت��ك��ن��ت م��ن حت��ري��ر اأحد 
خفيفة  اأ�شلحة  اغتنام  اإىل  بالإ�شافة  احلاكمة،  املواقع 

ومتو�شطة مع فرار امليلي�شيات املرابطة يف املوقع.
ق�شفاً  الوطني  اجلي�س  ق��وات  �شنت  ما�س  حم��زام  ويف 
وميلي�شياتها  احلوثيني  حت�شينات  على  مكثفاً  مدفعياً 
املتخندقة يف �شائلة حلحالن اأدت ملقتل وجرح عدد من 
عنا�شرها. كما نفذت مقاتالت التحالف غارة على طقم 
ومدرعة بني مع�شكر وحمزام ما�س اأدى ملقتل جميع من 

كانوا على متنهما.

ويف جنوب ماأرب، توا�شلت ال�شتباكات والق�شف املدفعي 
�شمال  احلوثية  وامليلي�شيا  العمالقة  األوية  بني  املتبادل 

عقبة ملعاء مبديرية حريب.
كما ت�شدت قوات اجلي�س الوطني واملقاومة لهجوم بني 
البور،  ق��رون  يف  وك��ذا  الفليحة  وجبل  ري�س  اأم  مع�شكر 
واأفادت م�شادر ميدانية اأن امليلي�شيا خ�شرت 22 عن�شرا 

بني قتيل وجريح واأ�شر خالل الهجومني املتزامنني.
ت�شهد اجلبهة ال�شمالية الغربية ملاأرب، الأحد، ا�شتباكات 
وبني  وامل��ق��اوم��ة  الوطني  اجلي�س  ق��وات  ب��ني  متوا�شلة 
على  لل�شيطرة  التقدم  حاولت  التي  احلوثي  ميلي�شيا 
ال�شرعية  اأن قوات  املناطق يف هذه اجلبهة، غر  بع�س 

جنحت يف �شدها ملحقة بها خ�شائر كبرة.
واحلدث(  ل�)العربية  باملنطقة  العمليات  قيادة  واأ�شارت 
خ�شائر  املا�شية  الأي���ام  خ��الل  تكبدت  امليلي�شيا  اأن  اإىل 
حتالف  ط��ران  من  باإ�شناد  وامل��ع��دات  الأرواح  يف  كبرة 
دعم ال�شرعية يف اليمن الذي منع امليلي�شيا من الدفع 
ق���وات اجلي�س  وك��ان��ت  امل��ع��رك��ة.  اإىل جبهات  ب��ت��ع��زي��زات 
اليمني اأعلنت، اأنها تقدمت باجتاه عمق مدينة حر�س 
م��ن حمورين  ال��ب��الد،  غ��رب  �شمايل  ح��ج��ة،  مبحافظة 
واملدينة جنوبا،  الرابط بني عب�س  ال��دويل  على اخلط 

واخلط بني حر�س وميدي غربا.

تقدم جديد للقوات اليمنية �سمال غرب ماأرب و�سرق احلزم يف اجلوف

املحكمة العراقية توقف تر�سح زيباري للرئا�سة
•• بغداد-وكاالت:

قالت وكالة الأنباء العراقية اإن املحكمة الحتادية العراقية قررت، اأم�س الأحد، اإيقاف 
اإجراءات انتخاب القيادي يف احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين هو�شيار زيباري ملن�شب 

رئي�س اجلمهورية العراقية موؤقتا اإىل حني ح�شم دعوى ق�شائية ب�شاأن تر�شحه.
وتتعلق الدعوى الق�شائية باتهامات �شابقة لزيباري بالف�شاد املايل والإداري وا�شتغالل 
الثقة من  2016 على �شحب  �شبتمرب   23 العراقي �شوت يف  الربملان  وك��ان  النفوذ. 

زيباري على خلفية تهم بالف�شاد ومتت اقالته من من�شبه.
هو�شيار  العراق  لرئا�شة  مر�شحه  ق��ّدم  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  وك��ان 
التجديد  الكرد�شتاين، على  الوطني  اأ�شر حزب الحت��اد  زيباري، فيما 

للرئي�س احلايل برهم �شالح.

فيه  تباع  جمل�شا  �شار  ال��ذي  املجل�س  ه��ذا  للق�شاء...  الأع��ل��ى  املجل�س 
املنا�شب، بل ويتم و�شع احلركة الق�شائية من قبله، بناء على الولءات 

ولي�س على اأ�شا�س القانون.                           )التفا�شيل �س12(

قمة الحتاد الإفريقي تدين موجة 
النقالبات الع�سكرية بالقارة

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

اأدان ال��ق��ادة الأف���ارق���ة، خ��الل قمة الحت���اد الف��ري��ق��ي، م��ا اع��ت��ربوه موجة 
املكلف  املفو�س  اأع��ل��ن  م��ا  ال��ق��ارة، بح�شب  م��وؤخ��را يف  الع�شكرية  الن��ق��الب��ات 

ال�شوؤون ال�شيا�شية وال�شالم والأمن يف املنظمة، الأحد.
وقال بانكويل، اأديويي خالل موؤمتر �شحايف يف اليوم الأخر من قمة الحتاد 
الإفريقي املنعقدة يف العا�شمة الإثيوبية اأدي�س اأبابا اأدان كل قائد اإفريقي يف 

املجموعة بدون لب�س موجة تغير احلكومات ب�شورة خمالفة للد�شتور.
وياأتي هذا املوقف فيما قال الحتاد الإفريقي، الذي ت�شكل قبل 20 عاما، مل 
يتخذ قرارات حا�شمة يف مواجهة انقالبات اأو حماولت انقالب يف اإفريقيا 
على مدى الأ�شهر الثمانية ع�شر املا�شية، فيما احتل ال�شتيالء على ال�شلطة 
مكانا بارزا على جدول اأعمال القمة. وبينما حترك الحتاد لتعليق ع�شوية 
بوركينا فا�شو ومايل بعد انقالبات ع�شكرية، فاإن من غر الوا�شح ما اإذا كان 

لذلك اأي تاأثر على القادة اجلدد.
ودع��ا الزعماء الأف��ارق��ة، خ��الل اجتماعهم يف قمة الحت��اد الإف��ري��ق��ي، يوم 

ال�شبت، اإىل اأن يكون لالحتاد دور اأكرب على ال�شاحة الدولية.

بفك  يطالبون  مر�سحون 
النتخابات  بني  الرت��ب��اط 
الربملانية والرئا�سية يف ليبيا

•• طرابل�س-وكاالت:

مر�شحي  م���ن  جم��م��وع��ة  ط��ال��ب��ت 
النتخابات يف ليبيا بفك الرتباط 
ب������ني الن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
موعد  يف  اإجرائهما  و  والربملانية، 

اأق�شاه �شهر مار�س املقبل.
ملتقى  تو�شيات  �شمن  ذل��ك  ج��اء 
الذي  النتخابية  العملية  اأط��راف 
طرابل�س  العا�شمة  يف  اأم�س،  عقد 
من  ملجموعة  ب��الإ���ش��اف��ة  ح�����ش��ره، 
املر�شحني، مندوبون عن املفو�شية 
لالنتخابات،  ال��ع��ل��ي��ا  ال���وط���ن���ي���ة 
وبعثة  ال�شيا�شي،  احل���وار  وملتقى 

الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
تو�شيات،  عدة  اإىل  امللتقى  وخل�س 
موؤ�ش�شات  ك��اف��ة  م��ط��ال��ب��ة  اأه��م��ه��ا 
ال�شيا�شية  والأط����������راف  ال����دول����ة 
باللتزام الكامل بخارطة الطريق 
ال�����������ش�����ادرة ع�����ن م���ل���ت���ق���ى احل������وار 
ال�شيا�شي، والتعامل معها باعتبارها 
واأي�شاً  ت��ت��ج��راأ،  ل  واح�����دة  وح����دة 
النتخابات  م��ف��و���ش��ي��ة  م��ط��ال��ب��ة 
قدماً  وامل�شي  بالتزاماتها  بالوفاء 
النتخابية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  م���راح���ل  يف 
خالل  املر�شحني  قوائم  واإ���ش��دار 
هذا ال�شهر. وطالب امللتقى ب�شرعة 
العمل على عقد لقاء مللتقى احلوار 
م�����ن اأج�������ل حت����دي����د م����وع����د اآخ�����ر 

لالنتخابات ل يتجاوز مار�س.

اأثينا  يف  يتظاهرون  املئات 
���س��د اإب���ع���اد امل��ه��اج��ري��ن 

•• اأثينا-اأ ف ب:

ت���ظ���اه���ر امل����ئ����ات يف اأث���ي���ن���ا الأح�����د 
املهاجرين  اإب����ع����اد  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��د 
وا���ش��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف ع��ن��د احل���دود، 
�شيا�شة  ب���اأن  تركية  اّت��ه��ام��ات  بعد 
اليونان احلدودية اأدت اإىل م�شرع 
الأ�شبوع  الربد  19 مهاجرا جّراء 
املا�شي. وذكرت ال�شرطة اليونانية 
خرجوا  �شخ�س   700 ح��واىل  اأن 
يف  اأوم��ون��ي��ا  �شاحة  م��ن  يف م�شرة 
�شينتاغما  �شاحة  اإىل  اأثينا  و�شط 

اأمام الربملان اليوناين.
وح��م��ل��وا ق����ارب جن����اة ي�����ش��ب��ه تلك 
اليونانية  ال�����ش��ل��ط��ات  ُت��ّت��ه��م  ال��ت��ي 
با�شتخدامها لإبعاد طالبي اللجوء 
م���ن الأرا������ش�����ي ال���ي���ون���ان���ي���ة، وفق 

م�شّور فران�س بر�س.
الذين جتّمعوا  املتظاهرون  وهتف 
ي�شارية  جم��م��وع��ات  م���ن  ب���دع���وة 
ب�شعارات  للعن�شرية،  ومناه�شة 
امل���ه���اج���ري���ن عند  ����ش���د اغ����ت����ي����ال 
احلدود ورفعوا لفتات كتب عليها 
والعنف  الإب���ع���اد  عمليات  اأوق���ف���وا 

عند احلدود.

مقتل خم�سة جنود باك�ستانيني 
اأفغان�ستان  من  ن��ار  باإطالق 

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

الأحد  الباك�شتاين  اجلي�س  اأعلن 
مقتل خم�شة من جنوده باإطالق 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، يف هجوم  ن���ار م���ن 
تبنته حركة طالبان يف باك�شتان.

العامة  ال��ع��الق��ات  ج��ه��از  واأدان 
التابع للجي�س الهجوم الذي وقع 
خرب  اإقليم  يف  كورمه  منطقة  يف 
بختونخوا و ا�شتخدام الإرهابيني 

لالأرا�شي الأفغانية.
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اأخبـار الإمـارات

الهالل الأحمر ويونيليفر جلف يوقعان اتفاقية تعاون يف املجال الإن�ساين

من�سور بن زايد يعتمد لئحة اإجراءات قانون الزواج والطالق املدين لالأجانب يف اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
"يونيليفر  و���ش��رك��ة  الإم�����ارات�����ي، 
ت��ع��اون يف  م.م.ح" ات��ف��اق��ي��ة  ج��ل��ف 
ال�شركة  ت��ق��دم  الإن�����ش��اين،  امل��ج��ال 
مب���وج���ب���ه���ا ت����ربع����ات ع��ي��ن��ي��ة من 
الهيئة  ب���رام���ج  ل��دع��م  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

الإن�شانية وعملياتها الإغاثية.
الهيئة  جانب  م��ن  التفاقية  وق��ع 
حممد �شامل اجلنيبي مدير مركز 
فيما  ال�شارقة،  يف  الأحمر  الهالل 

هذا  اأن  م��وؤك��دا  وخ��ارج��ي��ا،  حمليا 
اأولوية  ميثل  ال�شراكات  من  النوع 
الأهم  ويعترب  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
وتلبية  ب���الإن�������ش���ان  ي��رت��ب��ط  لأن�����ه 
احتياجاته ال�شرورية خا�شة فيما 

يتعلق بالغذاء.
اكت�شبتها  ال��ت��ي  ال�شمعة  اإن  وق���ال 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
اأمر  على  بالقائمني  ح��دت  عامليا 
التعاون  ع���رى  ل��ت��وث��ي��ق  ال�����ش��رك��ة 
م���ع���ه���ا م�����ن خ������الل ت���وق���ي���ع ه���ذه 

التفاقية الإطارية.

احلثيث  و����ش���ع���ي���ه���ا  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
ل���الرت���ق���اء مب���ج���الت ال���ت���ع���اون يف 
ه�����ذا اجل����ان����ب احل����ي����وي م����وؤك����دا 
اأرحب  اآف���اق���ا  تفتح  الت��ف��اق��ي��ة  اأن 
اجلانبني  بني  والتعاون  للتن�شيق 
وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة يف واح����دة من 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  جم�����الت  اأه�����م 
ال�شرائح  ق��درة  لتعزيز  والتنموي 
ظروف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ال�شعيفة 

احلياة ال�شعبة.
�شاأنها  ه��ذه اخلطوة من  اإن  وق��ال 
ونقلة  ج���دي���دا  ب���ع���دا  ت�����ش��ي��ف  اأن 

وقعها من جانب "يونيليفر جلف" 
التنفيذي  امل���دي���ر  ق���دو����س  اأح���م���د 
لل�شركة يف اخلليج وامل�شرق و�شمال 

اأفريقيا.
وح�������ددت ب���ن���ود الت���ف���اق���ي���ة اأط����ر 
بني  التن�شيق  وجم����الت  ال��ت��ع��اون 
اجلانبني وم�شوؤوليات كل طرف يف 
حتقيق اأهداف التفاقية وتنفيذها 

على اأر�س الواقع.
ال�شركة  مب��ب��ادرة  اجلنيبي  ورح��ب 
واأع����ت����ربه����ا م���وؤ����ش���را م��ه��م��ا على 
امل�شوؤولية  ب���ج���ان���ب  اه���ت���م���ام���ه���ا 

الإغاثي  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  يف  ن��وع��ي��ة 
بالن�شبة  ع���ن���ه  غ���ن���ى  ل  ال��������ذي 
اأن  على  م�شددا  الأحمر"،  للهالل 
و�شعا يف ترجمة  الهيئة لن تدخر 
ن�شو�س التفاقية وتطبيقها على 
اأر����س ال��واق��ع وحتقيق اأه��داف��ه��ا و 
قال  جانبه  م��ن  النبيلة.  غاياتها 
"ويونيليفر  اإن  ق���دو����س  اأح���م���د 
جلف" تتطلع للمزيد من التعاون 
وال�شراكة مع الهالل الأحمر اإميانا 
به  ت�شطلع  ال���ذي  الكبر  ب��ال��دور 
الهيئة يف جمالت العمل الإن�شاين 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء، 
وزير �شوؤون الرئا�شة، رئي�س دائرة 
رقم  ال��ق��رار  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�شاء 
اعتماد  ب�����ش��اأن   2022 ل�شنة   8
اخلا�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���الئ���ح���ة 
والطالق  ال��زواج  قانون  باإجراءات 
2021 يف  14 ل�شنة  امل��دين رق��م 

اإمارة اأبوظبي.
وقال �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد 
الق�شاء يف  دائ���رة  ال��ع��ربي، وك��ي��ل 
الإجرائية  الالئحة  اإن  اأب��وظ��ب��ي، 
املتعلقة  التفا�شيل  تت�شمن جميع 
الق�شائية  الإج���������راءات  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
والطالق  ال��زواج  بقانون  اخلا�شة 
اأب���وظ���ب���ي، وهو  اإم�������ارة  امل�����دين يف 

15 و16  امل�����واد رق���م  وت�����ش��م��ن��ت 
املرتبة  امل���ال���ي���ة  احل���ق���وق  و17 
وال�شلطة  امل�����دين  ال���ط���الق  ع��ل��ى 
اأي  اإل���زام  يف  للمحكمة  التقديرية 
م���ن ال���زوج���ني ب��دف��ع م��ب��ل��غ مايل 
الآخر  الطرف  لتعوي�س  مقطوع 
ب���ع���د وق�������وع ال����ط����الق وامل���ع���اي���ر 
اإليها  ت�����ش��ت��ن��د  ال���ت���ي  احل�����ش��اب��ي��ة 
الزواج  �شنوات  ع��دد  مثل  املحكمة 
و�شن الزوجني ومدى م�شاهمة اأي 
منهم يف ف�شل العالقة الزوجية اأو 
اأي منهم من �شرر مادي  ما حلق 
اأو معنوي وما فاتهم من ربح �شابق 

اأو لحق.
فتناول  ال������راب������ع،  ال���ف�������ش���ل  اأم�������ا 
احل�شانة امل�شركة لالأولد والتي 
ي��ت��م احل��ك��م ب��ه��ا ت��ل��ق��ائ��ي��ا يف حكم 
الطالق بالت�شاوي بني الأب والأم 

و����ش���روط ان���ع���ق���اده واأه���م���ه���ا عدم 
ا�شراط وجود ويل للزوجة وعدم 
اإىل  اإ�شافة  ا�شراط وجود �شهود، 
لل�شياح  امل��دين  ال���زواج  اتاحة عقد 
خارج  اأو  الإم����ارة  خ��ارج  واملقيمني 
الدولة، وهي اخلدمة التي توفرها 
يف  ح�شري  ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
املنطقة. ?وي�شتمل الف�شل الثالث 
على اإج�����راءات ال��ط��الق امل���دين اأو 
ب���ال �شرر،  ب���ال���ط���الق  ي���ع���رف  م���ا 
بني  امل�����ش��اواة  اإىل  ي�شتند  وال����ذي 
توقيع  يف  ال����زوج  اأو  ال���زوج���ة  ح��ق 
بحقوق  الإخ�������الل  دون  ال���ط���الق 
بالطالق  املتعلقة  املالية  ال��زوج��ة 
دون  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  م���ن  وذل����ك 
تربير  اأو  ال�شرر  لإث��ب��ات  احلاجة 
اأ�شباب النف�شال، وذلك مبا يتيح 
ب�����ش��ك��ل مي�شر  الإج��������راءات  اإمت�����ام 

القانون الذي يتيح مفهوم حديث 
املدنية  الأ�شرة  لقوانني  متطور  و 
املمار�شات  لأف�شل  وفقا  لالأجانب 

العاملية.
 52 تت�شمن  الالئحة  اأن  واأو�شح 
حمكمة  اخت�شا�س  ت��ت��ن��اول  م���ادة 
م�����ش��ائ��ل الأ����ش���رة امل��دن��ي��ة ال��ت��ي مت 
اإن�شاوؤها يف اإمارة اأبوظبي، للف�شل 
املتعلقة  وال���ن���زاع���ات  ال��ط��ل��ب��ات  يف 
بالزواج املدين واآثاره مثل الطالق 
امل�شركة  واحل���������ش����ان����ة  امل��������دين 
واحل����ق����وق امل���ال���ي���ة امل���رت���ب���ة على 
الطالق والو�شية والركة املدنية 
وغرها  والتبني  الن�شب  واإث��ب��ات 
بالأحوال  امل��رت��ب��ط��ة  الأم�����ور  م���ن 

ال�شخ�شية لالأجانب.
وي����ت����ن����اول ال���ف�������ش���ل ال����ث����اين من 
اإج�������راءات ال������زواج املدين  ال���ق���رار 

الت�شاحن  تقليل  اأج��ل  من  و�شريع 
خ�شو�شا  ال��زوج��ني  بني  وال�شقاق 
بينهم.  اأط����ف����ال  وج������ود  ح�����ال  يف 
القرار،  من   13 امل��ادة  ?وتناولت 
اإج������راءات ت��ق��دمي احل�����ش��ول على 
امل���دين، حيث ن�شت على  ال��ط��الق 
منوذج  بتعبئة  الطلب  مقدم  قيام 
لذلك،  املعد  اللغة  م��زدوج  الطلب 
لال�شتعانة  احل���اج���ة  دون  وم����ن 
مبحام، وللمدعى عليه العرا�س 
على اخت�شا�س املحكمة فقط دون 
املو�شوعية،  ال���دف���وع  م��ن  غ��ره��ا 
اأيام   10 اأق�����ش��اه  وذل���ك يف م��وع��د 
املقررة  اجلل�شة  م��وع��د  قبل  عمل 
املحكمة  وت�شدر  الطالق،  ل�شدور 
الأوىل  اجلل�شة  من  الطالق  حكم 
املوافقة  تاريخ  من  يوما   30 بعد 

على الطلب.

تنظيم  وك���ذل���ك  ال���ط���الق،  وق�����وع 
�شفر الطفل خالل فرة احل�شانة 
اخلام�س،  الف�شل  وبني  امل�شركة. 
دعاوى  لنظر  اخل��ا���ش��ة  ال��ق��واع��د 
اإجراءاتها  ك���ون  امل��دن��ي��ة  الأ����ش���رة 
املتبعة يف  الإج����راءات  ع��ن  تختلف 
قانون الإجراءات املدنية، اإذ تعر�س 
املحكمة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ال��ق�����ش��ي��ة 
لإ�شدار احلكم من اجلل�شة الأوىل 
دون العر�س على التوجيه الأ�شري، 
اإج��راءات املحكمة باأنها  كما تتميز 
م���زدوج���ة ال��ل��غ��ة ����ش���واء يف من���اذج 
ال�شفوية،  الإج����راءات  اأو  املحكمة 
يف  التقديرية  ال�شلطة  وللمحكمة 
باللغة  التقا�شي  اإج����راءات  اإمت���ام 
الجنليزية اإذا كان طرفا الدعوى 
ل يتحدثان اللغة العربية، ب�شرط 
واحلكم  ال��دع��وى  �شحيفة  اإرف���اق 

وطريقة تناوب وتق�شيم احل�شانة 
ب�شكل  �����ش����واء  ب��ي��ن��ه��م  امل�������ش���رك���ة 
اأ�شبوعي اأو ن�شف �شهري اأو �شهري 
حالة  يف  عليها  الع��را���س  كيفية 
التنازل  طلب  اأو  الأ�شباب  توفرت 
عن احل�شانة اأو عزل ال�شريك من 
احل�شانة امل�شركة �شواء احل�شانة 
اأو  الفعلية  احل�شانة  اأو  القانونية 

كليهما.
 ،33 امل���ادة  يف  الالئحة  بينت  كما 
اأو  الأب  م����ن  اأي  ع������زل  ح�������الت 
احل�شانة  يف  ح��ق��ه  واإ���ش��ق��اط  الأم 
اأو  م��وؤق��ت  ب�شكل  ���ش��واء  امل�����ش��رك��ة 
اأي من  ح����ال حت��ق��ق  م�����ش��ت��م��ر، يف 
م�شلحة  ت�����ش��ر  ال���ت���ي  احل��������الت 
ال���ط���ف���ل، م���ع ب���ي���ان ك��ي��ف��ي��ة طلب 
التفاق  ع��دم  عند  املحكمة  تدخل 
بعد  بالطفل  يتعلق  ق��رار  اأي  على 

باللغتني العربية والإجنليزية.
وا���ش��ت��م��ل ال��ف�����ش��ل ال�����ش��اد���س، على 
الأحكام  ع��ل��ى  ال��ط��ع��ن  اإج��������راءات 
واإج������راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ح��ي��ث يكون 
احلكم ال�شادر من املحكمة نهائيا 
وقاباًل للتنفيذ مبجرد �شدوره يف 
حال كان املبلغ املحكوم به اأقل من 
500 األف درهم، وذلك يف ق�شايا 
الالحقة  املالية  واحل��ق��وق  النفقة 

للطالق.

املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم يعزي فى وفاة 
الطفل املغربي ريان

•• اأبوظبي-وام:

خال�س  ع��ن  وال�����ش��الم  للت�شامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س  اأع����رب 
وللمغرب  ري��ان  املغربي  الطفل  لعائلة  وامل��وا���ش��اة  ال��ع��زاء 
املنية  ال��ذي وافته  ري��ان  الطفل  حكومة و�شعبا على وف��اة 
وقال   . ب��امل��غ��رب  �شف�شاون  مبنطقة  بئر  يف  �شقوطه  اإث���ر 
العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل��روان  حممد  بن  اأحمد  معايل 

با�شم  نتقدم   : ال�شاأن  بهذا  له  بيان  يف  وال�شالم  للت�شامح 
املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم وكافة اأع�شائه و�شركائه 
ريان  لوالدي  واملوا�شاة  العزاء  بخال�س  العامل  ح��ول  من 
املغربية  اململكة  م��ل��ك  ال�����ش��اد���س  امل��ل��ك حم��م��د  ، وج��الل��ة 
وحكومة و�شعب املغرب وكافة �شعوب العامل التي توحدت 
تعاطفاً مع اأزمة الطفل الفقيد ، داعني املوىل عز وجل اأن 

يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

واأ�شاد اجلروان بجهود اململكة املغربية وما قامت به فرق 
ت�شحيات  من  باملغرب  املخت�شة  الكوادر  وخمتلف  النقاذ 
�شجاعة وجهود م�شنية من اأجل انقاذ الطفل معتربا اأن 
ال�شعوب حول العامل وت�شامنها  اب��رزت وحدة  اأزم��ة ريان 
وتعاطفها الن�شاين مما يدل على وحدة الن�شانية جمعاء 
وهو ما يعمل على اإبرازه وتعزيزه املجل�س العاملي للت�شامح 

وال�شالم.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنوؤون 
حاكم عام نيوزيلندا باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

اإىل فخامة �شيندي  الدولة حفظه اهلل، برقية تهنئة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
كرو، احلاكم العام لنيوزيلندا، وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالدها.

ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  كما بعث �شاحب 
"رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة �شيندي كرو.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل جا�شيندا اآرديرن، رئي�شة وزراء نيوزيلندا.

بلدية مدينة العني تطلق حملة �ستاء اآمن
•• العني-وام:

اأطلقت بلدية مدينة العني حملة توعوية حتت �شعار " �شتاء اآمن " بهدف 
تعزيز الوعي املجتمعي باإر�شادات ال�شالمة واملخاطر املتوقعة خالل مو�شم 
ال�شتاء، لأ�شحاب امل�شاكن ومرتادي الرب و �شركات البناء ومالك العزب ، 
ل�شمان مو�شم �شتاء اآمن خال من احلوادث، وذلك للم�شاهمة يف التقليل 

من الأ�شرار التي قد ت�شببها التقلبات اجلوية املو�شمية.

ببلدية  الأع��م��ال  وا�شتمرارية  ال��ط��وارئ  اإدارة  مدير  املن�شوري  فهد  وق��ال 
مدينة العني ، باأن البلدية تهدف من هذه احلملة اإبراز املخاطر الناجمة 
عن التقلبات اجلوية خالل مو�شم ال�شتاء والإجراءات الوقائية التي يقوم 
بها كل من الفراد و ال�شركات ومالك العزب للم�شاهمة يف احلد من هذه 
املخاطر وعدم تكرار بع�س ال�شلوكيات التي �شببت احلوادث خالل الأعوام 

ال�شابقة وذلك للمحافظة على �شالمة الفراد واملمتلكات.
مكثفة  توعية  ح��م��الت  تت�شمن  اآم���ن  �شتاء  حملة  ب���اأن  املن�شوري  واأ���ش��ار 

ت�شمل على بع�س الر�شادات والن�شائح مل�شتخدمي الطرق ومرتادي الرب 
والأودية يف حالت الرياح ال�شديدة والمطار واأوقات �شوء الأحوال اجلوية، 
بالإ�شافة اإىل توعية �شركات البناء والت�شييد بتثبيت رافعات البناء وانزالها 
يف اأوقات �شوء الأحوال اجلوية، مع اللتزام ب�شكل دوري باإجراءات ال�شالمة 
واتخاذ التدابر الوقائية الالزمة يف اأماكن ومواقع العمل لتفادي املخاطر 
املتوقعة للحفاظ على �شالمة و�شحة العاملني بالإ�شافة اإىل التاأكد من 

توفر معدات الإطفاء وال�شعافات الأولية يف مواقع الن�شاء.

ون���وه فهد امل��ن�����ش��وري ب�����ش��رورة الل��ت��زام ب��ال��ق��ي��ادة ب��اأم��ان اأث��ن��اء المطار 
عدم  كذلك  والأن��ف��اق،  الطرق  يف  املياه  من�شوب  لرت��ف��اع  حت�شبا  ال�شديدة 
ال��وق��وف بالقرب م��ن امل��واق��ع حت��ت الإن�����ش��اء والأ���ش��ج��ار واأع��م��دة الكهرباء 
املياه  وال��ودي��ان وجتمعات  ال�شيول  ال��دخ��ول يف جم��اري  والإن����ارة، وجتنب 
التي  الإج��راءات  باتباع  الربية واللتزام  املناطق  القيادة يف  اأثناء  واحل��ذر 
ال��رب خالل  ال��رب والودي���ة وحمبي طلعات  حتافظ على �شالمة م��رت��ادي 

ال�شتاء.

تعة ت�ستقطب اآالف الزوار يوميًا عرو�ض وفعاليات ممُ

 نافورة الإمارات اأيقونة تنرث الفرح والبهجة يف مهرجان ال�سيخ زايد
•• اأبوظبي-الفجر: 

ع��ل��ى ن��غ��م��ات امل��و���ش��ي��ق��ى واأ����ش���واء ال��ب��ه��ج��ة ت��ق��دم "نافورة 
عرو�شاً  الإم����ارات  دول���ة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  الإمارات" 
القادمني من خمتلف  زاي��د  ال�شيخ  ل��زوار مهرجان  مبهرة 
العائلة  مع  ممتعة  اأوقاتاً  ليق�شوا  والعامل،  الدولة  اأنحاء 
ترفيهية  اأج����واء  و���ش��ط  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل  والأ���ش��دق��اء 

وثقافية عاملية مميزة.
 50 نحو  ارتفاعها  يبلغ  التي  الإمارات"  "نافورة  وت�شكل 
مراً، وعر�شها نحو 50 مراً، واأ�شوائها ال�شاحرة، نقطة 
عدة  بعد  على  من  م�شاهدتها  ميكن  حيث  للجميع  ج��ذب 

كيلومرات يف منطقة الوثبة. 
وتقدم النافورة عرو�شاً تدمج بني الأ�شواء والليزر واملياه 
اختيارها من جميع  مو�شيقية مت  اأن��غ��ام  على  واح��د  اآٍن  يف 
اأنحاء العامل، بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�شات خا�شة باملنا�شبات 
وذلك عرب  املهرجان،  تتزامن مع  التي  والدولية  الوطنية 
�شا�شتها التي يبلغ حجمها نحو 1750 مراً مربعاً، وتبث 
حمتواها من خالل 12 �شرفراً، بو�شوح يتجاوز 1200 

ميجا بك�شل.
اأكرث  اإىل  املياه  الإم��ارات بقدرتها على �شخ  ومتتاز نافورة 
من 25 مراً، كما تقدم اأكرث من 16 عر�شاً يومياً بواقع 
واح��د من هذه  كل  وي�شتمر  دقيقة،   45 كل  واح��د  عر�س 
العديد  ال��ن��اف��ورة  ت��ق��دم  اإذ  دق��ائ��ق؛   5 اإىل نحو  ال��ع��رو���س 
من العرو�س التي جت�شد موروث دولة الإم��ارات، والدول 
امل�شاركة كالأغاين الوطنية، والحتفالت الر�شمية ملختلف 
"الإمارات  ال��ع��ام  لهذا  املهرجان  �شعار  يعك�س  مم��ا  ال���دول 
ملتقى احل�شارات". �شهدت نافورة الإم��ارات تو�شعاً كبراً 
و�شكل  امل�شاحة  حيث  م��ن  ���ش��واء  املا�شيني  العامني  خ��الل 
الراث  من  امل�شتوحى  القلعة  جم�شم  تتخذ  اإذ  الت�شميم؛ 
اأبراج،   8 الإماراتي لر�شم �شكاًل لفتاً ومبهراً من خالل 
لوحات  بذلك   لت�شكل  الأبعاد،  ثالثية  فيديوهات  تعر�س 

فنية ُمبهرة وُم�شوقة.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 502,390 فح�سا ك�سفت عن 2,015 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد و 1,531 حالة �سفاء
•• اأبوظبي -وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س 
502،390 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

وتو�شيع نطاق  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،015 حالة اإ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 857،657 حالة.
الإ�شابة  ت��داع��ي��ات  م��ن  وذل���ك  وف���اة  حالتي  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كم������ا 
بفرو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،264 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
  كما اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء 1،531 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 784،650 حالة.

م�ست�سفيات اأ�سرت تطلق جمموعة دعم مر�سى ال�سرطان يف الإمارات يف اليوم العاملي لل�سرطان
•• دبي-الفجر:

 اأع����ل����ن����ت م�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات اأ�����ش����ر 
امل�شتوى  عاملية  املن�شاأة  الإم����ارات، 
اإم  اأ����ش���ر دي  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
الرائد  امل���زّود  ال�شحية،  للرعاية 
خل���دم���ات ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
والهند،  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
عن اإطالق جمموعة دعم مر�شى 
اليوم  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال�����ش��رط��ان 
 4 يوافق  ال��ذي  لل�شرطان  العاملي 

فرباير من كل عام. 
"نتعهد  ه��و  عري�س  �شعار  وحت��ت 
الك�شف  مت  ال�شرطان"،  ب��ه��زمي��ة 
ع�����ن جم����م����وع����ة ال�����دع�����م خ����الل 
اأ�شر"،  "منت�شرو  بعنوان  فعالية 
وت�شميم  ب���ع���زمي���ة  ل���الح���ت���ف���اء 
ال��ن��اج��ني م��ن ال�����ش��رط��ان يف دولة 
الذين  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
خمتلفة  جل���ن�������ش���ي���ات  ي���ن���ت���م���ون 
باك�شتان،  ال��ف��ل��ب��ني،  ال��ه��ن��د،  م���ن 

املا�شية  ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  "خالل 
حوايل  امل�شت�شفى  اأج��رى  وحدها، 
و500  ���ش��رط��ان  ج��راح��ة   150
تقريباً،  ك���ي���م���اوي  ع����الج  ج��ل�����ش��ة 
حققت نتائج �شريرية جيدة. نحن 
نوفر خدماتنا العالجية مع مل�شة 
اإن�شانية دافئة لإحداث فارق كبر 

يف رحلة املري�س ال�شت�شفائية".  
يعد  "براناي"،  ل��ل��دك��ت��ور  ووف��ق��اً 
الك�شف املبكر عن ال�شرطانات اأمراً 
اأف�شل  ل�شمان  الأه��م��ي��ة  يف  غاية 
اأن  ال����ع����الج. واأو�����ش����ح  ن��ت��ي��ج��ة يف 
"الكثر من ال�شرطانات ت�شتوجب 
تدخاًل جراحياً ينبغي القيام به يف 
مرحلة مبكرة لإنقاذ حياة املر�شى 
واملطلوب  امل��ر���س.  ا�شتفحال  م��ن 
التكنولوجية  التطورات  جلب  هو 
اخليارات  ح����ول  ال���وع���ي  وت��ع��زي��ز 
ال����ع����الج����ي����ة امل����ت����اح����ة الأف���������ش����ل 

والفّعالة من حيث التكلفة". 
ويوفر مركز الأورام يف م�شت�شفيات 

م�شت�شفى  يف  ل�������الأورام  م���ت���ط���وراً 
وق���د مت  ب��دب��ي.  الق�شي�س  اأ���ش��ر 
ال�شرطان  دع��م  جمموعة  اإط���الق 
لرعاية  الأو������ش�����ع  ال���ك���ي���ان  حت����ت 

املر�شى "اأ�شر كوزمو�س". 
وب�����������������������دوره، ق������������ال ال������دك������ت������ور 
راثانا�شوامي"،  "�شيفابراكا�س 
ا�شت�شاري يف علم الأورام اجلراحية 
الإم����ارات:  اأ���ش��ر،  م�شت�شفيات  يف 
هذا،  لل�شرطان  العاملي  اليوم  "يف 
ب�شعار  ب���الل���ت���زام  اأي�������ش���اً  ن��ت��ع��ه��د 
املتمثل  العاملية  ال�شحة  منظمة 
ال�شحية"،  الرعاية  فجوة  ب�"�شّد 
ع��ل��ى ح���ق اجلميع  ي���وؤك���د  ال�����ذي 
اخلا�شة  ال��رع��اي��ة  اإىل  بالو�شول 
كل  اأن  وبرغم  ال�شرطان.  مبر�س 
مري�س يخو�س معركته اخلا�شة، 
العالجية  الج�����������راءات  اأن  اإل 
فرقاً  �شك  ب��ال  حتقق  امل�شتحدثة 

كبراً يف عالج ال�شرطان". 
وت����ع����ه����د حم������ارب������و ال���������ش����رط����ان 

بنغالدي�س و�شريالنكا. 
الدكتور  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الرئي�س  بيت�شو"،  "�شرباز 
م�شت�شفيات  ل�����دى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اأ�����ش����ر يف الإم���������ارات:  وع�����ي�����ادات 
"على مّر ال�شنني، وا�شلنا حتقيق 
اإجن��ازات فارقة هامة على �شعيد 
ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة، حيث 
تعد جمموعة دعم ال�شرطان هذه 
اإ�شافة قّيمة اأخرى اإىل حمفظتنا 
من خدمات عالج ورعاية املر�شى 
لدينا،  الأورام  م��ن�����ش��اآت  ���ش��م��ن 
للعناية  اأ���ش��ر  م��رك��ز  امل��ق��دم��ة يف 
تعزز  و�شوف  بال�شرطان.  ال�شاملة 
امل��ج��م��وع��ة ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى توفر 
ال�شرطان  ملر�شى  متكاملة  رعاية 
رائداً  ب�شفتنا مركزاً  تعاطف  بكل 
املتخ�ش�شة  ال��ط��ب��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة 

الثالثية". 
افتتحت  اأ�شر  م�شت�شفيات  وكانت 
ق�شماً  اأي�����ش��اً  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل 

ال��ذي��ن ح�شروا  وال��ن��اج��ون م��ن��ه، 
ال��ف��ع��ال��ي��ة، ب��ه��زمي��ة امل���ر����س كما 
جمموعة  �شمن  اأنف�شهم  �شجلوا 

الدعم "اأ�شر كوزمو�س". 
تاوري"،  "براناي  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
"تعالج  ط��ب��ي��ة:  اأورام  اأخ�����ش��ائ��ي 
الإم�����ارات  يف  اأ����ش���ر  م�شت�شفيات 
ال�شرطانات  من  وا�شعة  جمموعة 
بدءاً من �شرطان الثدي، والأورام 
و�شرطان  الن�شائية،  ال�شرطانية 
اجل����ه����از ال���ه�������ش���م���ي، و����ش���رط���ان 
ال�شفراوية  والقنوات  البنكريا�س 
والعنق  ال������راأ�������س  و�����ش����رط����ان����ات 
الأن�شجة  �شاركومات  اإىل  وو�شوًل 
اللينة، و�شرطانات اجلهاز البويل 
ال���ت���ن���ا����ش���ل���ي، وذل�������ك م�����ن خ���الل 
عمليات احلد الأدنى من التدخل 
الكيماوي،  وال����ع����الج  اجل����راح����ي 
والرعاية  ال��دع��م  خ��دم��ات  يليها 

املخففة لالآلم". 
"�شيفابراكا�س":  د.  واأ������ش�����اف 

"جمل�س  رعاية ال�شرطان. وميثل 
الأورام" فريقاً متعدد التخ�ش�شات 
اأخ�شائيون  خ���الل���ه  م���ن  ي��ل��ت��ق��ي 
���ش��م��ن ت��خ�����ش�����ش��ات خم��ت��ل��ف��ة مع 
بع�شهم البع�س لت�شارك القرارات 

ال�شريرية يف عالج ال�شرطان.
ويوفر املركز كافة اأنواع العالجات 
ب��ني اجلراحات  ت����راوح م��ا  ال��ت��ي 

فائقة  ع��الج��ي��ة  خ���دم���ات  اأ����ش���ر 
جمال  يف  وم��ت��ق��دم��ة  التخ�ش�س 
تركيز  م�����ع  ال���������ش����رط����ان  رع�����اي�����ة 
ع����ل����ى خ����ط����ط ال������ع������الج امل���ت���ع���دد 
املركز  اأط��ل��ق  حيث  التخ�ش�شات. 
"جمل�س  اأي�����ش��اً  اف��ت��ت��اح��ه  خ���الل 
الأورام"، الذي يعد مكوناً اأ�شا�شياً 
من نهج خطة العالج املتطورة يف 

امل�����ع�����ق�����دة،  ال�����ع�����الج ال���ه���رم���وين 
العالج  اإىل  ���ش��اف��ة  ب��الإ وامل��ن��اع��ي، 
املوَجه والعالج الكيميائي، والذي 
يتم اإجراوؤه بالعتماد على اأف�شل 
والتقنيات  ال�����ش��ري��ري��ة  اخل����ربات 
الطبية املتاحة اإىل جانب الرعاية 
ال�شخ�شية التي تلبي الحتياجات 

املتزايدة لدى املر�شى.

ال�سحة تعلن تقدمي 22,218 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 22،218 جرعة 
من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ 
 23،720،960 ام�س  التي مت تقدميها حتى  جمموع اجلرعات 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 239.84 جرعة لكل 100 �شخ�س.

كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفر  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
التطعيم  ع��ن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول  اإىل  و�شعياً 
اأع��داد احلالت وال�شيطرة على فرو�س  والتي �شت�شاعد يف تقليل 

كوفيد19-.

بالدنا اأمانة ..�سرطة اأبوظبي تفتح اأبواب الأمل ملتعاطي املخدرات للعالج

التوا�شل  الجتماعي  حول ال�شماح 
احل�شي�س  مثل   القنبيات  بتعاطي 
واملاريجوانا   وغرها مو�شحاً  اأن 
ال��ك��الم غ��ر �شحيح( وغر  )ه���ذا 
الجتار  ول  بالتعاطي  ل  م�شموح  
ول الرويج .    وذك��ر  اأن القانون 
ركز كثرا على جانب التاأهيل املهني  
والريا�شي والجتماعي والوظيفي   
ب��ح��ي��ث ي�����ش��ه��م  يف  خ��ف�����س  ن�شبة 
الإق����ب����ال   ل��ت��ع��اط��ي امل����واد املخدرة  
يف  ي�شاعده  ال��ع��الج  ي�شتحق   وم��ن 
ف���ر����س وظيفية   ع��ل��ى  احل�������ش���ول  
ل���ل���م���ت���ع���اط���ي ال����ت����ائ����ب وال�����رج�����وع 
واأكد      . �شالح  كاإن�شان  للمجتمع 
املن�شوري  �شعيد  حم��م��د   العقيد  
و  ال���ت���وع���ي���ة  اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
املتابعة الالحقة مبديرية مكافحة 

التوا�شل  ب���رام���ج  ع���رب  امل����خ����درات 
الجتماعي وبرامج  الدرد�شة مثل  
مالية   ح�����ش��اب��ات   ب��اأرق��ام  التعريف 
الجتار  بق�شد   الأم�����وال   لإي����داع 
وبيع امل��خ��درات واأ���ش��ب��ح  م��ن يقوم 
قانونياً  ن�شاً  يجد  الأف��ع��ال  ب��ه��ذه 

كاماًل يعاقبه .
اجلديد   ال���ق���ان���ون  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اجلمهور  م��ن  امل��ت��ع��اون��ني   ي�شجع  
يف الإب�����الغ ع���ن  ع��م��ل��ي��ات  تهريب 
امل�������خ�������درات  و�����ش����ب����ط  اجل�����ن�����اة  ، 
تكرمي   املخت�شة   ال�شلطات  وحتفز 
املتعاونني جلهودهم  يف التعاون مع 
م�شراً   املعنية  واجل��ه��ات  ال�شرطة 
اإىل  اأن املادة 69 اأعطت للمحكمة 
احل���ق ب���الإع���ف���اء م���ن ال��ع��ق��وب��ة اإذا 
���ش��ارك  �شخ�س يف ج��رمي��ة ترويج 

املخدرات ثم تراجع وقام  بالإبالغ 
ال���ب���دء  يف التحقيق.    ع��ن��ه��ا  ق��ب��ل  
ان��ه  اذا �شارك �شخ�س   اإىل   واأ���ش��ار 
"ترويج املخدرات"   ولكن  بالفعل 
قبل اإلقاء القب�س عليه  وقبل بداية 
وبادر  العامة  النيابة  من  التحقيق 
باإبالغ  ال�شرطة باجلرمية  وتبني 
اأ�شبح  من حق  الفعل   ندمه على 
بالتخفيف  يلزم  ما  اتخاذ  املحكمة 
منها  الإع����ف����اء  او  ال���ع���ق���وب���ة   م���ن 
ال��واق��ع��ة مو�شحا  ظ����روف  ح�����ش��ب 
فيها   اجل��دي��دة  القانونية  امل��واد  اأن 
الق�شائية  اجلهات  ت�شاعد  مرونة 
بح�شب  ال�شحيح  احلكم  ات��خ��اذ  يف 
ون���ف���ى  م��دي��ر مديرية     . احل���ال���ة 
الأمن  ب��ق��ط��اع  امل���خ���درات  مكافحة 
اجلنائي  ما تداولته بع�س و�شائل 

••  اأبوظبي-الفجر:

ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي يف 
برنامج  م����ن  ال����راب����ع����ة  ح��ل��ق��ت��ه��ا 
اإذاعة  اأث��ر  عرب   " اأمانة  "بالدنا 
اأبوظبي FM  جهودها يف مكافحة  
املخدرات واأهمية القانون الحتادي 
رقم 30  ب�شاأن  مكافحة املخدرات  

واملوؤثرات العقلية.   
ال��ع��م��ي��د ط���اه���ر غريب  واأو�����ش����ح   
الظاهري  مدير مديرية  مكافحة 
ب��ق��ط��اع الأم����ن اجلنائي  امل���خ���درات 
ب�شرطة اأبوظبي  اأن مر�شوم  قانون 
م��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات  وامل�����وؤث�����رات 
العقلية "اجلديد"   يتميز باملرونة 
يف ال��ت��ط��ب��ي��ق وي�����ش��ت��ف��اد  م���ن���ه  يف  
والتاأهيل   ال��ع��الج  اأه����داف  حتقيق 
ب��ال��ع��ق��وب��ات  واجلوانب  واه��ت��م��ام��ه 
اجل��وه��ري��ة يف  احل��د م��ن اجلرائم 
امل�����ش��ت��ح��دث��ة  م���ن خ�����الل  �شدور 
اأبرزها   م��واد  قانونية جديدة  من 
امل��ادة 7 وال��ت��ي  تن�س  على التايل 
:" تن�شاأ مراكز متخ�ش�شة لتنفيذ 
التعاطي  عقوبة احلب�س يف جرائم 
للمواد  ال�����ش��خ�����ش��ي  وال���ش��ت��ع��م��ال 
املخدرة  واملوؤثرات  العقلية ويخ�شع 
املحكوم عليهم فيها لربامج  العالج 
الريا�شي  وال���ت���دري���ب  وال��ت��اأه��ي��ل  

الدمج  ل��ربام��ج  بالإ�شافة  واملهني 
والجتماعي"    والوظيفي  الأ�شري 
لفتاً  اإىل اأن  هذه  املادة القانونية  
الإماراتي   امل�����ش��رع  اه��ت��م��ام  جت�شد  
ب����ال����ت����اأه����ي����ل  وحم�����اول�����ة اإ�����ش����الح   

املتعاطي اأو املدمن  .
اأن  متعاطي املخدرات  اإىل   واأ�شار   
درجة  م��ن  ���ش��واء  ظروفهم  تختلف 
اأو  للتعاطي  دواف��ع��ه��م  اأو  الإدم����ان 
ا�شتعر�س  و  الج��ت��م��اع��ي،   املحيط 
املادة 64 من القانون والتي تن�س 
ع���ل���ى  ان�����ه ي���ع���اق���ب  ب���احل���ب�������س  او 
األف   50 الغرامة التي ل تقل عن 
اأموال  اأو ح��ول  اأودع  دره��م كل من 
قبل  او  ال��غ��ر  بوا�شطة  اأو  بنف�شه 
اأي  ارت��ك��اب  بق�شد  ال��ي��ه   حتويلها 
ال�شتعمال  او  التعاطي  من جرائم 
ال�������ش���خ�������ش���ي  ل����ل����م����واد امل�����خ�����درة 
واملوؤثرات العقلية املن�شو�س عليها  

يف هذا املر�شوم بالقانون".
وذكر اأن ع�شابات  املخدرات  ت�شعى  
اإىل  البيع وال��روي��ج والجت���ار يف 
املخدرات  واإف�شاد ال�شباب لفتاً  اإىل 
ان القانون اجلديد  حارب كل من 
ي�شهم اأو يجري اأي عملية  لت�شهيل 
املخدرات  ع��ل��ى  تعاطي  احل�����ش��ول  
غرها  اأو  بنكي  ح�����ش��اب  ف��ت��ح  م��ث��ل 
م��ن اإج�����راءات ، وم��ك��اف��ح��ة  ترويج 

الإيجابيني  الأ�شخا�س  اأو  الأ���ش��رة 
ال����ذي����ن ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ب���ا����ش���رة مع   
املتعاطي التائب   بعد عالجه   يف 
واعادته   معنوياته  ورف��ع  ا�شتقباله 
�شخ�شاً �شوياً يفيد نف�شه وجمتمعه 
مو�شحاً  اأن  اأي خلل  يف هذا الدور  
قد يوؤثر �شلبا يف  حتقيق النجاح اإذا 
القبول  التائب   املتعاطي  يجد  مل 
م���ن اأق�����رب الأ����ش���خ���ا����س  ل���دي���ه  و  
واإبعاده   ال�شحيح  للم�شار  اإع��ادت��ه  
من  وحمايته  ال�شوء   اأ�شدقاء  عن 

الأ�شباب التي اأدت لتعاطيه.
وا���ش��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور  ع��ل��ي ح�شن  
ال�شحة  اإدارة   م���دي���ر  امل����رزوق����ي 
الوطني  باملركز  والبحوث  العامة 
ل���ل���ت���اأه���ي���ل  يف م���داخ���ل���ت���ه  م����ع "  
الهاتف جهود   اأمانة"  عرب  بالدنا 
امل��رك��ز  منذ اإن�����ش��ائ��ه  ع��ام 2002 
اأم����ل   ك�����ش��ع��ل��ة  دوره   حت���ق���ي���ق   يف 
املواطنني  من  املدمنني   للمر�شى 
وحتى   الإم����������ارات  يف  وامل���ق���ي���م���ني  
م��ن خ���ارج ال��دول��ة وذك���ر اأن املركز 
"بعد  جهوده  ويكثف  ب��دوره  ي�شهم 
انتقاله للمبنى اجلديد  يف مدينة 
�شخبوط"  يف كل مايتعلق  بتاأهيل 
وعالج الدم��ان  واج��راء الدرا�شات 
اأن���واع  وال��ب��ح��وث وم��ع��اجل��ة جميع 
والكحول  امل��خ��درة  للمواد  الإدم���ان 

اأبوظبي خالل  املخدرات يف �شرطة 
اهتمام   ال���ه���ات���ف  ع����رب  م���داخ���ل���ة  
املجتمع   بتوعية   اأبوظبي   �شرطة 
مب��خ��اط��ر امل����خ����درات م�����ش��راً اإىل 
اإطالق مبادرات عديدة   مثل خدمة 
للعالج من   اأمل"  للتقدم  "فر�شة 
اأمان"   و"�شر  امل����خ����درات  ت��ع��اط��ي 
لتوعية املتقدمني   للح�شول على  
رخ�شة القيادة  وتعريفهم  باأ�شرار  
املخدرات م�شراً  اإىل  اأن  مديرية 
م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ت��ت��وا���ش��ل  يف 
ج���ان���ب ال���ت���وع���ي���ة ب���ا����ش���ت���م���رار مع 
املجتمع با�شتخدام  اأحدث الو�شائل  
و على مدار العام لفتاً  اإىل ترحيب 
ا�شتف�شارات  ب��اأي  اأب��وظ��ب��ي   �شرطة 
من اجلمهور  حول خمتلف جوانب 
ال�����ش��ل��ة  مبكافحة  ذات  ال��ت��وع��ي��ة  

املخدرات .
املخت�شة  اجل����ه����ات  اأن    وذك��������ر  
من  التائبني  ي�شجعون  واملجتمع 
التعاطي او ادمان املخدرات على ان 
�شريطة  �شاحلني  اأ�شخا�شاً  يكونوا 
والرجوع  ال��ت��وب��ة  ه����ذه  ت���ك���ون  اأن 
ع��ن ال��ت��ع��اط��ي والإدم������ان   ع��ن نية 
�شادقة  وواقعية   لتمد يد  العون  
له  وم�شاعدته على جتاوز  حمنته  
و التاأقلم والندماج يف املجتمع من 
جديد.   واأ�شار اىل اأهمية  دور  اأفراد 

وقد ب��داأ   خطوات جديدة   لعالج 
الإدم������ان الل���ك���روين  يف مراحل 

اأولية "كدرا�شة حاليا " .
واأ�شار اإىل  اأن العالج يتوفر جماناً 
مل��ر���ش��ى الإدم������ان م����ن   املواطنني    
ال���ع���الج  للجميع   وت��ت��وف��ر ف��ر���س 
" وقد بلغت  الدولة   على م�شتوى 
للمر�شى  امل���رك���ز  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ���ش��ع��ة 
املدمنني  نحو  169 �شريراً قابلة 
بالإ�شافة  200�شرير  اإىل  للزيادة 
العيادة  ل�شتقبال  احل���الت  ع��رب  

اخلارجية .
ي�شتقبل   امل�����رك�����ز  اأن  واأو��������ش�������ح  
امل��دم��ن��ني ح��ت��ى بعد  اأو  امل��ت��ع��اط��ني 
انتكا�شتهم  ح�����ال  يف  ع���الج���ه���م  
ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ن جديد  ورج���وع���ه���م 
وذلك  لأن  مر�س اإدمان  املخدرات 
ل���ف���رة طويلة  ي�����ش��ت��م��ر  م����زم����ن  
ويوجد لدى املركز مر�شى تقدموا 
للعالج  اأربعة اأو خم�س مرات ب�شبب 
باأهمية  النتكا�شة نا�شحاً  املر�شى 
العالج  مبكرا واأخذ امل�شورة  حول 
اأهمية  م��وؤك��دا  انتكا�شاتهم  ح��الت 
للمتعاطني  الج��ت��م��اع��ي   ال���دع���م 
الكبر  الأ�شرة  ودور  عالجهم  بعد 
واإدم���ان  اح��ت��واء م��ر���س تعاطي  يف 
امل����خ����درات  وت���وف���ر ال��ب��ي��ئ��ة التي 

تعينهم  على عدم النتكا�شة.

املوؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر ينطلق مار�س القادم مب�ساركة 475 خبريا دوليا من 42 دولة
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة  حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
بفندق  التمر  لنخيل  ال�شابع  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  اهلل" ُتْعَقْد  "حفظه 

ق�شر الإمارات باأبوظبي يف الفرة من 14 - 16 مار�س القادم.
وتقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بالتعاون مع 
اإقليمية ودولية  25 منظمة  واأك��رث من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة 
اأكادمييا   475 يناهز  م��ا  فيه  ي�شارك  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  بتنظيم  متخ�ش�شة 
وخبرا دوليا ميثلون ما يناهز 42 دولة بح�شور عدد من وزراء الزراعة يف 

الدول املنتجة للتمور.
واأ�شاد معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س رئي�س 
جمل�س اأمناء اجلائزة بالرعاية الكرمية التي يوليها �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" لهذا املوؤمتر وهي الرعاية التي ُتعرب اأ�شدق تعبر عن 
العلمي  البحث  لدور  �شموه  وتقدير  والعلماء  للعلم  الكبر  �شموه  ت�شجيع 
يف م�شرة التنمية امل�شتدامة بالدولة وكذا عن اهتمام �شموه بنخيل التمر 
الذي ميثل قيمة اقت�شادية واجتماعية وتراثية هامة لها موقعها الفريد 

يف م�شرة التنمية بالدولة.
وقال معاليه اإن ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اأياٍد بي�شاء على 
وموؤ�ش�س  باين  �شموه  اإن  حيث  عام  ب�شكٍل  والتنمية  العلمي  والبحث  العلم 
كافة موؤ�ش�شات الدولة ومنها على وجٍه خا�س جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر والبتكار، تلبية لروؤية املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي اأوىل ال�شجرة املباركة رعاية خا�شة ب�شفتها 

اأحد عنا�شر الأمن الغذائي.
وا�شاف " تعمل اجلائزة على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية 
التمر،  بنخيل  اخل��ا���س  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  يف  عاملياً  املتحدة 
وت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي 
واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات  وامل�شدرين  واملنتجني  وامل��زارع��ني  الباحثني  م��ن 

والهيئات املخت�شة.
جائزة  تنظمه  ال��ذي  التمر  لنخيل  ال�شابع  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اإن  وق��ال 
�شوؤون  وزارة  ب��اإ���ش��راف  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الإمارات  وجامعة  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  م��ع  وبالتعاون  الرئا�شة 
ومنظمة  الغذائية  وال�شالمة  ل��ل��زراع��ة  ابوظبي  وهيئة  املتحدة  العربية 

25 منظمة اقليمية  الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة /الفاو/ اإىل جانب 
للنهج احلميد الذي تتبّناه اجلائزة يف  ُيَعدُّ منوذجاً ممتازاً  ودولية وا�شعة 
اأوًل يتناول مو�شوعاً  العلمية على وجه اخل�شو�س فهو  املوؤمترات  تنظيم 
منطقة  يف  ولكن  وحدها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  لي�س  اجلميع  يهّم 
اخلليج ويف العامل العربي بل يف العامل اأجمع فقد َبرز حديثاً اهتماٌم كبر 
العامل  اأ�شقاع  التمر اىل كافة  التمور حتى و�شل  بزراعة و�شناعة وجتارة 
وزاد الطلب عليه وارتفعت اأ�شعاره، ون�شاأت حوله عدد كبر من ال�شناعات 

التحويلية التي من �شانها تعظيم القيمة امل�شافة للتمور.
اإمن���ا هو  النحو  ه��ذا  دوري على  ب�شكل  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  اأي  ان��ع��ق��اد  اإن  وق���ال 
عالمة اأكيدة وبارزة على مدى الأهمية التي يحظى بها مو�شوعه كما اأنه 
دليل وا�شح على الإيقاع املتنا�شق واملت�شارع يف الوقت نف�شه للبحث العلمي 
والتقدم التقني يف جمال نخيل التمر اإىل جانب اأنه يعك�س بو�شوح حر�س 
امل�شاركة يف  على  والدولية  والإقليمية  املحلية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

تنظيمه ورعايته بل واإجناحه.
ملا  املقايي�س  بكافة  ي��ع��دُّ من��وذج��ي��اً  ال��ع��ام  ه��ذا  م��وؤمت��ر  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
وجتارة  و�شناعة  زراع��ة  جوانب  خمتلف  يف  ودرا���ش��ات  بحوث  من  يطرحه 

النخيل والتمور، ومن ثم فاإنه يّت�شم بال�شمول وعمق النظرة حيث ينطوي 
على طرح جتارب وخربات جديدة ومتطورة من كافة اأنحاء العامل اإذ يبلغ 
 71 اىل  بالإ�شافة  علمياً  بحثاً   140 عر�شها  �شيتم  التي  البحوث  ع��دد 
ورقة علمية �شوف تعر�س باأ�شلوب املل�شقات /بو�شر/ وهو ما ُيعّد اإ�شافة 

جديدة.
التمر منوذٌج يحتذى من حيث  ال�شابع لنخيل  الدويل  املوؤمتر  فاإن  كذلك 
دقة التنظيم والإعداد حيث ا�شتمّر التح�شر له لأكرث من عام كما اأنه من 

حيث احلجم من اأكرب املوؤمترات التي عقدتها اجلائزة حتى الآن.
وا�شاف معاليه " اإننا ناأمل اأن يحقق هذا املوؤمتر كافة الأهداف التي ينعقد 
من اأجلها واأن يكون عند ح�شن ظن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اهلل" و�شاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شمو ال�شيخ من�شور بن ز ايد اآل نهيان 
على  بالنفع  يعود  مبا  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
جمال  يف  والتقنيات  املعارف  من  ر�شيدنا  اإىل  الكثر  ي�شيف  واأن  اجلميع 
زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي على طريق نه�شتنا ال�شاملة 

والتي ت�شتهدف دائماً الرتقاء بالوطن وحتقيق التنمية امل�شتدامة.

مناف�سات مثرية ت�سهدها اجلولة الأوىل من بطولة ال�سرطة لالألعاب الرتاثية
•• راأ�س اخليمة -وام:

ال�شرطة  بطولة  م��ن  التمهيدي"  "الدور  الأوىل  اجل��ول��ة  انطلقت 
تنظمها  التي  "#موروثنا_يجمعنا"  �شعار  حتت  الراثية  لالألعاب 
ا�شت�شافت  الذهبي، حيث  باليوبيل  الداخلية �شمن احتفالتها  وزارة 
القيادات  راأ�س اخليمة هذه اجلولة على م�شتوى  القرية الراثية يف 
و�شط  الراثية  الألعاب  يف  مثرة  مناف�شات  �شهدت  والتي  ال�شرطية 

ح�شور ر�شمي و�شعبي.
علوان  ب��ن  علي  ال��ل��واء  التمهيدية،  اجل��ول��ة  ه��ذه  يف  املناف�شات  و�شهد 
النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، واللواء �شيف الزري ال�شام�شي 
جلنة  رئي�س  ال�شام�شي  �شيف  والعميد  ال�����ش��ارق��ة،  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
الداخلية،  ل���وزارة  الذهبي  لليوبيل  العليا  باللجنة  ال�شعبي  امل���وروث 

وعدد من ال�شباط وامل�شوؤولني بالإ�شافة اإىل جمهور غفر من حمبي 
الريا�شات الراثية.

و  وال��ف��ج��رة  اخليمة  /راأ�����س  ف��رق  ت��اأه��ل��ت   ، املناف�شات  �شعيد  وع��ل��ى 
اأبوظبي و ال�شارقة/ يف لعبة "املييت" والتي تعد لعبة جماعية حتتاج 
اأم   / ف��رق  ت��اأه��ل��ت  فيما   ، للفريق  اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل  التخطيط  اإىل 
التي  "الكرابي"  لعبة  يف   / واأبوظبي  ال�شارقة  و  والفجرة  القيوين 
حتتاج اإىل القوة والتوازن ، وتاأهلت فرق /اأبوظبي وراأ�س اخليمة و دبي 
والفجرة / عن لعبة "�شاع" اجلماعية التي حتتاج لل�شرعة واملهارة، 
العرو�س  ب��ه��ذه  اجل��م��ه��ور  وا�شتمتع  وق���وة  ن��دي��ة  املناف�شات  و���ش��ه��دت 
الريا�شية يف مناف�شات �شعبية تذكر مبا مار�شه الأج��داد والآب��اء على 
احلجم  ب��ه��ذا  الأوىل  الر�شمية  البطولة  ه��ذه  وت��ع��د  ال�شنني.  م���دار 
ا�شت�شارية  قبل جلنة  قوانني منظمة من  وج��ود  الأل��ع��اب يف ظل  من 

تتكون من م�شوؤولني ميثلون هيئات وجمعيات الراث الإماراتي على 
ال�شرطية  القيادة  واهتمام  بدعم  البطولة  وحظيت  الدولة،  م�شتوى 
لكونها تعرب عن جانب من تراث الإمارات احل�شاري واأ�شالة �شعبها. 
و�شتجرى مناف�شات اجلولة الثانية والتي تعد مرحلة الن�شف النهائي 
اأبوظبي  العا�شمة  النهائية يف  املرحلة  البطولة يف  تنتهي  يف دبي، ثم 
يف  اأ�شهر  م���دار  على  املنظمة  اللجنة  عملت  وق��د  ر�شمي،  احتفال  يف 
الأنظمة وحوكمتها  بالبطولة وتقنني  التنظيم اخلا�شة  اإعداد لوائح 
بالبطولة  خا�شة  لئحة  لت�شدر  وال��ن��ق��اط،  ال��ف��وز  احت�شاب  وكيفية 
وب�شكل يعزز  الأجيال،  الراثية يف قلوب  الألعاب  ترتقي بخ�شو�شية 
املتوخاة  بالأهداف  خا�شاً  رونقاً  املناف�شات  ويعطي  ال�شريف  التناف�س 
من البطولة وتعظيم ال�شتفادة من املوروث يف ر�شم مالمح امل�شتقبل 

بثقة ومتيز وريادة.
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اأخبـار الإمـارات

املا�سي العام  اخليمة  راأ�س  �سرطة  طريان  نفذها  متنوعة  مهمة  �سائحة اأوروبية تت�سلم بعد و�سولها لوطنها حقيبة فقدتها مبطار دبي78 
•• راأ�س اخليمة- وام: 

راأ�س  ���ش��رط��ة  ط���ران  ق�شم  ك�شف 
مهمة   78 ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ن  اخل��ي��م��ة 
 2021 ال����ع����ام  خ�����الل  م���ت���ن���وع���ة 
نحو  والإنقاذ  البحث  مهام  �شكلت 

منها. باملئة   80
وقال العقيد طيار �شعيد اليماحي 
راأ�س  �شرطة  ط���ران  ق�شم  رئي�س 
يحظى  ال���ذي  الق�شم  اإن  اخل��ي��م��ة 
متوا�شل  واه���ت���م���ام  ك��ب��ر  ب���دع���م 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ع قبل 
مهامه  اط�����ار  ويف  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
خالل  نفذ  والإن�شانية  الوظيفية 
خمتلفة  مهمة   78 املا�شي  ال��ع��ام 
ت���ن���وع���ت ب����ني ال���ب���ح���ث والإن�����ق�����اذ 
املنا�شبات  يف  وامل�شاركة  والدوريات 

واأ�شاف اأن مو�شم ت�شاقط الأمطار 
اق���ب���ال �شريحة  ي��راف��ق��ه م���ن  وم���ا 
من الأه��ايل على املناطق اجلبلية 
التحذيرات  من  بالرغم  والأودي���ة 
بعدم  للجمهور  الدائمة  ال�شرطية 
مثل  م���ن  الق�������راب  اأو  ال���ت���وج���ه 
ه��ذه الأم��اك��ن ي�شهد ت��زاي��دا لفتا 
ارتفاع  اإط�����ار  يف  امل���ه���ام  م��ع��دل  يف 
اأعداد العالقني واملفقودين نتيجة 
حم���ا����ش���رة م���ي���اه الأودي��������ة ل��ه��م ، 
خدماته  ي��ق��دم  الق�شم  اأن  م�شرا 
ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة ح��ر���ش��ا على 
والتزاما  املجتمع  اأف����راد  ���ش��الم��ة 
ب��اجل��ان��ب الن�����ش��اين ال����ذي يكون 
حم����ف����وف����ا ب����امل����خ����اط����ر ل���ط���واق���م 
النقاذ من الطيارين وامل�شاعدين 

واملالحني يف بع�س الأحيان .

•• دبي-وام:

ت�����ش��ل��م��ت م�����ش��اف��رة اأوروب����ي����ة، بعد 
حقيبة  وط���ن���ه���ا،  اإىل  و����ش���ول���ه���ا 
ف��ق��دت��ه��ا يف م���ط���ار دب����ي ال�����دويل، 
حتوي مبلغ 9 اآلف و150 دولراً 
واأوراق������ا م��ه��م��ة، ح��ر���ش��ت �شرطة 
التاأكد  ب��ع��د  اإر����ش���ال���ه���ا  ع��ل��ى  دب����ي 
م���ن ه��وي��ت��ه��ا وات���خ���اذ الإج������راءات 

القانونية الالزمة.
بال�شويدا  ح��م��وده  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري، 
لأمن املطارات بالوكالة يف �شرطة 
يحر�س  امل���ط���ارات  اأم����ن  اأن  دب����ي، 
ُي��ع��رث عليها  ال��ت��ي  امل��ف��ق��ودات  على 
يف م����ط����ارات دب�����ي، وال���ب���ح���ث عن 
بياناتهم  اإىل  والتو�شل  اأ�شحابها 

الأوروبية،  امل�شافرة  اأن   ، واأو���ش��ح 
يف  �شعودها  قبل  حقيبتها  فقدت 
بلغاريا،  ل��وط��ن��ه��ا  ع��ودت��ه��ا  رح��ل��ة 
وبعد التاأكد من �شخ�شية امل�شافرة 
التي  للحقيبة  ملكيتها  واإث���ب���ات 
ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى امل��ب��ل��غ وبع�س 
معها،  ت��وا���ش��ل��ن��ا  امل��ه��م��ة،  الأوراق 
واأر�شلنا احلقيبة لبلد امل�شافرة بعد 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ 

املعتمدة يف هذا ال�شاأن.
امل�شافرة  ،اأع�����رب�����ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
اجلزيل  ال�����ش��ك��ر  ع���ن  الأوروب�����ي�����ة 
ل�شرطة دبي حلر�شها على اإي�شال 
من  وحفظها  لأ�شحابها  احلقوق 
الفقدان، و�شعيهم امل�شتمر لإ�شعاد 
يف  وامل�شاهمة  وال��زائ��ري��ن،  ال�شياح 

منحهم جتربة �شفر ل تن�شى.

ال�شخ�شية وتتبع �شر رحالتهم، يف 
�شعي لإعادة حقائبهم اأو اأغرا�شهم 
اإليهم،  املالية  املبالغ  اأو  ال�شخ�شية 
طيبة  و�شمعة  اإيجابية  اأث��ر  وت��رك 
عموما،  ال��دول��ة  يف  جتربتهم  ع��ن 
والتاأكيد  خ�شو�شا،  دب��ي  واإم����ارة 

على اأننا وطن الأمن والأمان.
ال���ت���ي ت��ط��ل��ب ذل�����ك ح���ر����ش���ا على 
تعزيز الأمن والأمان واإنقاذ اأرواح 

واملجتمعية  وال��ر���ش��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
للجهات  وامل�شاندة  الدعم  وتقدمي 

وال�شياح  وامل���ق���ي���م���ني  امل���واط���ن���ني 
واملحافظة على �شالمتهم .

الفرق احلكومية تناق�س امل�سودات النهائية ا�ستعدادا لإطالق روؤية عجمان 2030 
•• عجمان - وام: 

ور�س  �شل�شلة  عجمان  يف  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  نظمت 
التح�شرات  اإط��ار  يف  الذهني  الع�شف  وجل�شات  ال�شراتيجية  العمل 

وال�شتعدادت النهائية لإطالق روؤية عجمان 2030.
وور����س عمل خل��رباء وحمللني  ل��ق��اءات  ع��دة  املا�شية  ال��ف��رة  و�شهدت 
�شمن  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  ال�شراتيجية  ومكاتب  ا�شراتيجيني 
2030 مت خ��الل��ه��ا تقييم  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة  م��رح��ل��ة 
احلايل  الأداء  مراجعة  ذل��ك  يف  مب��ا  احليوية  للقطاعات  ا�شراتيجي 

اإىل  اإ�شافة  الإم��ارة  يف  والفر�س  والتحديات  التناف�شية  املزايا  وحتليل 
قيا�س وحتليل الجتاهات الكربى الرئي�شة التي ت�شكل مالمح املنطقة 
ت�شمل  اخلطة  يف  رئي�شة  حم��اور  اأربعة  على  الركيز  مت  حيث  والعامل 
امل��دي��ن��ة وحم���ور احلكومة  حم��ور الق��ت�����ش��اد وحم���ور املجتمع وحم���ور 
احلكومة  ط��م��وح��ات  ت��خ��دم  م��رن��ة  منهجيات  وف���ق  عليها  ال��ع��م��ل  ومت 

امل�شتقبلية.
اأيام متتالية على حتليل   3 وعملت فرق العمل احلكومية على امتداد 
وناق�شت  الأربعة  ال�شراتيجية  للمحاور  النهائية  امل�شودات  ومناق�شة 
بتعّمق الأولويات احلكومية يف املرحلة القادمة والتي �شت�شاهم يف حتقيق 

الأهداف ال�شراتيجية وحتديد مناطق الركيز الأعلى وكيفية حتقيق 
ال�شمولية يف كافة املحاور مبا يعك�س تطلعات جمتمع الإمارة وذلك يف 

�شوء التجارب واملمار�شات العاملية يف خمتلف القطاعات احليوية.
للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�شي  �شيف  �شعيد  الدكتور  �شعادة  واأثنى 
والروح  الور�س  يف  امل�شاركة  العمل  فرق  جهود  على  بعجمان  التنفيذي 
العمل  ف��رق  وتناغم  ان�شجام  م��دى  عك�شت  التي  الطموحة  الإيجابية 
احلكومية يف الإمارة. واأّكد �شعادته اأن �شل�شلة ور�س العمل تاأتي �شمن 
جميع  اإ�شراك  ب�شرورة  عجمان  حكومة  يف  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
الأطراف ذات امل�شلحة يف �شياغة ور�شم اخلارطة ال�شرايجية اجلديد 

ال�10  باأن ت�شهد ال�شنوات  2030. واأع��رب عن تفاوؤله  لروؤية عجمان 
يف  ي�شهم  ما  املجالت  خمتلف  يف  نوعية  وقفزات  �شريعا  من��وا  القادمة 
حتقق  التي  امل�شتدامة  امل��دن  �شمن  جديدة  وجهة  عجمان  اإم��ارة  جعل 
وترابط  املجتمعية  والتطلعات  القت�شادية  الطموحات  بني  التوازن 
م�شتويات  اأعلى  وفق  الع�شرية  احلياة  مع  وتناغم  بان�شجام  عنا�شرها 

اجلودة لالأجيال احلالية وامل�شتقبلية.
عمل  ونتائج  خمرجات  ا�شتعرا�س  العمل  لور�س  الأخ��ر  اليوم  و�شهد 
احلكومية  ال��دوائ��ر  عموم  م���دراء  بح�شور  املختلفة  احلكومية  ال��ف��رق 

ومناق�شة امل�شودات النهائية ا�شتعدادا لإطالق روؤية عجمان 2030. 

عمار النعيمي : التعداد ال�سكاين اأ�سا�س التخطيط التنموي يف عجمان

وزيرة تنمية املجتمع : 190 مليونا و890 األف درهم منح زواج مت �سرفها ل��� 2727 �سابا خالل العام 2021 

الأهداف  ع��ددا من  املنحة  وحتقق 
"تكوين  مقدمتها  يف  الجتماعية 
وتعزيز  الإم������ارات������ي������ة  الأ�������ش������رة 
التالحم  ودعم  الأ�شري  التما�شك 
من  املجتمع  ن�شيج  ب��ني  املجتمعي 
ال�شباب الإماراتي وتعزيز الثقافة 
الأ�شرية لدى ال�شباب امل�شتفيدين 
من املنحة والتي تعك�س جانبا من 
يف  الناجح  الأ�شري  البناء  جوانب 
تقوية  اأ�شا�س  على  القائم  املجتمع 

لالأ�شرة  الدعم  بتقدمي  امل�شتمرة 
عمل  نهج  على  تنعك�س  الإماراتية 
الوزارة من خالل ت�شجيع ال�شباب 
على الزواج وزيادة اأعدادهم �شنوياً 
م��ع احل��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ر اأف�شل 
�شبل العي�س جلميع اأفراد الأ�شرة.

ال����وزارة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ول��ف��ت��ت 
تلتزم بروؤيتها ال�شراتيجية وفق 
اأف�شل  ح��ي��اة  ج���ودة  حتقيق  م��ب��داأ 
تعد  حيث  املجتمع  اأف����راد  جلميع 

وتقدمي  واط���م���ئ���ن���ان  ب���ا����ش���ت���ق���رار 
متطلبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  امل�����ايل  ال���دع���م 
ع��ن��ه��م ماديا  ال������زواج وال��ت��خ��ف��ي��ف 
بجوانب  ل���دي���ه���م  ال����وع����ي  ورف������ع 
احلياة الأ�شرية بعد الزواج وكيفية 
متما�شكة  م�����ش��ت��ق��رة  اأ�����ش����رة  ب���ن���اء 

واحلفاظ عليها.
يذكر اأن وزارة تنمية املجتمع تقدم 
املقبلني  ل��ل�����ش��ب��اب  ال������زواج  م��ن��ح��ة 
ع��دد من  اإىل  ا�شتناداً  ال���زواج  على 

منذ اإطالق املبادرة يف عام 1992 
تعكف  ال�������وزارة  اأن  اإىل  ...لف����ت����ا 
اأكرث  حاليا على تقدمي ت�شهيالت 
خالل  م��ن  ال���زواج  على  للمقبلني 
التنظيمية  القرارات  تعديل  اإع��ادة 
وال�شروط اخلا�شة بذلك ت�شهيال 
وحتفيزا  املنحة  �شرف  لإج���راءات 
لل�شباب لتحقيق املزيد من الإقبال 

على الزواج.
الدولة  قيادة  توجيهات  اإن  وقالت 

الأ�شرة وتعزيز الروابط بني اأفراد 
املجتمع.

وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة م��ن��ح��ة ال������زواج 70 
األ���ف دره���م ت�����ش��رف دف��ع��ة واحدة 
ل���ل���م�������ش���ت���ح���ق���ني وف�������ق ع�������دد من 
ال�شروط يف اإطار م�شاندة تطلعات 
ال�شباب ودعمهم لبناء اأ�شر جديدة 
حتقيقا  ومعنويا  م��ادي��ا  م�شتقرة 
والفتيات  ال�شباب  م�شاعدة  لهدف 
لبداية حياتهم الزوجية والأ�شرية 

منحة الزواج وهي اإحدى مبادرات 
ال��ه��ادف��ة اإىل مت��ك��ني فئة  ال�����وزارة 
ال�����ش��ب��اب وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى بناء 
دع���ائ���م ثابتة  ع��ل��ى  ت���ق���وم  اأ�����ش����رة 
الرفاه  وحت��ق��ي��ق  ال�����ش��ع��ادة  ت��وف��ر 

الجتماعي لأبناء دولة الإمارات.
اأهداف  �شمن  ال���زواج  منح  وت��اأت��ي 
الوزارة وخططها التي تنج�شم مع 
وتوجيهاتها  الإم���ارات  قيادة  روؤي��ة 
املجتمع  اأف��راد  اإ�شعاد  اإىل  ال�شاعية 

•• عجمان -وام: 

اأطلع �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
وبح�شور  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل��ج��ل�����س 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
للتعداد  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال�����ش��ج��ل��ي يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان على 
و  ال�شجلي  التعداد  اإجن��از م�شروع 
النتائج الأولية ملن�شة العد الذاتي 
ولوحة املوؤ�شرات الإح�شائية،حيث 
اإح�شائية  ب����ي����ان����ات  ت����وف����ر  مت 
املقيمني  ال�����ش��ك��ان  ع���ن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ك���ان���وا مواطنني  ����ش���واء  ب���الم���ارة 
وخ�شائ�شهم  م��واط��ن��ني  غ��ر  او 

الدميوغرافية والإجتماعية .
ال�شيخ عمار بن حميد  واأكد �شمو 
ا�شا�س  ال�������ش���ك���اين  ال����ت����ع����داد  اأن 
البيانات  واأن  التنموي  التخطيط 
كونها  ك����ب����رة  ب���اأه���م���ي���ة  حت���ظ���ى 
ت�شاهم  ال���ت���ي  الأدوات  اأه�����م  م���ن 
التنمية  م�������ش���اري���ع  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
العمرانية والتخطيط الجتماعي 
تنمية  على  وي�شاعد  والقت�شادي 
املجتمع من خالل و�شع اخلطط 
القطاعات  لكافة  ال�شراتيجية 
اخل����دم����ة واحل����ي����وي����ة م����ن اأج����ل 
احلياة  و���ش��ب��ل  ال��رف��اه��ي��ة  حتقيق 
على  واملقيمني  للمواطنني  املثلى 

اأر�س الإمارة.
جاء ذلك خالل لقاء �شموه اليوم 
يف مكتبه بديوان احلاكم بالدكتور 
املطرو�شي  �شيف  �شعيد  املهند�س 
التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني 

لبيانات  مركزي  �شجل  اإن�شاء  اإىل 
ال�شكان واملباين وامل�شاكن واملن�شاآت 
جودة  ذات  بيانات  على  واحل�شول 
وحمدثة  �شاملة  وتغطية  عالية 
واأب����رز  اأف�����ش��ل  تطبيق  مت  ي��ح��ي��ث 
املمار�شات واملنهجيات والتو�شيات 
ال���ت���ح���ول  ع���م���ل���ي���ة  ال�����دول�����ي�����ة يف 
جمع  لعملية  الرقمي  الإح�شائي 
ال�شجلي  ال���ت���ع���داد  يف  ال���ب���ي���ان���ات 
واملباين  وامل�شاكن  ال�شكان  ل�شجل 
الأولية  النتائج  واملن�شاآت،و�شملت 
للمن�شة بيانات الأفراد "املواطنني 
املتواجدين  املواطنني"  وغ����ر 
اإم����ارة عجمان ومن  داخ���ل ح���دود 
ومنطقة  عجمان  مدينة  �شمنها 
وخ�شائ�شهم  وامل��ن��ام��ة  م�شفوت 
املركز  وي���ق���وم  ال���دمي���وغ���راف���ي���ة. 
ح��ال��ي��ا مب��رح��ل��ة اج������راءات �شبط 
وتدقيقها  اجل  من  النتائج  جودة 
وا�شتكمال  ا�شتيفاء  م��ن  وال��ت��اك��د 

كافة البيانات واملعلومات الدقيقة 
التي تدعم �شنع القرار .

واأ�شاف اأن م�شروع التعداد ال�شجلي 
يعد من امل�شاريع الح�شائية التي 
لالإح�شاء  عجمان  مركز  اطلقها 
والتناف�شية يف عام 2020 ح�شب 
التو�شيات الدولية وذلك من اأجل 
دعم وتوفر اإح�شاءات من�شقة ذات 
اتخاذ  عملية  تخدم  عالية  ج��ودة 
القرارات ال�شحيحة، فالتخطيط 
البيانات  ت��وف��ر  م��ن  ي��ب��داأ  ال�شليم 
القت�شادات  من��و  وان  ال��دق��ي��ق��ة، 
معريف  اأ���ش�����س  على  مبنى  العاملية 
وح�شر �شامل لكافة املواد الب�شرية 
واملادية املتاحة وكيفية ال�شتغالل 

الأمثل هذه املوارد.
واو�شح اأن التعداد ال�شجلي يعتمد 
للجهات  الداري���ة  ال�شجالت  على 
احل���ك���وم���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب����الم����ارة 
اىل  تهدف  ال��ت��ع��داد  منهجية  وان 

اىل تعظيم ال�شتفادة من خمرجات 
نتائج من�شة العد الذاتي. وجاءت 
لالأهداف  حت��ق��ي��ق��اً  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
عجمان  مل���رك���ز  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
واملتمثلة  والتناف�شية  لالإح�شاء 
البيانات  اإدارة  منظومة  ب��ن��اء  يف 
وتعزيز م�شتوى الأداء يف التقارير 
املنتجات  وت���ط���وي���ر  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
اإح�شائي  ن��ظ��ام  وب���ن���اء  امل��ع��رف��ي��ة 
اإت�����اح�����ة  اإىل  ي�����ه�����دف  م���ت���ك���ام���ل 
الو�شول لكل البيانات الإح�شائية 
النفتاح  مل����ب����داأ  ت����ع����زي����زاً  وذل������ك 
املركز  ينتهجها  التي  وال�شفافية 
البيانات  ف��ي��ه  اأ���ش��ب��ح��ت  وق���ت  يف 
الدول  لتقدم  مقيا�شاً  الإح�شائية 
ال�شرورية  الأداة  تعترب  اأنها  كما 
لت���خ���اذ ال�����ق�����رارات ال�����ش��ل��ي��م��ة يف 
القت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ر����ش���م 
وم�شدراً  والتنموية  والجتماعية 
اخلطط  ور���ش��م  لتوجيه  اأ���ش��ا���ش��ي��اً 

لم��ارة عجمان وال��دك��ت��ورة هاجر 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  احلبي�شي 
والتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
نتائج  اخ���ر  ع��ل��ى  منهما  وا���ش��ت��م��ع 
ا���ش��ت��ج��اب��ة امل��ج��ت��م��ع وال���ت���ي بلغت 
ن�����ش��ب��ت��ه��ا م�����ش��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة ج���داً 
ال���ب���ي���ان���ات كافة  ن��ت��ائ��ج  و���ش��م��ل��ت 
م��ن��اط��ق ام����ارة ع��ج��م��ان مب��ا فيها 
التغطية  ومتت  واملنامة  م�شفوت 
اجل��غ��راف��ي��ة ل��ل��م��ن��اط��ق ب���الم���ارة 

بن�شبة 100%.
وق�����ال ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
التعداد  م�������ش���روع  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الذاتي  ال��ع��د  وم��ن�����ش��ة  ال�����ش��ج��ل��ي 
ب��اإه��ت��م��ام ودع����م �شاحب  ي��ح��ظ��ى 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�شمو  ع��ه��ده  وويل  عجمان  ح��اك��م 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
لإميان �شموهما باأهميته يف توفر 

الفراد وال�شر البيانات املطلوبة.
وك�شفت الدكتورة هاجر احلبي�شي 
ع�����ن اط�������الق ل����وح����ة امل����وؤ�����ش����رات 
بتوفر  ت��ق��وم  وال��ت��ي  الإح�شائية 
اإح�شائية  م�����وؤ������ش�����رات  ق�����اع�����دة 
م��ت��ك��ام��ل��ة وحل���ظ���ي���ة مت���ك���ن من 
على  التنموية  التطورات  متابعة 
اإم��ارة عجمان  املناطق يف  م�شتوى 
ت�����ش��اع��د يف ر���ش��م اخلطط  وال���ت���ي 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ع��ام��ة م���ن خطط 
احل�شاري  ل����الرت����ق����اء  وب�����رام�����ج 
الإح�شائية  ال���ب���ي���ان���ات  وع���ر����س 
بطريقة  للم�شتخدمني  واتاحتها 
تفاعلية وحلظية وجذابة لتمثيل 
وتطبيق  الإح�����ش��ائ��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
الإح�شائي  الن�شر  معاير  اأح��دث 
التقنيات  اأح��دث  با�شتخدام  وذلك 
البيانات  م��ب��ادرة  ودع���م  امل��ت��وف��رة 
امل���ف���ت���وح���ة ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا دول����ة 
الإمارات والأمم املتحدة بال�شافة 

ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات الإح�����ش��ائ��ي��ة من 
ل��دى اجلهات  الداري���ة  ال�شجالت 
انتاج  اج��ل  م��ن  املعنية  احلكومية 
الح�شائية  وال��ب��ي��ان��ات  امل��وؤ���ش��رات 
رب����ط  ان�����ي�����ة.ح�����ي�����ث مت  ب�������ش���ف���ة 
الكروين بني قواعد بيانات مركز 
والتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
بالدوائر  الإداري����ة  ال�شجالت  م��ع 
وامل�شتقلة  امل��ح��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�شجلي  ال��ت��ع��داد  وان  ب���الم���ارة. 
مي��ث��ل نقلة ن��وع��ي��ة مل��ا ي��وف��ره من 
بيانات اإح�شائية ت�شاهم يف تعزيز 
ج���ودة ح��ي��اة والرت���ق���اء مب�شتوى 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ق��دم��ة يف 
الإمارة. وعر�شت الدكتورة هاجر 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  احلبي�شي 
والتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
العد  مل��ن�����ش��ة  الأول�����ي�����ة  ال���ن���ت���ائ���ج 
م�شروع  �شمن  تعد  والتي  الذاتي 
يهدف  وال����ذي  ال�شجلي  ال��ت��ع��داد 

والربامج احلكومية.
ق���دم �شمو  ن��ه��اي��ة الج��ت��م��اع،  ويف 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
وتقديره  �شكره  جزيل  التنفيذي 
مركز  موظفي  من  العمل  لفريق 
والتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
وتفانيهم  الطيبة  جهودهم  على 
من  الفعالة  وم�شاهمتهم  بالعمل 

اجل اجناز هذا العمل الرائع.
واث��ن��ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��ع��اون جميع 
املحلية  احل����ك����وم����ي����ة  اجل�����ه�����ات 
وامل�شتقلة وجميع ال�شكان بالمارة 
على م�شاهمتهم الفعالة يف اإجناز 
واجناح هذا امل�شروع احليوي وهو 
ما �شيعود بالنفع العام على الفرد 
واملجتمع وحث �شموه جميع الأ�شر 
اجلديدة للت�شجيل يف من�شة العد 
ب�شكل  بياناتها  وحت��دي��ث  ال��ذات��ي 

دوري.

•• دبي-وام: 

عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  ك�شفت 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و 
و890  مليونا   190 ���ش��رف  ع��ن 
األ��ف دره��م منح زواج ا�شتفاد منها 
املواطنني  ال�����ش��ب��اب  م��ن   2727
العام  خ��الل  ال���زواج  على  املقبلني 
من  اأك���رث  ب��زي��ادة   2021 املا�شي 
11 باملائه عن العام 2020 الذي 
171 مليونا و360  �شهد �شرف 

األف درهم ل�� 2448 �شخ�شا.
الزيادة  ه���ذه  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
املقبلني  اأع���داد  يف  �شنويا  امل��ت��ك��ررة 
ع��ل��ى ال�����زواج ت��ع��د م��وؤ���ش��را لزيادة 
ن�شبة زواج املواطنني من املواطنات 
املنحة  �����ش����روط  م����ن  لأن  ن���ظ���را 
مواطنني  ال�����زوج�����ني  ي����ك����ون  اأن 
الزواج  منحة  دور  اإىل  ...م�����ش��رة 
الأ������ش�����ري  ال������راب������ط  ت���ع���زي���ز  يف 
ال�شباب  لدى  الوعي  ن�شبة  وزي��ادة 
واإدراكهم لقيمة بناء وتكوين اأ�شرة 

اإماراتية م�شتقرة.
اأن  بوحميد  ح�شة  معايل  واأك���دت 
العام  خالل  لل�شباب  املقدمة  املنح 
2021 تعد الأكرب على الإطالق 

املتقّدم  ي��ك��ون  اأن  منها  ال�����ش��روط 
واأل  الدولة  وزوجته من مواطني 
يقل �شن الزوج عن 21 عاما و�شن 
18 ع��ام��ا عند عقد  ال��زوج��ة ع��ن 
���ش��ايف دخل  ي��ت��ج��اوز  واأل  ال�����زواج 
عالوة  دره���م  األ���ف   25 ال�شخ�س 
على ح�شور الدورات واملحا�شرات 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���وع���وي���ة 
تنمية  وزارة  وتتيح  املجتمع  تنمية 
املجتمع لل�شباب اإمكانية احل�شول 
ع���ل���ى م��ن��ح��ة ال��������زواج م����ن خالل 
التقّدم بطلب احل�شول على املنحة 
للوزارة  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��رب 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإم���ارات  �شقاري  ن���ادي  ي�شتقطب 
ال�شيخ  خالل م�شاركته يف مهرجان 
اهتمام  اجل���دي���د  م��و���ش��م��ه  يف  زاي����د 
ال���ع���دي���د م����ن الأط������ف������ال والأ�����ش����ر 
وال�����ش��ي��اح وال�������زوار ع���م���وم���اً، حيث 
تتوا�شل الفعاليات لغاية الأول من 
الوثبة  منطقة  يف   ،2022 اأب��ري��ل 

باأبوظبي.
ويهدف نادي �شقاري الإم��ارات من 
اأر�س  ال��ف��اع��ل على  ت��واج��ده  خ��الل 
تعريف  اإىل  ب��ج��ن��اح مم��ي��ز،  احل���دث 
املهرجان  زوار  م��ن  الآلف  ع�شرات 
ال���ن���ادي يف ���ش��ون الراث  ب���اأه���داف 
التقاليد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ث��ق��ايف 
ُي��ق��ّدم ب��رام��ج حّية  الأ���ش��ي��ل��ة، حيث 
ح������ول رع����اي����ة ال�������ش���ق���ور وم����ب����ادئ 
ممار�شة ال�شقارة وال�شيد املُ�شتدام، 
لكل من  الفر�شة  اإتاحة  ف�شال عن 
التذكارية  ال�شور  بالتقاط  يرغب 
داخل اجلناح مع ال�شقارين ب�شحبة 
اإ�شافة  ال�����ش��ق��ور،  م���ن  اأن�����واع  ع����ّدة 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ي��د  ل��ك��الب 

)ال�شلوقي(.
املا�شي  �شبتمرب  يف  النادي  واحتفى 
تاأ�شي�شه،  ع��ل��ى  ع���ام���اً   20 مب����رور 

جن�����ح خ���الل���ه���ا يف زي���������ادة ال���وع���ي 
بال�شقور  ال�����ش��ي��د  ري��ا���ش��ة  ب��ق��ي��م��ة 
ُم�شرك  اإن���������ش����اين  وف������ّن  ك������راث 
ي��ج��م��ع ب���ني ال�����ش��ق��اري��ن يف داخ���ل 
وتعريف  وخارجها،  الإم���ارات  دول��ة 
املُ�شتدام  ال�شيد  باأ�شاليب  اأع�شائه 
واأخالقيات ال�شقارة بهدف الرتقاء 
وتنمية  حماية  يف  واملُ�����ش��اه��م��ة  ب��ه��ا، 

املوروث الأ�شيل لدولة الإمارات.
وُيتيح جناح النادي الفر�شة للزوار 
التعّرف اأكرث على اإجنازاته يف جمال 
ال�شيد املُ�شتدام و�شون الراث، ويف 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  ُمقّدمتها 
ُينظمه  ال���ذي  وال��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد 
الأك��رب من  2003 وهو  العام  ُمنذ 
واإفريقيا،  الأو�شط  ال�شرق  يف  نوعه 
الدويل  ال�شداقة  مهرجان  وكذلك 
ينظمه  ال��ن��ادي  ب��ات  ال���ذي  للبيزرة 
العام  ���ش��ن��وات منذ   4-3 ك��ل  دوري����اً 
لل�شقارين  ملتقًى  وُيعّد   ،2011

من خمتلف القارات.
املن�شوري  علي  ماجد  معايل  واأك���د 
الأمني العام لنادي �شقاري الإمارات 
لل�شقارة  ال��ع��امل��ي  الحت����اد  ورئ��ي�����س 
اجلارحة  ال��ط��ي��ور  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
يف  النادي  م�شاركة  اأهمية   )IAF(
يتبواأ  ال���ذي  زاي���د  ال�شيخ  م��ه��رج��ان 

م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ع��ل��ى خ��ارط��ة اأهم 
واأجمل الفعاليات يف دولة الإمارات، 
الآلف  ع�شرات  ا�شتقطاب  وجنح يف 

من ال�شياح والزوار.
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  م��ع��ال��ي��ه  وت���وّج���ه 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وال��ت��ق��دي��ر 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

�شقاري  ن�����ادي  م��وؤ���ش�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 
الالحمدود  �شموه  الإم��ارات، لدعم 
النادي  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����ش��ط��ة  ل��ك��اف��ة 
�شون  ا�شراتيجية  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
ري��ا���ش��ات الآب����اء والأج�����داد، ول�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
رئ��ي�����س ن�����ادي ����ش���ق���اري الإم��������ارات، 

ملُ��ت��اب��ع��ت��ه ال���دائ���م���ة ال���ت���ي ك����ان لها 
الف�شل يف كل ما حققه النادي من 
اإجنازات حملية واإقليمية وعاملية يف 

جمال ال�شيد املُ�شتدام.
ن����ادي  اأه��������داف  اأه������م  اأّن  واأو������ش�����ح 
تعزيز  يف  تتمثل  الإم����ارات  �شقاري 
ركيزة  باعتبارها  بال�شقور  ال�شيد 
واقراح  الوطني،  للراث  اأ�شا�شية 

والت�شريعات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وت��ط��وي��ر 
وا�شتدامتها،  ال�������ش���ق���ارة  ل�������ش���ون 
ال�شيد  م��ن��اط��ق  وت��ط��وي��ر  وت��ع��زي��ز 
وا�شتدامة  وت�����ش��ج��ي��ع  ب��ال�����ش��ق��ور، 
الطابع  واإب��راز  والطرائد،  ال�شقور 
الراثي لل�شقارة وتقدميه كواجهة 
�شياحية لالإمارة، اإ�شافة اإىل متثيل 
�شقاري الإمارات يف املحافل املحلية 

مع  والعمل  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية 
واملحافظة  لل�شقارة  العاملي  الحتاد 
و�شع  اجل����ارح����ة يف  ال���ط���ي���ور  ع��ل��ى 
ودعم وتنفيذ ال�شراتيجية العاملية 

لل�شقارة.
ُي��ذك��ر اأّن ن���ادي ���ش��ق��اري الإم����ارات، 
منظمة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ������ش�����ارك 
ال���ي���ون�������ش���ك���و، والحت�����������اد ال���ع���امل���ي 
الطيور  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  لل�شقارة 
اجل���ارح���ة، يف ال����دورة الأخ����رة من 
لل�شيد  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
والفرو�شية، يف تنظيم موؤمتر دويل 
ريا�شة  "ُم�شتقبل  ب���ع���ن���وان  م��ه��م 

ال�شيد بال�شقور".
وم���ن اأه����م الإجن������ازات ال��ت��ي �شارك 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  حتقيقها،  يف  ال��ن��ادي 
الدولة،  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ���ش��ائ��ر 
اإع��������الن م��ن��ظ��م��ة ال���ي���ون�������ش���ك���و عن 
اإن�شاين  ك���راث  ال�����ش��ق��ارة  ت�شجيل 
للراث  التمثيلية  القائمة  يف  ح��ي 
الثقايف غر املادي للب�شرية يف العام 

.2010
نادي �شقاري  اإ�شهار  وبالتزامن مع 
الإم��ارات، العام 2001، جاء اإن�شاء 
باأبوظبي،  العربي  ال�شلوقي  مركز 
اخلليج  منطقة  يف  نوعه  من  الأول 
ال��ع��رب��ي وال�����ش��رق الأو����ش���ط، بهدف 

ال�شحراء  تقاليد  ركائز  اأحد  اإحياء 
با�شتخدام  ال�شيد  على  قامت  التي 

الكالب ال�شلوقية.
واأع��ق��ب ذل��ك يف ال��ع��ام 2002 بدء 
التعاون مع هيئة البيئة يف اأبوظبي 
لو�شع نظام خا�س لت�شجيل ال�شقور 
العديد  وتنفيذ  الأ���ش��ر،  يف  املُ��ك��اث��رة 
العلمية،  وال��ب��ح��وث  ال���ربام���ج  م���ن 
اأول جواز �شفر  اإ�شدار  واملُ�شاركة يف 
لل�شقر يف العامل، اإ�شافة للُم�شاركة 
يف ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زاي�����د لإط����الق 
اأكرث  اإع��ادة  ال��ذي جنح يف  ال�شقور، 
ما  وه��و  للربية،  2000 �شقر  من 
�شاهم يف توفر بيانات ُمهّمة لعلماء 

وخرباء الطيور.
ح�شل ن���ادي ���ش��ق��اري الإم������ارات يف 
2003 على ع�شوية الحتاد  العام 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��ق��ارة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
الطيور اجلارحة  )IAF(. و�شاهم 
يف اإن�شاء "اأر�شيف ال�شقارة يف ال�شرق 
الأو�شط" املوجود يف اأبوظبي، وقبلها 
لل�شقارة  اأر���ش��ي��ف  اأول  اإن�����ش��اء  مّت 
املحافظة  ���ش��ن��دوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
 ،2005 العام  ال�شاهني  �شقر  على 
زايد  ال�شيخ  متحف  لفتتاح  اإ�شافة 
الراثي يف بويزي بالوليات املتحدة 

الأمركية عام 2006.

•• دبي- وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
الدويل معايل اأناتول كولينيه ماكو�شو رئي�س وزراء جمهورية الكونغو 

وذلك يف مقر اإك�شبو 2020 دبي.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية 

الكونغو و�شبل تعزيز م�شارات التعاون امل�شرك يف خمتلف املجالت.
امل�شرك  الهتمام  ذات  واملو�شوعات  الق�شايا  جممل  اجلانبان  وبحث 
يف  الأو�شاع  وتطورات  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على  وامل�شتجدات 

املنطقة.
جمهورية  م�شاركة  ماكو�شو  كولينيه  اأناتول  ومعايل  �شموه  وا�شتعر�س 

الكونغو يف اإك�شبو 2020 دبي ودور هذا احلدث العاملي البارز يف ايجاد 
فر�س واعدة للتعاون وال�شراكة بني كافة الدول امل�شاركة.

اأناتول  معايل  ب��زي��ارة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح��ب 
جتمع  التي  املتميزة  الثنائية  العالقات  على  م��وؤك��دا  ماكو�شو  كولينيه 
خمتلف  يف  وتنميتها  تعزيزها  على  امل�شرك  واحل��ر���س  البلدين  ب��ني 

املجالت.
من جانبه اأ�شاد معايل اأناتول كولينيه ماكو�شو بالتنظيم املبهر لإك�شبو 
املكانة الرائدة التي حتظى بها دولة الإمارات على  موؤكدا  دبي   2020
تعزيز  اإىل  ب���الده  تطلع  ع��ن  واأع����رب  وال����دويل.  القليمي  ال�شعيدين 
اللقاء  التعاون امل�شرك مع دولة الإم��ارات يف خمتلف املجالت. ح�شر 

معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س وزراء الكونغو يف اإك�سبو 2020 دبي

•• القاهرة-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  �������ع  وقَّ
مذكرة  م����وؤخ����راً  وال����ش���ت�������ش���ارات 
تعاون مع مركز الأهرام للدرا�شات 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة وال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
ال����ق����اه����رة،  يف  الأخ���������ر  م���ق���ر  يف 
موؤمترات  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ه��دف  وذل����ك 
وتبادل  م�شركة،  دول��ي��ة  ون���دوات 
ال���ت���دري���ب  اخل���������ربات يف جم������ال 
البحثي  وال���ت���ع���اون  وال���ت���ط���وي���ر، 
امل�����ش��رك. وّق���ع املذكرة  وال��ع��ل��م��ي 
الدكتور  "تريندز"  ج���ان���ب  م���ن 
الرئي�س  ال��ع��ل��ي،  ع��ب��داهلل  حم��م��د 
ومن  "تريندز"،  ملركز  التنفيذي 
الدكتور  الأه�������رام  م���رك���ز  ج���ان���ب 
حممد فايز فرحات مدير املركز. 
وت�شعى املذكرة اإىل تعزيز وتفعيل 
اجلانبني  بني  والتن�شيق  التعاون 
يف املجالت ذات الهتمام امل�شرك، 
ال����درا�����ش����ات  ���ش��ي��م��ا يف جم�����ال  ل 
والبحوث  والق��ت�����ش��ادي��ة  الأم��ن��ي��ة 
تعتمد  ال����ت����ي  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
امل�شتقل  امل��و���ش��وع��ي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
والتحليل الدقيق، كما تعمل على 

تعزيز التعاون املُ�شرك يف جمالت 
البحث العلمي والأكادميي واإجراء 
امل�شركة  وال���درا����ش���ات  ال��ب��ح��وث 
وت��ب��ادل اخل���رباء وال��ب��اح��ث��ني، اإىل 
العلمية  الفعاليات  اإق��ام��ة  ج��ان��ب 

والبحثية امل�شركة.

قلب مراكز الفكر
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وب�����نيَّ 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ل��ي، 

مذكرة  ت���وق���ي���ع  اأن  "تريندز" 
م����ع مركز  وال���ت���ف���اه���م  ال����ت����ع����اون 
ال�شيا�شية  ل���ل���درا����ش���ات  الأه�������رام 
تاأتي  مب�����ش��ر،  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
"تريندز"  ح���ر����س  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 
البحثية  ال�����ش��راك��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املوؤ�ش�شات  ك���ربى  م���ع  وال��ع��ل��م��ي��ة 
واملراكز البحثية والفكرية واأهمها 
تعزيز  بغية  وال��ع��امل،  املنطقة  يف 
دور "تريندز" الهادف اإىل الإ�شهام 

الع�شرية  ب���������الأدوار   ب��ال��ن��ه��و���س 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��راك��ز ال��ب��ح��ث��ي��ة التي 
امل�شتقبل،  ����ش���ن���اع���ة  يف  ت�������ش���ه���م 
وتلقى ق��ب��ول اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
الباحثني والأكادمييني واملهتمني، 
وتنمي  ق����درات����ه����م  وت�������ش���ت���وع���ب 
اأن  ال��ع��ل��ي اإىل  م��ه��ارات��ه��م. واأ����ش���ار 
قلب  ي�شكل  للدرا�شات"  "الأهرام 
يقود  حيث  العربية،  الفكر  مراكز 
وم��ع��رف��ي��ة هادفة  ب��ح��ث��ي��ة  ح��رك��ة 

وداعمة ل�شناع القرار وال�شيا�شات، 
وبدور حيوي يف حتليل التطورات 
ال�شراتيجية يف ال�شرق الأو�شط، 
ف�����ش��اًل ع��ن اإج�����راء ال��ب��ح��وث ذات 
ال�شلة مبا ي�شهم يف تعزيز القدرة 
ع��ل��ى ف��ه��م م�����ش��ت��ج��دات الأزم������ات 
مو�شحاً  وال���دول���ي���ة.  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
التعاون  اأهمية  من  يزيد  ذل��ك  اأن 
البحثي والعلمي معه، ويعّظم من 
ال�شاحة  لإث����راء  امل�����ش��رك  ال�شعي 

مب�شاريع  وامل���ع���رف���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
�شالح  يف  ت�شبُّ  م�شركة  واأعمال 
اإىل  اإ�شافة  حركة البحث العلمي، 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  تفعيل 
لتكون مثمرة يف خمتلف املجالت، 
م�شدداً على �شرورة تنظيم ندوات 
م�شركة  م��ب��ت��ك��رة  وم������وؤمت������رات 
ت��ن��اق�����س وحت��ل��ل وت���ط���رح احللول 
العربية  الق�شايا  ملختلف  الناجعة 

والعاملية.

اإجنازات نوعية
الدكتور حممد فايز  اأف��اد  ب��دوره، 
باأن  الأه��رام،  فرحات مدير مركز 
للدرا�شات"  "الأهرام  بني  التعاون 
بل  ال���ي���وم  ي���ب���داأ  مل  و"تريندز" 
البحث  يف جم��ال  فعلياً  ق��ائ��م  ه��و 
مذكرة  اأن  م���و����ش���ح���اً  ال���ع���ل���م���ي، 
وتفعيل  لتعزيز  اأت��ت  اإمن��ا  التعاون 
ه���ذا ال��ت��ع��اون وال���و����ش���ول ب���ه اإىل 

تنظيم  لت�شمل  ات�شاعاً  اأك��رث  اآف��اق 
والن�شر  وال�����ن�����دوات  امل�����وؤمت�����رات 
الفاعل وامل�شرك، م�شيداً  العلمي 
"تريندز"  م����رك����ز  ح���ق���ق���ه  مب�����ا 
م��ن  ع��دي��د الإجن�����ازات والقفزات 
خالل  النوعية  والبحثية  العلمية 
ف�����رة وج����ي����زة، م����ا ج��ع��ل��ه يحتل 
م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ب��ني اأه���م مراكز 
ال��ف��ك��ر ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ي��زة  بجهود 
ت��ت��م��ت��ع بروح  وخ�����ربات م��ت��ك��ات��ف��ة 
الفريق الواحد وتاأخذ على عاتقها 
دقة املخرجات البحثية ور�شانتها. 
للدرا�شات"  "الأهرام  مدير  وذك��ر 
اأن جمالت التعاون بني الطرفني 
ل��ن ت��ك��ون م��ق�����ش��ورة ع��ل��ى البحث 
التدريب  ���ش��ت�����ش��م��ل  ب���ل  ال��ع��ل��م��ي، 
الباحثني  واإع�����������داد  وال����ت����اأه����ي����ل 
ال�شباب، اإ�شافة اإىل تبادل اخلرباء 
الطرفني، مبا  والأك��ادمي��ي��ني بني 
وتكامل  الأف��ك��ار  ت��الق��ح  يف  ي�شهم 
بحثية  بنتاجات  ل��ل��خ��روج  ال����روؤى 
وتغذي  امل�شتقبل،  �شناعة  ت��خ��دم 
والعاملية  العربية  العلمية  املكتبة 
الأجيال  منها  ت�شتفيد  باإ�شدارات 

ال�شابة ويخلدها التاريخ.

نادي �سقاري الإمارات ي�ستقطب زوار مهرجان ال�سيخ زايد

بهدف تنظيم الفعاليات امل�سرتكة وتبادل اخلربات

تريندز والأهرام للدرا�سات يوّقعان مذكرة تعاون يف املجالت البحثية

خالل  اخليمة  راأ�س  حماكم  يف  العدل  الكاتب  ينجزها  معاملة  األف   26
•• راأ�س اخليمة- وام:

راأ���س اخليمة منوا ت�شاعديا يف عدد  الكاتب العدل يف حماكم  اإدارة  حققت 
والتي   2021 املا�شي  العام  خ��الل  املتعاملني  جلمهور  املنجزة  املعامالت 

بلغت 26،886 معاملة مقارنة ب� 25،425 معاملة يف العام 2020 .
راأ�س  حماكم  دائ���رة  رئي�س  اخل��اط��ري  حممد  اأح��م��د  امل�شت�شار  �شعادة  واأك���د 
بتجربة  لالرتقاء  مميزة  خدمات  تقدمي  على  حري�شة  الدائرة  اأن  اخليمة 
املتعاملني وتعزيز جودة احلياة وحتقيق ال�شعادة لهم عرب تطوير اخلدمات 
وحت��وي��ل��ه��ا اإىل اإل��ك��رون��ي��ة وذك��ي��ة واع��ت��م��اد ح��زم��ة م��ن امل���ب���ادرات لت�شهيل 
الإج��راءات للح�شول على اخلدمة بطرق �شهلة ومرنة كخدمات الوات�شاب 

وتقدمي  اخلدمة  مراكز  عدد  يف  والتو�شع  املرئي  الت�شال  برنامج  واعتماد 
اخلدمات عن بعد مبينا اأن اجلهود التي بذلتها فرق العمل بالدائرة للتغلب 
على حتديات جائحة كوفيد19- واتباع خطة ال�شتجابة ال�شريعة �شاهم يف 

ا�شتمرارية الأعمال وزيادة عدد املعامالت املنجزة.
 26،886 اأجن��زت  العدل  الكاتب  اإدارة  اأن  اإىل  اخل��اط��ري  امل�شت�شار  واأ���ش��ار 
املختلفة  الرقمية  القنوات  ا�شتف�شارا عرب   11،027 ا�شتقبلت  معاملة كما 
خالل  ومعاملة  خدمة   37،913 املقدمة  اخل��دم��ات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شل 
2021 حيث �شجل �شهر مار�س اأعلى عدد للخدمات املقدمة واملعامالت بلغ 

خدمات.  3530 بعدد  �شبتمرب  �شهر  يليه  خدمة   3958
اأفرع خالل العام املا�شي على امتداد  اأن الدائرة عملت على افتتاح  واأو�شح 

املراكز  وم��ن  ا�شتثناء  دون  ال��ع��دل  الكاتب  خ��دم��ات  جميع  لتقدمي  الإم���ارة 
احد  امل��رور والرخي�س ويف  العدل يف مركز خدمات  الكاتب  اجلديدة فرع 
مراكز ت�شهيل لي�شبح بذلك الكاتب العدل لديه 7 اأفرع موزعة يف �شمايل 
الإمارة وجنوبيها ومركز املدينة اإىل جانب املقر الرئي�شي ومنها مركز �شعادة 
اإ�شفني وفرع دائرة البلدية ومركز ت�شهيل يف منطقتي  املتعاملني يف وادي 
للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأرق���ى  تقدمي  على  منها  حر�شا  واجلوي�س  الرم�س 
يف ع��دة م��واق��ع يف الإم����ارة وت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د ال��ذي يتكبده املتعامل 
للح�شول على اخلدمة لفتا اإىل ت�شدر فرع الكاتب العدل يف مركز ت�شهيل 
اجلوي�س الفروع الأخرى بعدد املعامالت املنجزة بن�شبة %31 يليه مركز 

ت�شهيل الطالب بن�شبة 23%.

واأ�شاف رئي�س دائرة املحاكم اأن مواعيد تقدمي خدمات اإدارة الكاتب العدل 
�شاعة يف   15 م��دار  الإثنني وحتى اجلمعة على  ي��وم  الرئي�شي من  املقر  يف 
4 �شاعات ليكون  اليوم على فرتني �شباحية وم�شائية ويف يوم الأحد ملدة 
بذلك الكاتب العدل يقدم خدماته يف جميع اأيام الأ�شبوع ما عدا ال�شبت واأما 

يف الأفرع فتكون اأيام العمل من الإثنني اإىل اجلمعة ملدة 8 �شاعات.
55 ن��وع��ا م��ن خ��دم��ات ال��ك��ات��ب ال��ع��دل الرئي�شة  اإن ال���دائ���رة ت��ق��دم  وق���ال 
وال��ف��رع��ي��ة م��ن��ه��ا ال���وك���الت والإخ����ط����ارات ال��ع��دل��ي��ة وال��ع��ق��ود والإق������رارات 
والتعهدات والطلبات الأخرى حيث كانت اأكرث املعامالت طلبا هي الوكالت 
املعامالت، تلتها الإخطارات بن�شبة  اإجمايل  %49 من  والتي �شكلت ن�شبة 

.18،05%
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  وزارة  ن��ظ��م��ت 
الإن�شانية  الأخ��وة  مهرجان  ختام  يف 
تفاعلية  جل�شة  الثانية..  ن�شخته  يف 
حتت عنوان "فار�س الأخوة الإن�شانية 
�شن  امل��دار���س من  ال�شغر" لطالب 

عاما.  12 اإىل   10
كما اأطلقت الوزارة يف ختام املهرجان 
اللجنة  م��ع  بالتعاون  نظمته  ،ال���ذي 
وم�شاركة  الإن�شانية  ل��الأخ��وة  العليا 
م��ن الأزه����ر ال�����ش��ري��ف وال��ف��ات��ي��ك��ان ، 
الإن�شانية  الأخ����وة  ف��ر���ش��ان  ب��رن��ام��ج 
والأخ������وة  "الت�شامح  ع���ن���وان  حت���ت 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  وه���و  الإن�شانية" 
الأخوة  وم��ب��ادئ  قيم  لتعزيز  يهدف 
ال�����ش��ب��اب، بح�شور  ل���دى  الإن�����ش��ان��ي��ة 

اأكرث من 50 طالبا جامعيا.
وقالت �شعادة عفراء ال�شابري املدير 
اإن  والتعاي�س  الت�شامح  ب��وزارة  العام 

اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل 
والتعاي�س،  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
حر�س اأن ت�شل ر�شالة املهرجان اإىل 
كافة فئات املجتمع، دون ا�شتثناء، واأن 
يحمل املهرجان ر�شالة �شالم وحمبة 
ف�شال  ال���ع���امل،  اإىل  الإم�������ارات  م���ن 
بالتجربة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  دوره  ع���ن 
الإم���ارات���ي���ة يف ال��ت�����ش��ام��ح والإخ�����وة 
وع���امل���ي���ا، و�شرح  الإن�����ش��ان��ي��ة حم��ل��ي��ا 
اأبعادها واأهدافها بعدما حتولت اىل 

واقع يعي�شه اجلميع.
واأ�شافت اأن الأطفال وطالب املدار�س 
وزارة  اه���ت���م���ام���ات  ق���ل���ب  يف  دائ����م����ا 
الت�شامح والتعاي�س، لأنها ترى فيهم 
�شفراء هذه القيم اإىل امل�شتقبل، لذا 
حر�شت الوزارة على تفعيل ال�شراكة 
الربية  وزارة  م��ع  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  وكافة  والتعليم 
امل��وج��ودة على اأر���س الإم���ارات، حتى 
ت�����ش��ل ر����ش���ال���ة ال��ت�����ش��ام��ح والأخ������وة 

الإن�شانية اإىل اأبنائنا طالب املدار�س 
ب�شهولة وعلى مدار العام.

اأك����رث  ق�����دم  امل���ه���رج���ان  اأن  واأك��������دت 
لالأطفال،  وف��ع��ال��ي��ة  ب���رن���ام���ج  م���ن 

ك��ان اأب��رزه��ا ب��رن��ام��ج ف��ار���س الأخوة 
باعتباره   ، ال�����ش��غ��ر  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ب���رن���اجم���ا ت��ف��اع��ل��ي��ا ي����ط����رح اأب����ع����اد 
الإن�شانية  الأخ�����وة  وث��ي��ق��ة  وم���ب���ادئ 

اأبنائنا  على  باأ�شلوب مبتكر ومب�شط 
وافكارهم  خليالهم  وي��رك  الطلبة 
ليعربوا عن فهمهم لأهمية  العنان، 

هذه الوثيقة.

الربنامج،  اأن  ال�شابري  واأو���ش��ح��ت 
باللغة الجنليزية  الذي مت تقدميه 
اجلن�شيات  خمتلف  م�شاركة  ل�شمان 
يف اأعماله.. ركز على تعريف الأطفال 
بوثيقة الأخوة الإن�شانية واأهم القيم 
التي نادت بها هذه الوثيقة، وت�شمن 
وهي  اأ�شا�شية  ركائز  الربنامج ثالث 
امل�شرك  التعارف، واحل��وار، والعمل 
من اأجل عامل اأف�شل ب�شكل مب�شط، 
كما قدم الربنامج جمموعة متنوعة 
من الأن�شطة العملّية تت�شّمن و�شع 
ميّكنهم  حياتي  �شياق  يف  امل�شاركني 
القيم  ه��ذه  بع�س  على  التعرف  م��ن 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا.. م�����ش��رة اإىل 
متارين  يف  امل��دار���س  اأطفال  م�شاركة 
اأهمية  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده��م 
القيم الإن�شانية يف حتقيق �شالم من 

اأجل عامل اأف�شل.
ل�شباب  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال���ربام���ج  وع����ن 
اإن  ال�������ش���اب���ري  ق���ال���ت   ، اجل���ام���ع���ات 

م��ه��رج��ان الأخ������وة الإن�����ش��ان��ي��ة �شم 
املنوعة  ال���ربام���ج  ك��ب��را م���ن  ع����ددا 
والتدريبية  والإب���داع���ي���ة  وال��ف��ن��ي��ة 
طالب  ول�شيما  لل�شباب  املخ�ش�شة 
املهرجان  اأن  اإىل  م�شرة  اجلامعات، 
اختتم اأعماله بور�شة تدريبية �شارك 
خمتلف  م��ن  اجل��ام��ع��ات  �شباب  فيها 
�شيوف  من  كبر  وع��دد  اجلن�شيات، 

اإك�شبو 2020 دبي.
عنوان  حملت  التي  ال��ور���ش��ة  ورك���زت 
الإن�شانية" على  والأخوة  "الت�شامح 
�شرح اأهداف وثيقة الأخوة الإن�شانية، 
يف  الر�شيدة  قيادتنا  ودور  ومبادئها 
باعتبارها  للعامل،  واإطالقها  دعمها 
ا وثيقة تاريخية ميكن البناء عليها 
من اأجل عامل يعمه ال�شالم والأمن 

والعدالة والقيم الإن�شانية.
قيم  تر�شيخ  الور�شة على  رك��زت  كما 
الإن�����ش��ان��ي��ة و����ش���رح مف�شل  الأخ������ّوة 
الم����ارات  دول���ة  يف  الت�شامح  مل��ف��ه��وم 

ب����ه����دف جت�����ش��ي��د واإظ�����ه�����ار م���ب���ادئ 
على  ال��ق��ي��م  ت��ل��ك  وتطبيق  ال��وث��ي��ق��ة 

اأر�س الواقع.
الور�شة  اأن  اإىل  ال�����ش��اب��ري  ول��ف��ت��ت 
ث��الث��ة حم����اور رئي�شية  رك����زت ع��ل��ى 
الت�شامح  مل��ف��ه��وم  مب�شط  ���ش��رح  ه��ي 
يف الإم��ارات ، وتقدمي مبادئ وثيقة 
لالأخّوة الإن�شانية، من خالل درا�شة 
وحتليل �شامل ملبادئ الوثيقة، اإ�شافة 
متنوعة  واأ�شاليب  ط��رق  تقدمي  اإىل 
الإن�شانية  الأخ���وة  م��ب��ادئ  لتج�شيد 

على اأر�س الواقع.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود

يعترب  ال��ذي  اخل��ارج��ي  بت�شميمه   2020 اأك�شبو  يف  قرغيز�شتان  جناح  يت�شم 
اجلناح  الطبيعية اخلالبة، فوجود  واملناظر  والأنهار  ت�شم اجلبال  فنية  لوحة 
امل�شمم  واأه��ت��م  ال��ك��ب��ار،  ب��ني  ل��وج��وده  اخل�شو�شية  مينحه  الفر�س  منطقة  يف 
التايل" م�شارات جديدة  النحو  الذي جاء على  وال�شعار  الت�شميم  بتقارب بني 
كلياً مل�شتقبل قرغيز�شتان" وهذا يبدو وا�شحا جداً من خالل عر�س املقتنيات 
وحماولة التن�شيق املالئم للجمهور بيحث يتجول الزائر باأريحية مطلقة لكي 

ي�شتوعب كل ما يقدم وما تريد الدولة تقدميه والتعريف به.
ومع بداية رحلة الزائر للجناح القرغيز�شتاين  �شيكت�شف اأمكانياتها القت�شادية 
وال�شياحية ونهجها يف ال�شتفادة من تطوير البتكار واملعرفة وال�شتخدام وا�شع 
التى  املدن  اأو  ق�شمني احل�شر  اإىل  تنق�شم  فالدولة  املعلومات،  لتقنيات  النطاق 

يقنون  ال��ذي��ن  ال��ب��دو  و�شكان  الدولية  الت�شال  و�شبكات  بالتكنولوجيا  تتمتع 
اأعلى  ت�شم  التى  ال���دول  م��ن  تعترب  قرغيز�شتان  اأن  حيث  وال�شحراء،  ال��ري��ف 
ال��ت��ى مب مي�شها  الطبيعية  املناظر  ع��ن  ال��ع��امل، ف�شال  يف  وامل��رت��ف��ع��ات  اجل��ب��ال 
حتكي  التى  الرئي�شية  اللوحات  وبع�س  بالزوار  ترحيبية  لوحة  اأول  ومع  ب�شر، 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شكان،  حياة  واأ�شلوب  وقيمها  وعاداتها  وثقافتها  الدولة  تاريخ 
اإىل  الذي يعود  التعدين يف جمهورية قرغيز�شتان  تاريخ  ال�شوء على  ت�شليط 
القرن الثالث امليالدي، والذي ي�شمل املعادن املنقبة احلديد اخلام والألومنيوم 
والنحا�س والذهب والف�شة والزئبق، ويعد هذا التنوية والتاأريخ دعوة �شريحة 
جلذب ال�شتثمار ورجال الأعمال وتوقيع التفاقيات مع دول العامل مل�شاركة يف 
املعر�س الدويل. ومن بني اللوحات املنت�شرة يف اجلناح تلك اللوحة التى ت�شم 
ترمز  ي�شم خيوط  الذي  ال��دول وعلم جمهورية قرغيز�شتان  وجوه مواطني 
لأ�شعة ال�شم�س الالأربعون اإىل القبائل القرغيزية الربعني اأما الو�شط قبائل 

منزلية معروفة  نعال  هناك  اأن  كما  التقليدية،  اليورت  قمة خيمة  وهو  التنك 
بجودتها العالية ومالئمتها لأجواء ال�شتاء الباردة، كما نوه اللوحة باأن العمال 
اأخرى توجه  البيئة، ولوحة  بكونها �شديقة  التقليدي  تتميز بطابعها  اليدوية 
باأن�شجتها  قرغيز�شتان  ت�شتهر  حيث  ال��دول��ة،  ال��ع��امل  يدخلوا  اأن  اإىل  ال��زائ��ر 
يدوياً  امل�شنوع  ال�شجاد  اأن��واع  اأف�شل  بع�س  تنتج  اإذ  املتميزة  ونقو�شها  الفريدة 
ومنها �شناعة ال�شجاد ال�شرداق وهى حرفة جمتمعية ت�شتهر بوخارفها والوانها 
الزاهية. ومت توزيع �شناديق زجاجية ت�شمل بع�س املقتنيات التى ت�شر اإىل العاب 
الأطفال ومت �شرحها يف معلومة بجوار تلك املقتنيات، ومن بني تلك املقتنيات 
الثمينة الدلة على الراث وجود غزالة ذات القرون املتفرعة والتى �شنعت من 
احلياة  يف  ت�شتخدم  اللتى  وال�شياء  املنزلية  الأواين  وبع�س  النفي�شة،  املعادن 
اليومية لل�شكان يف احل�شر والبدو، بالإ�شافة اإىل �شا�شات لعر�س الكبرة التى 
تو�شح يف خريطة كبرة املوقع اجلغرايف للدولة والتاريخ والأماكن ال�شياحية 

وجذب هواة الألعاب وال�شياحة اجلبلية.
ويلفت نظر الزائر اخليمة التى خ�ش�س لها ركن مميز باجلناح عن باب اخلروج، 
للمعي�شة  اأ�ش�شت  ال��داخ��ل  يدويومن  وب�شكل  البيئة  �شديقة  امل��واد  من  �شنعت 
يوؤدي  اأث���اث  وبها  للرجال،  مكان  خ�ش�س  كما  للن�شلئ  جانب  فيها  وبخ�ش�س 
ركن كبر خ�ش�س  اخليمة  وعلى مقربة من هذه  داخلها،  احلياة  الغر�س من 
للهدايا وامل�شغولت احلرفية وال�شناعات اليدوية التى يبتكرها ال�شكان املحلني، 
قرغيز�شتان  اأن  كما  الزاهية،  الاللوان  ذات  املزوك�شة  وامل�شغولت  ال�شجاد  من 
دول  مع  القت�شادية  العالقات  لتطوير  اأك�شبو  يف  م�شاركتها  تتطلع من خالل 
التعاون  لتعزيز جم���الت  ال��الزم��ة  الم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  ت�شخر  اأن��ه��ا  ال��ع��امل حيث 
التجاري وال�شتثماري امل�شرك مع الدول امل�شاركة، حيث متتلك املوؤهالت التى 
اأنهار طبيعية وقطاع زراعي  جتعلها جاذبة لل�شياحة طوال العام، ملا لديها من 

ي�شهم يف ال�شلة الغذائية العاملية

•• دبي-وام:

ج��م��ه��وري��ة مولدوفا  ج��ن��اح  ي��رّك��ز 
2020 دبي يف  اإك�شبو  يف معر�س 
منطقة التنقل، على اأربعة حماور 
رئ��ي�����ش��ة ت��ه��دف لك��ت�����ش��اف فر�س 
وال�شتمتاع  وال�شياحة،  ال�شتثمار 
املحلية  ال��ف��ول��ك��ل��وري��ة  ب��الأن�����ش��ط��ة 
امل�شغولت  وع��ر���س  والرفيهية، 

اليدوية.
وياأخذك جناح مولدوفا يف اإك�شبو 
دبي ، التي تقع يف �شرق اأوروبا ، عرب 
"�شكورت�شا" �شنعت يدوياً  �شجادة 
 Tree"لتعرب عن "�شجرة احلياة
املرتكز  ٌت��ع��د  ال��ت��ي   ،  of Life
ال����رئ����ي���������ش����ي مل����و�����ش����وع اجل�����ن�����اح، 

الوطنية  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ع���الم���ة 
للدولة، فكل فرع يرمز اإىل مفهوم 
M يرمز لالأر�س  معني؛ فحرف 
اخل�شبة التي تتمتع بها مولدوفا، 
والكاأ�س  ال�شيافة،  ميثل  والقلب 
ال�����زج�����اج، ومتثل  ت��ق��ال��ي��د  مت���ث���ل 
ال�شجرة  يف  ال��ع��م��ودي��ة  اخل��ط��وط 
اإن�شاوؤها  يتم  التي  واملعابر  الطرق 
يف اأرجاء مولدوفا ، لذا تعد رمزاً 

مهماً للثقافة الوطنية.
ل����ل����زوار م�����ش��اه��دة �شور  ومي���ك���ن 
مولدوفا  يف  اخل�����ش��راء  الطبيعة 
التقليدية،  بالق�ش�س  وال�شتمتاع 
والآلت  ال���وط���ن���ي���ة،  وامل����الب���������س 
م���ن نوعها  ال���ف���ري���دة  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
مولدوفا"،  اكت�شف   " منطقة  يف 

التقليدي  امل�����ول�����دويف  وال���ط���ع���ام 
وخربات الطهي يف منطقة "تذوق 

مولدوفا".
اأما منطقة "ا�شتثمر يف مولدوفا" 
فرتكز على �شرح بيئة الأعمال يف 
مولدوفا واإمكانية تنمية الأعمال 
م����ن خ�����الل م��وق��ع��ه��ا امل��ت��م��ي��ز يف 

اأوروبا.
يتيح اجلناح لزوار اإك�شبو من رواد 
الأع����م����ال، م���ن ا���ش��ت��خ��دام خدمة 
مبا�شرة  ل���الت�������ش���ال  خم�����ش�����ش��ة 
ب���ف���ري���ق وك����ال����ة ال����ش���ت���ث���م���ار من 
الأ�شئلة  ع��ن  ل��الإج��اب��ة  م��ول��دوف��ا 
النهائية وطلب معلومات حمددة، 
لال�شتثمار  يف�شله  قطاع  اأي  عن 
يف مولدوفا، خ�شو�شاً يف قطاعات 

ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات وال������زراع������ة 
ال�شيارات،  و���ش��ن��اع��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
الإلكرونيات  امل��ع��دات  وم�شنعي 
واملن�شوجات  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة 
اجلرافيكية  وال��ر���ش��وم  والأزي�����اء.، 
واأل�����ع�����اب ال���ف���ي���دي���و؛ ف�������ش���اًل عن 
جم������������الت ال�����ب�����ح�����ث وت����ط����وي����ر 

املنتجات.
تتمتع  ال����ث����ق����ايف  ال���������راث  وف������ى 
م��ول��دوف��ا ب���راث ث��ق��ايف ث���ري ذي 
يقدم  حيث  لل�شياح،  كبرة  اأهمية 
اجلناح لزوار اإك�شبو معلومات عن 
تاريخياً مثل مواقع  موقعاً   140
الرومانية،  وال��ق��الع  التح�شينات 
وامل����ج����م����ع����ات الأث������ري������ة واأدي���������رة 
ال���ك���ه���وف وق�������ش���ور ال���ن���ب���الء من 

والع�شرين،  ع�شر  التا�شع  القرنني 
متنوعة  جم��م��وع��ة  ت��وف��ر  وال���ت���ي 
م����ن م���ن���اط���ق اجل������ذب ل����ل����زوار يف 
عن  ف�شاًل  »�شي�شيناو«،  العا�شمة 
اأهمية  ذات  وم��ب��اين  متحفاً   87
معمارية خا�شة حتوي جمموعات 
غنية من الفن . ومتتاز مولدوفا 
مبزيج من العديد من اجلن�شيات 
والثقافات مع العديد من التقاليد 
واللغات والفولكلور؛ فلديها اأكرث 
مو�شيقية  جم��م��وع��ة   880 م���ن 
معظمها  ي��ع��ك�����س  مم���ا   ، ���ش��ع��ب��ي��ة 
النا�س  املتميزة ملقاطعات  التقاليد 

واأ�شولهم العرقية.
وي�شتعر�س جناح مولدوفا جدارية 
نظراً  ب��ال��غ��رب«،  ال�����ش��رق  »ملتقى 

تقاطع  نقطة  ي��ع��ّد  ال���ذي  ملوقعها 
واأوروبا،  اآ�شيا  قارتي  بني  للطرق 
البلقان،  ج���زي���رة  ���ش��ب��ه  ���ش��م��ال  يف 
جغرايف  ت��ق��ارب  نقطة  يجعلها  م��ا 
الثقافات  من  العديد  بني  وثقايف 

وال�شعوب .
وت�شتهر مولدوفا باإنتاج مواد فنون 
التقنية الفرا�شية، وتعتمد على 
بالزارعة  مرتبطة  تاريخية  مهن 
يتيح  مما  الزهور،  حقول  لنت�شار 

لها اإنتاج الع�شل، اإذ يتم اإنتاج نحو 
عن  ف�شاًل  �شنوياً،  طن   6000
وال�شفرجل  واجل���وز  ال��ك��رز  مربى 
%90 منه  ي�شدر  الذي  والتوت، 

�شنوياً.

مهرجان الأخوة الإن�سانية يختتم اأعماله باإك�سبو 2020 دبي بربامج واأن�سطة لطالب املدار�س

جناح قرغيز�ستان يعر�س اخليمة التقليدية ويدعو الزائر لكت�ساف طبيعتها البكر يف اأك�سبو 2020 

•• ال�شارقة - وام:

زيارات  اإج��م��ايل  اأن  املا�شي  نوفمرب  يف  اأطلق  ال��ذي  الرقمية  ال�شارقة  مكتب  ك�شف 
األف زيارة فيما   128 املن�شة عرب موقعها الإلكروين وتطبيقها الذكي و�شل اإىل 

اأُجنزت 7271 معاملة ب�شكل كامل.
املوحدة  ال��وج��ه��ة  لتكون  ال��ذك��ي  وتطبيقها  الرقمية  ال�شارقة  من�شة  اإط���الق  ومت 
للخدمات احلكومية الرقمية يف اإمارة ال�شارقة وت�شم يف املرحلة احلالية 41 خدمة 
اخلدمات  جميع  �شم  على  العمل  يجري  حني  يف  وخا�شة  حكومية  جهات  تقدمها 

احلكومية وتلك احليوية من القطاع اخلا�س.
"ابت�شم..  ب�شعار  توعوية  حملة  املا�شي  ال�شهر  اأطلق  الرقمية  ال�شارقة  مكتب  وكان 

اخلدمات  اإ�شتخدام  على  املجتمعية  الفئات  خمتلف  ت�شجيع  بهدف  �شهلة"  الأم��ور 
املتوفرة على املن�شة وتطبيقها الرقمي وذلك تعزيزاً مل�شاعي الإمارة يف توفر حلول 

متطورة خلدمة املجتمع وتوفر بنية حتتية رقمية عالية امل�شتوى.
واملياه  الكهرباء  وف��وات��ر  العامة  امل��واق��ف  ر�شوم  دف��ع  خدمات  اأن  اإىل  املكتب  واأ���ش��ار 
والغاز يف ال�شارقة وفواتر اإت�شالت جاءت يف مقدمة اخلدمات الأكرث طلباً من قبل 

امل�شتخدمني من املواطنني واملقيمني والزوار.
وقال ال�شيخ �شعود بن �شلطان القا�شمي مدير مكتب ال�شارقة الرقمية " تعك�س ثقة 
ثقتهم  اإط��الق��ه  م��ن  ق�شرة  ف��رة  خ��الل  الرقمية  ال�شارقة  بتطبيق  امل�شتخدمني 
من  والدوائر  والهيئات  املوؤ�ش�شات  وبجهود  املن�شة  توفرها  التي  باخلدمات  العالية 
القطاعني العام واخلا�س بالإمارة يف رقمنة اخلدمات مبختلف اأ�شكالها دعماً مل�شروع 

ال�شارقة احل�شاري التنموي".
واأ�شاف اأن بيانات تفاعل امل�شتخدمني مع من�شة ال�شارقة الرقمية وتطبيقها الذكي 
تقدم فر�شة للتعرف على توجهات واحتياجات املجتمع و�شت�شاعد بعد حتليلها على 
اإمتام  اآليات  فيه من  بال�شارقة مبا  الرقمية  للخدمات احلكومية  امل�شتمر  التطوير 
املعامالت وجتربة امل�شتخدم حيث ن�شعى لأن يكون تطبيق ال�شارقة الرقمية نافذة 

خدمية حكومية متكاملة و�شاملة وعالية اجلودة.
على  امل�شتخدمني  قبل  م��ن   "5 م��ن   4.7" بلغ  متقدماً  ت�شنيفاً  التطبيق  وحقق 
 12.6" التطبيق  تنزيالت  اإجمايل  بلغ  "iOS" حيث  بنظام  تعمل  التي  الأجهزة 
األف تنزيل" مقابل "9.44 األف تنزيل" على الأجهزة الإلكرونية التي تعمل بنظام 

."5 من   4.4" ت�شنيف  التطبيق  منحت  والتي   Android

 ال�سارقة الرقمية: اأكرث من 128 األف زيارة واإجناز 7271 معاملة

مولدوفا تطل يف اإك�سبو 2020 دبي عرب �سجرة احلياة
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�شان عطا

ال�شحي  بالقطاع  م�شوؤولون  "اأكد 
الحرازية  الإج����راءات  حتديث  اأن 
�شد جائحة كوفيد19- يف احلكومة 
معاير  اأع����ل����ى  ي���وف���ر  الحت�����ادي�����ة، 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  وا����ش���راط���ات 
على  ومتعامليها  ملوظفيها  املهنية 

حد �شواء. 
واأ�شاروا اإىل اأن هذه التدابر الوقائية 
توفر للموظفني واملتعاملني �شل�شلة 
وا�شحة،  وتعليمات �شحية  اإر�شادات 
اأن يحميهم  بها  الل��ت��زام  ���ش��اأن  م��ن 
الإ�شابة  ويجنبهم  اأ�شرهم  واأف���راد 
ب�����اأي ����ش���رر اأو ����ش���وء، م�����ش��ددي��ن يف 
التزام  اأه��م��ي��ة  ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى  ال���وق���ت 
هذه  ب��ات��خ��اذ  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 

الإجراءات الحرازية وال�شحية".
ويف البداية قال اأحمد عبد الرحمن 
العاملية  امل���ت���غ���رات  م��واك��ب��ة  ي��ج��ب 
»كورونا«  فرو�س  بانت�شار  املتعلقة 
ال�شوابط  تطبيق  ي�شتوجب  وه���ذا 
العمل  ب��ب��ي��ئ��ة  اخل���ا����ش���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
اجلهات،  م��ق��ار  يف  وال��ع��م��ل  املكتبية 
والتعقيم ال�شامل وتكثيف الفحو�س 
امل���خ���ربي���ة وحت����دي����ث الإج�����������راءات 
واحل�شول  ب��ا���ش��ت��م��رار  الح���رازي���ة 
على اجلرعات املعززة من اللقاحات 
ال�شحية،  اجل���ه���ات  ل���دى  امل��ت��وف��رة 
وخيارات  ال�����ش��م��اح  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
لال�شراطات  وفقاً  بعد  عن  العمل 

املحددة. 
الإج��������راءات  حت���دي���ث  اأن  واأ�����ش����اف 
للجهود  ا�شتمرار  ه��و  الح���رازي���ة، 
احلكومي  ال���ع���م���ل  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن 
وحوكمة العمل عن ُبعد يف احلكومة 
ا�شتمرارية  و����ش���م���ان  الحت�����ادي�����ة، 

الأعمال وتقدمي اخلدمات.
التحديثات  اأن  زكريا  هاين  واأ�شاف 
الحرازية  ل���الإج���راءات  اجل��دي��دة 
ه����ي مل�����ش��ل��ح��ة امل�����واط�����ن وال����واف����د 
ومتحوراتها  ل��ل��ج��ائ��ح��ة  ل��ل��ت�����ش��دي 
بهذه  الل������ت������زام  اجل���م���ي���ع  وع����ل����ى 
عالية  حماية  ل�شمان  التحديثات 
للمجتمع الإماراتي حتى ل نتهاون 
يف �شالمتنا ال�شخ�شية ويف الت�شدي 
على  بال�شلب  اأث���رت  التي  للجائحة 
العامل اأجمع وعلينا اأن نتكاتف حتى 

تنق�شع هذه الغمة .
اأوائ���ل الدول  وتعترب الإم����ارات م��ن 
ن�شب  لأعلى  الدولية  بالإح�شائيات 
الوعي  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ت��ط��ع��ي��م وه�����ذا 

والثقافة املجتمع الإماراتي .
ال�شابق  امل���دي���ر  اأه���ل���ي  خ��ل��ي��ل  وق����ال 
مل��ن��ت��خ��ب الإم������������ارات ل����ك����رة ال���ق���دم 

ال�شاطئية:
من  اجلميع  ك��ان  الغالية  دولتنا  يف 
يزالون  ول  وم��ق��ي��م��ني  م���واط���ن���ني 
الرعاية  على  احل�شول  يف  �شوا�شية 
ف���رو����س كورونا  ع����ام وم����ن  ب�����ش��ك��ل 
اخل�شو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه 
وكذلك يف احل�شول على التطعيمات 
املنا�شبة لحقا باملجان، وهو اأحد اأبرز 

اجلوانب امل�شيئة يف هذه الأزمة.
الأمر يدعو للفخر  اأهلي هذا  وقال 
ب��وط��ن��ن��ا وق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة التي 
بجانبنا  اأن���ه���ا  ال���ب���داي���ة  م���ن  اأك�����دت 
و�شتظل حتى نخرج جميعا من هذه 
وعلى  والآن  واأم����ان،  ب�شالم  الأزم���ة 
الرغم من انت�شار املتحورة اجلديدة 
احلالت،  عدد  وزيادة  "اأوميكرون" 
ي��ق��اب��ل ذل����ك ب���امل���زي���د م���ن حمالت 
اإنهاء  اأج��ل  م��ن  واله��ت��م��ام  التوعية 
الأمر �شريعا، وهو الذي يتطلب دورا 

اإيجابيا من جميع اأفراد املجتمع.
واأ�شاف خليل اأهلي: علينا اأن ن�شكر 
خط الدفاع الأول والذين يوا�شلون 
كانت  مهما  واإخ��ال���س  بجد  عملهم 
اإل  والتحديات،  وامل�شاعب  املتاعب 
بعملهم  القيام  يف  م�شتمرون  اأن��ه��م 
اأكمل وجه، وبالتايل فاإن كلمة  على 

�شكرا لي�شت كافية لهم.
ع�شام  ق�����ال  ن��ف�����ش��ه   ال�������ش���ي���اق  ويف 

حمرو�س
دول��ة الإم���ارات ت��ب��واأت مكانة كبرة 
والعاملي،  الإقليمي  ال�شعيدين  على 
ال�����دول عاملياً  اأوائ������ل  و���ش��ن��ف��ت م���ن 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع اجل���ائ���ح���ة، وذل���ك 
جميع  م��ن  اجل��ه��ود  ت�شافر  بف�شل 

القطاعات 
ال�شراتيجي  ال����ت����وازن  وحت��ق��ي��ق 
امل�شتدام،  ال��ت��ع��ايف  اإىل  وال���و����ش���ول 

جميعاً  نتكاتف  اأن  علينا  وب��ال��ت��ايل 
ونوا�شل حمالت التطعيم للم�شاهمة 
يف حماية الأرواح، وحت�شني املجتمع 
من  والتقليل  اجلائحة  تف�شي  م��ن 
والوفيات،  امل�شابة  احل���الت  اأع���داد 
على  كامل  ب�شكل  ال�شيطرة  واإحكام 

الفرو�س.
واأكد الدكتور حممد النحا�س، رئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  الإدارة،  جمل�س 
كلينكال  لب�������ز-  م���ي���ن���ا  مل���خ���ت���ربات 
حتديث  اأهمية  �شرفيز،  باثولوجي 
باحلكومة  الح��رازي��ة  الإج�����راءات 
الحتادية، للحد من انت�شار الأوبئة 
اأهمية  اإىل  م�شراً  العمل،  مقار  يف 
تعليمات  تطبيق  يف  امل��وظ��ف��ني  دور 
اجلهات ال�شحية و�شمان �شالمتهم 
وذكر  املجتمع.   اأف���راد  ك��ل  و�شالمة 
الحرازية  الإج����راءات  حتديث  اأن 
باجلهات احلكومية يهدف يف بع�س 
الفحو�س  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ج��وان��ب��ه��ا 
ال�شتباقية لتعزيز اجلهود الوطنية 

املبذولة يف مرحلة التعايف بالدولة،
لفرو�س  م��ت��ح��ور  لأي  وال��ت�����ش��دي 
حركة  ول�������ش���م���ان   ،19 ك���وف���ي���د- 
جميع  يف  الآم��ن��ة  وال�شياحة  التنقل 

مناطق الدولة.
املرور  نظام  تطبيق  دور  اإىل  واأ���ش��ار 
ل���دخ���ول ج��م��ي��ع اجلهات  الأخ�������ش���ر 
للموظفني  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اإم��ارات الدولة،  واملراجعني يف كافة 
ال�شراتيجية  الأه���داف  حتقيق  يف 
»كورونا«  فرو�س  انت�شار  من  للحد 

امل�شتجد. 
وق����ال ي��ت��ط��ل��ب دخ����ول الأف������راد اإىل 
بحالة  ال���ع���ام���ة مت��ت��ع��ه��م  الأم����اك����ن 
���ش��ح��ي��ة ت��ب��ني خ��ل��وه��م م���ن مر�س 
اأي بو�شعية »خ�شراء«  كوفيد19-، 
ي�شاعد  وه��ذا  احل�شن،  تطبيق  على 
اأو  ب���امل���ر����س  الإ�����ش����اب����ة  جت���ن���ب  يف 

انت�شاره. 
وي�������ل�������زم حت������دي������ث الإج�������������������راءات 
احلكومية،  ب��اجل��ه��ات  الح���رازي���ة 
جرعتي  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل���ني  ج��م��ي��ع 
باإجراء  الداعمة  واجل��رع��ات  اللقاح 
 14 ك���ل   PCR ف��ح�����س خم����ربي 
ا�شتمرارية  ل�����ش��م��ان  وذل����ك  ي���وم���اً، 
احل�شن  تطبيق  يف  �شفتهم  ظ��ه��ور 

باللون الأخ�شر.
املراجعني  اأو  امل���وظ���ف���ني  ف��ئ��ة  اأم�����ا 
لها  في�شمح  التطعيم،  من  امل�شتثناة 

بدخول اجلهات الحتادية، �شريطة 
اأن تظهر �شفتها يف تطبيق احل�شن 
تلتزم  اأن  ع��ل��ى  الأخ�������ش���ر،  ب��ال��ل��ون 
PCR كل  باإجراء فح�س خمربي 
ا�شتمرارية  ل�شمان  وذل��ك  اأي���ام،   7
احل�شن  تطبيق  يف  �شفتهم  ظ��ه��ور 

باللون الأخ�شر.
املراجعني  اأو  للموظفني  وبالن�شبة 
دخولهم  ف��ي��م��ن��ع  امل��ط��ع��م��ني،  غ���ر 
ل����ل����ج����ه����ات الحت��������ادي��������ة، وك����ذل����ك 
�شفتهم  تظهر  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س 
باللون الرمادي يف تطبيق احل�شن، 
نظراً لنتهاء الفرة املحددة لإجراء 
اخلا�س   PCR امل��خ��ربي  الفح�س 

بهم.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال���دك���ت���ور ع����ادل 
الأ�شرة  ط��ب  ا���ش��ت�����ش��اري  ���ش��ج��واين، 

مب�شت�شفى فقيه اجلامعي يف دبي
الت�شدي  الإم���ارات جنحت يف  دول��ة 
نتيجة   »19 »ك���وف���ي���د-  جل���ائ���ح���ة 
والتحديث  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
الوقائية  ل������الإج������راءات  امل�����ش��ت��م��ر 

والعالجية لهذا املر�س.
واأ����ش���اف ح��ال��ي��اً م��ع ظ��ه��ور متحور 
كان ل  وانت�شاره عاملياً،  »اأوميكرون« 

بد من حتديث التدابر الحرازية 
ذلك  لأن  الداعمة،  اجلرعات  واأخ��ذ 
ي�شاهم ب�شكل كبر يف منع الإ�شابات 
ال�����ش��دي��دة وال��وف��ي��ات ال��ت��ي ق��د تنتج 

عن الإ�شابة باملر�س. 
مبر�س  الإ�����ش����اب����ة  اأن  اإىل  ون���ب���ه 
امل�شاب  ت�����ش��ر  ل   »19 »ك���وف���ي���د- 
املخالطني  اإىل  مت��ت��د  ب��ل  ف��ح�����ش��ب، 
اإىل  م�شراً  معه،  املتعامل  واملجتمع 
يوماً   14 كل  بالفح�س  اللتزام  اأن 
هو  التطعيم،  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  رغ���م 

اإجراء مهم واأثبت فعاليته. 
وذكر �شجواين، اأن تكثيف الفحو�س 
امل��خ��ربي��ة م��ن��ذ ظ��ه��ور ال���وب���اء، كان 
اأح��د اأه��م و�شائل جن��اح الإم���ارات يف 
حيث  ال��وب��اء،  تداعيات  مع  التعامل 
املبكر  الكت�شاف  يف  الفح�س  �شاهم 
اأنظمة  وت��ع��زي��ز  الإ����ش���اب���ة  حل����الت 
ما  وه��و  بالدولة،  الوبائي  الر�شد 
�شاعد بتقليل حالت الإ�شابة وعدد 

الوفيات.
ب���دوره، اأك��د ال��دك��ت��ور م��ازن زويهد، 
ال��رئ��ة ورئي�س  اأم���را����س  ا���ش��ت�����ش��اري 
امل�شت�شفى  يف  امل�شددة  العناية  ق�شم 
الأمركي دبي، على اأهمية اجلرعة 

لقاح  م��ن  التن�شيطية  اأو  ال��داع��م��ة 
اإىل  ل���ل���و����ش���ول   »-19 »ك����وف����ي����د 
هذه  ت�شاعد  اإذ  املجتمعية؛  امل��ن��اع��ة 
الإن�شان  ح�����ش��ول  ع��ل��ى  اجل����رع����ات 
الالزمة  امل�������ش���ادة  الأج�������ش���ام  ع��ل��ى 
والطفرات  امل��ت��ح��ورات  م��ن  للوقاية 
اأن  ع��ن  ف�شاًل  للفرو�س،  اجلينية 
الإ�شابة  فر�س  من  يقلل  التطعيم 
الإ�شابة  حال  يف  وحتى  بالفرو�س، 
ولي�شت  خ��ف��ي��ف��ة  الأع����را�����س  ت���ك���ون 

خطرة.
باأخذ  ال��ت��و���ش��ي��ات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
على  بناء  ج��اءت  الداعمة  اجلرعات 
اإىل �شرورة  التي خل�شت  الدرا�شات 
تلقيح الأفراد املطعمني باجلرعتني 
الأ���ش��ا���ش��ي��ت��ني، وذل���ك ب��ع��د م���رور 6 
اأ���ش��ه��ر ب��ع��د اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة، حيث 
ت�شاعد يف حت�شني املناعة لت�شل اإىل 
حماية  على  فيها  ق���ادرة  م�شتويات 
اجل�شم من الفرو�س بعد انخفا�س 
ذاكرة التعرف عليه مع مرور الوقت، 
اجلرعات،  ه���ذه  ���ش��رورة  اإىل  لف��ت��اً 
خ�����ش��و���ش��اً ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن م���ن عمر 
اأ�شحاب  وفئة  ف��وق،  فما  عاماً   60
الأمرا�س املزمنة واملعر�شني خلطر 

الإ�شابة والذين تراوح  م�شاعفات 
اأعمارهم ما بني 50 و59 عاماً.

اأكرث  حالياً  توفر  ال��دول��ة  اأن  وذك��ر 
من نوع من لقاحات »كوفيد - 19«، 
يف  عالية  بفعالية  جميعها  وتتميز 
احلد من انت�شار الفرو�س، وحتتوي 
هذه اللقاحات على اأجزاء غر ن�شطة 
الذي  احل��ي  الكائن  م��ن  �شعيفة  اأو 
اجلينية  ال�شفرة  اأو  امل��ر���س،  ي�شبب 
التي من �شاأنها خلق ال�شتجابة ذاتها 
وحتفيز جهاز املناعة، م�شراً اإىل اأن 
والتن�شيطية  ال��داع��م��ة  اجل���رع���ات 
اجلرعة  ع��ن  ت��اأث��رات��ه��ا  تختلف  ل 
والتي  اللقاح،  م��ن  والثانية  الأويل 
واحمرار  وت���ورم  ال�����ش��داع  يف  تتمثل 
وحكة يف مو�شع التطعيم، والإجهاد 
وقد ت�شل اإىل احلمى، اأو �شعوبة يف 
اأهمية  على  واأك���د  وال��غ��ث��ي��ان.  البلع 
اأخذ اللقاحات الداعمة يف مواعيدها 
امل��ح��ددة م��ن قبل اجل��ه��ات ال�شحية 
بح�شب  اأن�����ه  م��و���ش��ح��اً  ال����دول����ة،  يف 
ال�شحة يف دبي فاإن املطعمني  هيئة 
اأك�شفورد-  لقاحات:  من  بجرعتني 
�شبوتنيك،  موديرنا،  اأ�شرازينيكا، 
وج������رع������ة م������ن ل�����ق�����اح اأك���������ش����ف����ورد 
فايزر-  من  جرعة  مع  اأ�شرازينيكا 
بيونتيك، جميعهم عليهم احل�شول 
على جرعة واحدة داعمة بعد مرور 
6 اأ�شهر من اجلرعة الثانية، ملن هم 
يف الفئة العمرية من 18 عاماً فما 
املطعمني  يخ�س  فيما  بينما  ف���وق، 
جون�شون  لقاح  م��ن  واح���دة  بجرعة 
على  احل�شول  عليهم  جون�شون  اأند 

جرعة داعمة بعد مرور �شهرين. 
على  للحا�شلني  بالن�شبة  اأن��ه  وذك��ر 
�شينوفارم،  ل��ق��اح��ات  م��ن  ج��رع��ت��ني 
على  احل�����ش��ول  عليهم  و���ش��ي��ن��وف��اك 
ج��رع��ت��ني داع���م���ت���ني ب��ع��د م�����رور 3 
اأ�شهر من اجلرعة الثانية، ملن هم يف 

الفئة العمرية 16 �شنة فما فوق.

•• دبي-الفجر:

م�شت�شفيات  جم���م���وع���ة  اأع���ل���ن���ت 
ال�����ش��ع��ودي الأمل�������اين يف الم������ارات 
العناية  وح���دة  ن��ظ��ام  تطبيق  ع��ن 
  )TEL ICU(  املركزة عن ُبعد
ملر�شى العناية املركزة واحلرجة يف 

م�شت�شفياتها بالدولة.
امل��رك��زة عن  "العناية  ن��ظ��ام  وي��ع��د 
امل�شتقبل، ويتيح  ُبعد" من تقنيات 

مع  التفاعل  املوقع  خارج  لالأطباء 
مبا�شرة  امل�����ش��رف  الطبي  ال��ط��اق��م 
العناية  وح����دات  امل��ر���ش��ى يف  ع��ل��ى 
ب�شاأن  ل��ل��ت�����ش��اور  امل��ت��ف��رق��ة  امل���رك���زة 

رعاية املر�شى وتبادل اخلربات.
الأطباء  ال��ن��ظ��ام جل��م��ي��ع  وي��وف��ر   
ال��ع��ام��ل��ني يف فروع  الأخ�����ش��ائ��ي��ني 
اخلربات  تبادل  الأمل��اين  ال�شعودي 
بنظام  واح��د  عمل  كفريق  الطبية 
ط���ب���ي م���ت���ط���ور ي���ط���ب���ق اأخ�������ر ما 

الطبية  التكنولوجيا  اليه  تو�شلت 
احلديثة يف هذا املجال.

ال�شوت  بتقنيات  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��م��ل 
وال���������ش����ورة وت����دف����ق ال���ب���ي���ان���ات يف 
املري�س،  ملعلومات  الفعلي  الوقت 
يعمل  ال��ذي  للطبيب  ميكن  حيث 
دبي  مدينة  يف  الرعاية  مركز  من 
عجمان  يف  ب�شرعة  املري�س  رعاية 
على  ن���ه���اًرا  اأو  ل��ي��اًل  ال�����ش��ارق��ة  او 
مدار ال�شاعة، ويتيح هذا الت�شال 

وتقدمي  ال��ف��وري  ال��ت��دخ��ل  املكثف 
ال��رع��اي��ة ال��الزم��ة ب��ا���ش��ت��م��رار مبا 
املر�شى  على  كبر  ب�شكل  ينعك�س 

و�شالمتهم .
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت ال���دك���ت���ورة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ث��م��ان  رمي 
م�شت�شفيات  مل��ج��م��وع��ة  الق��ل��ي��م��ي 
ال�شعودي الأمل��اين اإن اإدخ��ال  نظام 
فروع  يف   )  TEL _ ICU(�ال
الدقة  ي��وف��ر  الأمل������اين  ال�����ش��ع��ودي 

اأثناء  ت��ب��ادل اخل����ربات  و  ال��ك��ام��ل��ة 
امل���رك���زة مل��ر���ش��ى احلالت  ال��ع��ن��اي��ة 
احل���رج���ة وامل���ر����ش���ى امل���ن���وم���ني يف 

امل�شت�شفى.
املجموعة  اأدخ����ل����ت  واأ�����ش����اف����ت:   
 Tele ( اأنظمة التطبيب عن بعد
خدمات  اإىل   )  medicine
لالأطباء  ي��ت��ي��ح  مب���ا  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، 
واحلرجة  الطبية  احل���الت  ادارة 
ب��ط��ري��ق��ة اأف�����ش��ل واأ�����ش����رع واأك����رث 

ماأمونية للمر�شى .
وذك��رت اأن العامل يتجه حاليا اىل 
بعد  ع��ن  ال��رع��اي��ة  ان��ظ��م��ة  تطبيق 
التكنولوجيا  ال��ط��ب��ي��ة  والن��ظ��م��ة 

جائحة  جت��رب��ة  و�شكلت  احل��دي��ث��ة 
ال��ع��امل در�شا  التي م��ر بها  ك��ورون��ا 
الطبية  التكنولوجيا  اأهمية  يوؤكد 
ودوره����ا ال��ف��ع��ال يف امل�����ش��اع��دة على 

بكفاءة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ع��اي��ر  ت��ط��ب��ي��ق 
امكانية  امل���ر����ش���ى  وم���ن���ح  ع���ال���ي���ة 
الطبية  الو�شول جلميع اخلربات 

بطريقة دقيقة و�شريعة وفعالة.

•• اأبوظبي -وام:

نفذ املركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون والتن�شيق مع �شرطة 
واإخ���الء طبي  اإن��ق��اذ  ام�س مهمة  الوطني  راأ���س اخليمة والإ���ش��ع��اف 
لثالثة اأ�شخا�س من اجلن�شية الفلبينية يف جبل ين�س التابع لإمارة 

راأ�س اخليمة.
ومت تلقي البالغ من �شرطة راأ�س اخليمة يفيد بتعر�س �شيارة حلادث 
تدهور يف جبل ين�س التابع لإمارة راأ�س اخليمة مما اأدى اإىل �شقوط 

اأعلى اجلبل واأ�شفر عن ذلك تعر�س الركاب لإ�شابات  ال�شيارة من 
اإىل  ج��واً  نقلها  م�شابة  حالة  وا�شتدعت  باجل�شم  ومتفرقة  بليغة 

امل�شت�شفى حيث اأن احلالة ت�شتدعي �شرعة الإ�شتجابة خلطورتها.
ومت التدقيق على املوقع بوا�شطة الأنظمة العملياتية امل�شاعدة من 
قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، 
ومتكنت الفرق امل�شاركة يف الإنقاذ من اإخالء امل�شابني اإىل م�شت�شفى 
الإج���راءات  م��ع �شمان وم��راع��اة كافة  ال���الزم  ال��ع��الج  لتلقي  �شقر 

الحرازية والوقائية اخلا�شة بفرو�س "كورونا".

املجتمع من تف�سي اجلائحة والتقليل من اأعداد احلاالت امل�سابة  حت�سني  حمرو�ض:  • ع�سام 
عد عبد الرحمن: ا�ستمرار للجهود ب�ساأن تنظيم العمل احلكومي وحوكمة العمل عن بمُ • اأحمد 

للمجتمع االإماراتي عالية  حماية  �سمان  التحديثات  تتيح  زكريا:  • هاين 
والذين يوا�سلون عملهم بجد واإخال�ض االأول  الدفاع  خط  ن�سكر  اأن  :علينا  اأهلي  • خليل 

• حممد النحا�ض : تكثيف الفحو�ض اال�ستباقية لتعزيز اجلهود الوطنية املبذولة يف مرحلة التعايف
• عادل �سجواين : لظهور اأوميكرون وانت�ساره عامليًا، كان ال بد من حتديث التدابري االحرتازية
• مازن زويهد : التطعيمات ت�ساعد يف حت�سني املناعة لت�سل مل�ستويات قادرة على حماية اجل�سم

اإخالء طبي لثالثة اأ�سخا�س تعر�سوا 
حلادث تدهور يف جبل ين�س براأ�س اخليمة

تتيح توا�سل اأطباء من اخلارج مع الطاقم امل�سرف على احلاالت

تقنيات امل�ستقبل تدخل غرف العناية املركزة يف 
م�ست�سفيات ال�سعودي الأملاين 

فخورون بجهود الدولة يف مواجهة اجلائحة

حتديث الإجراءات الحرتازية يوفر اأعلى حماية لل�سحة العامة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لتيه لف كافيه

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3858717 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عائ�شه �شليمان �شعيد الظنحاين %100

 حذف يا�شر م�شبح علي م�شبح اليماحي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعــــــــــالن
لالزياء  نوره  ابو  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1048825 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة جا�شم طار�س عتيق احمد القبي�شى %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة باليادات عبدالر�شيد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ثانى جمعه عبيد �شعيد الرميثى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف باليادات عبدالر�شيد

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

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

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعــــــــــالن
لتجارة  كواليتي  ال�ش�����ادة/هاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات املطاعم 
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2002854 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حازم عبدالكرمي �شيخ فار�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد جمعه �شعيد على ال�شام�شى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

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

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

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريجال فابريك�س - ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1080600 

 تعديل ن�شب ال�شركاء / فيكرام فا�شوديف �شروف من 24 % اإىل %50

 تعديل ن�شب ال�شركاء / راج كومار فا�شوديف �شروف من 25 % اإىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد بخيت را�شد اجلمرى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعــــــــــالن
لالأزياء  �شارتوريا  ال�ش�����ادة/األتا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1915775 
 - ال�شيارات  لتاجر  كارلو  اإ�شافة مونت   / تنازل وبيع  ال�شركاء  تعديل 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MONTE CARLO RENTA CAR - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل منر حممد رطروط
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

جريب خلدمات تغليف الهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4010047 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

امربيل للتدريب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3818604 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

لتنظيم الفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2960287 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

كلني ل�شيانة املكيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3002644 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

المارات للمقاولت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1155526 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

امل�شرقة للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1171408 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

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

ال�شم التجاري:�شركة ليربتي ابوظبي لل�شيارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 0.6 - مبنى ال�شيدة امنة بطي احمد 

خلف العتيبة واخرين
CN 1005866 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�شبة  ال�شادة/الحتاد  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2021/9/7 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:18/2021/425258
تاريخ التعديل:2022/2/6

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462
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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

ماأ�ساة رمز ا�سمه ريان 
احتب�شت الأنفا�س لوقت طويل ونحن نتابع ماأ�شاة طفل وقع يف البئر جراء 
ال��ذي ك��ان فيه ري��ان، وه��و يقع يف  اإه��م��ال الكبار، كلما ذه��ب العقل للو�شع 
حفرة قطرها ل يتجاوز الأربعني �شم وعمقها جتاوز الثالثني مراً، وهو 
ولكمات  وي�شرة  البئر مينة  ليتخبط يف حافة  الهزيل  وزن��ه  ب�شرعة  ي�شقط 
ت�شيب ج�شده واأنني ي�شدر بداخله وهو مل يفهم ما يجري اإىل اأن ا�شتقر يف 

نهاية اجلب ويف ظلمة الليل بال يد حتنو عليه ول من يوا�شيه يف الظلمة.
متخيلون طفل يف هذه ال�شن يظل اأ�شبوعاً اإل قليل وحيدا يف ظلمة على بعد 

ثالثني مرا بال طعام اأو �شراب، اإنها 
ي�شتطيع  م��رع��ب ل  م��اأ���ش��اة وم��ن��ظ��ر 
على  ول يخطر  ح��رب حتمله،  اأ�شر 
لكنه  ع����دوه،  ب��ه  ي��ع��ذب  اأن  ب�شر  ب���ال 
ري�����ان ليج�شد  اخ���ت���ار  ال�����ذي  ال���ق���در 
ه���ذه امل��ح��ن��ة، وي���ق���دم ل��ل��ع��امل دليال 
اإخ����راج����ه حياً  اآخ����ر ع��ل��ى ع��ج��زه يف 
للعامل  ي��ق��دم  امل��دي��د،  العمر  ومنحه 
دل��ي��ال ع��ل��ى ق�����ش��وره يف ال��ع��دي��د من 
الأمور، مازلنا عاجزين عن اخلروج 
من جائحة جاءت بر�شالة ومل جند 
قراءتها فمازالت موجودة ومل حتل 
للو�شع،  الر�شيد  والفهم  بالعودة  اإل 

وريان ق�شية كربى و�شرخة يف وجه مدعي العلم واأنهم قادرون عليها.
توحدت الروؤى والقلوب واملناجاة للخالق لرحمه واأن يعيده للحياة، لكن 
قدرة اهلل وعظمته نفذت ولعله يعلمها وحده، لكن تظل اأدوات العجز وق�شايا 
خفية تثبت يوما بعد يوم اأن العلم وحده غر قادر على فك رموز املعجزات، 
ريان لقي ربه يف �شكينة وحب ورحمة وان�شم اإىل الولدان املخلدين الذين 
واأب��اري��ق، ولعله �شفيع لوالديه و�شبب يف  باأكواب  اأه��ل اجلنة  يطوفون على 
ال�شطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  وجه  يف  �شرخة  ري��ان  اجلنة.  دخولهما 
وور�س الع�شف الذهني وحقوق الإن�شان ومنظمات الطفولة وكل من يت�شدق 
بكلمات رنانة خلف امليكروفون والكامرات، يف و�شط الأزمة جتد من يتاجر 
بالأخبار املغلوطة للح�شول على متابعني، ريان حاليا يف مكان اأف�شل بكثر 
مما نحن فيه، يلعب مع �شبية خملدين ويد اأف�شل من اأيدينا حتنو عليه، 
ريان اإذا عاد حلياة الدنيا كان �شيحتاج اإىل عالج نف�شي وج�شدي ورمبا فقد 
بنو  فنحن  البئر،  اب��ن  اأن��ه  على  املجتمع  وعا�س يف  احل��وا���س  وبع�س  النطق 
الب�شر نتفنن يف التنمر والهمز واللمز، اإن غياب ريان عن حياتنا اأف�شل له 

بكثر ويكفي اأنه ترك خلفه ت�شاوؤًل وحقيقة جديدة للب�شرية.
ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعالم 

�سمات االإن�سانية 
و�شعت احلدود بني الدول للحفاظ على حقوق كل دولة يف مواردها وم�شاحة 
اأرا�شيها، ب�شرف النظر عن كونها حبي�شة ل تطل على �شواحل اأو �شاحلية 
متتلك مواينء وغرها، لكن مل تفلح الدول يف و�شع خطوط ل عر�س ول 
طول لقلوب الب�شر، فاملجتمعات جتتمع على ق�شية واحدة مت�س الإن�شانية 
التي ل  الفطرة  �شمات  �شمة من  فالإن�شانية  الأميال،  اآلف  بينهم  كان  ولو 

تعرف بالعن�شرية ول تقف عند عقيدة اأو لغة اأو لون.
ومتحى  القيم  وتعلو  ال�شمل  يجتمع 
فالدول  ال���ك���رب،  حل��ظ��ة  ال��ف��وا���ش��ل 
العربية جميعها مع اختالف لهجاتها 
وثقافاتها اإل اأن هناك روابط عريقة 
اللغة  ول  ال���دي���ن  ل��ي�����س  جت��م��ع��ه��م، 
بقدر الرحمة الكامنة يف نفو�س هذه 
املحيط  فتجد اجلميع من  ال�شعوب، 
الوطنية  بلحاف  يلتحف  اإىل اخلليج 
العربية يف املاأ�شاة واملوؤازرة والت�شجيع 
وق���ت احل��اج��ة، والأه����م ه��و الوقوف 
امل��ع��ن��وي وال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي وامل�����ادي بني 
ال�شعوب جميعا، جند الوطن العربي 
يقف لي�شجع دولة يف جمال الريا�شة 

اأو الدعم يف ماأ�شاة والتربع والتكاتف ل�شد حاجة املجتمع املحتاج.
وال�شاهد يف الأونة الأخرة اأن الوطن العربي كله يف رباط قوي وينبذ كل 
اأ�شخا�س من بني جلدتنا ت�شمر لنا  ال�شدائد، فال ننكر وجود  دخيل وقت 
نف�شي  ملر�س  اأو  �شخ�شية  م�شالح  حتقيق  اأج��ل  من  للتفرقة  وتدعو  ال�شر 
يف  تتلخ�س  م�شكلتهم  وه��وؤلء  للوطن،  والبغ�س  الكره  �شعار  فرفع  اأ�شابه 
الفطرة  منها  فيها وميحو  يعبث  لغرهم  تركوها  التي  وعقولهم  اأفكارهم 
اأما ال�شواد الأعظم من ال�شعوب العربية  ال�شليمة وي�شع مكانها ال�شغينة، 
فانتماوؤها للوطن يعترب من القيم والعقيدة والإميان املطلق، وهذا ما يظهر 

على امل�شتوى العام عند املجتمعات العربية وما تتحد فيه بدافع الإن�شانية.
حممد اأ�سامة 

نظرة على الواقع االفرتا�سي 
فريقني،  اإىل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  واملوؤثرون  املغردون  ينق�شم 
الأول فهم املغزى من هذه املواقع واهتم بتج�شيد القيم واملبادئ و�شعى اإىل 
اأبعد  اإىل  املتابعني، بل ذهب  باملجتمع ويحرم عقول  تقدمي حمتوى يليق 
من ذلك يف ت�شدير الطاقة الإيجابية وتعليم بع�س العلوم واملفاهيم املفيدة 
تناوًل  ويتناولها  ال�شاحة  تثار على  التي  للق�شايا  من خالل طرح منطقي 

علميا بعد فح�س وتاأكد من املعلومات التي يدلو بها يف منهج علمي.
اأم����ا ال��ف��ري��ق ال��ث��اين وج���د ���ش��ال��ت��ه يف 

اإبراز نف�شه باأ�شلوب مناٍف لكل �شمات 
الفريق  ه��ذا  واعتمد  الأول،  الفريق 
على الت�شويه والإثارة وبناء حمتوى 
يف  واملنطقية  امل�����ش��داق��ي��ة  م��ن  يخلو 
الطرح، بالإ�شافة اإىل ت�شخر اأدواته 
وموهبته يف بث الكثر من املعلومات 
ول متت  تعترب مغلوطة متاماً  التي 
هذا  لأن  وذل�����ك  ب�����ش��ل��ة،  ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة 
عدد  لتحقيق  ق��دم��ا  ي�شعى  ال��ف��ري��ق 
يرد  ن�شفهم  ك��ان  ول��و  متابعني حتى 
معجبني  وغ��ر  �شلبية  بكلمات  عليه 

العام  ال��راأي  ويثر  يختلق حكايات  الفريق من  هذا  داخ��ل  فمن  باملحتوى، 
اأن يحرمه  �شرف لب��د  لها ميثاق  الأع��م��ال  ه��ذه  اأن  م��وؤث��راً، وغفل  لكونه 
اجلميع ويحققه بدافع ال�شمر احلي الذي يخ�شى على الأجيال من هذا 

التوجه ال�شلبي.
ال�شخ�شية  اأنف�شهم ومن حياتهم  على  املحتوى  يقدموا  املغردين من  ومن 
ب�شرد  يقومون  فالذين  املتناق�شات،  بع�س  الجت���اه  ه��ذا  يف  واأرى  ي��وم��ي��اً، 
حكاياتهم بال�شوت وال�شورة يف حيز تقدمي الن�شيحة ون�شر الطاقة الإيجابية 
فالباأ�س، اأما اأن يذهب املغرد اإىل ر�شد حياته ال�شخ�شية على املالأ وتقدمي 
اأفراد اأ�شرته وال�شخرية منهم من اأجل حتقيق عدد كبر من املتابعني فهذا 
لي�س  واأوجاعهم  النا�س  ب��اآلم  املتاجرة  لأن  بع�شهم،  فيه  يقع  ج�شيم  خطاأ 
ال�شبيل لل�شهرة على هذه املواقع، واإمنا احلقيقة تكمن يف تقدمي حمتوى 
لعر�س  املنا�شب  والتاأثر  بالهدوء  املغرد  يت�شم  واأن  النا�س  ينفع  وم�شمون 
ولديه  ومقت�شباً  �شريعاً  التقرير  يكون  واأن  ومفهوم،  �شل�س  باأ�شلوب  امل��ادة 

هدف لربية الن�سء وبث روح املودة بني املجتمعات العربية.
رنده بو�ستة /خبري ت�سويق الكرتوين 

ال�سعر وال�سعراء
التاأمل، يعترب �شاعراً عجز عن  اإن ال�شاعر الذي ل يخلق الفكرة من رحم 
مورد املطلوب وبلوغ املاأمول، لأن ال�شعر الذي ل يولد من رحم املحن، فهو 
�شعر مازال يحبو فى عامل الأدب ومن�شدة ال�شعر، وقدميا كان ال�شعر قويا  

ر�شينا بليغا باأبياته وعباراته التي ت�شل النف�س ب�شهولة.
 ونالحظ حاليا اأن ال�شعر خفت وهجه وانطفاأت �شعلته، وكادت اأن تخمد فى 

اأيامنا هذه وكاأن الزمان قد حكم على 
ال�شعر بال�شعف ل بالقوة وبالوهن ل 
الآن نرى من  واأ�شبحنا   ، بال�شالبة 
الكلمات ما نرى ومن �شعيف  ركيك 
ال�شعر  جبني  ل��ه  ي��ن��دى  م��ا  التعابر 
ال��ن��رث يت�شدقون  اأه���ل  اأ���ش��ب��ح  خ��زي��ا، 
الذي  نرثهم  وي�شفون  ال�شعر  بقول 
جملة  ال�����ش��ع��ر  ق���واع���د  اإىل  ي��ف��ت��ق��د 

وم�شمونا بالق�شيدة. 
اأ�شبح هناك خلط ظاهر للعيان بني 
ال�شعر، وك��اأن ه��وؤلء قد  النرث وب��ني 
ق�شد  ع��ن  تنا�شوا  اأو  �شهو  ع��ن  ن�شوا 

قد�شية ال�شعر وبهاءه. 
ك����ان ال���ع���رب ���ش��ن��ع��ت��ه��م ال��ف�����ش��ل��ى هي 

ال�شعر، واأنهم بالأ�شا�س قوم كلمة وقوم بيان ، لذا جاء القراآن الكرمي متحديا 
لهم فى اإعجازه اللغوي ومعجزا لف�شحائهم من اأن ياأتوا باآية من مثله.

املتطفلني على  ت�شلق  م��ن  الآن  ت�شهده  م��ا  اإن  ك��الم  م��ن  تقدم  مل��ا  واإي��ج��ازا   
اإىل منزلق خطر،  باللغة  تودي  اأ�شبح ظاهرة خطرة  ال�شعرية  الق�شيدة 
الأمر الذى يحتاج اإىل اإعادة الراأي يف فهم ال�شعر وقواعده وبحوره ونظمه 
التي خرج عليها خوارج ال�شعر فطعنوها فى ال�شميم من كل جانب و�شتتوا 

�شملها من كل ناحية.
عمار عبد احلميد 

الت�سويف
الت�شويف هو ميل مينعنا من اأداء واجباتنا على اأكمل وجه ومن اإدارة الوقت 
كما مينعنا من حتقيق الأه��داف والطموحات ومن التغير الإيجابي على 
الإ�شرار  باأهميته مع  تعلم  اأنت  توؤجل عماًل  الطويل، يحدث عندما  املدى 
على هذا التاأجيل لأ�شباب غر مهمة ثم ت�شغط نف�شك لتنجزه بوقت ق�شر، 
وهو اأمر ن�شبي يختلف من �شخ�س ل�شخ�س حيث اأن الكثر من الأ�شخا�س 

اأن  دون  واملماطلة  بالتاأجيل  يقومون 
بالرغم  ي�شوفون  بذلك  اأنهم  يعلموا 
اأو  اأ���ش��ب��اب منطقية  ع���دم وج���ود  م��ن 

ا�شطرارية مقنعة. 
اأ�شكال  ع���دة  يف  ال��ت�����ش��وي��ف  وي��ت��ج��ل��ى 
كاإعادة �شبط املنبه مراراً وتكراراً كل 
�شباح ولو لدقائق مما ي�شبب تاأخراً 
يف روت��ي��ن��ك ال��ي��وم��ي، ك��ذل��ك اإجن���از 
العمل يف الأوقات الأخرة على عجل 
الن�شيطون  الأ���ش��خ��ا���س  ي��ق��وم  بينما 
ب����اإجن����از ع��م��ل��ه��م ف�����ور ت��ك��ل��ي��ف��ه��م به 
باأهمية  يوؤمنون  لأنهم  كامل  وب�شكل 

ال��ع��م��ل وال���وق���ت، وه��ن��ا ل مي��ك��ن توقع 
غر  ب��اأم��ور  الوقت  ي�شيعون  اأنهم  والغريب  امل�شوفني  من  العالية  اجل��ودة 

مهمة ويدركون تق�شرهم عندما يحني املوعد النهائي فقط.
 ومن اأ�شكاله اأي�شاً التاأخر عن املواعيد والجتماعات مما يعني عدم تقدير 
املواعيد  والعمل وال�شطرار لإعادة جدولة  الوقت  الآخرين وعدم احرام 
للجدول  باهتمام  النظر  منا  ك��ل  على  يجب  اأن��ه  متجاهلني  متكرر  ب�شكل 
الزمني واإدراك اأن لدينا اأربع وع�شرون �شاعة فقط يف اليوم الواحد فاإذا مل 
ن�شتطع اإدارتها وا�شتثمارها بال�شكل الأف�شل فلن نتمكن من حتقيق النجاح 

يف احلياة. 
ال�شتمتاع باحلياة حني جتد منزلك ومكان  ي�شلب  الت�شويف  اأن  الواقع  يف 
عملك فو�شوياً وغر منظم وتعتقد عدم وجود وقت كاف للتنظيف وترتيب 
اأغرا�شك مما �شيوؤثر ب�شكل �شلبي على اإبداعاتك وانتاجيتك ويعيق تقدمك، 
فهو يخلق ال�شلبية حولك ولن ت�شتطيع حتقيق اأهدافك ب�شخ�شيتك غر 

املنظمة هذه.
يف  يتمحور  اأغلبها  لكن  النا�س  معظم  عند  الأ���ش��ب��اب  جمهول  والت�شويف 
الرغبة يف الإ�شباع الفوري اأي رغبة ال�شخ�س يف احل�شول على عائد فوري 
يف  رغبتك  كانت  كلما  و�شريعاً  �شهاًل  العمل  ك��ان  فكلما  العمل  لهذا  ممتع 
يف  عائداتها  تثمر  التي  والدرا�شة  فالأعمال  �شحيح  والعك�س  اأك��رب  اإجن��ازه 
يف  الرغبة  اأي�شاً  اأ�شبابه  ومن  اأك��رب،  فيها  الت�شويف  فر�شة  تكون  امل�شتقبل 

تخفيف الإجهاد الذهني اأو اجل�شدي اأو النف�شي. 
اأما احلل يف لغز الت�شويف يكمن يف قوة الإرادة واحلافز القوي واخلوف من 
اأن  الوقت املحدد، ح��اول  العمل ويف  اإجن��از ه��ذه  العواقب املرتبة من ع��دم 
ولي�س  الوقت  ورك��ز على  اأعمالك  قائمة  ب�شوت مرتفع وح��دد  نف�شك  تكلم 
على املهمة فقط اأي �شع خطة زمنية حمددة لإجناز عمل معني مع تق�شيمه 
على اأجزاء دون تعب مع فرات ا�شراحة متقطعة لتنجزه يف الوقت املحدد، 
�شع الأمور ال�شهلة اأوًل للت�شجيع على ال�شتمرار ثم انتقل من مرحلة اإىل 

مرحلة واأبعد نف�شك عن كل امل�شتتات وامللهيات التي يخدعك عقلك بها بل 
اإذا وجدت  ال�شراحة  ف��رات  اأو خالل  العمل  اإجن��از  بعد  بها  نف�شك  كافئ 

نف�شك ملتزماً بخطتك. 
اأنت تظلم نف�شك بالت�شويف لأنك جتعل النتائج اأقل من قدراتك من حيث 
الكم واجل��ودة حينما تلجاأ له ف��راراً من القلق امل�شاحب للعمل وال��ذي هو 
طبيعي وتت�شارع لإجن��ازه دون الركيز على امل�شتوى العايل لإجن��ازه ودون 
وجود م�شوغات لتاأجيل العمل، كما اأنه يف�شد لذة الراحة كما اأف�شد العمل، 
لذلك قارن بني �شعورك بالراحة بعد تعب العمل وبعد ح�شولك على الراحة 

دون جهد.
متكررة  وحم��اولت  جمهوداً  يتطلب  بل  �شحرياً  يكون  لن  احل��ل  الواقع  يف 
لت�شل لدرجة مر�شية من القدرة على مواجهة الت�شويف وتفادي خماطرة 
والوعي بطبيعة امل�شكلة وعدم تاأجيل الأمور اأو املهام بل على العك�س �شبط 
النف�س للعمل ثم الرفيه دون اأن ت�شمح له اأن يقتل وقتك اأو يف�شد تنظيم 

مهامك واأولوياتك.
منال احلبال /كاتبة 

اإدارة الذات
 على مر التاريخ كرث اجلدل بني النا�س يف نقطة مهمة من حياة الإن�شان 
األ وهي: هل الإن�شان خمّر اأم م�شّر، فبالأم�س القريب جاءين �شديق يل 
يزورين وهو ممن يحبون النقا�س معي في�شعى اأحياناً ل�شتفزازي للدخول 
كبر  وال��ف��رق  جم����ادلت  ول��ي�����س  مناق�شات  اأق����ول  وه��ن��ا  مناق�شات  يف  م��ع��ه 
�شوؤاًل  و�شوؤال يجر  الغالب غر معروًف جوابها  باأ�شئلة يف  تبدء  فاملناق�شة 
اجلديدة،  واملعلومات  بل  ل  الأج��وب��ة  من  بالعديد  منها  الطرفان  ليخرج 
الآخر  راأي  اأن يدخلها  ي�شر  لكل طرف  بوجهة نظر  يبداأ  اجل��دال  يف حني 

ولو على غر ه��واه، وع��ادة ما ينتهي 
من  اإل  مقتنع  اأو  قانع  دون  اجل���دال 
اهلل  �شل  الكرمي  ر�شولنا  و�شية  تبع 
عليه و�شلم :" خركم من ترك املراء 

وهو حمق" .
وه��ن��ا ق��د ي��ق��ول ق���ارئ ب����داأت ب��ه��ل اأنا 
ان��ت��ق��ل��ت للفرق  ث��م  م�����ش��ر  اأم  خم��ر 
ب��ني ال��ن��ق��ا���س واجل�����دال، وه���ذا اأقول 
له: مل اأخرج على املو�شوع، فمن دخل 
النقا�س واختاره و�شيلة للمعرفة فهو 
اأن املجادل وبدء  من اختار ذلك، كما 
نظره  بوجهة  الآخ���ر  ليقنع  اجل���دال 
ي�شت�شنع  اأن  ي��ري��د  اأي�����ش��اً خم��ر  ه��و 

م�شراً وبالتايل مل اأخرج عن ال�شياق .
والإن�����ش��ان خم��ر وم�شر فهو خم��ر يف اأم���ور وم�شر يف اأخ���رى وق��د خر 
واختار من املهام ما �شعب على ال�شموات والأر�س واجلبال وهو " الأمانة" 
فاختار اأن يحملها طواعية بجهله كما اأعلمنا رب العزة يف قول جل �شاأنه "  اإِنَّا 
َبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْشَفْقَن  َباِل َفاأَ ْر�ِس َواجْلِ َماواِت َواْلأَ َماَنَة َعلَى ال�شَّ َنا اْلأَ َعَر�شْ
ِمْنَها َوَحَملََها اْلإِن�َشاُن اإِنَُّها َكاَن َظُلوًما َجُهوًل " الحزاب 72، اإذاً فالإن�شان 
خمر يف اأمور عدة منها الختيار ذاته ،والن�شياع ملا اأمر اهلل به من عدمه 
هذا اختيار، بل مع�شية اهلل جل �شاأنه اختيار، ولكن رغم هذه القدرة على 
يكون هلل جل  واإل فكيف  الأم��ور،  العديد من  فالإن�شان م�شر يف  الختيار 
التي قمنا بالعمل  اأمانة واختياراتنا  اأن يحا�شبنا على ما حملناه من  �شاأنه 

وفقاً لها وهو غر اآخذ بنوا�شينا ) م�شرنا للموت ومن بعده احل�شاب(.
واأراد اخلالق البارئ امل�شور اأن يعطينا �شوراً حية ملا نحن خمرون به وما 
نحن م�شرون يف ذاتنا فاأنت خمر اأن تنظر ل�شيء دون اآخر واأن ترفع يدك 
وتنزلها متنح بها ال�شدقة وتبط�س بها، يف حني اأنك ل ت�شتطيع اأن توقف 
حركة معدتك كي ل جتوع فتحتاج، اأو اأن تريح قلبك من احلركة الدائمة 
ُروَن"  ُتْب�شِ اأََف���اَل  نُف�ِشُكْم  اأَ :" َوِف��ى  ق��ال  حني  وع��ال  جل  و�شدق  لي�شريح، 

الذاريات 21.
ق���رارات ويتعلق  ت��اأخ��ذه م��ن  م��ا  فانت خم��ر م�شر خم��ر فيما يخ�س  اإذاً 
باإدارتك لذاتك فكرياً وفعلياً لكنك م�شر فيما يتعلق بوجودك،  وا�شتمرار 
حتت  لتقع  حياتك  اإن��ه��اء  اأو  اأم��ان��ة  من  نف�شك  حملت  مبا  لتنه�س  حياتك 

طائلة امل�شوؤولية واحل�شاب على ما احتملت.
ولكن لأن الإن�شان ظلوم جهول فهو يبحث عن �شيء ميكنه من التن�شل من 
فلم  م�شراً  دام  وما  م�شر  باأنه  القناع  وحماولة  باملجادلة  اختياره  عاقبة 
اأنت فيه خمر  اأذنيه نهم�س لقد فعلت هذا مبا  يحا�شب على ما يفعل ويف 

فال تخدع نف�شك وحتمل عاقبة اأمرك.
ولكْن هناك فرق بني العلم امل�شبق هلل عز وجل بت�شرفاتنا واختياراتنا وبني 
العديد من  لنا  الكرمي يحمل  والقراآن  ق��درة على الختيار،  ما منحنا من 

ال�شور الدالة على ذلك ول يت�شع املجال لذكرها.
حمدي اإ�سماعيل /كاتب

اأ�سحاب الهمم الأعلى القمم 
وت�شدرهم  لتميزهم  الهمم  باأ�شحاب  لالحتفاء  التتويج  من�شات  تتبارى 
بال�شفوف  وو�شعهم  وال��ع��زم  والإ���ش��رار  والنجاح  التفوق  يف  الأوىل  امل��راك��ز 
الأوىل اأمام العامل اأجمع لإثبات جملة واحدة األ وهي ) ذوو الهمم  باأعلى 
القمم ( تتفانى دولة الإمارات العربية املتحدة يف توفر جميع ما يلزم ذوي 
الهمم من رعاية �شحية ونف�شية ويوؤكدون با�شتمرار على �شرورة دجمهم 
الب�شمات  اأ�شحاب  البارزة من  ال�شخ�شيات  العديد من  املجتمع خا�شة  مع 
بهم  وال��دف��ع  والإ���ش��رار  باحلما�س  م�شاعرهم  ي��ج��ددون  ودائ��م��ا  الإن�شانية 
ظروف  توفر  اإىل  بالإ�شافة  القيادية  امل��راك��ز  لأعلى  ي�شلوا  حتى  ل��الأم��ام 
املتاحة  المكانيات  كل  وتوفر  الجتماعية  العدالة  وحتقيق  �شحية،  عمل 
الدعم  للتفوق، لذا منحوهم كل  الأكرب  التحدي  لإ�شعادهم وحتفيز عامل 

اأو�شاعهم  لتح�شني  و�شعوا  والهتمام 
وق������رروا ع����دم اإن���ه���اء خ��دم��ات��ه��م اأو 
الإعاقة  ب�شبب  ل��ل��ت��ق��اع��د  اإح��ال��ت��ه��م 
حال  يف  اإل  التعيني  بعد  حدوثها  اأو 
بلوغ �شن التقاعد، و�شعوا اإىل ت�شهيل 
التجارية  الرخ�س  اإ���ش��دار  و�شرعة 
التي حتقق لهم العائد املادي وتفعيل 
على  تعمل  ال��ت��ي  املختلفة  امل���ب���ادرات 
تعر�شهم  ال���ت���ي  ال�������ش���ع���اب  اإزال��������ة 
اأف�شل،  حياة  م�شتوى  اإىل  للو�شول 
ل�����ذا م���ع���اً ل��ن��ب��ن��ي ب���ك���ل ف���خ���ر جياًل 
واعياً من الطيبني من ذوي  جديداً 

الهمم بجهودهم  واإعالء رغباتهم الطموحة للو�شول لأعلى املراكز. 
الكاتبة نهلة خر�ستوفيد�ض

اجلبال يف م�سر 
وتعاىل  �شبحانه  اخل��ال��ق  ق��درة  اأي�شا  تتجلى  العربية  م�شر  جمهورية  يف   
باجلبال امللونة يف عدة اأماكن ولي�س مكانا واحدا يف م�شر.. وهذه الأماكن 

هي:
* الأخدود امللون مبحمية طابا: يعد وادي امللون، الذي يطلق عليه "الأخدود 
حيث  العامل  جن�شيات  خمتلف  من  ال�شائحني  قبلة  طابا  مبحمية  امللون" 
يحر�س ال�شائحني على زيارته وال�شتمتاع بت�شلق اجلبال امللونة والطبيعة 
على  ال���وادي  ويقع  ال��ع��امل..  يف  مثيل  لها  لي�س  التي  اخلالبة  ال�شحراوية 
ب��ع��د ح���وايل 3 ك��م م��ن م��دي��ن��ة ن��وي��ب��ع وح����وايل 90 ك��م م��ن م��دي��ن��ة دهب 
املتنوعة  ال�شخور  م��ن  جمموعة  وه��و  م���را..   800 ح���وايل  ط��ول��ه  ويبلغ 

املختلفة  والأح����ج����ام  الأ����ش���ك���ال  ذات 
اأنه  مما يجعلها �شاحلة للت�شلق كما 
الطبيعية..  ال��ع��ج��ائ��ب  اأح����د  ي��ع��ت��رب 
وترجع ت�شميته بالوادي امللون لكرثة 
جدرانه  تك�شو  ال��ت��ي  الأل����وان  ظ��الل 
م���ع ع����روق الأم������الح امل��ع��دن��ي��ة التي 
تر�شم خطوطا على اأحجاره الرملية 
واجل����ري����ة وت�����ش��ف��ي ع��ل��ي��ه��ا األ���وان���ا 
وذهبية  وف�شية  وبرتقالية  قرمزية 
وهذا  و�شفراء.  وح��م��راء  واأرج��وان��ي��ة 
الأخ�����دود يعترب مب��ث��اب��ة م��ت��اه��ة من 
الأ�شفر  ب��الأل��وان  الرملية  ال�شخور 
على  والذهبي  والأحمر  والأرج��واين 

�شكل منحدرات ت�شبه جمرى نهر جاف وي�شل ارتفاعها يف بع�س الأماكن 
جن�شياتهم  مبختلف  ال�شائحني  وي��ج��ذب  م��را   80 اإىل   40 ب��ني  م��ا  اإىل 
بجماله الطبيعي.. وت�شكل هذا الوادي بفعل مياه الأمطار وال�شيول ال�شتوية 
وعروق الأمالح املعدنية التي ُحفرت لها قنوات و�شط اجلبال بعد اأن ظلت 
تتدفق ملئات ال�شنني.. ويحر�س ال�شائحني على ممار�شة ريا�شة الت�شلق به يف 
ال�شاعات الأوىل من ال�شباح قبل �شروق ال�شم�س حيث اجلو اخلالب وروؤية 

ال�شروق من فوق قمة اجلبال.
* جبال جنوب �شيناء:  تتمتع �شيناء بالعديد من املعامل ال�شياحة العلمية 
حيث اأنها ت�شمل مناطق حممية مثل �شانت كاترين وحممية راأ�س حممد.. 
وتعترب هذه املناطق ب�شيناء ذات مقاومات �شياحية خا�شة لهواة املياه الربية 
اأو البحرية.. وتعني اأ�شل كلمة �شيناء "احلجر" واأطلقت على �شيناء لكرثة 
القدمية  الهروغليفية  يف  اأ�شمها  اأن  امل��وؤرخ��ني  بع�س  ذك��ر  بينما  جبالها 

والعراء" . "اجلدب  اأر�س  تعني  "تو�شريت" وهي 
واأن التكوين اجلغرايف ل�شيناء اأر�س الفروز �شاعد على انت�شار متميزا من 
ال�شياحة وهي �شياحة ال�شفاري واملغامرات عرب ال�شحراء وما بني وديانها 
اجلبلية  بال�شال�شل  تتميز  كما  اهلل"..  "�شبحان  عقل  ي�شدقها  ل  مناظر 
باجلبال  املعروفة  كاترين  �شانت  واأ�شهرها جبال منطقة  الرائعة واجلذابة 
امللونة والنقو�س الطبيعية الرائعة على جدران جبالها وهى جبال حتيط بها 
ممرات فريدة من نوعها وخمتلفة ت�شمح للزائرين باملرور من بينها حيث 
اأنها تتميز باألوان �شخورها الزاهية ومتعددة الأ�شكال وتكويناتها اخلالبة 
اأ�شهر هذه اجلبال ذات املمرات مثل جبل فى وادى وتر بالقرب من  ومن 
طريق نوبيع لذلك ياأتي لها اأعدادا كبرة من ال�شياح من خمتلف املناطق 

والدول العربية والأجنبية لزيارتها.
ذات  امل��اء  وع��ي��ون  واملختلفة  املتميزة  ال��ودي��ان  بكرثة  اأي�شا  �شيناء  وت�شتهر 
اأحمد  اأم  الق�شيمة وعني  القديرات فى منطقة  ال�شهرة واجلمال مثل عني 

وعني فرطاقه كذلك  عيون ووديان واحة فران.
مازن متيم /كاتب 

 العالج باحلب
يعترب احلب عالجاً ي�شاعد الإن�شان على ا�شتكمال م�شرته يف احلياة بقوة، 
احلوا�س،  و  الفكرة  و  بالقلب  مرتبط  والإح�شا�س  بالإح�شا�س  مرتبط  وهو 
هل مير�س احلب ؟ نعم مير�س احلب و يهرب ب�شبب امل�شاحنات ، هل ينتهي 
احلب ؟ ل ينتهي احلب، اإمنا يبتعد قلياًل اإذا مل يعد هناك تفاهم ، ويعود 
رحلة  يبداأ  و  الأحا�شي�س  فيلهب  الرجل  و  امل��راأة  قلب  اإىل  وب��ح��رارة  بهدوء 
الأوىل  املرحلة  العالقات،  لتطور  مراحل  هناك  الإن�����ش��ان،  بداخل  جديدة 
اأهم التجارب التي  اأن  اأن نعرف  اأو الإعجاب، علينا  هي مرحلة الجن��ذاب 
ن�شعر  حيث  ال�شريك  مقابلة  يف  تتمثل  التي  تلك  هي  احلياة  يف  ن�شادفها 

بالجنذاب النف�شي نحو �شخ�س ما، وحماولة اكت�شاف �شخ�شيته. 
ون�شمي هذا ال�شعور الوقوع يف احلب، 
وكلمة الوقوع اأننا ن�شع ثقتنا واآمالنا 
يف �شخ�س، كما اأننا يف بداية العالقة 
نحطم كل القيود التي و�شعناها على 
العلمية  الناحية  عن  وبعيد  قلوبنا، 
ي��ع��ت��رب ال��ق��ل��ب رم���ز ل��ل��روم��ان�����ش��ي��ة و 
مب�شاعر  الإن�شان  ي�شعر  حيث  احلب 
نابعة  ال�شكينة  و  البهجة  و  كالفرح 
ال�شريك  من القلب عند وجودنا مع 
ال���ذي اخ��رن��اه ب��اإرادت��ن��ا، ف���اإذا كانت 
مرحلة  اإىل  ن��ن��ت��ق��ل  ج����ادة  ال��ع��الق��ة 
بجوانب  الع��ج��اب  ف��ي��زداد  اخلطوبة 
ي���ك���ون هذا  امل��ت��ن��وع��ة و  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

العجاب تر�شيخ لأ�ش�س العالقة و يتم ال�شتعداد للزواج و هذا بداية احللم 
يف  امل�شاركة  و  احلياة  هذه  اأ�ش�س  تنظيم  يتم  حيث  م�شركة  حياة  بتاأ�شي�س 
احللم، واإذا كان هناك �شعور بتوافق روحي قوي بالإ�شافة اإىل الألفة واملودة 

يتم الزواج لنعي�س امل�شاركة يف احلب وال�شعادة . 
بعد الزواج على كل طرف جتديد امل�شاعر و التزام بالوعود التي مت التفاق 
نن�شى  ل  لالآخر،  ط��رف  كل  وم�شاندة  والتفاهم  العمل،  يف  كالرغبة  عليها 
اإىل  ف��رة  ك��ل  يحتاج  لكنه  الغامرة  ال�شعادة  م��ن  حالة  ه��و  باحلب  ال�شعور 
�شهر  لي�س يف  و  �شتى  و بطرق  دائماً  عنه  التعبر  انعا�س و جتديد، ويجب 
معني، وعلى كل من الطرفني تقدمي الزهور و الهدايا حتى لو كانت ب�شيطة 
من فرة لأخرى واأي�شاً ي�شتطيع اأي من الطرفني دعوة الآخر على الع�شاء 
و ممكن اأي�شا اخلروج للتنزه معاً اأيام الجازات مما ي�شاعد على تقوية هذا 

احلب وا�شتمراره يف مواجهة متطلبات احلياة والأ�شدقاء والعائلة .
ندى فرني

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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الفلبني، “بتوحيد البالد ومنح مواطنينا امل�شتقبل الذي ي�شتحقونه«.
وتاأتي نائبة الرئي�س املنتهية وليتها مر�شحة املعار�شة ليني روبريدو يف 
اأمام خمتار مانيال فران�شي�شكو دوماغوزو  املرتبة الثانية بفارق كبر، 

وبطل املالكمة املتقاعد ماين باكياو.
ويقول املحلل ال�شيا�شي ريت�شارد هيداريان “ل �شيء حمفور يف ال�شخر، 

قد ي�شهد هذا ال�شباق تغّرات«.
الفيليبني،  يف  منف�شل  ب�شكل  الرئي�س  ون��ائ��ب  الرئي�س  انتخاب  ويتم 
ويعترب عدد كبر من بني 65 مليون ناخب اأن �شخ�شية املر�شحني اأهم 

من برناجمهم،.
وقال املحلل يف جمموعة اأورا�شيا بير مومفورد “�شتكون حملة ت�شيطر 
عليها �شخ�شيات و�شاللت �شيا�شية اأكرث من كونها �شباقاً بني �شيا�شات 
خلفهم  وليتهم  املنتهية  الروؤ�شاء  ويعنّي  اقت�شادية«.  اإيديولوجيات  اأو 

ال��دف��اع ع��ن عهد  وانتهاكات حقوق الن�����ش��ان. وح���اول م��ارك��و���س الب��ن 
املرتكبة  التجاوزات  والتقليل من  القت�شادي  النمو  اإىل  بالتطرق  اأبيه 

حينها.
ولكن باتت الأ�شئلة املتعلقة مبا�شي عائلته وثروتها التي ُي�شتبه باأنه مت 

جمعها ب�شورة غر م�شروعة، م�شدر امتعا�س للمر�شح.
ورف�س حديثاً دعوة اإىل حوار مع �شحافية تعمل حل�شاب قناة تلفزيونية 
اإىل م�شائل  “ل يريد العودة  اأنه  اإياها بالنحياز، واأك��د لأخ��رى  متهماً 

قدمية عمرها35 عاماً«.
وانخرطت ليني روبريدو التي فازت بفارق �شئيل على ماركو�س البن 
2016 يف ال�شباق الرئا�شي يف مواجهة  يف انتخابات نائب الرئي�س يف 
�شغط �شركائها وجمموعات معار�شة. وتنتق�س �شخ�شيتها املعتدلة من 
جاذبيتها يف بلد ذي قيم ذكورية، ولو اأن حملتها التي يقودها متطوعون 

لقيت اأ�شداء اإيجابية لدى املتقدمني.
“نريد  الفلبني جان فرانكو  ال�شيا�شية يف جامعة  العلوم  اأ�شتاذ  ويقول 

قائداً قوياً«.

•• مانيال-اأ ف ب

فيه  يتناف�س  �شباق  يف  الثالثاء،  الفلبني  يف  النتخابية  احلملة  تنطلق 
 18 م��ن  اأك��رث  ل�شغل  �شابقون  وم��وق��وف��ون  وم�شاهر  ج��دد  �شيا�شيون 
األف مقعد منها مقعد الرئي�س الذي يرجح فوز ابن الدكتاتور ال�شابق 

فرديناند ماركو�س به.
اأيار/مايو   9 املطلقة يف  الأكرثية  تتبع نظام  انتخابية  و�شتحدد جولة 
خلفاً للرئي�س رودريغو دوترتي عقب ولية من 6 �شنوات طبعتها حرب 
الفلبني من  35 عاماً على حترر  اأك��رث من  دامية �شد املخدرات. بعد 
كا�شحاً  ف��وزاً  ال��راأي  ا�شتطالعات  تتوقع  ماركو�س  فرديناند  دكتاتورية 
مدوية  حملة  و���ش��ط  الب���ن،  م��ارك��و���س  “بونغبونغ”  ف��ردي��ن��ان��د  لب��ن��ه 

يخو�شها على مواقع التوا�شل الجتماعي.
�شاره  وليته  املنتهية  البالد  رئي�س  ابنة  مع  بتحالفه  موقعه  عزز  وهو 

دوترتي املر�شحة ملوقع نائبة الرئي�س.
للجدل يف  اإث���ارة  الأك���رث  ال�شخ�شيات  اإح���دى  الب���ن،  م��ارك��و���س  وتعهد 

املف�شل عادًة، اآملني اأن يجنبهم دخول ال�شجن ويحمي اإرثهم.
ولكن دوترتي بقي �شامتاً منذ اأن ان�شحب م�شاعده املخل�س ال�شيناتور 
كري�شتوفر غو من ال�شباق. ومتّيز املو�شم النتخابي باجلهود املبذولة 
ق��دمي، ما  اإىل حكم �شريبي  ا�شتناداً  الب��ن  الهلية عن ماركو�س  لنزع 
الكوكايني  با�شتهالك  واتهامات  انتخابيني،  م�شوؤولني  بني  نزاعاً  اأث��ار 

بني املر�شحني.
مناورة  هام�س  هناك  اأن  “اأعتقد  الفلبني  يف  لل�شيا�شة  م��راق��ب  وق��ال 
كاٍف لركه ب�شالم«. واأ�شاف “هذا البلد �شوف ينفجر اإذا متت تنحية 
بونغبونع ماركو�س«. �شيكون فوز ماركو�س البن مبثابة عودة �شيا�شية 
املذل  ال�شقوط  بعد  املتحدة  الوليات  يف  ق�شراً  املنفية  لعائلته،  نهائية 
واُتهم ماركو�س الأب بالف�شاد على نطاق وا�شع مع  حلكمها يف 1986. 
زوجته امييلدا عندما كانا يف ال�شلطة، وهو م�شوؤول عن اآلف اجلرائم 

انطالق احلملة النتخابية يف الفلبني الثالثاء 

اأم�س  امل��ل��ك��ة،  ج��الل��ة  “ا�شبحت 
الأحد، اأول ملك بريطاين يحتفل 
و�شكلت  ال��ب��الت��ي��ن��ي.  ب��ال��ي��وب��ي��ل 
بوري�س  ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ت���ح���ي���ة 
افتتاح  يف  الأرب�����ع�����اء،  ج��ون�����ش��ون، 
ج���ل�������ش���ة م�������ش���ط���رب���ة ج�����دي�����دة يف 
الربملان، حلظة نادرة من الوحدة 
وال���ه���دن���ة يف اإجن���ل���را ال��ت��ي متّر 
�شيا�شية.  ب��ا���ش��ط��راب��ات  جم�����ددا 
 70 ال�شاد�س م��ن ف��رباي��ر، م��ّر  يف 
عاًما على اعتالء اإليزابيث الثانية 
�شهًرا  ع�شر  خم�شة  قبل  ال��ع��ر���س، 
من تتويجها يف و�شتمن�شر اأبي يف 

2 يونيو 1953.
اعتالئها  اإىل  ال��ت��اري��خ  ه��ذا  ي�شر 
العر�س، يف �شن 25 عاًما، وكذلك 
وف���اة وال��ده��ا ال���ذي ك��ان��ت �شديدة 
درجة  اىل  ب��ه،  والرت��ب��اط  التعّلق 
لليوبيل  املربجمة  الحتفالت  اأن 
�شيتمتع  ي��ون��ي��و.  ح��ت��ى  ���ش��ت��ن��ت��ظ��ر 
ا�شتثنائي  ب�����ش��ك��ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ون 
البنوك”  “اإجازات  م��ن  ب��ي��وم��ني 
بهذا  لالحتفال  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
الرقم القيا�شي الذي مل ي�شبق له 
مثيل لعاهل على قيد احلياة، بعد 
املا�شي  اليوبيل  م��ن  �شنوات  ع�شر 
ال��ذي جمع اأك��رث من 8.5 مليون 

بريطاين.
واإذا بقيت امللكة على العر�س حتى 

�شيف عام 2024، ف�شتوّقع اأطول 
متجاوزة  ال��ت��اري��خ،  يف  حكم  ف��رة 
 72 البالغ  القيا�شي  الرقم  بذلك 

عاًما ... لوي�س الرابع ع�شر.

اأربعة ع�سر رئي�ض وزراء
ع���رف���ت اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة حتى 
وزراء،  رئ��ي�����س  ع�����ش��ر  اأرب���ع���ة  الآن 
بوري�س  اإىل  ت�شر�شل  ون�شتون  من 
ج��ون�����ش��ون، ال���ذي���ن ع��ق��دت معهم 
لو  وحتى  الأ�شبوعية.  اجتماعاتها 
البالد،  اإدارة  يف  اأب����ًدا  ت��ت��دخ��ل  مل 
لزياراتها  ي��ك��ون  م���ا  غ��ال��ب��ا  ف���اإن���ه 
الدبلوما�شية رمزية قوية، كما يف 

عام  املروع”،  “العام  فظائع  ومنذ 
بالف�شائح  ات�����ش��م  ال����ذي   1992
اخل����ا�����ش����ة وح������ري������ق ون����د�����ش����ور، 
اىل  كبرة  �شعبية  امللكة  ا�شتعادت 
بلغت  الر�شا عنها  ن�شبة  اأن  درج��ة 
80 باملائة عند الربيطانيني، وفق 
يزال  ول  يوغوف.  ا�شتطالع  اآخ��ر 
هذا النظام امللكي، الذي ُينظر اإليه 
اأحياًنا يف اخلارج على اأنه عفا عليه 
باملائة   61 بتاأييد  يحظى  الزمن، 

من الربيطانيني.

غيوم يف االأفق
ل��ك��ن ه����ذا ال��ر���ش��ي��د ي���ت���اآك���ل عرب 

كانت  عندما   2011 م��اي��و  �شهر 
اإيرلندا  تزور  بريطانية  ملكة  اأول 
م��ن��ذ ق����رن، يف ع��الم��ة ق��وي��ة على 

امل�شاحلة.
لقد رات بلدها ين�شم اإىل امل�شروع 
ان  دون  ي�����غ�����ادره،  ث����م  الأوروب����������ي 
ت�شمح مل�شاعرها ب�شاأن الربيك�شيت 
ب��ال��ظ��ه��ور. واأث���ن���اء ت��ت��وي��ج��ه��ا عام 
مبا�شر  بث  اأول  افتتحت   ،1953
يف العامل، ثم �شهدت كل التغيرات 
احلديثة،  الت�������ش���ال  و����ش���ائ���ل  يف 
توير  على  ح�شابها  فتحت  حتى 
امل����وؤمت����رات عرب  ... وب�����داأت ع��ق��د 

الفيديو اأثناء الوباء.

مثالية خالل اجلائحة
الوباء،  خ��الل  موقفها  مثالّية  اإن 
ال��������ذي ي����ت����ع����ار�����س م�����ع اأ������ش�����داء 
داوننغ  يف  وال��ت��ج��م��ع��ات  احل��ف��الت 
���ش��ري��ت، ي��ع��زز ت��ل��ك ال�����ش��ورة عن 
���ش��خ�����ش��ي��ة جت�����ش��م ال����ش���ت���ق���رار يف 
ذروة  الآن،  ال�شيا�شي. حتى  امل�شهد 
�شك،  ب���ال  ه���ي  غيت”،  “بارتي 
التي  لل�شحف  الأوىل  ال�شفحات 
اليوم  يف  اأق��ي��م��ت  حفلة  اأن  اأع��ل��ن��ت 
فيليب،  الأم�����ر  ال�����ش��اب��ق جل���ن���ازة 
اإليزابيث  ���ش��ورة  م��ع  ت��ن��اق�����س  يف 
الثانية مبفردها على مقعدها يوم 

اجلنازة.

ظهور الفت
ال��ع��ل��ن��ي، الذي  ي����زال ظ��ه��وره��ا  ل 
ب��ات اق���ّل ت��وات��ًرا لأ���ش��ب��اب �شحية، 
ظهورها  ي��زال  ول  النتباه،  يلفت 
ي�����ش��ت��ق��ط��ب ماليني  ال��ت��ل��ف��زي��وين 

امل�شاهدين. 
وقد تابع ما يقرب من 9 ماليني 
عيد  يف  الأخ����ر  خطابها  �شخ�س 
امليالد، حيث �شاركت اأملها يف جتربة 

مرة  لأول  ال��ع��ام  نهاية  اح��ت��ف��الت 
بدون زوجها.

كقوة  ظهرت  الوباء،  و�شل  عندما 
الأخ�شر  ال��ل��ون  م��رت��دي��ة  ه��ادئ��ة، 
الربيطانيني  -ام���ام  الأم���ل  -ل��ون 
اأره��ق��ه��م احل��ج��ر ال�شحي  ال��ذي��ن 
وذاك ال�شجل املحزن لعدد الوفيات 
يف اأوروبا. خطاب ا�شتمع اليه 24 

مليون �شخ�س.

ب��امل��ائ��ة م��ن الذين   81 الأج���ي���ال. 
�شنة   65 ع����ن  اأع����م����اره����م  ت���زي���د 
ب�  مقارنة  النظام،  ه��ذا  ينا�شرون 
�شنة.   24-18 ب��ني  ب��امل��ائ��ة   31
مياًل  اأك��رث  ال�شباب  ف��اإن  وبالتايل 
رئي�س  تف�شيل  اإىل  باملائة(   41(
دول��ة منتخب. وه��ذا بال �شك، هو 
تواجهه  ال��ذي  الرئي�شي  التحدي 
ابنها  اأن  خا�شة  الثانية،  اإليزابيث 
منطقًيا،  �شيخلفها  الذي  ت�شارلز، 
اأق�����ل ���ش��ع��ب��ي��ة ب��ك��ث��ر. ف��ق��ط 54 
ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني لديهم 
�شورة اإيجابية عنه. اإن عدة غيوم 
ب��اإرب��اك احتفالت  يف الأف���ق ت��ه��دد 
احتمال  ه���ن���اك  اأوًل،  ال��ي��وب��ي��ل: 
اإجراء حماكمة يف نيويورك لبنها، 
بالعتداء  امل��ت��ه��م  اأن�����درو،  الأم����ر 
اجل��ن�����ش��ي ع��ل��ى ق���ا����ش���ر، يف اإط����ار 
ولهذا  اإب�شتني.  جيفري  ف�شيحة 
اإليزابيث  م��ن��ه  ���ش��ح��ب��ت  ال�����ش��ب��ب، 
الع�شكرية  األ��ق��اب��ه  ل��ل��ت��و  ال��ث��ان��ي��ة 
العودة  م��ن  مينعه  مم��ا  ورع��اي��ت��ه، 
ن��اه��ي��ك عن  ال��ع��ام��ة.  اإىل احل��ي��اة 
لكتاب  اخل��ري��ف  يف  املتوقع  الن�شر 
الأمر هاري، والذي وعد فيه دوق 
“حقيقي  و�شف  بتقدمي  �شا�شك�س 
وخمل�س متاًما” عن حياته حتى 
الآن... �شيء يجعل ق�شر باكنغهام 

يرجتف.                     عن ليزكو

ع��دة غي��وم يف الأف����ق ته���دد باإرب�اك 
احتفالت اليوبيل, وُتبقي ق�سر باكنغهام يرجتف

اإذا بقيت امللكة على العر�س حتى �سيف عام 
2024, ف�سوف توّقع اأطول فرتة حكم يف التاريخ

 80 باملائة من الربيطانيني 
را�سون عن امللكة  

اأول ملك بريطاين يحتفل باليوبيل البالتيني

اإليزابيث الثانية, رمز ال�ستقرار عند ال�سطراب ال�سيا�سي
عرفت اإليزابيث الثانية حتى االآن اأربعة ع�سر رئي�ض وزراء، من ون�ستون ت�سر�سل اإىل بوري�ض جون�سون

•• عوا�شم-وكاالت

تفكك  وبعد  الباردة  احل��رب  اأعقاب  يف 
 ،1991 ال��ع��ام  يف  ال�شوفيتي  الحت���اد 
وا�شنطن  ب�����ني  ال����ع����الق����ة  حت�����ّول�����ت 
ال�شراكة  ي�����ش��ب��ه  م����ا  اإىل  وم���و����ش���ك���و 
ح��د كبر يف عهد  اإىل  ال���ش��رات��ي��ج��ة 
يلت�شني،  ب��وري�����س  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
غر  “النت�شار”  ب����  ���ش��ع��ور  ل��ي�����ش��ود 
مع  املتحدة،  للوليات  بالن�شبة  املكلف 
التي فر�شت  القطبية  الثنائية  انتهاء 
نف�شها على العامل بعد احلرب العاملية 

الثانية يف عام 1945.
ومع تويل الرئي�س الرو�شي فالدمير 
بوتن احلكم ودعوته اإىل عامل متعدد 
الأقطاب، ومع ما اتخذته مو�شكو من 
العقدين  خ���الل  مت�شاعدة  خ��ط��وات 
املا�شيني، عاد ال�شراع ليغلف العالقة 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، خ��ا���ش��ة يف ظ���ل عودة 
موؤثرة  كقوة  نف�شها  لتفر�س  مو�شكو 

على ال�شاحة العاملية.
ويف خ�شم ذلك فر�شت اأجواء “احلرب 
من  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى  نف�شها  الباردة” 
“ال�شالم  م��ن  ���ش��ن��وات  لتنهي  ج��دي��د، 
واأ�شلحة  ب�شمات  حرب  لكنها  البارد”، 
احلروب  ع��ن  كلية  خمتلفة  و���ش��اح��ات 
وا�شنطن  فيها  ت�شتفيد  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
التكنولوجية  التطورات  من  ومو�شكو 

الهائلة.
ك������ل دول���������ة على  وب���ي���ن���م���ا حت�����ر������س 
ا���ش��ت��ع��را���س اأح����دث م��ا ت��و���ش��ل��ت اإليه 
م���ن ت��ق��ن��ي��ات وت���ط���ور ت��ك��ن��ول��وج��ي، ل 
�شيما فيما يتعلق بالقدرات الع�شكرية 
والت�شليح، اإل اأن �شيناريوهات املواجهة 
املبا�شرة بني البلدين على نهج حروب 
اجليل الثالث تظل م�شتبعدة، يف �شوء 
مفاهيم واأدوات احلرب احلديثة، ومع 
ال����راب����ع وم����ا حتاكيه  ح�����روب اجل���ي���ل 
هائل،  وت��ق��ن��ي  تكنولوجي  ت��ط��ور  م��ن 
اإ���ش��ق��اط اخل�����ش��م دون  اإىل  وال��ه��ادف��ة 
اأو تقليدية،  �شربات ع�شكرية مبا�شرة 
احل�شار  ب���ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات  ������ش�����واء 
القت�شادي اأو بالهجمات الإلكرونية 

وال�شيربانية، اأو عرب وكالء يف مناطق 
ال�شراع املختلفة.

حرب باردة
يقول املحلل الع�شكري وال�شراتيجي، 
فواز كا�شب العنزي، ملوقع “�شكاي نيوز 
جديدة  ب��اردة  حرباً  ثمة  اإن  عربية”، 
تفر�س  ورو�شيا  املتحدة  الوليات  بني 
ن��ف�����ش��ه��ا ع���ل���ى الأج����������واء، وه�����ي حرب 
م�شتمرة و�شت�شتمر، من بني اأ�شلحتها 
التقنيات  من  ال�شتفادة  هي  الناجعة 
وبالتايل  احل���دي���ث���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ت���وظ���ي���ف ال���ه���ج���م���ات الإل���ك���رون���ي���ة 
وال�شيربانية للح�شول على املعلومات 
وكذلك  الآخ��ر  الطرف  على  والتاأثر 

اإ�شعاف قدراته.

الدرونز.. �سالح
 امل�ستقبل الفتاك

الهجمات  ����ش���الح  اأن  ع���ل���ى  وي�������ش���دد 
اجل������دل حوله  ظ���ه���ر  الإل����ك����رون����ي����ة 
النتخابات  اإب��ان  وكبر  وا�شح  ب�شكل 
2016 وبعد  الرئا�شية الأمركية يف 
ُتتهم  التي  اأي�شاً، وهي الهجمات  ذلك 
مو�شكو بالقيام بها، وهي هجمات ذات 
البلد  �شديدة على  وتداعيات  تاأثرات 
املقابل  ويف  ق���وي،  ك�����ش��الح  امل�شتهدف 
خربة  لديها  املتحدة  “الوليات  ف��اإن 
طويلة يف هذا املجال، وم�شاحات كبرة 
ال��ك��ث��ر من  اأن  ل��ل��ت��ح��رك، وب��خ��ا���ش��ة 
ال�شركات الإلكرونية مقرها الوليات 
املتحدة، وهو ما يعترب ميزة مهمة بال 
�شك، واأحد عنا�شر القوى التي تتتمع 

بها وا�شنطن يف ذلك ال�شدد«.
وي��و���ش��ح اخل��ب��ر ال���ش��رات��ي��ج��ي اأنه 
اأ�شا�شها  ث��ال��ث��ة  ع��امل��ي��ة  ح����رب  “ثمة 
ومن  احلديثة،  التكنولوجيا  توظيف 
ال�شيربانية،  ال��ه��ج��م��ات  اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا 
ويظهر ذلك ببني القطبني الكبرين 
)رو�شيا واأمريكا( يف ملفات ال�شتباك 

اأوكرانيا حالياً، حيث العتماد الرو�شي 
ك�شكل  دون��ب��ا���س  يف  انف�شاليني  ع��ل��ى 
اخلام�س”،  اجليل  ح��روب  اأ�شكال  من 
م�شراً اإىل اأن جزءاً من حروب اجليل 
احلروب  ه��ي  املتماثلة  غ��ر  اخلام�س 

ال�شيربانية.
القول  بينما مي��ك��ن  اأن���ه  ع��ل��ى  وي�����ش��دد 
فيها  الأ�شا�س  اأوكرانيا  الأزم��ة يف  ب��اأن 
اأنه  اإل  التقليدي،  الع�شكري  للتفوق 
الوليات  ب��ني  ب��احل��رب  يت�شل  ف��ي��م��ا 
احتمال  هناك  فلي�س  ورو�شيا  املتحدة 
حلرب مبا�شرة، وعادة ما تكون احلروب 
ال�شيربانية م�شتمرة بني البلدين، كما 
ظهرت يف فرة النتحابات، كجزء من 
ال��ب��اردة اجل��دي��دة.. الوليات  احل���رب 
امل��ت��ح��دة ا���ش��ت��ك��ت ك���ث���راً م���ن اجلانب 
الرو�شي يف هذا الإط��ار، بينما مو�شكو 
نف�شها..  ع��ن  الت��ه��ام��ات  ت��ل��ك  ت��ن��ف��ي 
فكرة  مفاو�شات  اأي��ة  ت�شبق  م��ا  وع���ادة 

وقف الهجمات ال�شيربانية«.

و�سائل خمتلفة للتدمري
ال�شابق  امل���دي���ر  ي��ت��ح��دث  ذل����ك،  واإىل 
لكلية الدفاع الوطني باأكادميية نا�شر 
حممد  ال��ل��واء  ب��ال��ق��اه��رة،  الع�شكرية 
ملوقع  خا�شة  ت�شريحات  يف  الغباري، 
تطور  ع���ن  عربية”،  ن���ي���وز  “�شكاي 
احل������روب واأدوات�����ه�����ا ب������دًءا م���ن حرب 
اجليل الأول وو�شوًل اإىل حرب اجليل 
احلالة  ت�شبغ  اإنها  يقول  التي  الرابع 
الرو�شية الأمركية يف الوقت احلايل، 
احلرب  اأدوات  ت��ط��وي��ر  خ��الل��ه��ا  وي��ت��م 
ال�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ش��ت��خ��دم اإب���ان 
ف���رة احل����رب ال���ب���اردة ب��ني القطبني 
يعزز  ال�شوفيتي،  الحت���اد  انهيار  قبل 
ذلك التقنيات التكنولوجية احلديثة.

عنا�شر  ث���الث���ة  ه���ن���اك  اأن  وي���و����ش���ح 
وه����ي  ح���������رب؛  اأي  ب������ني  م���������ش����رك����ة 
وو�شائل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  )ال��ت�����ش��ك��ي��الت 
ففي  الع�شكري(؛  وال��ه��دف  التدمر، 

ال�شراع  ع���ل���ى  م�������ش���ت���دًل  بينهما”، 
اأوكرانيا،  اأزم�����ة  ب��خ�����ش��و���س  احل����ايل 
الأمر  اأنه ل يتوقع تطور  اعتبار  على 
يدفع  قد  اأوكرانيا  يف  ع�شكرية  حلرب 
احلرب  ُت�شتخدم  بينما  العامل،  ثمنها 
ال�شتخباراتية والإعالمية والهجمات 
ب�شالح  التهديد  ويبقى  الإلكرونية، 
ا�شتثماراً  وال�����ش��واري��خ  ال��ن��ووي  ال���ردع 
التلويح  يتم  ككارت  اإعالمياً  وتوظيفاً 
ب���ه ل��ت��ق��وي��ة امل���وق���ف وال���ت���اأث���ر على 

الطرف الآخر.

احلروب احلديثة
التكنولوجية  احل��رب  اأدوات  وتتباين 
املختلفة، والتي متثل في�شاًل جوهرياً 
بدءاً  البلدين،  ب��ني  العالقة  ح�شم  يف 
املتطورة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
يت�شابق  ح��دي��ث��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ات  وامل��������زودة 
اأج�����ل احل�����ش��ول عليها  ال���ب���ل���دان م���ن 

الت�������ش���الت، ذل���ك اأن����ه “يف احل���روب 
يكون  الربي  الجتياح  وقبل  املبا�شرة، 
متهيد  ي�شبقه  ن���راين  متهيد  ه��ن��اك 
اإلكروين مبا يت�شمن اأي�شاً ال�شيطرة 
على �شبكات القيادة والإمداد وعمليات 
الطائرات  ت��وج��ي��ه  ل��و���ش��ائ��ل  الإع���اق���ة 

والقنوات والإذاعات الرئي�شية«.
يتعلق  ف��ي��م��ا  ي��خ��ت��ل��ف  الأم�������ر  ب��ي��ن��م��ا 
يتم  ال��ت��ي  التقليدية  غ��ر  بالأ�شلحة 
ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي��ه��ا خ���ارج 
اإذ يلفت  امل��ب��ا���ش��رة،  امل��واج��ه��ة  ���ش��اح��ات 
“ما  اأن  اإىل  ال���ش��رات��ي��ج��ي  اخل��ب��ر 
مي���ك���ن ت�����ش��م��ي��ت��ه ب����احل����رب ال����ب����اردة 
اجل����دي����دة ب���ني ال��ق��ط��ب��ني، ف�����اإن تلك 
احلرب ما مييزها عن احلرب الباردة 
العاملية  ا���ش��ت��م��رت م��ن��ذ احل����رب  ال��ت��ي 
هي   ،1991 ال���ع���ام  وح���ت���ى  ال��ث��ان��ي��ة 
وحروب  ال�شيربانية  احلروب  توظيف 
اجليل الرابع واخلام�س كما يحدث يف 

ذلك  يف  مب��ا  لف��ت،  ب�شكل  وتطويرها 
اأ���ش��ل��ح��ة ال����ردع ال��ن��ووي��ة، وم���ا ي�شهده 
تقدم  م��ن  الع�شكري  الت�شنيع  جم��ال 
الإلكرونية  احل��روب  �شياق  يف  وا�شع 
وتعطيل  الت�شوي�س  وو�شائل  واأج��ه��زة 
ق����درات ال��ط��رف الآخ����ر، وغ��ره��ا من 
الب���ت���ك���ارات ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ت��ي تعطي 
املعركة لطرف على  اأر���س  على  تفوقاً 
القتالية  ال�شعد  على  الآخ���ر  ح�شاب 

التقليدية املختلفة براً وبحراً وجواً.
الع�شكرية  ال����ق����درات  ل��ت��ل��ك  ت�����ش��اف 
موازية  قدرات  املتطورة  التكنولوجية 
لكنها ل ترتبط ب�شكل مبا�شر باملواجهة 
اأو احلرب املبا�شرة؛ جلهة كونها اأدوات 
واأ�شلحة “غر تقليدية” تندرج حتت 
واخلام�س،  ال���راب���ع  اجل��ي��ل��ني  ح����روب 
ال�شيربانية  ال��ه��ج��م��ات  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
باردة  “حرب  املثال، �شمن  �شبيل  على 

جديدة” بني القطبني.

تقنيات متطورة
يقول مدير املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 
راغب،  �شمر  العميد  ال�شراتيجية، 
“�شكاي  مل��وق��ع  خ��ا���ش��ة  ت�شريحات  يف 
بني  اخ��ت��الف  ث��م��ة  اإن  عربية”  ن��ي��وز 
ت���وظ���ي���ف ال���ت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
الأ�شلحة  يف  ���ش��واء  امل��ب��ا���ش��رة،  احل���رب 
التي  الإلكرونية  احل��رب  يف  وك��ذل��ك 
ت�����ش��ك��ل مت���ه���ي���داً ق��ب��ل امل���ع���رك���ة وقبل 
توظيف  وب����ني  ال����ن����راين،  ال��ت��م��ه��ي��د 
الهجمات  ح�����روب  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  احل�شم  متنح  والتي  ال�شيربانية، 
اأر�س املعركة املبا�شرة، لكنها يف الوقت 

نف�شه ذات تاأثرات خطرة وموؤثرة.
تقنيات  يخ�س  فيما  اأن���ه  اإىل  وي�شر 
وتكنولوجيا احلرب الإلكرونية، فهي 
عادة ما تكون جزءاً من الت�شعيد قبل 
العمليات املبا�شرة، من بينها الت�شوي�س 
و�شبكات  واأج����ه����زة  ال����������رادارات  ع��ل��ى 

حروب اجليل الأول كان الهدف يتمثل 
وكانت  الأخ�������رى،  ال���ق���وى  ت��دم��ر  يف 
الت�شكيالت الع�شكرية هي الت�شكيالت 
والقلب(،  واملي�شرة  )امليمنة  التقليدية 
والرمح  ال�����ش��ي��ف  ال��ت��دم��ر  وو����ش���ائ���ل 
وم��ا اإىل ذل��ك، بينما يف ح��روب اجليل 
ال��ث��اين ت��غ��رت و���ش��ائ��ل ال��ت��دم��ر بعد 
الهدف  ظ��ل  بينما  ال���ب���ارود،  اخ����راع 
الت�شكيالت  واختلفت  ثابتاً،  الع�شكري 
الأن�شاق  ف��ك��رة  ب��اإ���ش��اف��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

الع�شكرية والحتياطيات.
تغر  الثالث،  اجليل  ح��روب  يف  بينما 
ليتمثل  ل��ل��ح��رب  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ه���دف 
ولي�س  الأخ���رى  ال��ق��وى  “ح�شار”  يف 
اأملانيا  ات��ب��ع��ت��ه  م����ا  وه�����و  ت���دم���ره���ا، 
العاملية  احل���رب  يف  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى 
الت�شكيالت  ع���ل���ى  وزادت  ال���ث���ان���ي���ة، 
العميقة  التطويق  م��ف��ارز  الع�شكرية 
بقيت  فيما  اخل�شم،  ح�شار  اأج��ل  من 
و���ش��ائ��ل ال��ت��دم��ر ك��م��ا ه���ي. بينما يف 
القائمة  كتلك  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  ح���روب 
الأمور،  تختلف  واأم��ري��ك��ا  رو�شيا  ب��ني 
ف��ل��م ت�شبح اجل��ي��و���س والأ���ش��ل��ح��ة هي 
و�شائل التدمر، واختلفت الت�شكيالت 
تدمر  يف  متثل  وال��ه��دف  الع�شكرية، 
الع�شكرية  ال���ق���وى  ول��ي�����س  امل��ج��ت��م��ع 
ب�شكل مبا�شر، انطالقاً من اأن تدمر 

املجتمع يق�شم القدرات الع�شكرية.
و�شائل  اأرب�������ع  ث���م���ة  اأن  اإىل  وي�������ش���ر 
ت�����ش��ت��خ��دم يف ح����روب اجليل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
الرابع فيما يتعلق بت�شكيالت املعركة، 
اأول��ه��ا احل���رب ب��ال��وك��ال��ة، وث��ان��ي��اً هدم 
احل�شار  وثالثاً  ال��داخ��ل،  م��ن  ال��دول��ة 
احلروب  ورابعاً  املوؤ�ش�شي،  القت�شادي 
تظهر  الأدوات  تلك  وبع�س  النف�شية، 
ب�شكل وا�شح يف عالقة رو�شيا واأمريكا، 
باحل�شار  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا  ����ش���ي���م���ا  ل 
تلك  يف  ك�شالح  املوؤ�ش�شي  القت�شادي 
وتوظيف  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  احل������رب، 
والهجمات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
احلرب  اأدوات  م��ن  ك���اآداة  ال�شيربانية 
لتدمر املجتمع من الداخل واإ�شعاف 

قدرات الطرف الآخر.

ل دبابات ول طائرات.. اأ�سلحة جديدة ت�سعل �سراع رو�سيا واأمريكا

ـــرتا  ــة اإجنـــل ــك ــل ــت م ــغ ــل ب
لتوليها  ال�سبعني  الذكرى 
ما  فرباير،   6 يف  احلكم 
يــجــعــلــهــا اأطـــــول املــلــوك 
جلو�سا  احلياة  قيد  على 
العامل.  يف  العر�ض  على 
و�ــســتــوؤجــل االحــتــفــاالت 
اليوبيل  لــهــذا  املــربجمــة 
البالتيني اىل �سهر يونيو 
�سنوات  بعد ع�سر  القادم، 
الذي  املا�سي  اليوبيل  من 
8.5 مليون  جمع اأكرث من 

بريطاين.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

امللكة خالل حفل الذكرى ال�شبعني لعتالئها العر�س اطاللة نادرة لإليزابيث الثانية ع�شية بدء الحتفال بيوبيلها البالتيني
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عربي ودويل

اأن ق�شراً ل يزالون معتقلني يف  اأم�س الأحد  ك�شفت الأمم املتحدة  
�شجن ب�شمال �شرق �شوريا �شّن تنظيم داع�س الإرهابي هجوماً عليه يف 

نهاية ال�شهر الفائت، وا�شفة و�شعهم باأنه “غر م�شتقر اإطالقاً«.
)اأنقذوا  ت�شيلدرن”  ذي  “�شايف  بينها  ع��دة  دولية  ملنظمات  و�شبق 
اأك��رث من  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  اأن  ووت�س”  رايت�س  و”هيومن  الأط��ف��ال( 
يف  غ��وي��ران  بحي  ال�شناعة  �شجن  يف  حمتجزين  كانوا  طفل   700
الذين  املراهقني  ه��وؤلء  من  ولكرث  الهجوم.  قبل  احل�شكة  مدينة 
تراوح اأعمارهم بني 12 و18 عاماً افراد من عائالتهم يف ال�شجن، 
وهم نقلوا اإليه من خميمات توؤوي الآلف من افراد عائالت عنا�شر 
)يوني�شف(  للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  واأف�����ادت  ال��ت��ن��ظ��ي��م. 
مركز  يف  حمتجزين  زال��وا  ما  الذين  الأطفال  بع�س  “التقت  باأنها 
غويران«. واأ�شافت يف بيان “على الرغم من توافر بع�س اخلدمات 
اإطالقاً”،  اأن و�شع هوؤلء الأطفال غر م�شتقر  اإل  الأ�شا�شية الآن، 
ر الذين ل يزالون يف ال�شجن. وحتدث  من دون اأن حتدد عدد الق�شّ
�شامي  فرهاد  الدميوقراطية  �شوريا  لقوات  الإعالمي  املركز  مدير 
ر يف  من الق�شّ “املئات”  يف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س عن وجود 
ال�شجن يف الوقت الراهن، ممتنعاً عن اإعطاء رقم دقيق. واأكد اأنهم 
“جميعاً يف منطقة اآمنة«. و�شّكل هذا الهجوم “اأكرب واأعنف” عملّية 
لتنظيم داع�س منذ فقدانه عام 2019 م�شاحات وا�شعة كان ُي�شيطر 

عليها يف �شوريا.

جت����اوزت ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  اأم�����س الأح����د م��ل��ي��ون اإ���ش��اب��ة تراكمية 
بكوفيد-19 منذ بدء اجلائحة مع اإعالن م�شوؤويل ال�شحة ت�شجيل 
جديدة  اإ�شابة   38691 بلغ  اليومية  الإ���ش��اب��ات  من  قيا�شي  ع��دد 
اأول  اجلنوبية  كوريا  و�شهدت  اأوميكرون.  �شاللة  تف�شي  عن  ناجمة 
اإ�شابة موؤكدة بكوفيد-19 يف 20 يناير كانون الثاين عام 2020 
�شخما  تف�شيا  توجه  ال�شني  خ��ارج  دول��ة  اأول  اأ�شبحت  ما  و�شرعان 
للمر�س. و�شاعدت انتهاج كوريا اجلنوبية ل�شراتيجية جريئة من 
تتبع الإ�شابات وا�شتخدام الكمامات واحلجر ال�شحي على تخفيف 
حدة تلك املوجة الأولية واحلفاظ على انخفا�س اإجمايل الإ�شابات 
انت�شار  لكن  النطاق  وا�شعة  اإغ��الق  لعمليات  اللجوء  دون  والوفيات 

�شاللة اأوميكرون يدفع اأعداد الإ�شابات اإىل م�شتويات قيا�شية.
اأعداد  اأن  وذكرت الوكالة الكورية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها 
الوفيات ما زالت منخف�شة يف كوريا اجلنوبية التي �شجلت م�شتويات 

عالية من التطعيم مع ت�شجيل 15 حالة وفاة جديدة.
اأ�شعاف  خم�شة  بنحو  اأعلى  اليومية  الإ�شابات  اإن  ال�شلطات  وقالت 
مما كانت عليه قبل اأ�شبوعني عندما بداأت هيمنة �شاللة اأوميكرون 
فيها  التحكم  ميكن  م�شتويات  عند  ظلت  اخلطرة  الإ�شابات  لكن 
اإجراءات  �شيمددون  اأنهم  يوم اجلمعة  امل�شوؤولون  واأعلن  الآن.  حتى 
اآخرين على الأقل مبا يف ذلك حظر  اأ�شبوعني  التباعد الجتماعي 
تواجد  ومنع  التجارية  الأن�شطة  على  م�شاء  التا�شعة  ال�شاعة  يبداأ 

اأكرث من �شتة اأ�شخا�س كحد اأق�شى يف التجمعات اخلا�شة.

ميني�شوتا  بولية  مينابولي�س  و�شط مدينة  �شوارع  تظاهر مئات يف 
ال�شرطة  قتل  ح��ادث  يف  بالعدالة  مطالبني  ال�شبت  ي��وم  الأمريكية 
بالر�شا�س �شابا اأ�شود ا�شمه اأمر لوك خالل مداهمة �شقته الأ�شبوع 
املا�شي. وجتمع احل�شد ال�شاخب ولكن ال�شلمي، مرددين ا�شم لوك 
عند مقر احلكومة يف اأكرب مدينة يف  و�شعار “ل عدالة ، ل �شالم”، 
ميني�شوتا بعد ثالثة اأيام من اإطالق ال�شرطة النار على لوك)22 
عاما(اأثناء جلو�شه على اأريكته. ويف اليوم التايل لقتله بثت ال�شرطة 
لقطات م�شورة للمداهمة اأظهرت اأن لوك كان يحمل م�شد�شا لدى 
اإزاحته الغطاء على اأريكته بعد اأن اأيقظه رجال ال�شرطة قبل حلظات 
تفتي�س  اأم��ر  ينفذون  كانوا  اأفرادها  اإن  ال�شرطة  وقالت  مقتله.  من 
“مفاجىء” ي�شمح لل�شرطة بدخول املنازل دون تنبيه قاطنيها اأول 

اأو الإعالن عن وجودهم.
قاده  قتل  ج��رمي��ة  بتحقيق يف  يتعلق  فيما  الأم���ر  ه��ذا  اإ���ش��دار  ومت 
حمققون من اإدارة �شرطة �شانت بول املجاورة. ومل ُيذكر ا�شم لوك 
يف هذا الأمر واأقرت �شرطة مينابولي�س اأنه من غر الوا�شح كيف اأو 

ما اإذا كان على �شلة بهذا التحقيق.

عوا�شم

بريوت

�سول

وا�سنطن

  كوريا ال�سمالية توا�سل تطوير تر�سانتها النووية 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

وقدراتها  ال��ن��ووي��ة  تر�شانتها  ت��ط��وي��ر  ع���ام  م��ن��ذ  ال�شمالية  ك��وري��ا  وا���ش��ل��ت 
ال�شاروخية رغم العقوبات الدولية املفرو�شة عليها، ح�شب ما جاء يف تقرير 
الوثيقة  وذك���رت   . بر�س  فران�س  وك��ال��ة  عليه  اطلعت  املتحدة  ل��الأمم  �شري 
ال�شنوية التي اأر�شلت اإىل اأع�شاء جمل�س الأمن اخلم�شة ع�شر اأن “الهجمات 
مهما  م�شدرا  تبقى  امل�شفرة،  العمالت  اأ�شول  على  خ�شو�شا  الإلكرونية، 
اأع��ده خرباء  الذي  التقرير  اأ�شار  كما  ال�شمالية«.  كوريا  لالإيرادات حلكومة 
الأمم املتحدة املكلفون مراقبة حظر الأ�شلحة والعقوبات القت�شادية الدولية 
امل�شروعة من  ال��واردات غر  “كمية  اأن  اإىل  ال�شمالية،  املفرو�شة على كوريا 
النفط املكرر زادت يف �شكل حاد” منذ عام ولكنها “عند م�شتوى اأقل بكثر 
مما كانت عليه يف ال�شنوات ال�شابقة«. يف ما يتعلق بالت�شلح الكوري ال�شمايل 
الذي يحاول املجتمع الدويل احلد منه، اأكد اخلرباء اأن بيونغ يانغ “وا�شلت 
احلفاظ على براجمها النووية وال�شاروخية البال�شتية وتطويرها، يف انتهاك 
واأ�شافوا “رغم عدم الإبالغ عن اأي جتارب نووية  لقرارات جمل�س الأمن”. 
قدرتها  تطوير  ال�شمالية  كوريا  وا�شلت  للقارات،  عابرة  �شواريخ  اإط��الق  اأو 
على اإنتاج املواد الن�شطارية النووية«. ولفت التقرير اأي�شا اإىل اأن بيونغ يانغ 
ال�شريع وقدرة عالية على  “قدرات متزايدة على النت�شار  اأظهرت منذ عام 
نة لقواتها ال�شاروخية«. واأكد  �شَّ احلركة )مبا يف ذلك يف البحر( ومرونة حُمَ
“�شيانة وتطوير البنية التحتية النووية وال�شاروخية البال�شتية  اأن عملية 
م�شيفا اأن البالد “وا�شلت ال�شعي للح�شول  لكوريا ال�شمالية قد ا�شتمرت”، 
على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه الربامج يف اخلارج، ول �شيما عن 

طريق و�شائل معلوماتية واأبحاث علمية م�شركة«.

�سحف عربية: نداء دويل اأخري لوقف الإرهاب احلوثي
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اجتماع نادر للمجل�س املركزي الفل�سطيني قد ير�سم مالمح خلالفة عبا�س 
اأول. ويراأ�س عبا�س منظمة التحرير الفل�شطينية وال�شلطة 
للحكم  حم��دودة  �شالحيات  لها  التي  الفل�شطينية  الوطنية 
الذاتي يف ال�شفة الغربية املحتلة. وتدير حركة حما�س قطاع 
الإ�شالمي. ومل  اأي�شا معقل حركة اجلهاد  والقطاع هو  غزة 
يطرح الزعيم كبر ال�شن الذي عانى من قبل من م�شكالت 
يف القلب مر�شحا خلالفته. واتهمته احلركتان الإ�شالميتان 
اأما  الفل�شطينية.  النق�شامات  ل��راأب  يكفي  ما  يبذل  مل  باأنه 
ومل  حما�س.  على  احلايل  النق�شام  مب�شوؤولية  فيلقي  عبا�س 

يجر عبا�س انتخابات رئا�شية منذ 2005.
ويقول حمللون فل�شطينيون اإن من املتوقع على نطاق وا�شع اأن 
يعني املجل�س املركزي، املوؤلف من 141 ع�شوا والذي ينعقد 

يومي الأحد والثنني، اثنني من اأبرز من يثق بهم عبا�س وهما 
ح�شني ال�شيخ وروحي فتوح يف من�شبني بارزين مبا ي�شعهما 

عمليا يف القائمة املخت�شرة للمر�شحني خلالفته.
اأن يلقي خطابا يف اجلل�شة  املقرر  اإن عبا�س،  املحللون  ويقول 
الفتتاحية، يريد اأن ي�شغل ال�شيخ، البالغ من العمر 61 عاما 
وهو من ال�شخ�شيات املحورية حاليا يف التوا�شل مع اإ�شرائيل 
التنفيذية  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  من�شب  املتحدة،  وال��ولي��ات 

ملنظمة التحرير الفل�شطينية خلفا للراحل �شائب عريقات.
م�شاعديه،  من  اأي�شا  وه��و  عاما(،   73( فتوح  عبا�س  واختار 
اأعلى هيئة ل�شنع  رئي�شا للمجل�س الوطني الفل�شطيني، وهو 
الرجلني  ك���ال  الفل�شطينية.  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال���ق���رار 

مقربان من عبا�س ولي�س من املتوقع منهما تغير ال�شيا�شات 
فيما يتعلق بالتعامل مع ال�شراع مع اإ�شرائيل. ولكن حتى لو 
الطريق خلالفة  فاإن  التعيينات،  املركزي على  املجل�س  �شدق 
يا�شر  الراحل  2005 ليحل حمل  انُتخب عام  ال��ذي  عبا�س، 
عرفات رئي�شا لل�شلطة الفل�شطينية، رمبا يكون معقدا. وقال 
الغربية جورج  ال�شفة  املقيم يف  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  املحلل 
جقمان “يف قائمة طويلة خلالفة اأبو مازن، وكما هو معروف 
هناك �شراع داخلي، وهذا غر نهائي اإذا �شار �شي لأبو مازن 
اأن يبحث  اأي�شا  املقرر  �شتكون هناك خالفات”. ومن  )م��ات( 
حمادثات  وكانت  اإ�شرائيل.  مع  العالقات  اجلل�شة  يف  املجل�س 

ال�شالم الإ�شرائيلية الفل�شطينية انهارت يف عام 2014.

••رام اهلل-رويرتز

اأحد  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�س  يجتمع 
الفل�شطيني وذلك  القرار  الرئي�شية يف عملية �شنع  الكيانات 
اأربع �شنوات يف جل�شة قد تفتح  للمرة الأوىل فيما يقرب من 
الباب اأمام مر�شحني حمتملني خلالفة حممود عبا�س البالغ 
من العمر 86 عاما. وكان الجتماع ال�شابق للمجل�س يف 2018 
الفل�شطينيني.  ب��ني  الداخلية  النق�شامات  عليه  خيمت  ق��د 
ورف�شت حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�س( وحركة اجلهاد 
الإ�شالمي دعوة حل�شور اجتماع اليوم الأحد وقالت احلركتان 
ال�شلطة  بتقا�شم  متعلقة  اإ�شالحات  ينفذ  اأن  عبا�س  على  اإن 

•• عوا�شم-وكاالت

ت��ع��ي�����س م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احل����وث����ي اأي����ام����اً 
ع�شيبة على وقع الهزائم التي منيت 
بها واملناطق التي خ�شرتها يف اليمن، 
األوية  ل���ق���وات  ن���اج���ح  ت���ق���دم  ظ���ل  يف 

العمالقة وقوات التحالف العربي.
اأم�س  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  ووف���ق �شحف 
امل�شروع  اأن  م�����ش��ادر  ذك����رت  الأح�����د، 
الإيراين يف اليمن تعر�س لنك�شة رغم 
الت�شعيد احلوثي يف الفرة الأخرة 
والعتداء على دولة الإم��ارات، فيما 
اأخ��رى جلو�س احلوثي على  اعتربت 
اأخر  نداء  املفاو�شات مبثابة  طاولة 

قبل اأوان الت�شوية.

نقاط على احلروف
يف �شحيفة العرب اللندنية، قال خر 
“ثّمة حاجة بني حني  اهلل خر اهلل 
واآخر اإىل و�شع نقاط على احلروف 
يف ما يخ�ّس املو�شوع اليمني، نقاط 
الطابع  ذات  اليمنّية  احل���روف  على 
اخل��ا���س ب��ه��ا، ل��ع��ّل ال��ن��ق��ط��ة الأوىل 
م�شتمّر،  ت��و���ش��ي��ح  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
املتعّلقة بالهام�س الذي ميتلكه  تلك 

باجلمهورّية  ارتباطهم  درج��ة  اإىل  بالن�شبة  احلوثيون 
الإ�شالمّية الإيرانّية«.

ك���ان لدى  ن���وع  اأّي  ل��ه��ام�����س م���ن  “ل وج����ود  واأ����ش���اف 
احلوثيني، هناك قرار اإيراين ينّفذه احلوثيون الذين 
ي�شمون اأنف�شهم جماعة اأن�شاراهلل من دون اأي �شوؤال اأو 
جواب اأو حتّفظ، والدليل على ذلك اأّنه عندما اأطلقت 
�شهراً، مبادرة من   11 قبل  ال�شعودّية  العربّية  اململكة 
ذات  ت�شوية  اإىل  ل  والتو�شّ اليمن  القتال يف  اأج��ل وقف 
طابع �شيا�شي واإن�شاين، جاء الرّد على املبادرة ال�شعودّية 

من اإيران، جاء اجلواب من احلر�س الثوري حتديداً«.
جلاأ  ال��ذي  الت�شعيد  تف�شر  ميكن  “ل  الكاتب  واأ���ش��ار 
والذي  املا�شية،  الق�شرة  ال��ف��رة  يف  احلوثيون  اإل��ي��ه 
�شمل العتداء على دولة الإمارات، �شوى بالنك�شة التي 
ل ميكن  كما  اليمن،  يف  الإي���راين  امل�شروع  لها  تعّر�س 
العمالقة يف  ق���وات  ال��ت��ي حققتها  الن��ت�����ش��ارات  و���ش��ف 
حمافظة �شبوة واخراقها ملحافظة ماأرب �شوى بنقطة 
حتّول على الأر�س، يف �شوء هذا التحّول ميكن فهم رّد 

الفعل الإيراين«.

•• عوا�شم-وكاالت

الأطل�شي  املجل�س  يف  ال��ب��اح��ث  راأى 
وك�����ال�����ة  يف  ال�����������ش�����اب�����ق  وامل��������وظ��������ف 

ال����ش���ت���خ���ب���ارات الأم���ري���ك���ي���ة م��اث��ي��و ب������وروز يف جملة 
الندفاع  قبل  اأن��ه  الأمريكية،  اإنر�شت”  “نا�شيونال 
اإدارة  ���ش��ام��ل��ة م��ع رو���ش��ي��ا، يتعني ع��ل��ى  ن��ح��و م��واج��ه��ة 
ال��ت��ي ميكن  ال��ع��واق��ب  التفكر يف  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س 
الوليات  على  الطويل،  امل��دى  على  ذلك  تنجم عن  اأن 

املتحدة واحللفاء على حد �شواء.
وحذر بع�س املعلقني من ت�شعيد يوؤدي اإىل حرب عاملية 
الرئي�س  العقوبات على  فعالية  ثالثة، ف�شاًل عن عدم 
ا�شراتيجية  فالدمير بوتني. ومع ذلك ثمة عواقب 
املتحدة  الوليات  ن��زاع مع رو�شيا، يتعني على  لن��دلع 

جتنبها.
وكان العقدان املا�شيان حافلني باملفاجاآت غر ال�شارة 
التي كانت تبدو اأول الأمر كاأنها اأفكار جيدة. واجلميع 
ال���زع���م���اء الأم���ري���ك���ي���ون بتحقيق  ي��ت��ذك��ر ك��ي��ف وع����د 
هاتان  لتنتهي  والعراق،  اأفغان�شتان  يف  الدميوقراطية 
اأفغان�شتان،  يف  خ�شو�شاً  باهظة،  باأثمان  التجربتان 
اأن رو���ش��ي��ا ه��ي م��ن يثر  وان�شحاب م���ذل. وع��ل��ى رغ��م 
اأعقابها،  على  لردها  حاجة  ثمة  واأن  الراهنة،  الأزم��ة 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  يتعني  نتائج  اأي�شاً  هناك  ف��اإن 

وحلفائها اأن يلتفتوا اإليها.
التنبوء  مبكان  ال�شعوبة  من  اأن��ه  اإىل  الباحث  ويلفت 
حتى  ال��دويل،  العداء  اإن  �شلفاً.  الإقت�شادية  بالعواقب 
من احللفاء، عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، 
كان من غر املمكن ت�شوره بعد هجمات 11 �شبتمرب 
�شحيفة  خل�شته  ال����ذي  ال��ت��ع��اط��ف  وت��دف��ق  )اأي���ل���ول( 
“كلنا  ال��ع��ري�����س  ع��ن��وان��ه��ا  يف  الفرن�شية  “لوموند” 
يكن  مل  الكوبية،  ال�شواريخ  اأزم��ة  واإب��ان  اأمريكيون”. 
ال�شتقالة،  اأنه �شرغم على  نيكيتا خروت�شيف يتخيل 

الأمر الذي اأقدم عليه بعد عامني.

تقول لالإمارات ل تتدخلوا يف العراق، فالعراق ِملكي، 
اإيران  هي  لأن هذه  تبعي،  فهو  اليمن  تتدخلوا يف  ول 
باخت�شار«. وتابعت “النظام الإيراين نظام ثيوقراطي 
لديه م�شروع تو�شعي ا�شتقاه من تطويع الدين والآيات، 
فهو يرى اأن من حقه الو�شول للبحر املتو�شط والبحر 
اأن ه��ذا اخلط  وي��وؤم��ن  الأح��م��ر م��ن منطلقات غيبية، 
املمتد من طهران حتى باب املندب وميناء احلديدة حق 
م�شروع له بحكم رباين، واخلط املمتد من طهران حتى 
املمتد من طهران حتى  م�شيق هرمز، وكذلك اخلط 
م�شروع  حق  هو  �شوريا  يف  وطرطو�س  ب��روت  ميناءي 
له من اأجل نفطه وغازه، والتخادم مع ال�شني واأوروبا 
هذا  خل��دم��ة  اأدوات  كلها  ال���ن���ووي،  ال�����ش��الح  وت�شنيع 
فح�شب،  امل��اليل  ذهنية  يف  لي�س  يوجد  ال��ذي  امل�شروع 
الثورة(،  )ت�شدير  ب��اب  حتت  د�شتورهم  عليه  ن�س  بل 
وتاأ�شي�س  اأدوات��ه من متويل وتدريب  ومنه تنطلق كل 
الثوري  حر�شها  قيادة  حتت  تعمل  م�شلحة  ميلي�شيات 

الذي ياأمتر باأمر مر�شدها الأعلى«.
وم��ل��ف احلوار  ال��ن��ووي  امل��ل��ف  اأن  اإىل  الكاتبة  واأ���ش��ارت 
العراقي  وامل��ل��ف  امل��ن��ط��ق��ة،  واأم����ن  الإي�����راين  اخلليجي 

واختتم مقاله بالقول “ما ي�شعب فهمه غياب القدرة 
هو  احلوثي  اأن  ا�شتيعاب  على  الأمريكّية  الإدارة  لدى 
اإي����ران واإي����ران ه��ي احل��وث��ي، واأّن ك��ّل ال��ت��ن��ازلت التي 
قّدمتها وا�شنطن للحوثيني مل تخدم، اأقّله اإىل يومنا 
اآلم  اأّي ت�شوية �شيا�شية تخفف من  اإىل  هذا، الو�شول 

اليمنيني«.

م�سريات اإيران
ال�شرق  �شحيفة  يف  ال�شاعر  �شو�شن  ق��ال��ت  وب���دوره���ا، 
الأو�شط “من يتعاطى مع النظام الإي��راين باحثاً عن 
اأمل،  بخيبة  ف�شي�شاب  للتحاور،  قابل  عقالين  ط��رف 
فهذا نظام يتحرك، ومرجعيته خمتلفة، واحلوار معه 

مقطوع«.
اململكة  د�شنته  ال���ذي  ال��ت�����ش��اور  خ��ط  “رغم  واأ���ش��اف��ت 
العربية ال�شعودية، ومن بعدها د�شنت الإمارات خطها 
زايد،  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  ب��زي��ارة  اإي����ران  م��ع  للتحاور 
على  الإم���ارات���ي  الن��ف��ت��اح  �شايقها  ال��ت��ي  اإي����ران  اأن  اإل 
لالإمارات  ر�شالتها  تر�شل  اأن  اختارت  واليمن،  العراق 
ع��رب ط��ائ��رت��ه��ا امل�����ش��ّرة، وت��ق��ت��ل ث��الث��ة م��دن��ي��ني، كي 

الأطل�شي،  املجل�س  يف  والآن  الوطنية  الإ�شتخبارات  يف 
يحذر من ثالثة اأخطار كربى:

ب��اردة جديدة هي احتمال فعلي،  اإن ن�شوب حرب  اأوًل، 
يعزز  اأن  املمكن  م��ن  الأوك��ران��ي��ة  الأزم����ة  ت�شعيد  واإن 
ظهور عامل منق�شم. وبخالف �شمتها على �شم رو�شيا 
ل�شبه ج��زي��ر ال��ق��رم، ف���اإن ب��ك��ني اأر���ش��ل��ت اإ����ش���ارات على 
و�شيطلب  ملو�شكو.  الأمنية”  “الهواج�س  تدعم  اأن��ه��ا 
اآثار  من  للتخفيف  ال�شني  م�شاعدة  الرو�شي  الرئي�س 
العقوبات الغربية. واإذا عاقبت الوليات املتحدة ال�شني 
مل�شاعدتها مو�شكو على جتاوز العقوبات املالية الغربية، 
ارتفاعاً  يعاين  ال��ذي  الأمريكي-ال�شيني  التوتر  ف��اإن 

والأزمة  م�شتحيلة،  الدقيقة  التنبوؤات  وخيمة  عواقب 
الأوكرانية احلالية لي�شت ا�شتثناء. ومع ذلك، ل يعني 
هذا اأن املحللني واملراقبني يجب األ ياأخذوا يف العتبار 
املعادية  الأ�شداء بعيدة املدى واأن مينعوا تلك الأم��ور 
اأك��رث حيوية يف  واإن��ه لأم��ر  املتحدة.  ال��ولي��ات  مل�شالح 
ثانوية  وتكيفات  ق���رارات  حتى  ت��رك  اأن  دويل،  نظام 

يقدم عليها قادة يف العامل، عواقب وخيمة.

اأخطار  3
وب��ع��دم��ا راك����م ال��ب��اح��ث ع��ق��دي��ن م���ن ال��ت��ج��رب��ة يف ما 
عمله  خ��الل  من  اأوًل  الإ�شراتيجية،  بالروؤية  يتعلق 

كلها  واليمني،  وال�����ش��وري  واللبناين 
الإيراين،  لالمتداد  م�شّخرة  ملفات 
م�شا�س  ه��و  منها  ب���اأي  م�شا�س  واأي 
اأجله  م��ن  ال��ذي  الأ�شا�شي  بامل�شروع 
تاأخرت حتى رفاهية ال�شعب الإيراين 

وحقوقه وم�شتوى معي�شته«.
واأو�شحت “كل حماولت البحث عن 
�شوت معتدل اأو عقالين �شمن هذا 
املحاولت  تلك  كانت  ���ش��واء  ال��ن��ظ��ام، 
خليجية،  ح��ت��ى  اأو  ع��رب��ي��ة  اأو  دول��ي��ة 
ياأخذ منها النظام ف�شحة من الوقت 
منها  وي�شتفيد  م�شروعه،  ل�شتكمال 

من دون اأن تثنيه، متى �شنفهم؟«.

النداء االأخري
ال�شعودية،  ع���ك���اظ  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأم������ا 
اإي������ران يف  ع��م��ي��ل  ك����ان  “اإذا  ف��ق��ال��ت 
ال��ي��م��ن ع��ب��د امل��ل��ك احل���وث���ي يعتقد 
ال�شعودية  ط���اق���ات  ي�����ش��ت��ن��زف  اأن�����ه 
اليمني  الوطني  والإم��ارات واجلي�س 
با�شتمراره يف الهجمات اليائ�شة التي 
جداً  قريباً  له  ف�شيتك�شف  بها،  يقوم 
ويقّو�س  نف�شه؛  ي�شتنزف  اإمن���ا  اأن���ه 
اإىل  التو�شل  اإم��ك��ان  ف��ر���س  ي��وم  ك��ل 
الأزمة  اأط���راف  بني  �شيا�شية  ت�شوية 

اليمنية«.
املتوا�شل  الإي�����راين  الإم�����داد  ل��ه  ه��ي��اأ  “لقد  واأ���ش��اف��ت 
املدفعية  والقذائف  البال�شتية،  وال�شواريخ  بامل�شّرات، 
اأنه  غر  مل�شلحته،  الكفة  لرجيح  �شبيله  هي  تلك  اأن 
م�شّراته عاجزة  اإن  اإذ  يوم؛  كل  وعلقماً  �شوكاً  يح�شد 
�شيداً  اأ�شحت  �شواريخه  اأن  كما  اأه��داف��ه��ا،  بلوغ  ع��ن 
على  وعالوة  والإماراتية،  ال�شعودية  للم�شادات  �شهاًل 
ذلك فاإن الهزائم التي اأحلقها به هجوم لواء العمالقة 

ف�شحت �شعفه وانك�شاره«.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن كل هذه النك�شارات �شتوؤدي 
يف نهاية املطاف اإىل ر�شوخه للمطلب الداعي جللو�شه 
�شيا�شية،  ت�شوية  على  لالتفاق  مفاو�شات  مائدة  اإىل 
الذي  ال�شرر  لأن  الأول،  امل��ق��ام  يف  ميني  مطلب  وه��ي 
الأبرياء  اليمنيني  باملواطنني  احلوثي  جرائم  تلحقه 
اأن��ه يلحقه  اأي �شرر يت�شور احلوثي  اأك��رب من  ال��ُع��ّزل 
النداء  اإن���ه  ال�شعودية،  ت��ق��وده  ال���ذي  التحالف  ب��ق��وات 
التدمُر  وَيلحق  الت�شوية،  اأوان  يفوت  اأن  قبل  الأخ��ر 

ال�شامل بكل قدرات احلوثي اإيرانية املن�شاأ.

اإىل  ي��ت��ط��ور  اأن  امل��م��ك��ن  ف��ع��ل��ي��اً، م���ن 
اأزم���ة ج��دي��دة. وغ��ن��ي ع��ن ال��ق��ول اإن 
�شي�شفر  التي  القت�شادية  ال�شدمة 
ع��ن��ه��ا ان��ق�����ش��ام اأك����رب اق��ت�����ش��ادي��ن يف 
العامل، �شتوؤدي اإىل انحراف يف م�شار النتعا�س العاملي 

بحلول اأوا�شط 2022.
العقوبات الأمريكية والأوروبية من املحتمل  اإن  ثانياً، 
اأن ت�شرع خطط ال�شني لتطوير عملتها الرقمية، مما 
وطورت  العقوبات.  اآث��ار  تفادي  على  ورو�شيا  ي�شاعدها 
رو�شيا بدياًل لنظام �شويفت املايل، لكن اليوان الرقمي 
�شيمثل حتدياً اأكرب للدولر الأمريكي بينما يعزز نفوذ 

ال�شني يف بلدان مبادرة احلزام والطريق.
الوليات  ب��ني  اأ���ش��اًل  ب��رزت  التي  الت�شققات  اإن  ث��ال��ث��اً، 
اإذا ما  اأكرث،  ت�شوء  الأوروبيني رمبا  املتحدة و�شركائها 
امدادات  الأوروبية، بقطع  العقوبات  ردت مو�شكو على 
اأمريكي  قلق  اإىل  الإع��الم��ي��ة  التقارير  وتوؤ�شر  ال��غ��از. 

واأوروبي مت�شاعد حيال هذه الإمكانية.
بايدن تريد تفادي تورط ع�شكري  اإدارة  اأن  اإىل  ولفت 
رو�شية  عمليات  �شن  ح��ال  يف  حتى  لكن  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
حم��������دودة، ���ش��ي��ج��د ب����اي����دن ن��ف�����ش��ه حت����ت ���ش��غ��ط من 
اأكرث،  بفاعلية  اأخرى كي يتدخل  الكونغر�س و�شغوط 
الع�شكريني،  وامل���درب���ني  الأ���ش��ل��ح��ة  اإر����ش���ال  م��ن ط��ري��ق 
وامل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ل��وم��ات ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، مم��ا يحّول 
�شمال  ب��ال��وك��ال��ة حل��ل��ف  اإىل ح����رب  ف��ع��ل��ي��اً  اأوك���ران���ي���ا 
ل�شغوط  الأمريكية  الإدارة  �شتتعر�س  كما  الأطل�شي. 
مو�شكو  ملعاقبة  قا�شية  اقت�شادية  عقوبات  تفر�س  كي 
اإىل ت�شدع  �شاماًل. وهذا ما �شيوؤدي  اإذا ما �شنت غزواً 
مع احللفاء الأوروبيني الذين يعتمدون على امدادات 

الطاقة من رو�شيا.
يف  اأخفقت  الأمريكية  الإدارة  اأن  اإىل  الكاتب  وخل�س 
اأخ���ذ الح��ت��ي��اط��ات مل��ا ق��د ي��ط��راأ خ��الل الن�شحاب من 
اأفغان�شتان، لكن الآن لديها الوقت كي تفكر يف العواقب 

بعيدة املدى لعدم التو�شل اإىل اتفاق مع بوتني.

•• دبي-اأ ف ب الأمم املتحدة تعلن عن تقدم يف حل اأزمة ناقلة »�سافر« 

امل��ت��ح��دة ع��ن تقدم  اأع��ل��ن��ت الأمم 
يف اجل���ه���ود ن��ح��و ح��ل��ح��ل��ة اأزم����ة 
املهجورة  ���ش��اف��ر  ال��ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة 
ال��ي��م��ن، م�شرة  ���ش��واح��ل  ق��ب��ال��ة 
مع  اإيجابية”  “مناق�شات  اإىل 
هذا  يف  احل���وث���ي���ني  امل���ت���م���ردي���ن 

ال�شاأن.
نعت قبل 45  و”�شافر” التي �شُ
تخزين  ة  كمن�شّ وُت�شتخدم  عاماً 
عائمة، حمّملة بنحو 1،1 مليون 
ب��رم��ي��ل م��ن ال��ن��ف��ط اخل���ام يقّدر 
ثمنها بحوايل 40 مليون دولر.

ومل تخ�شع ال�شفينة لأي �شيانة 
تاآكل  اىل  اأّدى  م��ا   2015 م��ن��ذ 

هيكلها وترّدي حالتها.
اإن  بيان  املتحدة يف  الأمم  وقالت 
لل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  من�شق 
ديفيد  ال���ي���م���ن  يف  الإن�������ش���ان���ي���ة 
بناءة  “اجتماعات  عقد  غري�شلي 
احلكومة  م��ع  املا�شي”  الأ���ش��ب��وع 
اليمنية املعرف بها دوليا واأي�شا 
امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني ب�شاأن  م��ع 

�شافر.

قوله  غري�شلي  عن  البيان  ونقل 
اإنه التقى م�شوؤولني يف احلكومة 
اليمنية يف العا�شمة املوؤقتة عدن 
معني  ال���وزراء  رئي�س  بينهم  م��ن 
ع��ب��د امل���ل���ك، م��و���ش��ح��ا اأن�����ه “يف 
للغاية،  الإي��ج��اب��ي��ة  م��ن��اق�����ش��ات��ن��ا 
اأنهم  احلكوميون  امل�شوؤولون  اأكد 
ي��دع��م��ون الق�����راح امل��ن�����ش��ق من 
املليون  لنقل  املتحدة  الأمم  قبل 
ب��رم��ي��ل م���ن ال��ن��ف��ط ال����ذي على 
�شفينة  اإىل  �شافر  ال�شفينة  منت 

اأخرى.” واأ�شاف “اإنهم يريدون 
ي��ت��م تخفيفه يف  ال��ت��ه��دي��د  روؤي����ة 

اأقرب وقت ممكن.«
واأجرى غري�شلي اأي�شا حمادثات 
ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  ���ش��ن��ع��اء  يف 
و�شفها  احل���وث���ي���ني  امل���ت���م���ردي���ن 
“اأكدوا  اإنهم  وق��ال  ب�”البناءة”. 
البيئية  امل���خ���اط���ر  م����ن  ق��ل��ق��ه��م 
الناقلة  ت�شكلها  التي  والإن�شانية 
�شريع  حت��رك  روؤي���ة  يف  ورغبتهم 

حلل امل�شكلة«.

حيث  م��ن  اتفقنا  “كما  واأ���ش��اف 
املبداأ على كيفية امل�شي قدما يف 
الأمم  قبل  م��ن  املن�شق  الق���راح 

املتحدة«.
وقوع  “خطر  اأن  غري�شلي  واأك���د 
كارثة و�شيكة اأمر حقيقي للغاية 
النية  ترجمة  اإىل  بحاجة  ونحن 
اأظ���ه���ره���ا جميع  ال���ت���ي  ال��ط��ي��ب��ة 
اأقرب  يف  اأف���ع���ال  اإىل  امل��ح��اوري��ن 

وقت ممكن«.
وي��ط��ال��ب احل��وث��ي��ون ب����اأن تقوم 

الناقلة  بفح�س  الأمم��ي��ة  ال��ف��رق 
الأمم  ل���ك���ن  ف�������ورا،  و���ش��ي��ان��ت��ه��ا 
تخطط  فرقها  اإّن  قالت  املتحدة 
لإج������راء زي������ارات ل��ت��ق��ي��ي��م حجم 
عملية  ب������دء  ق���ب�����������ل  الأ��������ش�������رار 
ال�������ش���ي���ان���ة ال���ف���ع���ل���ي���ة. وك����ان����ت 
البيئية  “غرينبي�س”  منظمة 
ح�����ذرت ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي م���ن اأن 
“تهديدا  املهجورة ت�شكل  الناقلة 
ماليني  ح����ي����اة  خطرا”على 
يجدون  ق����د  ال����ذي����ن  ال��ي��م��ن��ي��ني 
لل�شرب  م����ي����اه  دون  اأن���ف�������ش���ه���م 
وم�شاعدات غذائية، يف حال عدم 

منع ت�شرب النفط.
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اعتربه يف عداد املا�سي

تون�س: قي�س �سعيد يعلن حل املجل�س الأعلى للق�ساء

•• الفجر - تون�س
 اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي، قي�س 
ال�شبت، يف كلمة من  �شعيد، م�شاء 
قراره  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  مقر 
للق�شاء،  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ح����ل 
القرار  اتخذ هذا  اأن��ه  م�شددا على 
م���ن اأج����ل و���ش��ع ح���د مل���ا و���ش��ف��ه ب� 
“الو�شع املزري” الذي تردى فيه 
الأيام  يف  �شي�شدر  واأن���ه  الق�شاء، 
املقبلة مر�شوما موؤقتا يف الغر�س، 
متوّجها اإىل جمل�س الق�شاء قائال 
يف  نف�شه  املجل�س  ه��ذا  “وليعترب 

عداد املا�شي من هذه اللحظة”.
فيديو  �شريط  وف��ق  �شعيد،  وق���ال 
بكوادر  اجتماع  خ��الل  كلمته  نقل 
الداخلية، اإنه “من حق التون�شيني 
وال��ت��ون�����ش��ي��ات، ك��م��ا اإن���ه م��ن حقنا 
للق�شاء...  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ح��ل 
جمل�شا  ���ش��ار  ال���ذي  املجل�س  ه���ذا 
و�شع  ويتم  بل  املنا�شب،  فيه  تباع 
بناء  قبله،  من  الق�شائية  احلركة 
اأ�شا�س  على  ولي�س  ال���ولءات  على 

القانون”.
الق�شاة  ه��وؤلء  “بع�س  اأن  واعترب 
مكانهم لي�س باملكان الذي يجل�شون 
فيه، ولكن مكانهم هو املكان الذي 
م�شيفا  املتهمون...”،  فيه  يقف 
تلو  ال��ت��ح��ذي��ر  ل��ه��م  “لقد وج��ه��ن��ا 
التحذير، ولكننا لن نرك ال�شعب 
لقمة �شائغة لهوؤلء، حتى اأ�شبحت 
الق�شائية معروفة  الدوائر  بع�س 

بدائرة فالن اأو فالن”.
اإىل  اإ����ش���ارة  ويف  اآخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 

م��ن��ت��ق��دي��ه م���ن م��ع��ار���ش��ي اإع����الن 
التون�شي  الرئي�س  اأكد  25 يوليو، 
القانون على  اأنه من دعاة تطبيق 
يتحدثون،  ه���م  ب��ي��ن��م��ا  اجل���م���ي���ع، 
دكتاتورية  “عن  ق���ول���ه،  ح�����ش��ب 
تتقيد  ل  و����ش���ل���ط���ة  م����زع����وم����ة 
القانون  اح���رم���ت  ب���ال���ق���ان���ون... 

بعد اأن دعاهم اإىل التظاهر الحد 
حلل املجل�س الذي اأكد انه �شيدافع 
الو�شائل  ب��ج��م��ي��ع  وج��������وده  ع����ن 

القانونية.
اأن�����ش��ار م��ا يطلق عليه  وق��د ن��ّظ��م 
اأم�س الأحد  25 يوليو”  “حراك 
حممد  �شارع  من  انطلقت  م�شرة 

•• عوا�شم-وكاالت

الرو�شي  ال�����ش��اأن  اع��ت��رب خ���رباء يف 
امل�شرك  الإع������الن  اأن  وال������دويل 
فالدمير  الرئي�شان  وقعه  ال��ذي 
ال�������ش���ي���ن���ي �شي  ب����وت����ن ون�����ظ�����ره 
جينبينغ، ي�شكل اإيذانا ببدء حقبة 
موؤكدين  ج���دي���دة،  جيو�شيا�شية 
امل�شتفيد  هو  الرو�شي  الرئي�س  اأن 
مبئات  ب��������الده  اق���ت�������ش���اد  ب����دع����م 

املليارات من الدولرات.
م�شركة  وثيقة  الرئي�شان،  ووق��ع 
من 31 بندا حتت ا�شم “الإعالن 
امل�����������ش�����رك ب���خ�������ش���و����س دخ������ول 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ع��ه��دا جديدا 

والتنمية امل�شتدامة«.

ر�سائل اأمنية للغرب  3
ب�”التاأثر  ن���ددت  ال��ت��ي  والوثيقة 
على  وا���ش��ن��ط��ن  ل��ن��ف��وذ  ال�شلبي” 
ال�شتقرار وال�شالم العادل بالعامل، 
الأكرث  الأمنية  امللفات  على  ركزت 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ل��رو���ش��ي��ا  اإحل����اح����ا 

وتايوان  ال��واح��دة،  “ال�شني  مبداأ 
جزء ل يتجزاأ من ال�شني«. وعلى 
ذلك ردت وز�شارة خارجية تايوان 
احتجاجنا  ع����ن  بقول:”نعرب 
ب�شدة  وندين  البيان،  على  احل��ازم 
ال��ت��ي تنتهك  ال���ك���اذب���ة  ال�����ش��ي��اغ��ة 
والبيان  تايوان«.  جمهورية  �شيادة 
ل  وال�شني  “تايوان  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
ول  البع�س..  لبع�شهما  تخ�شعان 
متثيل  ال�شينية  للحكومة  ي��ح��ق 

تايوان على ال�شاحة الدولية«.
اأما وا�شنطن فحاولت انتزاع اإدانة 
الأم������ن ���ش��د كوريا  م���ن جم��ل�����س 
جتاربها  اآخ�����ر  ب�����ش��اأن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ال�����ش��اروخ��ي��ة، ل��ك��ن ال�����ش��ني نددت 
باخلطوة، معتربة اأن ذلك “انتهاكا 
والعقوبات  امل���ج���ل�������س  ل�����ق�����رارات 

املفرو�شة على بيونغيانغ«.
رو�شيا  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  ات��ه��م��ت  ك��م��ا 
اأجنبي”  “تدخل  مب����م����ار�����ش����ة 
ع��ل��ى ح����دوده����ا م���ع ف���ن���زوي���ال، يف 
ت�شريحات نفتها ال�شفارة الرو�شية 

لدى بوغوتا.

   وزير بريطاين: رحيل 
جون�سون لي�س حتميا 

•• لندن-رويرتز

قال وزير الأعمال الربيطاين كوا�شي 
على  احلتمي  من  لي�س  اإن��ه  كوارتنج 
الوزراء  رئي�س  ي�شطر  اأن  الإط���الق 
بوري�س جون�شون اإىل التنحي، مبديا 
دع���م���ه جل��ون�����ش��ون يف خ����الف حول 
ت�����ش��رف��ات��ه. وج��ون�����ش��ون غ����ارق منذ 
ح��وايل ثالثة اأ�شهر يف اأزم��ة اإذ يرى 
ع���دد م��ت��زاي��د م��ن اأع�����ش��اء ح��زب��ه يف 
الربملان �شرورة ا�شتقالته بعد اإقامة 
حفالت يف مقر اإقامته اأثناء اإجراءات 

الإغالق ب�شبب وباء كورونا.
وقال ت�شارلز ووكر النائب البارز عن 
حزب املحافظني ل�شحيفة الأوبزرفر 
اإن اإقدام احلزب على اإقالة جون�شون 
من من�شبه �شار الآن اأمرا “ل مفر 

منه«.
وقال كوارتنج ل�شبكة �شكاي نيوز “ل 

اأرى ما يراه«.
ويبذل جون�شون جهودا م�شنية منذ 
وقال  من�شبه،  على  للحفاظ  اأ�شابيع 
اإنه �شيتعلم من الأخطاء التي ارتكبها 

يف الآونة الأخرة ومي�شي قدما.
ل���ك���ن ع���ن���دم���ا ذه�����ب ج���ون�������ش���ون يوم 
الثنني اإىل جمل�س العموم لالعتذار 
ع��ن احل��ف��الت ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف وقت 
الكثرين  اأغ�شبت  وال��ت��ي  الإغ���الق، 
يف اأنحاء البالد، اتهم زعيم املعار�شة 
الإعالمي  مقا�شاة  بعدم  زورا  اأي�شا 
امل�شتبه  ����ش���اف���ي���ل  ج���ي���م���ي  ال�����راح�����ل 
على  جن�شي  اعتداء  جرائم  بارتكابه 

اأطفال.

اأملانيا  الدفاع:    وزيرة 
ق��وات  اإر���س��ال  تبحث 
ليتوانيا  اإىل  اإ�سافية 

•• برلني-رويرتز

ق���ال���ت وزي�������رة ال����دف����اع الأمل���ان���ي���ة 
اأملانيا  اإن  لم���ربخ���ت  ك��ري�����ش��ت��ني 
اإىل  اإ�شافية  ق��وات  اإر���ش��ال  ت��در���س 
ليتوانيا مع ا�شتمرار تزايد التوتر 
ب�شاأن احل�شود الع�شكرية الرو�شية 

بالقرب من اأوكرانيا.
مقابلة  يف  لم�����ربخ�����ت  وق�����ال�����ت 
الإعالمية  ف��ون��ك  جم��م��وع��ة  م���ع 
�شتن�شر على الإنرنت اأم�س الأحد 
ويف ال�شحف يوم الثنني اإن اأملانيا 
مهمة  م�شاهمة  بالفعل  “تقدم 
قيادة  خ����الل  م���ن  ليتوانيا”  يف 
جم��م��وع��ة ق��ت��ال��ي��ة ت��اب��ع��ة حللف 

�شمال الأطل�شي.
امل��ب��داأ هناك  “من حيث  واأ���ش��اف��ت 
كتعزيزات،  متاحة  اإ�شافية  ق��وات 
ون�����ح�����ن جن�������ري حم������ادث������ات مع 
ملعرفة  احل��ايل  الوقت  يف  ليتوانيا 

املفيد يف هذا ال�شدد«.
ال��ت��خ��ط��ي��ط لغزو  ون���ف���ت رو����ش���ي���ا 
اأوكرانيا لكن لديها ع�شرات الآلف 
م���ن ال���ق���وات ب��ال��ق��رب م���ن حدود 
جارتها ، مما دفع الوليات املتحدة 
اإىل اإ�شدار اأوامر بن�شر نحو ثالثة 
اجلناح  لدعم  اإ�شايف  جندي  اآلف 
ال�شرقي حللف �شمال الأطل�شي يف 

بولندا ورومانيا.

وقدرت املقامات ول اأخاف يف احلق 
ل��وم��ة لئ���م ... ول���ن اأت���راج���ع عن 

خياراتي”...
الأعلى  املجل�س  رئي�س  اعترب  وقد 
امل�شار  اأن  بوزاخر  يو�شف  للق�شاء 
�شعيدة  ال��رئ��ي�����س  اخ����ت����اره  ال�����ذي 
بخ�شو�س املجل�س العلى للق�شاء 

يختلف عّما التزم به يف 25 يوليو 
امل��ا���ش��ي وع��م��ا ال���ت���زم ب���ه مبوجب 
ان  ع���ل���ى  م�������ش���ددا   ،117 الم������ر 
مبهامه  القيام  �شيوا�شل  املجل�س 
يف انتظار املوقف الر�شمي جلل�شته 

العامة.
تتخذ  املرا�شيم  اإن  ب��وزاخ��ر  وق���ال 

وجود اأي اآلية قانونية اأو د�شتورية 
م�����ش��روع��ة ت�����ش��م��ح ل��ل��رئ��ي�����س بحل 

املجل�س الأعلى للق�شاء.
���ش��ع��ي��د ح��ر���س خالل  اأن  واع���ت���رب 
الداخلية  وزارة  مقر  اإىل  زي��ارت��ه 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ���ش��د  امل���واط���ن���ني 
ال��ق�����ش��اة عموما  ل��ل��ق�����ش��اء و����ش���ّد 

و ل وجود  داه����م  مل��ج��اب��ه��ة خ��ط��ر 
الأخ��ط��ار معتربا  للق�شاء يف ه��ذه 
بالد�شتور  ال��ع��م��ل  ت��ع��ل��ي��ق  مت  ان���ه 
ب�شفة نهائية حيث ل نتحدث عن 
ا�شتثنائية وامنا عن و�شع  تدابر 

انتقايل وفق قوله.
اإىل عدم  ب���وزاخ���ر  ي��و���ش��ف  وا����ش���ار 

ال����دويل والإق��ل��ي��م��ي، وب��ع��ث��ت عدة 
ر�شائل للغرب. وبح�شب مراقبني، 
فاأبرزت 3 ر�شائل من بوتن للغرب 
الأمنية  وال�شمانات  امللفات  ح��ول 
بالأزمة  التوتر  وق��ع  على  ملو�شكو 
الأوىل،  وال��ر���ش��ال��ة  الأوك���ران���ي���ة. 
وا�شنطن،  ع���ل���ى  ه���ج���وم  ف���ك���ان���ت 
خمزوناتها  ب��اإزال��ة  طالبتها  حيث 
م��ن الأ���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة، ووقف 
الأمركية  ال�شلبية”  “التدخالت 
ال����ه����ادي  امل���ح���ي���ط���ني  يف م��ن��ط��ق��ة 
اأع��رب��ت ع��ن القلق  وال��ه��ن��دي. كما 
الأمركية  اخلطط  م��ن  الرو�شي 
ح����ي����ال ت����ط����وي����ر ن����ظ����ام ال����دف����اع 
العاملي ون�شر �شواريخ  ال�شاروخي 
متو�شطة وق�شرة املدى مبنطقة 

اآ�شيا واملحيط الهادي واأوروبا.
انتقاد  فكانت  الثانية  الر�شالة  اأما 
الع�شكري  “اأوكو�س”  ل��ت��ح��ال��ف 
وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني 
“يزيد  اأن���ه  اأك����دت  اإذ  واأ���ش��رال��ي��ا، 
من خطر �شباق الت�شلح يف املنطقة 
الأ�شلحة  انت�شار  خماطر  ويخلق 
مو�شكو  ال��ث��ال��ث��ة،  ويف  ال���ن���ووي���ة«. 
الناتو ونهجه  تعار�س متدد حلف 
احلرب  اإىل  ي��ع��ود  ال����ذي  امل���وؤدل���ج 
عن  “التخلي  اإىل  ودعته  ال��ب��اردة، 
وتقلي�س  الباردة”  احل��رب  عقلية 
النووية  تر�شانته  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
كافة  و�شحب  الأمنية  �شيا�شاته  يف 
خارج  املنت�شرة  ال��ن��ووي��ة  اأ�شلحته 

حدوده.
واع�����ت�����رب ال����ك����ات����ب ال����ربي����ط����اين 

الإع�����الن  اأن  اأول���ي���ف���ان���ت،  رولن 
امل�شرك، ي�شكل اإيذانا ببدء حقبة 

جيو�شيا�شية جديدة.
“التلغراف”  ب�شحيفة  وي�شيف 
بوتن  ف����الدمي����ر  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
من  اأ�شا�شي  ب�شكل  “امل�شتفيد  هو 
عمالق  دع��م  لأن  الإعالن”،  ه��ذا 
اق��ت�����ش��ادي و���ش��ي��ا���ش��ي م��ث��ل بكني 
ملو�شكو”.  ك���ب���رة  ف���وائ���د  ي��ج��ل��ب 
وهنا يقول اخلبر بال�شاأن الرو�شي 
نبيل ر�شوان، اإن بوتن ا�شتغل دورة 
ب�شكل  ال�شتوية  الأوملبية  الأل��ع��اب 
بنظره  اج���ت���م���ع  ع���ن���دم���ا  ج���ي���د، 
بني  ال��ع��الق��ات  اأن  واأك���د  ال�شيني، 

البلدين مثالية«.
وا�شاف يف ت�شريحات خا�شة ملوقع 
“بوتن  اأن  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
ال�شيني  الرئي�س  ح�شل على دعم 
باإعالن الأخر رف�س تو�شع حلف 
مل  جينبينغ  �شي  اأن  رغ��م  ال��ن��ات��و، 
وهذا  ب��ع��ي��ن��ه��ا  دول  اأ���ش��م��اء  ي��ذك��ر 

ت�شرف دبلوما�شي منه«.
الرئي�شان  “رف�س  ر�شوان:  واأدرف 
ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة وحماولت 
فر�س اأنظمة �شيا�شية بعينها على 
امللونة،  الثورات  ال��دول من خالل 
والأهم ما اأ�شفرت عنه الزيارة من 
تعاقد ال�شني على �شراء 20 مليار 
واإمدادها  ال��غ��از،  م��ن  مكعب  م��ر 

بالنفط الرو�شي«.

�سالح الغاز باأزمة اأوكرانيا
اخلالف  ف��ي��ه  يت�شاعد  وق���ت  ويف 

بعقود طويلة الأم���د«. واأ���ش��اف يف 
“�شكاي  ملوقع  خا�شة  ت�شريحات 
ن�شبة  هناك  “لكن  عربية”:  نيوز 
مع  رو�شيا  بها  تتالعب  اأن  ميكن 
ال�شوق  وه���ي  الأوروب����ي����ة،  ال�����ش��وق 
رو�شيا  فيها  تبيع  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة 
كما  ك��ب��رة،  لي�شت  لكنها  ال���غ���از، 
امل�شال  الأم����رك����ي  ل��ل��غ��از  مي��ك��ن 
وال�����غ�����از ال�����ق�����ادم م����ن اأذرب����ي����ج����ان 
على  الرو�شي  الغاز  اأزم��ة  تخفيف 
اأوروب������ا«. ل��ك��ن ذل���ك ي��دف��ع الدول 
التخل�س  يف  للتفكر  الأوروب���ي���ة 
يف  لرو�شيا  الطاقية  تبعيتها  م��ن 
ل  ف��الأم��ر  ل��ذا  القريب،  امل�شتقبل 
ال���رو����س بعد  ي�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة 
اإن�����ش��اء م�����ش��روع��ني ك��ب��ري��ن لنقل 
و”نورد  الركي”  “ال�شيل  ال��غ��از 
الطويل”،  ل��ل��م��دى   ”2 ���ش��رمي 

وفقا للديب.
واأردف: “كما اأن ا�شتخدام مو�شكو 
ل��ورق��ة ال��غ��از ق��د ي��ف��ق��ده��ا الدعم 
الفرن�شي الإيطايل الأملاين مل�شاريع 

الغاز الرو�شية لنقله لأوروبا«.

 3 اأزمات تنه�ض
امل�شرك  الإع���������الن  وق�����ع  وع���ل���ى 
لطاملا  مم��ت��دة،  اأزم�����ات   3 نه�شت 
مناكفات  ن�����ش��وب  ح���ال  يف  ظ��ه��رت 

بني مو�شكو ووا�شنطن وبكني.
البيان  ب��رف�����س  ت��اي��وان  ف�����ش��ارع��ت 
والحتجاج  ال��رو���ش��ي،  ال�����ش��ي��ن��ي- 
على مبداأ “ال�شني الواحدة”، وهو 
اأمر اأعلنه البيان باأن مو�شكو تدعم 

بني بوتن وامل�شتوردين الأوروبيني 
الرئي�س  اأع���ل���ن  اأوك���ران���ي���ا،  ب�����ش��اأن 
جديدين  اتفاقني  توقيع  الرو�شي 
ال�شني  م��ع  وال��غ��از  النفط  بقطاع 

بقيمة 117.5 مليار دولر.
وت��ع��م��ل رو���ش��ي��ا، ث��ال��ث اأك���رب مورد 
للغاز لبكني، على تعزيز العالقات 
مع ال�شني، اأكرب م�شتهلك للطاقة 
اعتماد  م���ن  ي��ق��ل��ل  م���ا  ال���ع���امل،  يف 
التقليديني  مو�شكو على عمالئها 
يف اأوروب��ا. وقال بوتن يف اجتماعه 
رجال  “اأعد  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ:  ���ش��ي  م���ع 
الطاقة لدينا حلوًل جديدة جيدة 
جداً ب�شاأن اإمدادات الهيدروكربون 
“لقد  م�����ش��ي��ف��ا:  ال�شني”،  اإىل 
�شناعة  يف  لالأمام  خطوة  تقدمنا 
الغاز  ����ش���رك���ة  وب��ح�����ش��ب  ال�����غ�����از«. 
“غازبروم”  ال��ع��م��الق��ة  ال��رو���ش��ي��ة 
بني  امل��وق��ع��ة  ال�شفقة  ق��ي��م��ة  ف����اإن 
دولر،  م��ل��ي��ار   80 تبلغ  ال��ب��ل��دي��ن 
بتوريد  اأخ���رى  �شفقة  ع��ن  ف�شال 
100 مليون طن من النفط عرب 
كازاخ�شتان على مدى 10 �شنوات. 
ومنذ 2005 وردت “رو�س نفط” 
اإىل ال�شني ما جمموعه  الرو�شية 

445 مليون طن من النفط.
وعن اإمكانية ا�شتخدام رو�شيا �شالح 
الأ�شتاذ  قال  اأوكرانيا،  باأزمة  الغاز 
لوبات�شيف�شكي  بجامعة  امل�شاعد 
احلكومية الرو�شية، عمرو الديب: 
الغاز  ا�شتخدام  لرو�شيا  “ل ميكن 
ك�����ش��الح ���ش��د الحت�����اد الأوروب������ي، 
لأن���ه���ا م��رت��ب��ط��ة م���ع ب��ع�����س دوله 

اخلام�س بالعا�شمة يف اجتاه مقّر 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ل��ل��ق�����ش��اء و�شط 
ت��ع��زي��زات ام��ن��ي��ة م��ك��ث��ف��ة، رافعني 
�شعارات منها “حّل املجل�س العلى 
للق�شاء” و”ال�شعب يريد تطهر 

الق�شاء”.
وكان عدد من اأن�شار هذا احلراك 
ق����د اأك��������دوا ان���ه���م ���ش��ي��دخ��ل��ون يف 
العلى  املجل�س  مقر  امام  اعت�شام 
ل���ل���ق�������ش���اء، الم������ر ال������ذي ح����ذرت 
جلمعية  ال�شرفية  الرئي�شة  منه 
الق�شاة رو�شة القرايف التي نبهت 

اىل خطورة ذلك.

وجود امني مكثف امام املجل�س �شعيد يعلن عن قراره

ردع الغرب وحماباة بكني.. »�سالح الغاز« ورقة بوتن

 ال�ستخبارات الأمريكية: رو�سيا تعد لغزو وا�سع لأوكرانيا 
••وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن م�شوؤولون اأمركيون اأن ال�شتخبارات الأمركية تعتقد اأن رو�شيا 
فعليا  لديها  بات  واأنه  لأوكرانيا  النطاق  وا�شع  لغزو  ا�شتعداداتها  تكثف 

70 باملئة من القوة الالزمة لتنفيذ عملية كهذه.
اأن  وميكن  اأوك��ران��ي��ا،  ح��دود  على  جندي  اآلف   110 مو�شكو  وح�شدت 
لهوؤلء  وفقا  اأ�شبوعني،  غ�شون  يف  هجوم  ل�شن  الكافية  القدرة  متتلك 
الكونغر�س  يف  املنتخبني  الأع�����ش��اء  ب��ذل��ك  اأب��لَ��غ��وا  ال��ذي��ن  امل�����ش��وؤول��ني 
الأمركي وال�شركاء الأوروبيني للوليات املتحدة خالل الأيام الأخرة.

الرئي�س  كان  اإذا  ما  حتدد  مل  الأمركية  ال�شتخبارات  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
الرو�شي فالدمير بوتني قد اتخذ قرار النتقال اإىل الهجوم اأم ل، واأنه 
اأمامه، من الغزو اجلزئي  اأن تكون كل اخليارات املمكنة موجودة  يريد 

جليب دونبا�س النف�شايل، اإىل الغزو الكامل. وحذر امل�شوؤولون اأع�شاء 
الكونغر�س واحللفاء الأوروبيني من اأنه باملعدل الذي يوا�شل فيه اجلي�س 
الرو�شي تعزيزاته حول اأوكرانيا، �شتكون لدى بوتني قوات كافية )150 

األف جندي يف منت�شف �شباط/فرباير( لتنفيذ غزو وا�شع.
اأن تكون لديه كل اخليارات املمكنة،  اأن الرئي�س بوتني يريد  واأو�شحوا 
من حملة حمدودة يف منطقة دونبا�س املوالية لأوكرانيا اإىل غزو وا�شع 
لهذا البلد. وتنفي رو�شيا اأي نية لديها لغزو اأوكرانيا وت�شدد على اأنها 

تريد �شمان اأمنها فح�شب.
تطويق  لقواتها  فيمكن  وا���ش��ع،  غ��زو  اإىل  اللجوء  مو�شكو  اخ��ت��ارت  واإذا 
زيلين�شكي  فولودمير  الرئي�س  واإط��اح��ة  كييف  الأوك��ران��ي��ة  العا�شمة 
النزاع  اأن  من  وح��ذروا  امل�شوؤولني.  لهوؤلء  وفقا  �شاعة،   48 غ�شون  يف 
�شتكون له كلفة ب�شرية كبرة اإذ قد ي�شبب مقتل ما بني 25 وخم�شني 

األ��ف م��دين، وما بني خم�شة اآلف و25 األ��ف جندي اأوك���راين، وما بني 
اأن يوؤدي اإىل تدفق  ثالثة اآلف وع�شرة اآلف جندي رو�شي. كما ميكن 

بني مليون وخم�شة ماليني لجئ، خ�شو�شا اإىل بولندا.
بعد  بولندا  اإىل  ال�شبت  الأمركيني  اأوىل من اجلنود  و�شلت جمموعة 
�شمال  حلف  دول  عن  للدفاع  تعزيزات  اإر�شال  بايدن  جو  الرئي�س  ق��رار 
و�شط حركة دبلوما�شية حثيثة ت�شتهدف  اأي عدوان”،  “�شد  الأطل�شي 

اإقناع مو�شكو ب�شحب قواتها املحت�شدة عند حدود اأوكرانيا.
بيالرو�س  مع  م�شركة  ع�شكرية”  “مناورات  عن  مو�شكو  اأعلنت  كما 
حيث ح�شدت كتائب عدة �شمال كييف ويف منطقة بري�شت غر البعيدة 
الأمركية،  ال�شتخبارات  خال�شات  وبح�شب  البولندية.  احل��دود  عن 
اأوك��ران��ي��ا. وقبل  ك��ب��رة ح��ول  ق��اع��دة ع�شكرية  رو���ش��ي��ا تكوين  ت��وا���ش��ل 
اأوكرانيا  �شمال  يف  الرب  جلي�س  تابعة  كتيبة  �شتون  متركزت  اأ�شبوعني، 

و�شرقها وجنوبها، ول �شيما يف �شبه جزيرة القرم التي �شمتها مو�شكو 
هناك  بينما  كتيبة،  ثمانون  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اجلمعة،  لكن   .2014 ع��ام 
14 اأخرى يف طريقها اإىل املنطقة من بقية اأحاء رو�شيا، خ�شو�شا من 
فالديفو�شتوك يف ال�شرق الأق�شى الرو�شي. وو�شل نحو 1500 جندي 
املنطقة  اإىل  اأ�شبوع  قبل  )�شبيتن�شناز(  اخلا�شة”  العمليات  “قوات  من 

احلدودية مع اأوكرانيا، بح�شب هوؤلء امل�شوؤولني.
اإىل وج��ود ق��وة بحرية رو�شية كبرة يف البحر الأ���ش��ود مزودة  واأ���ش��اروا 
اإنزال  لتنفيذ  ا�شتخدامها  ميكن  برمائية  م��رك��ب��ات  خم�س  خ�شو�شا 
اأخرى  مركبات  �شت  اأن  اإىل  ولفتوا  لأوك��ران��ي��ا.  اجلنوبي  ال�شاحل  على 
وتلتف  رو�شيا،  �شمال  بارنت�س،  تغادر بحر  �شوهدت وهي  النوع  من هذا 
يبدو  بريطانيا قبل عبورها م�شيق جبل ط��ارق، متجهة على ما  حول 

اإىل البحر الأ�شود.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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عربي ودويل

اللعبة خطرة, ولتفاديها, �سيتعني علينا اخلروج من 
املعرك�ة الوجودي�ة التي متثلها الأحادي�ة القطبي�ة

بدء احلرب يف البلقان, اأثارت ال�سكوك ب�سرعة, 
واأعطت اإ�سارة لتو�سيع الناتو والحتاد الأوروبي

يف حقب خمتلفة، ا�ستخدمت الواليات 
املتحدة ذرائـع متنّوعـة لتطويق روـ�سيا

الرتاجع عن الهاوية لن يكون �سهاًل

رو�سيا -ال�سني -الناتو: لهذا مو�سكو م�ستعدة للحرب...!
•• الفجر -�شاندرين تي�شونري 

ترجمة خرية ال�شيباين
   اإن احتمال املواجهة التي �ستكون اأوكرانيا فيها هي 
اأوروبا احل�ّسا�سة  الرهان، قد تفاجئ  الذريعة ولي�ض 
للحرب، ون�سيت كيف و�سلنا اإىل هنا. اإن الرتاجع عن 

قد  الدبلوما�سية  اأن  خا�سة  �سهاًل،  يكون  لن  الهاوية 
الرو�سية،  متحدثي  كبار  ومن  رو�سوفيل،  تدهورت.    
اجلورجية،  االأبــجــديــة  ــرتع  وخم بو�سكني،  مرتجم 
اآخر   ،1991 اإىل   1987 مــن  مــاتــلــوك،  جــاك  كــان 
يف  ــان  وك ال�سوفياتي.  االحتــاد  لــدى  اأمريكي  �سفري 
تفاو�ض   ،1962 عام  الكوبية  االأزمــة  خالل  مو�سكو 

اإدارتـــي  بــني  الــبــاردة  ــرب  احل اإنــهــاء  اتفاقيات  على 
كان  التي  املع�سالت  بني  ومن  وريغان.  غوربات�سوف 
اأملانيا  توحيد  اإعــادة  م�ساألة  تكن  مل  حّلها،  من  بد  ال 
ودخولها اإىل الناتو اأقلها.     بعد ا�ستكمال مهمته، قام 
جاك ماتلوك بتقدمي حما�سرة يف جامعة كولومبيا. 
دار اجلدل يف ذلك الوقت حول ما �سكل نهاية احلرب 

الروؤو�ض  على  ال�سباق  اإنهاء  ذلك  يعني  هل  الباردة: 
احلربية النووية، مع التحقق من كال اجلانبني، واإلزام 
رو�سيا بعدم التو�سع اإىل ما وراء احلدود املعاد تعريفها 
بهدف تو�سعي؟ اأم هل كان على رو�سيا اأن ت�سبح جزًءا 
حتى  ليربالية،  دميقراطية  اأي  الغرب،  من  �سغرًيا 

تعترب الواليات املتحدة نف�سها يف �سالم؟

وب�شكل  ري��غ��ان،  لإدارة  بالن�شبة   
تلتها،  ال���ت���ي  ل���������الإدارة  اأ����ش���ا����ش���ي 
وب����روح  ك���اف���ي���اً،  الأول  ال�����رد  ك����ان 
العالقات  مب��ع��ن��ى  “واقعية”، 
ال��دول��ي��ة، رك���زت امل��ف��او���ش��ات على 
الأمني.  وال��ه��ي��ك��ل  ال�����ش��الح  ن����زع 
لذلك اأكد ماتلوك ما نعرفه: كان 
معاهدة،  توقيع  وب��دون  مفهوما، 
رو�شيا  وج��ود  يهدد  ل��ن  الناتو  اأن 
ما بعد الحتاد ال�شوفياتي، والتي 

فقدت للتو ربع اأرا�شيها.
“نهاية  مل������وؤي������دي  ب���ال���ن�������ش���ب���ة     
الذين ما زالوا قليلني  التاريخ”*، 
اإدارة بو�س الب، فقد انت�شرت  يف 
الوليات املتحدة على نظام يعترب 
ليربالًيا.  ي��ك��ن  مل  لأن����ه  خ��ط��ًرا 
“تغير  م��ذه��ب  ف����اإن  وب���ال���ت���ايل، 
النظام” امل�شياين، ي�شرط ال�شالم 
لتحّول الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق 
اإىل ليربالية �شيا�شية واقت�شادية. 
ا اإىل ح�شد  وقد اأوكلت املهمة اأي�شً
جيفري  منهم  امل�شت�شارين،  م��ن 
�شاك�س واآخرين، الذين نزلوا اإىل 
مو�شكو “لتقدمي امل�شورة” لإدارة 
يلت�شني ب�شاأن كيفية امل�شي قدًما.

البلقان،  يف  احل������رب  ب�����دء  ان     
كلينتون،  اإدارة  اأدارت�����ه�����ا  ال���ت���ي 
اأث������ارت ال�����ش��ك��وك ب�����ش��رع��ة. فمن 
اأعطت  جديدة،  دول  اإن�شاء  خالل 
ه���ذه احل����رب، ال��ت��ي ك���ان ل ب��د اأن 
ركبتيها،  ع��ل��ى  ورو����ش���ي���ا  حت����دث 
اليومي،  بخبزهم  �شكانها  ين�شغل 
والحت���اد  ال��ن��ات��و  لتو�شيع  اإ����ش���ارة 
بقوة  دف���ع���ت���ه  ال������ذي  الأوروب�����������ي، 
اإىل  �شلوفينيا  ان�شمت  وا�شنطن. 
الحت����اد الأوروب������ي وح��ل��ف �شمال 
وتواريخ   .2004 ع��ام  الأطل�شي 
و2009   2013 ه���ي  ك���روات���ي���ا 
�شربيا  ت����زال  ول  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
واألبانيا  وك��و���ش��وف��و  وال��ب��و���ش��ن��ة 
مر�شحة  ال�����ش��م��ال��ي��ة  وم��ق��دون��ي��ا 
لالن�شمام اإىل الحتاد، يف املرحلة 
لالأخرتني.  بالن�شبة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
يتبع  اأن  منطقياً  مو�شكو  وتتوقع 
الن�شمام اإىل الحتاد الأوروبي اأو 
ي�شبقه الن�شمام اإىل الناتو. ومن 
وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ال��رو���ش��ي��ة، ُول����دت 

اتفاقية عام 1990 ميتة.

منعطف عام 2000
باملعنى  ث�������ورة   2000 ع������ام     
وب�شكل  ت��دور،  العجلة  الالتيني: 
رادي����ك����ايل. ك���ان لن��ت��خ��اب جورج 
الأبي�س  للبيت  رئي�شاً  بو�س  دبليو 
وخيمة  ع��واق��ب  دي�شمرب   12 يف 
ت�شر  اخل��ارج��ي��ة.  ال�شيا�شة  على 

الدبلوما�شي  مهمة  تتمثل  ل     
منطية  اإىل  ال���ع���امل  اخ����ت����زال  يف 
التعقيد  اإدارة  ول��ك��ن  تب�شيطية، 
ومنع احلرب. كما اأن الإذلل لي�س 
ال�شيا�شي.  للن�شج  املف�شلة  الأداة 
التفاهم  ك��ان فيه ه��ذا  ���ش��اد زم��ن 
م���ت���ب���ادًل ب���ني ال�������ش���رق وال���غ���رب. 
مليون   25 رو���ش��ي��ا  ف���ق���دت  ل��ق��د 
العاملية  احل��رب  يف  مواطنيها  من 
ال��ث��ان��ي��ة، وك��ان��ت ال�����ش��ني يف حالة 
عام  اإىل   1912 ع���ام  م��ن  ح���رب 
اإمرباطورية  الوىل،   .1949
عمرها األف عام، واألفيات متعددة 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ث��ان��ي��ة، ول ه����ذه ول 
ُت���خ���رج���ه���ا من  ان  ���ش��ت��ق��ب��ل  ت���ل���ك 
عاًما،   250 دولة عمرها  التاريخ 
الت�شحية.  ثمن  يعرف  وكالهما 
ولتفاديها،  خ���ط���رة...  اللعبة  ان 
�شيتعني علينا اخلروج من املعركة 
الأحادية  متثلها  التي  الوجودية 

القطبية.
كتاب  فوكوياما  فران�سي�ض  ن�سر   *
االأخري”  واالن�سان  التاريخ  “نهاية 

عام 1992.
** يتجّمع املحافظون اجلدد ب�سكل 
�ستانفورد  جــامــعــة  حـــول  خــا�ــض 
بكاليفورنيا ، حيث تدر�ض كوندوليزا 
ا خمت�سة يف العامل  راي�ض ، وهي اأي�سً
ال�سوفياتي، وم�ست�سارة لالأمن القومي 
الإدارة بو�ض االأوىل ووزيرة خارجية 
موؤ�س�سات  وت�سمل  الثانية.  لــالإدارة 
�ستانفورد.  يف  هوفر  معهد  اأخـــرى 
اجلدد”  “املحافظون  االقت�ساد،  يف 
الذين  الليربتاريني،  مــن  قريبون 
النم�ساوي  االقــتــ�ــســادي  يــقــودهــم 
اآين  والروائية  �سومبيرت  جوزيف 
موؤ�س�سات  يف  يعملون  والذين  رانــد، 
مونيكا.  �سانتا  يف  ميلكن  معهد  مثل 
البنيويون  الي�سار،  مــن  ــم  ــداوؤه اأع
املاويني  مــن  وغــريهــم  والبنائيون 
يلتقون   ،1968 عام  بعد  ما  اجلدد 
كان  لو  حتى  بريكلي،  جامعة  حول 
اأحد اأ�ساتذتهم هو نعوم ت�سوم�سكي. 
ي�سرتك هذان املجاالن يف عدم الثقة 

يف دور الدولة ومفهوم ال�سيادة.
- تخرجت من كلية ال�سوؤون الدولية 
يف  كولومبيا،  جامعة  يف  والــعــامــة 
يف  العمل  مــن  ــا  عــاًم  25 م�سريتها 
والدبلوما�سية  املــالــيــة  ــوؤون  ــس ــ� ال
واال�ست�سارات  االأطـــراف  املتعددة 
بني  من  الدولية.  العالقات  وتعليم 
واالأعمال:  املتحدة  “االأمم  كتبها، 
م�ست�سارة  وعملت  تعافت”.  �سراكة 
و�سركات  املتحدة  االأمم  لــوكــاالت 
البلدان  يف  امل�ستدام  تو�سعها  ب�ساأن 

ال�ساعدة والنامية.

املحافظون اجلدد ر�شوا امللح على اجلرح

رو�شيا قد تخو�س احلرب

الخوة العداء يف م�شار واحد

تو�شيع الطل�شي بوابة الزمة

تخ�شى مو�شكو تطرف القومية الوكرانية

حتولني:  اإىل  الب���ن  ب��و���س  اإدارة 
ال�شرقي  ال�شاحل  نخبة  ا�شتبدال 
الأ�شغر،  الغربي  ال�شاحل  بنخبة 
وال������واق������ع������ي������ني ال����ت����ق����ل����ي����دي����ني 
ب��امل��ح��اف��ظ��ني اجل��������دد**. ه����وؤلء 
م�شممون  غ����زاة  ه���م  الأخ�������رون 
ال�شليبية  احل���م���ل���ة  ����ش���ن  ع���ل���ى 
الفيل�شوف  حذر  التي  الليربالية، 
الأملاين كانط من اأنها �شتوؤدي اإىل 
واأفغان�شتان  ال��ع��راق  عامة.  ح��رب 
�شيكونان جزًء من الب�شاعة، وقد 
الحتاللت  ه���ذه  م��ن  ك��ل  فتحت 
�شندوق باندورا للكوارث املتوقعة 

على نطاق وا�شع.
   انتخب ف��الدمي��ر ب��وت��ني، وهو 
الأملانية،  يتحدث  خم��اب��رات  رج��ل 
 ،2000 لرو�شيا يف مار�س  رئي�ًشا 
الرابعة  رئ��ا���ش��ت��ه  ف���رة  وي��ق�����ش��ي 
اإىل  و���ش��ول��ه   .2018 ع���ام  م��ن��ذ 
ال�����ش��ل��ط��ة، ي���رم���ز خ�����ش��و���ش��ا اإىل 
م�شر  على  ال��غ��رب  قب�شة  نهاية 
رو�شيا. مل ت�شبح ال�شني بعد جزًء 
م���ن ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، ول���ك���ن من 
املده�س اأن بنًكا ا�شتثمارًيا اأمريكًيا 

هو الذي اعطى �شربة البداية.
 2001 ع�������ام  ال�������واق�������ع،  يف      
ق�����ام الق���ت�������ش���ادي ج���ي���م اأون����ي����ل، 
�شاك�س،  جولدمان  يف  القت�شادي 
الربيك�س  جم���م���وع���ة  ب��ت�����ش��م��ي��ة 
وال�شني،  ورو����ش���ي���ا،  )ال����ربازي����ل، 
اإفريقيا( واأو�شى  والهند، وجنوب 
ال�شاعدة  ال����دول  ع��ل��ى  ب��امل��راه��ن��ة 

الرئي�شية اجلديدة.
داخل  �شلطته  تطوير  يف  ف�شل     
ال���ع���امل  ر�����ش����م  امل����ت����ح����دة،  الأمم 
اأنه  كما  اخل��ا���س،  م�شاره  اجلديد 
“احلرب �شد  ب��الًء ح�شًنا يف  اأبلى 
املهيمنة  الفكرة  وه��ي  الإرهاب”، 
على اإدارات بو�س، من خالل اإن�شاء 
م��ن��ظ��م��ة ���ش��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون من 
اآ�شيا الو�شطى عام  اأج��ل الأم��ن يف 
واإيران  الهند  وان�شمت   .2001
)رو�شيا  املوؤ�ش�شني  الأع�����ش��اء  اإىل 

تلعب  املتحدة،  ال��ولي��ات  قبل  من 
م��وق��ف ال���رق���ب ال�����ش��ل��م��ي الذي 
متزايد.  ب�شكل  ال��زم��ن  عليه  عفا 
اكت�شفت   ،2017 ع����ام  ح�����وايل 
اأنحاء  جميع  يف  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
الأورا���ش��ي��ة هي  الكتلة  اأن  ال��ع��امل، 
يكن  مل  الواقع،  يف  العامل؛  مركز 

هناك ابدا مركز اآخر.

اأحادية القطبية
   كان من املقرر اأن تواجه الكتلة 
الإقليمية الأكرب يف العامل الكتلة 
لها  لي�س  كندا،  )الثانية،  الثالثة 
اأه�����داف اإم��ربي��ال��ي��ة(، خ��ا���ش��ة اأن 
كانت  الهيدروكربونية  ثروتهما 
توؤجج نران التناف�س بينهما منذ 
التا�شع  القرن  من  الأخ��ر  الربع 

ع�شر.
    ويف حقب خمتلفة، ا�شتخدمت 
متنّوعة  ذرائ���ع  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�شيوعية،  رو����ش���ي���ا.  ل��ت��ط��وي��ق 
جمنون  حت����ال����ف  ال������وح������دوي������ة، 
واليوم  النازية،  مع  عامني  طيلة 
ن�����ش��خ��ة من  ت�����ش��ب��ح  اأن  رف�����ش��ه��ا 
الليربالية”  “الدميقراطية 
الزمنة:  اآخ��ر  كدين  اأقيمت  التي 
ك����ل ����ش���يء م������ّر. ل��ي�����س م���ه���ّم���ا اأن 
ال������ث������ورة ال���ف���رن�������ش���ي���ة اخ���رع���ت 
الإبادة  ال�شيا�شي  الإرهاب  اأ�شاليب 
اجلماعية: نفاق اللحظة احلالية، 
الذاكرة  ف��ق��دان  م��ن  تر�شع  ال��ت��ي 
الجتماعية،  ال�شبكات  عن  الناجت 
ل����ن ي�������ش���ره اإن�����ك�����ار اخ�������ر. لقد 
“تغير  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 
هي  بو�س  دبليو  جل��ورج  النظام” 
اأيديولوجية الدميقراطيني. ومع 
ذلك، فاإن الدعاية هي دائما دعاية 
ا�شتغل  وه��ك��ذا،  امل��ق��اب��ل.  املع�شكر 
الرئي�س الفرن�شي زيارة فالدمير 
بوتني اإىل فر�شاي يف مايو 2017 
للتنديد بو�شائل الإعالم “املوالية 
ورو�شيا  ���ش��ب��وت��ن��ي��ك  لرو�شيا”، 

اليوم، وهو اإىل جانب نظره.

الغربية،  بالطموحات  وت�شطدم 
الوليات  ط��م��وح��ات  ذل���ك  مب��ا يف 
امل���ت���ح���دة م���ن���ذ دخ���ول���ه���ا احل����رب 
العاملية الأوىل. وعلى هذا النحو، 
قدم انت�شار البال�شفة يف نوفمرب 
للحزام  م��ث��ال��ي��ة  ذري���ع���ة   1917
اإن  القول  ال�شحي. وباملثل، ميكن 
احلرب الباردة بداأت يف اإيران عام 

.1943
   رو�شية منذ نهاية القرن الثامن 
ع�����ش��ر، ت��وف��ر ���ش��ب��ه ج��زي��رة القرم 
منفًذا اإىل البحر الأبي�س املتو�شط 
ق��اب��ل للتفاو�س  اأم���ر غ��ر  ، وه���و 
فاإن  وب��ال��ت��ايل،  ملو�شكو.  بالن�شبة 
�شبًبا  يعّد  الناتو  تطويق  احتمال 
ل��ل��ح��رب، وع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، فاإن 
حالًيا  املطروح  الأمريكي  العر�س 
على الطاولة ل ي�شع عالمة على 

املربعات.
ال�شراع  ك��ان  لرو�شيا،  بالن�شبة    
ينبغي  ل  ف����ر�����ش����ة  ال�����������ش�����وري، 

وال�شني وكازاخ�شتان واأوزبك�شتان 
يف  وطاجيك�شتان(  وقرغيز�شتان 

2016 و2021 على التوايل.

ال�سراع ال�سوري
   حت��ي��ل امل�����ش��األ��ة الأوك��ران��ي��ة اإىل 
الو�شول  م�شاألة  اأي  رو�شيا،  اأ�ش�س 
ن�شاأت  ال����داف����ئ����ة.  ال���ب���ح���ار  اإىل 
ال�شلبة  ال���ن���واة  ال��ق��دمي��ة،  رو�����س 
انت�شرت من  التي  لالإمرباطورية 
نزلت  عندما  ال�شرق،  اإىل  ال��غ��رب 
ال�شعوب ال�شكندنافية اإىل البحر 
جتارية  منافذ  ع��ن  بحًثا  الأ���ش��ود 

جللودهم و�شلع اأخرى.
هذا  ك����ان  ع�����ام،   1200 م��ن��ذ     
احلم�س  م�����ن  ج��������زًء  ال����ت����ح����دي 
غرابة  ل  لذلك  الرو�شي.  النووي 
وتركيا  وال��ق��وق��از  اأوك��ران��ي��ا  اأن  يف 
واإي�����ران واأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ت��ع��ود مثل 
اخلارجية،  ال�شيا�شة  يف  الأحل���ان 
ال�شوفياتية،  وك��ذل��ك  القي�شرية 

م����ن ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل 
يف ال����ع����امل.     ال��ع��ق��وب��ات، تخدم 
امل�����ش��ال��ح ال��رو���ش��ي��ة ب�����ش��ك��ل موؤمل 
التنويع  على  اإجبارها  خ��الل  من 
اأخرته مو�شكو  التكنولوجي الذي 
اأنابيب  خط  دخ��ل  طويلة.  لفرة 
“�شيبريا  ل�شيبريا  العابر  الغاز 
فيه  ال��ع��م��ل  ب����داأ  ال����ذي  فور�س”، 
نهاية  اخلدمة  حيز   ،2014 عام 
الوقت،  ن��ف�����س  ويف   .2019 ع���ام 
الع�شكرية  الأ���ش��واق  رو�شيا  دخلت 
جل����ن����وب �����ش����رق اآ�����ش����ي����ا، وحت�����اول 
املنطقة  اإىل  م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ج���ذب 
فالديفو�شتوك.  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
هذا الندفاع نحو املحيط الهادئ 
بالكامل  ���ش��ك��ان��ه��ا  ي��وج��د  ل���دول���ة 
لتطويق  ال��ن��ظ��ر  ه��و  ال���غ���رب،  يف 

احللف الأطل�شي لرو�شيا.
   جمهزة ع�شكريا من قبل رو�شيا 
يف ال�����ش��اب��ق، ال��ه��ن��د، امل���ه���ددة من 
تاأمينها  يتم  ان  دون  ال�شني  قبل 

فرن�شا  دفعت  ولالأ�شف،  تفويتها. 
الإلغاء  ع���رب  ال���ع���ودة،  ه���ذه  ث��م��ن 
وا�شنطن  م���ن  ب�����ش��غ��ط  ال��ق�����ش��ري 
ب�����اأ������س:  م����ي���������ش����رال. ل  ل���ع���ق���د 
ب��ح��ام��ل��ة ط���ائ���رات واح�����دة ورغم 
للم�شاومة  رو�شيا  احلوادث، عادت 

الإقليمية. 

عابرة ل�سيبرييا جديدة
   يف غ�شون ذلك، يطور �شقيقان 
عدوان تعاوًنا �شاماًل دون التوقيع 
ر�شمي.  ع�����ش��ك��ري  حت���ال���ف  ع���ل���ى 
يف  وت��ع��اون��ا  للتنمية،  ب��ن��ًك��ا  اأ���ش�����ش��ا 
البحري  ت��رم��ي��م ط��ري��ق احل��ري��ر 
تريليون   1.2 وم�����ن  وال��������ربي. 
الناجت  ارتفع   ،2000 ع��ام  دولر 
ما  اإىل  لل�شني  الإج��م��ايل  املحلي 
يقرب من 18 تريليون دولر عام 
2021. وحتتل رو�شيا، مدعومة 
اأدنى  الأ�شا�شية،  ال�شلع  ب�شادرات 
م��رت��ب��ة م��ن ب��ني ال��ع�����ش��رة الأوائ����ل 

االندفاع نحو املحيط الهادي لدولة يوجد �سكانها بالكامل يف الغرب، هو النظري لتطويق احللف االأطل�سي لرو�سيا

اللعبة خطرة، ولتفاديها، �سيتعني علينا اخلروج من املعركة الوجودية التي متثلها االأحادية القطبية

و�سول بوتني اإىل ال�سلطة يرمز خ�سو�سا 
اإىل نهاية قب�سة الغرب على م�سري رو�سيا

حتيل امل�ساألة الأوكرانية اإىل اأ�س�س رو�سيا,
اأي م�س��األة الو�س��ول اإىل البح��ار الدافئ�ة
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العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
 تنازل/ بيع

اإعــالن تنــــازل 
الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني  انه �شيقوم  العلم  يرجى 

الأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه.
من الطرف الأول : نبيل عبداملنعم حممد املقدم اجلن�شية : م�شر 

اإىل الطرف الثاين : حممد احمد ح�شن احمد اجلن�شية : ال�شودان 
بال�شم التجاري )الروؤية خلدمات املعلومات التجارية( رخ�شة �شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بعجمان برقم ملف )106971( وامل�شجلة بغرفة جتارة 

و�شناعة عجمان 
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
MOJAU_2022- 0047931 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : حممد راحت اهلل ديتا - اجلن�شية : باك�شتان 

اإىل الطرف الثاين : حممد �شيف الدين حاجي نور المني - اجلن�شية : بنغالدي�س 
بال�شم التجاري )كافتريا الطبق ال�شهي(  ن�شاط الرخ�شة )بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا(( 

واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة فرع خورفكان - ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 
781020 ال�شادرة بتاريخ 2020/11/16  

 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة فرع  خورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009275 يف  الدعوى رقم

 : الهاتف  اأبوهيل   - دبي   : العنوان   : الإقامة  حمل  جمهول   - موت�شوجنو  ليدوين   : عليه  املدعي  اإىل 
  0528171081  -  0524088074

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/2/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
املطالبة  لذلك ، 1( التم�س من عدالتكم حتديد اأقرب جل�شة للنظر يف الق�شية يف اأ�شرع وقت ممكن 

درهم   )7500( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )2
وامل�شروفات  الر�شوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )3
الدعاء  ولئحة  باجلل�شة  عليه  املدعي  اعالن   )4

املدنية.  الإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   )5
حرر بتاريخ  2022/1/27 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ليو�ض خلدمات املنا�سبات الرتفيهية - �ض ذ م م  
 A603 مكتب رقم A العنوان : دبي - الرب�شاء الرابعة جنوب برمي بزن�س �شنر
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 794218 رقم القيد 
الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1313545  : التجاري  بال�شجل 
املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي 
2021/9/1 واملوثق لدى كاتب  اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2021/9/1 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي بتاريخ 
: مكتب  العنوان  الغد للح�سابات - �ض ذ م م  �سروق  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
رقم 102 ملك ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي - النهدة الوىل - ديرة - 
الهاتف :   الفاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �سروق الغد للح�سابات - �ض ذ م م
102 ملك ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي  العنوان : مكتب رقم 
- النهدة الوىل - ديرة - الهاتف :   الفاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية الإقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
ليو�ض خلدمات املنا�سبات الرتفيهية - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/9/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2021/9/1 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021
العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ح�شن �شيد عبداللطيف  

اأداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005328/ 
اإىل املحكوم عليه :  حممد ح�شن �شيد عبداللطيف 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شباح عبداملنعم ابو ال�شعود م�شباح  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 33097 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق -ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ م م  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000177/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة الفجرة الوطنية للمقاولت - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اجمد مق�شود قا�شي ، اجلن�شية - هندي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 212090   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2021 / 0004223 جتاري )جزئي(
اىل املدعي عليه : األفا ملواد البناء - �س م ح 

نعلمكم بان املدعي �شركة �شعيد الزعابي للتجارة العامة - ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  - حكمت املحكمة :
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 80.1832.50 )ثمامنائة وواحد الف 
 %5 وثمامنائة واثنان وثالثون درهم وخم�شون فل�س( وبان توؤدي لها فائدة قدرها 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد ب�شرط اأن ل جتاوز اأ�شل الدين 

املق�شى به والزمتها بامل�شروفات والر�شوم وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ 2022/2/3 - حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/1072 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / م�شنع مهنور للتغليف ذ م م  اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / كون�شبت فليك�شيبل للتغليف اجلن�شية 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق��د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  اأداء  اأمر   )166/2021( الق�شية  يف   2021/6/16
97773.10 درهما �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم 
بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك.
املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والجنليزية 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
�شركة /لب ليف �شاينتيفيك �س م ح - منطقة حرة )رخ�شة رقم 4581(  والكائنة ب���� مدينة 
 ، ، دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  ، دب��ي   371433 دب��ي املنطقة احل��رة ملطار دب��ي �س ب 
امل��ذك��ورة يف اعالن  ال�شركة   ، ترغب ه��ذه  دب��ي  املنطقة احل��رة ملطار  ل��دى �شلطة  واملرخ�شة 
بتاريخ   عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  بوا�شطة  ات��خ��اذه  مت  وال���ذى  للكافة  ق��راره��ا 

ال�شركة. وحل  اغالق  ب�شاأن   2018/1/5
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب :  ال�شادة / لب ليف �شاينتيفيك �س م ح 
�س ب : 371433 دبي ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 507676578 971+  
ALRAWADLAWYER@HOTMAIL.COM :  الربيد اللكروين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70392 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعــــــــــــــالن
العمومية  اجلمعية  قرار   2021/02/09 بتاريخ  �شدر 

الوطنية املحدودة �س ذ م م  البالط والطابوق  ل�شركة 

اإبراهيم الذيب  بقبول ا�شتقالة املدير امل�شوؤول - غامن 

وبحل ال�شركة وقد تاأيد ذلك باحلكم رقم 2021/207 

ا�شتئناف راأ�س اخليمة. 

�شركة البالط والطابوق الوطنية املحدودة

اإعـــــــــــــــــــــالن 
العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جمال عبدالعزيز نا�شر العوي�س  

اداء  امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000371/ 
اإىل املحكوم عليه : جمال عبدالعزيز نا�شر العوي�س  - العنوان : اإمارة ال�شارقة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ميثاء حممد ال�شريف يو�شف الها�شمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 1803350.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة  املحكمة  امام  باحل�شور 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70510

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
 اعالن بالن�شر باللغة العربية 

للم�شتاأنف �شدها للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�شتئناف رقم 2022/21 

/عثمان  وميثله   - ال�شيارات  لتجارة  البا�شا  معر�س   : امل�شتاأنف  طلب  علي  بناء 
عبداملجيد ال�شهاوي - م�شري اجلن�شية ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك موؤ�ش�شة 

البا�شا لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة 
للم�شتاأنف �شدها : �شما عبداهلل احمد املهري - اجلن�شية : الإمارات 

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�س املوافق 2022/2/10 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى
ح�شن خالد ال�شلمان        

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70533 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 348 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

املنفذ �شده / ال�شيخ عبداهلل بن جا�شم بن حممد العبدرحمن اآل ثاين 
ل�شالح املنفذ له / �شركة الوثبة ملقاولت البناء - ذ م م 

www. للمزادات  الإمارات  �شينعقد مزاد علني على موقع  باأنه  الإحتادية للجميع  الإبتدائية  ال�شارقة  تعلن حمكمة 
لبيع  وذلك   2022/2/24 املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae

العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم 20 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التقييم : 22،115،000 درهم )اثنان وع�شرون 
مليون ومائة وخم�شة ع�شر الف درهم( وهو عبارة عن )مبنى قيد الن�شاء - طابق ار�شي + 5 طوابق مواقف �شيارات + 

طابق نادي �شحي + عدد 14 طابق متكرر + بنت هاو�س( 
يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرا�س التقدم  لالإمارات للمزادات 

باعرا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8442/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

بالرقم  بالإ�شتئناف  وامل��وؤي��د   ، كلي  157/2018جتاري  رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جت���اري  طعن   2020/426 ب��رق��م  واملميز  جت���اري  ا�شتئناف   2587/2018

)1926895.52 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : بنك الإحتاد الوطني - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �شارع ام هرير - مبنى 

زمرده - �شقة اخلام�س - خمترب دبي املركزي  
املطلوب اإعالنه : 1 - علبة الزهور العاملية موؤ�ش�شة فردية - �شفته : منفذ �شده   

�شده منفذ   : �شفته   - بيات  بن  بيات  حممد  امل   -  2
م��و���ش��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
1926895.52 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 363/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  اداء،  ام��ر   6986/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)1،445،978 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : ايه جي كار�س �شرفي�شي�س - �س ذ م م  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �شارع ام هرير - مبنى املخاوي - �شقة 215  

املطلوب اإعالنهما : 1 - عالء الدين حممد �شعيد حممد ال�شرفاء - �شفته : منفذ �شده   

�شده منفذ   : �شفته   - م(  م  )ذ  التاأمني  خلدمات  ال�شرفاء  �شركة   -2
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 1445978 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
يف الق�شية رقم 9263/ 2021 جتاري جزئي ال�شارقة

املرفوعة من/دار التمويل 
�شد / حازم حممد م�شطفي �شرحان 

تعلن  وعليه  اعاله،  الدعوى  يف  الها�شمي  اخلبر/ح�شني  ندب  مت  وقد  انه  وحيث 
يوم  عقده  املزمع  اخلربة  اجتماع  حل�شور  �شرحان  م�شطفي  حممد  ال�شيد/حازم 
�شارع  بردبي  مبكتبنا  وذلك  ع�شرا،   4:00 متام  يف   2022 فرباير   7 الثنني 
براند  البناية متجر  بنف�س  لوتاه  بناية  امل�شرية  القن�شلية  الوليد بجانب  خالد بن 
�شيتم  الحرازية  لالجراءات  ونظرا   -  308 رقم  مكتب  الثالث  الطابق  فورلي�س 
املحدد  املوعد  الرجاء احل�شور يف   Zoom عقد الجتماع عن بعد عن طريق نظام
فاإن اخلربة �شوف  وتقدمي مالديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور 

تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات.
اخلبري امل�شريف احل�شابي / ح�شني �شامل الها�شمي

دعوة اجتماع اخلربة

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 70533
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 519/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2536/2021 امر اداء، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )736629.10 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : العربية لالأمن وال�شالمة - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - هور العنز 
- ديرة - دبي - �شارع �شالح الدين - مبنى مركز جمعه املاجد مكاين رقم 3625792033 

املطلوب اإعالنه : 1 - بي اأي �شي للمقاولت �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره 736629.10 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/4196 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  رويال لك لتجارة ا ملواد الغذائية ذ م م  2-يوجي�س ا�شوك فاريافا 
املواد  لتجارة  لك  روي��ال  من  ال�شادر  ال�شيك  حم��رر  ب�شفته  فاريافا  ديف�شاند  ا�شوك 
الغذائية ذ م م - جمهويل حمل القامة - مبا ان الطالب التنفيذ/ طارق زياد ا�شحق 
�شيام - قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )404500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة لر�شوم املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

 اإعالن حكم بالن�شر 
 رقم الدعوى 2021/977 جتاري جزئي 

بناء على طلب / مدعى / جمموعة النعيمي ذ م م اجلن�شية 
اىل املدعي عليه / ب�شار عبداهلل حممد عبداهلل اجلن�شية / ال�شودان 

يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2021/12/30 ا�شدرت بحقك احلكم التايل: 
بعد الإطالع على الأوراق وامل�شتندات املرفقة وعمال بن�شو�س املواد 62.63.64 من الالئحة التنظيمية لقانون 

الإجراءات املدنية ملا كان الثابت خلف الوراق من �شروط ا�شت�شدار امر الداء 
لذلك نرف�س اإ�شدار المر وتر�شل الوراق اىل مكتب اإدارة الدعوى لتحديد جل�شة امام حمكمة املو�شوع املخت�شة 

للف�شل يف مو�شوع النزاع 11.11.2021
حكمت املحكمة يف مادة جتارية :- بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 85.814 درهم 
املبلغ املق�شى به من تاريخ  %9 �شنويا  على  )خم�شة وثمانون الف وثمامنائة واربعة ع�شر دره��م( وفائدة قدرها 
رفع الدعوى احلا�شل يف 2021/11/15 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها امل�شاريف ومائة درهم مقابل 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب 
اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات  ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار  التايل لالإعالن به 

القانونية لتنفيذه.
 اإداري �شعادة متعاملني   

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70408

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2022/1766(

املنذر : م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي �س م ع. 
املنذر اإليه : خالد خليفه �شامل را�شد.ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ 
ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�شداد  الإخ���الل  نتيجة  دره���م   )81،914.28( وق���درة 
واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة 
/  5841( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 

ا�شتي�شن(   - ب��ات��رول  )ني�شان  ن��وع  م��ن  اأب��وظ��ب��ي(  ال�شابعة/  خ�شو�شي/الفئه 
موديل )2017( - لون )ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:924/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الثانية رقم 256

الثبوت  بعد  احلكم  بها  عليه  املدعي  واع��الن  اق��رب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  عدالة  نلتم�س من   : الدعوى  مو�شوع 
بالزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.188.292/02( درهم مليون ومائة وثمانية ثمانون الفا ومائتان واثنان 
وت�شعون درهما وفل�شان ، والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

ب��ج��وار غرفة جت��ارة و�شناعة دب��ي - هاتف رق������م:043874225 - موبايل  ���ش��ارع بني يا�س -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - دي��رة - 
رقم:0557016552  - رقم مكاين:3113783794 -  وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى اأهلي

املطلوب اإعالنه :  1- بهافي�س رامرباتاب تاكور )وفقا للهوية الماراتية( هندي اجلن�شية بهافي�س رامرباتاب تاكور تاكور 
رامرباتاب بان�شرا اج�شينج  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك 
المارات دبي الوطني �س.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.188.292.02( درهم مليون ومائة 
وثمانية وثمانون الف ومائتان واثنان وت�شعون درهما ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف 2021/11/18 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  698/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/646 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )784575.18( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع عود ميثاء -  مدينة دبي الطبية  - مبنى رقم 16 - الطابق 
الثالث

املطلوب اإعالنه : 1- فوؤاد عبا�س متيز  - �شفته: منفذ �شده
املنفذ به  املبلغ  بتاريخ:2022/2/4 اخطاركم ب�شداد  الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�شوع 
وقدره )784575.18( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )وحدة رقم 1008A - رقم 
الطابق 10 - املنطقة الرب�شاء - جنوب اخلام�شة - رقم الر�س 1307 - ا�شم املبنى امبريال ريزيدن�س 1 

، والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 70197

اعالن حكم بالن�شر        
96/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
علي  خ��ال��د  اراك��اب��ارام��ب��ي��ل  �شبر   -2 ل��ل��ت��ج��ارة.���س.ذ.م.م  اك�شبورترز  ج��الم��ور   -1 عليهما/  حم��ك��وم  اإىل 

اركابارامبيل -  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :موارد للتمويل 

وميثله : علي �شلطان �شامل الكندي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ موارد 
للتمويل بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا بالت�شامن والتكافل اىل املدعية مبلغ مقداره )111.821.40( درهم 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتهما   - فل�شا  واربعون  درهما  وع�شرون  وواحد  وثمامنائة  الفا  ع�شر  واحد  مائة 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي
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عربي ودويل

 ت�سكيل جلنة يف بوركينا فا�سو للمرحلة النتقالية  رئي�س وزراء اأ�سرتاليا: قرار اإعادة فتح احلدود قريب
•• �شيدين-رويرتز

اأم�س  �شكوت موري�شون  الأ�شرايل  ال��وزراء  رئي�س  قال 
الأح���د اإن ق��رار اإع���ادة فتح ح��دود ال��ب��الد اأم���ام ال�شياح 
الدوليني قد ل يكون بعيدا م�شيًفا اأن الربملان �شيناق�س 
الأمر هذا الأ�شبوع. واأغلقت اأ�شراليا حدودها يف مار�س 
ب�شكل  ب��اإع��ادة فتح ح��دوده��ا  وق��ام��ت   2020 ع��ام  اآذار 
متقطع يف الأ�شهر الأخرة مما �شمح بدخول مواطنيها 
واملقيمني واملهاجرين املهرة والطالب الدوليني وبع�س 
قال  الثاين  كانون  يناير  ويف  فقط.  املو�شميني  العمال 
م��وري�����ش��ون اإن���ه ي��اأم��ل يف اإع����ادة ف��ت��ح احل����دود الدولية 

تراجعت يف  �شعبيته  ولكن  القيامة.  عيد  قبل  بالكامل 
ب�شاأن  �شكوكا  ما  حد  اإىل  يعك�س  مما  الأخ���رة  الأ�شهر 
طريقة ت�شديه لتف�شي �شاللة اأوميكرون املتحورة من 
فرو�س كورونا كما اأنه يواجه �شغوطا من النتخابات 

عامة يجب الدعوة اإليها بحلول �شهر مايو اأيار.
اأوميكرون  �شاللة  انت�شار  ا�شتمرار  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
���ش��دي��دة ال���ع���دوى ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر ف��ق��د ا���ش��ت��ق��رت حالت 
نيوز  �شحف  نقلت  حيث  والوفيات  امل�شت�شفيات  دخ��ول 
ت�شمها قولها  الأ�شبوع عن م�شادر مل  ك��ورب يف مطلع 
اإن اأ�شراليا قد تعيد فتح حدودها يف غ�شون اأ�شبوعني 

اأو ثالثة اأ�شابيع.

•• واغادوغو-اأ ف ب

و�شع  مكلفة  جلنة  فا�شو  بوركينا  يف  الع�شكرية  ال�شلطات  �شكلت 
النقالب  بعد  النتقالية  للمرحلة  زمني  وج���دول  ميثاق  م�شودة 

الع�شكري يف 24 كانون الثاين-يناير، على ما اأفاد بيان رئا�شي.
اللفتنانت  الع�شكري  املجل�س  رئ��ي�����س  م��ن  امل��وق��ع  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
“مت  ال�شبت  اأعلن  وال��ذي  داميبا  �شانداوغو  ب��ول-ه��ري  كولونيل 
اإن�شاء جلنة فنية لو�شع م�شاريع ن�شو�س واجلدول الزمني لعملية 
النتقال«. واأو�شح املر�شوم اأن اللجنة املوؤلفة من 15 ع�شوا بينهم 
قانونيون وعلماء اجتماع وخرباء اقت�شاد و�شباط، �شتقوم ب�شورة 
ب��اق��راح للمدة  ب�”و�شع م�����ش��ودة م��ي��ث��اق واأج���ن���دة م��رف��ق��ة  خ��ا���ش��ة 

خالل  وذل���ك  التنفيذ”،  و�شكليات  الن��ت��ق��ال��ي��ة  للعملّية  ال��زم��ن��ي��ة 
“مهلة اأ�شبوعني«. وتابع اأن اللجنة “م�شتقلة ومبناأى عن ال�شغوط 
واملناورات املخالفة للم�شلحة العامة” واأن اأع�شاءها يعملون “على 
اأ�شا�س التطوع” وينفذون مهمته يف “روحية وطنية واإخال�س تام 
“م�شاورة  املر�شوم  بح�شب  اللجنة  على  �شيتحتم  اأن��ه  غر  لالأمة«. 
يف  التجارب  واإىل  الوطني  التاريخ  اإىل  و”العودة  احلية”  ال��ق��وى 

بلدان اأخرى مع اإعطاء الأولوية لالبتكار واملخيلة الإبداعية«.
و�شهدت بوركينا فا�شو انقالبا ع�شكريا يف 24 كانون الثاين/يناير 
غداة حركة مترد طالت عددا من الثكنات فيها، اإذ اأطاحت احلركة 
مارك  روك  الرئي�س  داميبا  برئا�شة  وال�شتعادة  للحماية  الوطنية 

كري�شتيان كابوري وو�شعته يف الإقامة اجلربية.

حتذير اأمريكي اأوروبي
الرو�شية  ال����ق����وات  و����ش���ول  وف�����ور 
اأرا�شى بيالرو�شيا، حذرت وا�شنطن 
وخيمة  ع�����واق�����ب  م�����ن  م���ي���ن�������ش���ك 
خطط  اأي  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  ح������ال 
وقالت  اأوك����ران����ي����ا.  ل���غ���زو  رو����ش���ي���ة 
لها،  بيان  يف  الأمركية  اخلارجية 
عواقب  ���ش��ت��واج��ه  “بيالرو�شيا  اإن 
�شتواجهها  ال���ت���ي  ل��ت��ل��ك  مم���اث���ل���ة 
خطة  اأي  يف  م�شاركتها  حال  رو�شيا 

لغزو اأوكرانيا«.
واأو�شحت كارين دونفريد، م�شاعدة 
ل�شوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
“العقوبات  اأن  واأورا����ش���ي���ا،  اأوروب�����ا 
الأم��ري��ك��ي��ة امل��ف��رو���ش��ة ح��ال��ًي��ا على 
انتهاكات  ع��ل��ى  رد  ه��ي  ب��ي��الرو���ش��ي��ا 
الأخ�������������رة امل����ت����وا�����ش����ل����ة حل���ق���وق 
با�ش��������م  املتح������دث  اأم��ا  الإن�����ش��ان«. 
نيد  الأم���رك���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اأو�شحنا  فق������ال:”لقد  ب��راي�����س، 
�شمحت  ح��ال  يف  اأنها  لبيالرو�ش�����يا 
هج���وم  يف  اأرا����ش���ي���ه���ا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
�شريعا  ردا  �شتواجه  اأوك��ران��ي��ا  �شد 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  وح��ا���ش��م��ا 

وحلفائنا و�شركائنا«.
ال��ع��ام حللف الناتو  وت��وق��ع الأم���ني 
ي�����ش��ل عدد  اأن  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ،  ي��ن�����س 
بيالرو�شيا  يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات 
الأ�شابيع  غ�شون  يف  األ��ف��اً   30 اإىل 

املقبلة.
هي  “هذه  اإن  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ،  وق����ال 
رو�شية  انت�ش��������ار  عملية  اأك��رب���������������� 
هن�������اك من������������������ذ احل�����رب الب����اردة.

اأي�شاً  ي�����ش��م��ل  ال��ن�����ش��ر  اأن  واأو����ش���ح 
ط������ائ������رات م����ق����ات����ل����ة، و�����ش����واري����خ 
النووية،  ال��ق��درات  ذات  “اإ�شكندر” 
“اإ�س  اجل������وي  ال�����دف�����اع  واأن����ظ����م����ة 
من  خ���ا����ش���ة  ووح���������دات   ،”400
حمذرا  الع�شكرية،  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
اأي  ال���ت���دخ���ل يف  م����ن  ب���ي���الور����ش���ي���ا 

الهجوم على كييف.

اأي  اأنف�شهم  على  الرو�س مل يطرحوا 
تغّر،  “الو�شع  واأ���ش��اف��ت  اأ�شئلة”. 
ه����ذا ال�شم  ي�����ش��ت��ح��ق  ل��دي��ن��ا ج��ي�����س 
للدفاع  م�شتعّدون  مواطنون  ولدينا 
عن ال��ب��الد«. وح��ّذر ي��وري �شميليوف 
اأّن��ه يف ح��ال ح�شول  )79 عاما( من 
“لن ي��ك��ون نزهة”  ت��دّخ��ل ف���اإّن ذل��ك 
اإىل  م�شراً  وق���ال  ال��رو���ش��ي.  للجي�س 
عام  “يف  امل��ح��ت�����ش��دي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
العلم  رف��ع  م��ن  خائفني  كنا   2014

الأزرق والأ�شفر هنا. انظروا الآن«.
�شاحتني  ب�����ني  امل����ت����ظ����اه����رون  �����ش����ار 
رئي�شيتني حاملني لفتة كبرة ُكتبت 
عليها عبارة “خاركيف هي اأوكرانيا”، 
والن�شيد  وط��ن��ي��ة  ���ش��ع��ارات  م���رددي���ن 
الوطني ورافعني لفتات ي�شكرون من 
والأمركيني  الربيطانيني  خاللها 

الذين يزودون اأوكرانيا اأ�شلحة.
اأ�شتاذة يف  كوت�س، وهي  غالينا  وقالت 
العلوم ال�شيا�شية تتحدر من خاركيف 
ت�شريحات  اإن  التظاهرة،  يف  �شاركت 
ح����ول احتالل  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ال��رئ��ي�����س 
القلق.  اأث����ارت  امل��دي��ن��ة  ل��ه��ذه  حمتمل 
ات�شلوا  ال���ن���ا����س  “جميع  اأن  وروت 
القيام  يجب  عما  ل��ل�����ش��وؤال  ببع�شهم 
اأن  م�شيفة  �شيفّرون”،  اأي��ن  واإىل  به، 
الغزو  تهديد  حتت  تعي�س  “خاركيف 

امل�شتمر منذ نحو ت�شع �شنوات«.
بطريقة  ذل��ك  على  “اعتدنا  وتابعت 
ولديهم  ت����غ����روا،  ال���ن���ا����س  ل��ك��ن  م����ا، 
خربة يف البقاء على قيد احلياة، وهم 
يتم  عندما  يت�شرفون  كيف  يعرفون 

نقل جرحى” من اجلبهة.

••عوا�شم-وكاالت

الرو�شي  ال�����ش��اأن  يف  خ����رباء  اع��ت��رب 
منظومات  م���و����ش���ك���و،  ن�������ش���ر  اأن 
يف  “اإ�س-400”  اجل���وي  ال���دف���اع 
الزيت  “�شب  مبثابة  ب��ي��الرو���ش��ي��ا، 
املتزايد  التوتر  ب�شبب  النار”  على 
ع��ل��ى احل�����دود م���ع اأوك���ران���ي���ا، رغم 
الإع���الن ب���اأن ال��ه��دف ه��و تدريبات 

ع�شكرية مرجتلة.
ورو����ش���ي���ا وب���ي���الور����ش���ي���ا وق���ع���ت���ا يف 
ي�شمى  ملا  حتديث   2021 نوفمرب 
لدولة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��ق��ي��دة  ب�” 
اتفاقيات  بعدة  الرو�شي”  الحت���اد 
ع�����ش��ك��ري��ة ووث���ي���ق���ة ت���ك���ام���ل و28 
ب��رن��اجم��ا حت��ال��ف��ي��ا وع�����ش��ك��ري��ا بني 

البلدين.

»قرار احللفاء - 2022«
واملناورات اجلديدة امل�شماه ب� “قرار 
احللفاء - 2022” ، لي�شت الأوىل 
بني البلدين، ففي �شبتمرب2021 
�شخمة  ع�شكرية  م��ن��اورات  اأجرتا   ،
ن����ددت ب��ه��ا ب��ول��ن��دا امل���ج���اورة ودول 

حلف الناتو.
واأج����ري����ت ت��ل��ك ال���ت���دري���ب���ات حتت 
ت�شع  يف   ”2021 “زاباد  ع��ن��وان 
قواعد  و5  رو�شية  ع�شكرية  قواعد 
يف  البلطيق،  بحر  ويف  بيالرو�شية 

تدريبات راقبها الغرب بحذر.
اأما التمارين اجلديدة، فقالت عنها 
وزارة الدفاع الرو�شية اإنها اختبارات 
مرحلتني:  ع��رب  �شتتم  ع�����ش��ك��ري��ة، 
فرباير   9 ح��ت��ى  ت�شتمر  ف�����الأوىل 
انت�شار  اإع�������ادة  وت�����ش��ه��د  اجل�������اري، 
القوات  م���ن  جم���م���وع���ات  واإن�������ش���اء 
وحماية  ب��ي��الرو���ش��ي��ا،  اأرا���ش��ي  على 
والع�شكرية  احل��ك��وم��ي��ة  امل����راف����ق 
املهمة والدفاع عنها، وحماية حدود 
املجال  تنظيم  �شيتم  كما  ال��دول��ة، 

اجلوي.

•• خاركيف-اأ ف ب

ح��م��ل��ت اإي���ري���ن���ا غ��اي��ي��ف��ا ال���ت���ي جاءت 
نحو  بعد  على  خ��ارك��ي��ف  يف  للتظاهر 
اأربعني كيلومرا من احلدود الرو�شية 
وعلى كتفيها العلم الأوك��راين بلونيه 
ب�شيطة  ر���ش��ال��ة  والأ����ش���ف���ر،  الأزرق 

تتمثل يف “رف�س رو�شيا«.
وق��ال��ت ه��ذه امل��ت��ق��اع��دة ال��ت��ي التقتها 
اأوكرانيا  اإن  ب���ر����س  ف���ران�������س  وك���ال���ة 
م�شاركتها يف  خ��الل  وذل��ك  “بلدي”، 
“م�شرة الوحدة” التي جمعت اآلف 
الأ���ش��خ��ا���س يف ث���اين اأك���رب م��دي��ن��ة يف 
قومية  منظمات  من  بدعوة  اأوكرانيا 

خ�شو�شا.
واأ�شافت اإيرينا “ولدُت يف �شبه جزيرة 
�شمتها  ال���ت���ي  الأوك����ران����ي����ة  القرم” 
“اأخذوا  وتابعت   .2014 عام  رو�شيا 
ن�شاأُت  يكفي!  وطًنا، هذا  بالفعل  مّني 
رو�شيا،  من  ووال���داي  هنا  اأعي�س  هنا، 
اأرى حُمتّلني. هذا  اأن  اأري��د  ل  لكنني 

هو بيتي، هذه هي قواعدي«.
األف   100 اأك��رث من  ح�شدت مو�شكو 
جندي على طول احلدود الأوكرانية. 
الغربيون بقلق حيال  ويف وقت ي�شعر 
اأي  رو�شيا  تنفي  اأوكرانيا،  غزو  اإمكان 
نية لها من هذا القبيل وتقول اإن حلف 
اأمنها وتطالب  يهّدد  الأطل�شي  �شمال 
باإنهاء تو�ّشع احللف وبان�شحاب قّواته 

من اأوروبا ال�شرقّية.
���ش��ن��اع��ي وجامعي  م��رك��ز  وخ��ارك��ي��ف 
ن�شمة،  مليون  ون�شف  مليون  يقطنه 
كثر منهم يتحّدثون الرو�شّية. وتقع 

تطورت  احل������ني،  ذل�����ك  وم��ن��������������������������ذ 
ومين�شك  مو�ش�������كو  بني  العالق��������ة 
بع�������د  له������ا�  درج��������ة  اأع��ل��ى  اإىل 
وبلغ  ال�شوفيتي،  الحت�����اد  انه������يار 
لوكا�شينكو  اإع���������الن  ح��������د  الأم��ر 
باأن بيالرو�ش��������يا م�ش�������تعدة لالحتاد 

مع رو�ش���������يا يف دولة واحدة.
ومعلقا على ذلك، يقول اخلبر يف 
ال�ش�������اأن الرو�ش������ي اأ�شرف ال�شباغ : 
“حل��������م رو�شيا بدولة واحدة ت�شمها 
وبيالرو�ش�������يا،  اأوك��ران��ي�����������������������ا  م���ع 

واأن  ل��رو���ش��ي��ا،  خلفية”  “حديقة 
التلويح بالوحدة بينهما اأمر �شكلي 

ملناكفة الغرب وحلف الناتو.
رو����ش���ي���ا  “ ان�������دم�������اج  وم�����ع�����اه�����دة 
بني  الأوىل  تكن  مل  وبيالرو�شيا” 
وقع   1996 ع���ام  ف��ف��ي  ال��ب��ل��دي��ن، 
بوري�س  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  حينها 
بيالرو�شيا  رئ��ي�����س  م���ع  ي��ل��ت�����ش��ني، 
معاهدة  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و،  األ��ك�����ش��ن��در 
حيز  دخلت  حيث  الوحدة”  “دولة 

التنفيذ عام 1999.

الثالث،  ال�����ش��الف��ي��ة  ال�����دول  وه����ي 
وي�شيف  ال���ت���ح���ق���ي���ق«.  م�����ش��ت��ح��ي��ل 
ال�شباغ يف ت�شريحات ملوقع� “�شكاي 
عالقات  “طبيعة  عربية”:  ن��ي��وز 
الدولتني  م����ع  ال��ع��ن��ي��ف��ة  رو����ش���ي���ا 
مقاي�شة  ك�����اأوراق  وا���ش��ت��خ��دام��ه��م��ا 
و�شغط على الغرب، يثر خماوفها 
وهو ما مينع فكرة الندماج يف دولة 

واحدة ».
�شكلية  واأردف:” رمبا هناك وحدة 
وبيالرو�شيا،  رو���ش��ي��ا  ب���ني  ل��ل��غ��اي��ة 

بعدة  جذرية  خالفات  بينهما  لكن 
ملفات«.

دولة الوحدة
وبح�شب مراقبني، فاإن رئا�شة بوتن 
ومينعه   ،2024 يف  ح��ت��ى  ت�شتمر 
ال���د����ش���ت���ور ال���رو����ش���ي احل������ايل من 
ل��ذا فاإن�شاء  اأخ����رى،  ال��ر���ش��ح م��رة 
دول��ة ج��دي��دة م��ن خ��الل احت��اد مع 
بوتن  ي�شتطيع  قد  اأم��ر  بيالرو�شيا 
معه جت���اوز ه��ذه ال��ق��ي��ود، وم��ن ثم 

ي�شتطيع تويل الر�شح.

اختبار  �شيتم  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
والو�شائل  ال��ق��وات  وق���درة  جاهزية 
مهام  لأداء  اجل��وي  للدفاع  املناوبة 
اأرا�شي  املهمة على  الأماكن  تغطية 

مين�شك.
التدريبات  من  الثانية  املرحلة  اأم��ا 
الع�شكرية فت�شتمر من 10 اإىل 20 
فرباير اجلاري، و�شتجرى مناورات 
 - احللفاء  “قرار  بعنوان  م�شركة 
2022” ، يتم من خاللها حماكاة 
ق��م��ع و����ش���د ال����ع����دوان اخل���ارج���ي، 

وكذلك مكافحة الإرهاب.

دولة احتادية اأم حديقة 
خلفية؟

الع�شكرية  التفاقيات  توقيع  اأثناء 
 ،2021 نوفمرب  يف  البلدين  ب��ني 
وق���ع ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي فالدمير 
بوتن ونظره البيالور�شي األك�شندر 
ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و ع���ل���ى م���ر����ش���وم حتت 
م�شمى “اندماج رو�شيا وبيالرو�شيا 

يف دولة احتادية واحدة«.
“توقيع  اأن  ب���وت���ن  اأك�����د  وح��ي��ن��ه��ا 
تهدف  لالأمام  خطوة  يعد  املر�شوم 
ونعتزم  البلدين،  �شعبي  اإف���ادة  اإىل 
الت�شدي معا لأي حماولت للتدخل 

يف �شوؤون بلدينا ال�شياديني«.
اأن  “اأرى  ف��ق��ال  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و،  اأم����ا 
الدولتني  ان��دم��اج  على  وق��ع  ب��وت��ن 
يف دول������ة احت�����ادي�����ة، و�����ش����اأوق����ع اأن����ا 
ومو�شكو  مين�شك  وم��واق��ف  باملثل، 
الق�شايا  ك���اف���ة  جت�����اه  م��ت��ط��اب��ق��ة 
امل��ع��ا���ش��رة ت��ق��ري��ب��ا«. ل��ك��ن دائ��م��ا ما 
باأنها  بيالور�شيا  م��راق��ب��ني  ي�شف 

غري�شيل،  غ��و���ش��ت��اف  ي��ع��ت��رب  وه��ن��ا 
ال�شرقية:  اأوروب��ا  �شوؤون  اخلبر يف 
فا�شلة،  دول���ة  لي�شت  “بيالرو�شيا 
ك���م���ا اأن����ه����ا ل��ي�����ش��ت حم����اي����دة مثل 
فنلندا”،  اأو  وال�����ش��وي��د  ���ش��وي�����ش��را 
اأملانيا«. ويردف  “�شوت  وفق موقع 
الأوروب�����ي  ال��ب��ل��د  “بيالور�شيا  اأن 
ال�شرقي ينتمي للتحالف الع�شكري 
“منظمة اتفاقية الأمن امل�شرك”، 
اأن  كما  رو�شيا،  عليه  تهيمن  ال��ذي 
ي��ح��اول افتعال  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  رئ��ي�����س 
لت�شجيع رو�شيا  تهديد من اخل��ارج 

على تدخل ع�شكري ل�شاحله«.
على  ت���راه���ن  ل  “رو�شيا  اأن  ك��م��ا 
تبقى  اأن  ع���ل���ى  ب����ل  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و، 
بيالرو�ش�����يا دول��������ة موؤيدة لها، كما 
لن  ه��ن��اك  حكوم�����ي  تغير  اأي  اأن 
يك�����ون مزعج����ا للكرملني م���������ا دام 
ذلك غي�������ر مرتب�ط بالغ������رب حلف 
النات��������و، بح�شب اخلبي����ر الأوروبي. 
و�شكان بيالرو�شيا موؤيدين لرو�شيا، 
اإذ اأن الدولتني مرتبطتني تعاقديا 
ير�شخ  ذل����ك مل  ورغ����م  وح�����دة،  يف 
الرو�شية  للرغبة  اأب��دا  لوكا�شينكو 
يف بناء قاعدة ع�شكرية رو�شية اأكرب 
يف مي�شنك. ورئي�س بيالرو�شيا كان 
وربط  بال�شتقاللية،  ملتزما  دوما 
الناتو،  ن��اع��م��ة م��ع ح��ل��ف  ع��الق��ات 
حيث ت�شارك بالده يف بع�س برامج 
غو�شتاف  ب��ح�����ش��ب  ال���ن���ات���و،  ح��ل��ف 
البيالرو�شي بني  والنهج  غري�شيل. 
الأوروبي  الحت��اد  كافاأه  املع�شكرين 
�شد  ع��ق��وب��ات  ب���اإل���غ���اء   2016 يف 

جمموعات قيادية يف مين�شك.

ال�����ذي اندلع  امل����دع����وم م���ن م��و���ش��ك��و 
ث���ورة موالية  بعد  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��رق  يف 
هاجم  اإذ  هناك،  عنف  اأع��م��ال  للغرب، 
الإدارة  ل��رو���ش��ي��ا  م���وال���ون  م��ت��م��ردون 

الإقليمية بزجاجات حارقة.
وراأى البع�س اأن خاركيف حتذو حذو 
دونيت�شك ولوغان�شك اللتني اأ�شبحتا 

�شحيفة وا�شنطن بو�شت، اإىل احتمال 
توا�شل  ح��ال  يف  خاركيف  “احتالل” 
الرو�س”.  ج��ان��ب  م��ن  “الت�شعيد” 
اأرا�������س  يف  ذل�����ك  “�شيفعلون  وق������ال 
روابط  لديهم  اأنا�س  تاريخيا  يقطنها 

اأ�شرّية مع رو�شيا«.
يف 2014، تخللت التمرد النف�شايل 

“عا�شمتني”  احل������ني  ذل������ك  م���ن���ذ 
من  اأح��ادي��ا  املعلنتني  للجمهوريتني 
جانب النف�شاليني الذين يخو�شون 
ح��رب��ا �شد ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة، وهو 
�شراع اأودى بحياة اأكرث من 13 األف 
�شخ�س وما زال م�شتمرا. لكن القوات 
الأوك���ران���ي���ة ت��دخ��ل��ت ب�����ش��رع��ة هناك 

لإع����ادة ال��ه��دوء. وت��ت��ذّك��ر اإي��ري��ن��ا اأّنه 
“يف 2014، �شاد الذعر. هذه املّرة ل 
ذعر، بل غ�شب”، متوّجهة بنربة حتدٍّ 
اإىل اجلنود الرو�س بالقول “اأتريدون 
اأّنها  اإيرينا  وروت  تعالوا!«.  تاأتوا؟  اأن 
رتاًل  اأن  ���ش��ن��وات  ث��م��اين  م��ن��ذ  فهمت 
م��ن ال��دب��اب��ات ال��رو���ش��ي��ة مي��ك��ن��ه، بعد 

هذه املدينة على بعد اأكرث من 400 
ويف  كييف  العا�شمة  ���ش��رق  كيلومر 
للحدود  م��ب��ا���ش��رة  امل���ج���اورة  امل��ن��ط��ق��ة 
نف�شها  جت����د  وب���ال���ت���ايل  ال���رو����ش���ّي���ة، 
معنّية بالأزمة ب�شكل مبا�شر. وتطّرق 
فولودمير  الأوك�����������راين  ال���رئ���ي�������س 
زيلين�شكي ب�شكل �شريح يف مقابلة مع 

اإىل خاركيف  اأن ي�شل  عبور احل��دود، 
الذي  ال��وق��ت  اأي  ���ش��اع��ة،  غ�����ش��ون  يف 
ي�شتغرقه الذهاب اإىل ال�شوبر ماركت. 
اأكرث  رينغينا  نادية  بدت  جانبها،  اإىل 
ُطرح   ،2014 “يف  وق��ال��ت  ���ش��رام��ة. 
على  النار  نطلق  اأن  �شوؤال: هل يجب 
ال�����ش��وؤال مطروًحا.  يعد  ال��رو���س؟ مل 

خرباء: منظومات الدفاع اجلوي »اإ�ض-400« �سب زيت على النار

قوات رو�سية يف بيالرو�سيا.. احلرب تقرع من »احلديقة اخللفية«

ح�سدت مو�سكو اأكرث من 100 األف جندي  

قرب احلدود الرو�سية متظاهرون م�ستعدون للدفاع عن اأوكرانيا

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اعالن قرار بالتنفيذ   
يف الدعوى رقم 206/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : الت�شريح بتذييل عقود الرهن والبلغ عددها /28/ عقد رهن بال�شيغة التنفيذية ومن ثم اأ�شدار القرار بتوقيع 
)خم�شة  دره��م   /25،312،604.77/ وق��دره  مبلغ  نظر   - الطلب  ه��ذا  منت  تف�شيلها  املبني  العقارات  على  التنفيذي  احلجز 
وع�شرين مليون وثالثمائة واثني ع�شر الف و�شتمائة واأربعة دراهم و�شبعة و�شبعون فل�س( وامل�شجلة لدي دائرة الأرا�شي والمالك 
يف امارة دبي ومن ثم خماطبة دائرة الرا�شي والمالك يف امارة دبي لتقييم حق منفعة العقارات �شالف الذكر ومن ثم الت�شريح 
مبخاطبة  �شركة الأمارات للمزادات لبيع حق منفعة العقارات مو�شوع الطلب باملزاد العلني. وذلك للوفاء بالدين املر�شد للبنك 
الطالب بذمة املطلوب �شدهما الأوىل والثانية والبالغ قدره 25،312،604.77/ درهم )خم�شة وع�شرين مليون وثالثمائة واثني 
املطلوب  املنفعة. مع حتميل  الثالثة لنقل ملكية  املطلوب �شدها  واأربعة دراهم و�شبعة و�شبعون فل�س( واخطار  الف و�شتمائة  ع�شر 

�شدهما الأوىل والثانية بالر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي-�شارع �شارع بني يا�س 85-مبنى بناء بنك 

المارات دبي الوطني - yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com-مكاين 3029494911
املطلوب اإعالنهم : 1- ال�شركة اخلليجية لال�شت�شارات العامة )�س. م .ع( - �شفته: منفذ �شده

م.د.م.�س �شفته: منفذ �شده ، 3- جلف بروكم �س م ح - �شفته: منفذ �شده مينا  جي  بي  جي   -2
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )حق منفعة - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 585 

- رقم املبنى : 8 - رقم الوحدة 611 - ا�شم املبنى : اك�شي�س ريزيدن�شز 8 - امل�شاحة : 86.47 مر مربع 
نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 585 - رقم املبنى : 8 - رقم الوحدة : 612  - ا�شم املبنى : اك�شي�س 
ريزيدن�شز 8 - امل�شاحة : 60.74 مر مربع - نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 585 - رقم املبنى : 
8 - رقم الوحدة : 613  - ا�شم املبنى : اك�شي�س ريزيدن�شز 8 - امل�شاحة : 76.24 مر مربع - نوع العقار : حق منفعة - املنطقة 
: ند ح�شة - رقم الر�س 585 - رقم املبنى : 8 - رقم الوحدة : 614  - ا�شم املبنى : اك�شي�س ريزيدن�شز 8 - امل�شاحة : 82.69 
مر مربع - نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 585 - رقم املبنى : 8 - رقم الوحدة : 701  - ا�شم املبنى 
: اك�شي�س ريزيدن�شز 8 - امل�شاحة : 75.91 مر مربع - نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 585 - رقم 
: حق  ال��ع��ق��ار  ن��وع   - م��رب��ع  م��ر   61.38  : امل�شاحة   -  8 ريزيدن�شز  اك�شي�س   : املبنى  ا���ش��م   -  702  : ال��وح��دة  رق��م   -  8  : املبنى 
ريزيدن�شز  اك�شي�س   : املبنى  ا�شم   -   703  : ال��وح��دة  رق��م   -  8  : املبنى  رق��م   -  585 الر���س  رق��م   - : ند ح�شة  املنطقة   - منفعة 
8 - رقم  585 - رقم املبنى :  85.46 مر مربع - نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س  8 - امل�شاحة : 
الوحدة : 704  - ا�شم املبنى : اك�شي�س ريزيدن�شز 8 - امل�شاحة : 85.19 مر مربع - كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها 
)25312604.77 درهم( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن 
مدة  بعد م�شي  بال�شداد  التكليف  مدة  احت�شاب  مراعاة  مع  املدنية  الإج���راءات  قانون  295 من  امل��ادة  لن�س  وفقا  املزايدة  بطريق 

ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

العربية  للخيول  دب��ي  مربط  متكن 
م��ن حتقيق اإجن����از ذه��ب��ي ج��دي��د يف 
م�شتويات  ل��ق��ي��ا���س  دول���ي���ة  حم��ط��ة 
جودة اإنتاج اخليل العربية الأ�شيلة، 
اجلزيرية  اخل��ي��ل  بطولة  يف  وذل���ك 
فعاليات  �شمن  الأ���ش��ي��ل��ة،  العربية 
كتارا  مل���ه���رج���ان  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
الدويل للخيل العربية الذي ت�شهده 
العا�شمة القطرية الدوحة، وي�شتمر 

حتى 12 من ال�شهر اجلاري.
اأول  م�شاء  اختتمت  ال��ت��ي  البطولة 
املناف�شات  من  اأي��ام  اأربعة  بعد  اأم�س 
املرابط  اأب�����رز  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت  امل���ث���رة، 
دفعت  دول��������ة   11 م�����ن  ال����ع����امل����ي����ة 

اخليول  من  الإنتاج  اأج��ود  مب�شاركة 
مقدمتها  يف  الأ����ش���ي���ل���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
يت�شدرها  ال���ذي  اخلليجي  الإن��ت��اج 
وا�شتطاع  ال����ع����امل.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
مربط دبي اأن يوؤكد مكانته الذهبية 
بتميز  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأول  وم��رك��زه 
امل�شاركة من خارج  املرابط  عال بني 
ال��ب��ل��د امل��ن��ظ��م، ب��ع��د اإح������رازه لقبني 
ذه��ب��ي��ني ول��ق��ب ف�����ش��ي، وه���ي األقاب 
لقوة  ب��ال��ن��ظ��ر  ك����ربى  اأه���م���ي���ة  ذات 
املناف�شة وجودة الإنتاج املحلي ملربط 
اإنتاج لف��ت للنظر وي�شق  دب��ي، وه��و 
البطولت  ن��ح��و  ب���اق���ت���دار  ط��ري��ق��ه 
هذا  �شيجدد  حيث  الكربى،  العاملية 
الذي حتفظه  تاألقه اخلا�س  املو�شم 
�شجالتها  يف  ال���ب���ط���ولت  ت��ل��ك  ل���ه 

التاريخية.
اأبطال الإجن��از اجلديد ملربط  وكان 
دبي كل من املهرة "دي م�شيئة" وهي 
والفر�س  ال���وادي  �شفر  الفحل  من 
اللقب  نالت  " التي  اهلل  م�شاء  "دي 
امل���ه���رات بعمر  ب��ط��ول��ة  ال��ذه��ب��ي يف 
ال�شنة، ثم املهر "دي كحيالن" وهو 
م��ن ال��ف��ح��ل ال��ع��امل��ي روي����ال كولورز 
نال  وال���ذي  عفاف"،  "دي  وال��ف��ر���س 
املهور.  ب��ط��ول��ة  ال��ذه��ب��ي يف  ال��ل��ق��ب 
وهي  اأمرية"  "دي  املهرة  واأ�شافت 
من الفحل ع�شفور الوعب والفر�س 
لقبا ف�شيا يف بطولة  اأم��رة  روي��ال 

امل��ه��رات. ويعترب ك��ل م��ن امل��ه��رة دي 
م�شيئة واملهر دي كحيالن م�شروعني 
لبطلني عامليني يف حتقيق الإجنازات 
املتميزة على م�شتوى الألقاب وجودة 

الإنتاج.
الأوىل  دب��ي  م��رب��ط  م�شاركة  وت��ع��د   
العربية،  للخيول  كتارا  مهرجان  يف 
املربط  تطلعات  م�شتوى  يف  وك��ان��ت 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ت����ائ����ج امل����ت����م����ي����زة يف 
امل�شابقات الدولية الكربى. كما تعد 
هي ثاين حمطة دولية خليجية بعد 
حمطة مهرجان الأمر �شلطان بن 
العربي،  للجواد  العاملي  عبدالعزيز 

الذي متكن يف ختامه مربط دبي من 
ف�شي  ولقب  ذهبيني  لقبني  اإح���راز 
م�شتويات  ���ش��م��ن  ب���رون���زي  ول���ق���ب 
اخليول  اأج���ود  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�شات 
عددها  بلغ  ال��ت��ي  الأ�شيلة  العربية 
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التوحيدي: م�ستوى عاملي
التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع���رب 
امل�������ش���رف ال���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
�شعادته  ع��ن  العربية  للخيول  دب��ي 
يف  الأوىل  املربط  م�شاركة  بح�شيلة 
ب��ط��ول��ة ك��ت��ارا م��ع��ت��ربا اأن��ه��ا حمطة 

موفقة. وقال التوحيدي:" البطولة 
بداية  النجاح  مقومات  بكل  متيزت 
للتنظيم  اجل����ي����د  امل�������ش���ت���وى  م�����ن 
���ش��م��ن م��ه��رج��ان ح���اف���ل ب���الأج���واء 
ال��راث��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ج�شدت 
باخليل  واحتفائها  اخلليجية  الروح 
مناف�شات  اأن  ول���ش��ك  وال��ف��رو���ش��ي��ة. 
مرتفعا  من�شوبا  ���ش��ه��دت  ال��ب��ط��ول��ة 
عالية  ج���ودة  ذات  خ��ي��ول  مب�����ش��ارك��ة 
لدى  خا�شة  ومتعة  حما�شة  اأ�شفت 
العاملي  التحكيم  ومتكن  امل�شاركني. 
على  الإحرافية  ب�شمته  و�شع  من 
البطولة.  وخ��ت��ام  مناف�شات  اأط����وار 

اللجنة  اأ���ش��ق��اءن��ا يف  ن��ه��ن��ىء  ون��ح��ن 
النجاح  ه��ذا  على  للبطولة  املنظمة 
العاملي  امل�شتوى  يعزز  ال��ذي  الكبر 
يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول 

تنظيم البطولت العاملية".

املرزوقي: بطولة كربى
ال��ع��زي��ز املرزوقي  ب����دوره ع��رب ع��ب��د 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رب���ط دب����ي عن 
حققتها  ال���ت���ي  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  ���ش��ع��ادت��ه 
ال��ب��ط��ول��ة وا�شفا  امل��رب��ط يف  خ��ي��ول 
اإي���اه���ا ب��احل��دث ال��ك��ب��ر ال����ذي جنح 
موعدا  يكون  اأن  الثانية  ن�شخته  يف 

م����ث����را مب�������ش���ت���وى ال���ت���ن���اف�������س بني 
العربية. وقال  اأقوى مرابط اخليل 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  املرزوقي:" 
دول جمل�س التعاون لها طعم خا�س 
من  ه����ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  امل����راب����ط  لأن 
يت�شدر جودة الإنتاج يف العامل، وهو 
ماينعك�س على م�شتوى قوة املناف�شة. 
كانت م�شاركة مربط دبي ناجحة يف 
ب��ط��ول��ة ك���ربى ن��اج��ح��ة، وق���د اأكدت 
اجلديد،  لإنتاجنا  الذهبية  املكانة 
نتائج  م��ن حتقيقه  اأي���ام  بعد  وذل���ك 
ذهبية يف بطولة الأمر �شلطان بن 
عبدالعزيز العاملي للجواد العربي".

••  العني-الفجر

 �شهد اليوم الفتتاحي  من البطولة الأوىل لرماية الأطباق 
 2022 ع���ام  ل��ل��رم��اي��ة يف  الإم�������ارات  احت����اد  ينظمها  ال��ت��ي 
والرماية  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��ي��ادي��ن  ع��ل��ى  وامل��ق��ام��ة 
واجلولف مناف�شة قوية على املركزين الول والثاين يف كل 
من رماية الطباق من البراج " ال�شكيت" ورماية الطباق 
من احلفرة " الراب" رغم غياب عدد من ابرز لعبي رماية 

ال�شكيت والراب ب�شبب الظروف ال�شحية .
وتاأتي البطولة احلالية �شمن بطولتني " احلالية والثانية 
ايام 18 و19 و20 فرباير اجلاري "والتي �شوف يتم على 
يف  الم���ارات  �شيمثل  ال��ذي  املنتخب  اختيار  نتيجتهما  �شوء 
بطولة كا�س العامل للرماية املقبلة والتي �شتقام يف قرب�س 
خالل الفرة من 8 وحتى 19  من �شهر مار�س املقبل  وقد 
ال�شيخ  الفتتاحي  باليوم  الثالث  اجل��ولت  مناف�شات  �شهد 

اآل مكتوم رئي�س احتاد المارات  اأحمد بن حممد بن ح�شر 
للرماية  .

واأ�شفرت نتائج اليوم الول من البطولة عن انفراد الرامي 
�شيف بن فطي�س ب�شدارة رماة ال�شكيت بر�شيد 72 طبقا 
املركز  ح�����ش��ن  حم��م��د  ال���رام���ي  واح��ت��ل   ) و23  و24   25(
يف  تبعهما   ) و25  و21   25( طبقا   71 بر�شيد  ال��ث��اين 
طبقا   67 بر�شيد  �شاوي  بن  عبيد  ال��رام��ي  الثالث  املركز 
 66 )25 و22 و20 ( وحل رابعا حممد �شلطان بر�شيد 
طبقا ثم �شامل اأحمد بن حم بر�شيد 38 طبقا ثم �شلطان 

اآل جمرن بر�شيد 38 طبقا .
"الراب" فقد  اأما على �شعيد رماية الطباق من احلفرة 
طبقا   71 بر�شيد  بال�شارة  العرياين  وليد  ال��رام��ي  انفرد 
طبقني  وبفارق  الثاين  املركز  يف  وتبعه   ) و25  و24   22(
ثم   ) و23  و23   23( طبقا   69 بر�شيد  امل��ه��ري  يحيى 
ظاهر العرياين ثالثا بر�شيد 68 طبقا )24 و24 و20 (

ثم عمر الور�شو رابعا بر�شيد 66 طبقا ثم حمد بن جمرن 
65 طبقا ثم اأحمد الكندي 65 طبقا ثم م�شعل البناي 63 
طبقا ثم خالد عرقو�س وال�شيخ حممد بن دملوك اآل مكتوم 
طبقا ثم حميد علي 26   54 مبارك  حممد  ثم  طبقا   58

طبقا .
62 طبقا وفاطمة  اليا�شي  الرامية عائ�شة حممد  وحققت 
ت�شدر  فقد  الهمم  ا�شحاب  �شعيد  وعلى  50 طبقا  مبارك 
وت��اله يف  بر�شيد61 طبقا  البطولة  الزعابي  �شامل  عي�شى 
51 نقطة ثم  الثاين �شيف هالل احلمري بر�شيد  املركز 
حممد �شاهل احلب�شي وحممد علي الها�شمي  بر�شيد 50 

طبقا ثم �شعيد املرزوقي بر�شيد 42 طبقا .
وت�شدر فئة ال�شباب اأحمد حمد جمرن بر�شيد 62 طبا ثم 
اأحمد عبد اهلل جمرن بر�شيد 54 طبقا ثم اأحمد قحطان 
بر�شيد  الكعبي  علي  حمد  ثم  طبقا   53 بر�شيد  النعيمي 

بر�شيد 35 طبقا . اليماحي  �شيف  زايد  ثم  طبقا   41

بداية قوية للبطولة االأوىل لرماية االأطباق 

وليد العرياين و�سيف بن فطي�س يت�سدران اليوم الفتتاحي

مهرجان كتارا الدويل للخيل العربية

مربط دبي يتوج م�ساركته بذهبيتني وف�سية

•• دبي - وام:

قوية  مناف�شة  بعد  النهائي  اإىل  التاأهل  بطاقات  اأول  العامري  عو�س  حجز 
حب�شت الأنفا�س حتى اللحظات الأخرة يف احللقة التا�شعة التي اأقيمت ليلة 
اجلمعة 4 فرباير يف املرموم، �شمن مناف�شات الن�شخة ال� 22 لبطولة فزاع 

لليولة والن�شخة ال�17 من برنامج امليدان.
درجة   65 بنتيجة  بالركا�س  را�شد  العامري على ح�شاب  تفوق عو�س  جاء 
ال��ت��ف��وق يف  ب���الإث���ارة وال��رق��ب وت��ب��ادل  35 درج����ة، يف ليلة حفلت  م��ق��اب��ل 
امل�شابقات، حتى جاء احل�شم ل�شالح العامري الذي بات على بعد خطوة من 

حتقيق حلم التتويج بكاأ�س فزاع الذهبي.

م�شابقة  ركا�س  بن  را�شد  ح�شم  بعدما  متكافئ،  ب�شكل  املناف�شات  وانطلقت 
اأقيمت خالل الأ�شبوع يف جممع حمدان الريا�شي، وارتفعت  ال�شباحة التي 
فيها م�شافة ال�شباق لت�شبح 75 مراً، وينال 10 درجات، ويف �شباق اخليل، 
الذي يقام بالتعاون مع �شرطة اخليالة ب�شرطة دبي، فكان التفوق من ن�شيب 

عو�س العامري ليح�شل على 20 درجة.
وعاد را�شد بالركا�س ليك�شب م�شابقة عد الق�شيد التي ي�شرف عليها ال�شاعر 

حممد املر بالعبد، ويح�شد 10 درجات.
ووا�شل را�شد بالركا�س تقدمه بك�شب م�شابقة الرماية التي تقام يف موقع 
احلدث مبا�شرة، لينال 15 درجة. ومت�شك عو�س العامري بحظوظه بعدما 
دورة  يف  اأي�شاً  اأقيم مبا�شرة  ال��ذي  1200 مر  مل�شافة  الهجن  �شباق  ك�شب 

املرموم، ليح�شد 20 درجة.
وجاء الرقب الذي حب�س الأنفا�س مع نتيجة ت�شويت اليولة، الذي ابت�شم 
 65 اإىل  الإج��م��ايل  ر�شيده  بها  رف��ع  درج���ة،   25 ليك�شب  العامري  لعو�س 
هذا  البطولة  اأدوار  يف  بتقدمه  �شعادته  عن  العامري،  عو�س  وع��رب  درج��ة. 
اتقان  على  دائ��م��اً  وحر�س  طفولته،  منذ  باليولة  تعلق  ال��ذي  وه��و  املو�شم، 
يف  امل�شاركني  تخترب  كونها  للغاية  خا�شة  البطولة  اأن  اأك��د  لكنه  مهاراتها، 
عدة مهارات يف ال�شباحة وركوب اخليل والهجن والرماية وعد الق�شيد، وهو 
ما يجعلنا جميعاً مطالبني بالعمل والتدريبات طوال الأ�شبوع لتقان كافة 
اإدارة  مدير  اخلا�شوين،  را�شد  واأك��د  الفوز.  لتحقيق  وال�شعي  املهارات  هذه 
ال��راث، الذي يقوم بتقدمي  البطولت يف مركز حمدان بن حممد لإحياء 

احللقات التي يتم بثها عرب �شا�شة �شما دبي واإذاعة الأوىل.. اأن تقارب امل�شتوى 
وانتظار نتيجة الت�شويت النهائية لليولة يف اآخر حلقات، يعك�س مدى ارتفاع 
مهارة امل�شاركني واإتقانهم ملختلف امل�شابقات من خالل التزامهم وجديتهم يف 
التدريبات، وهذه غايتنا يف املركز اأن يخرج امل�شاركون وهم لديهم اإملام بعدة 
عن  النظر  بغ�س  ال�شعبي،  الإرث  من  ومهارات  ريا�شات  من  نابعة  مهارات 
ح�شابات الفوز واخل�شارة. وقدم �شعيد املزروعي، عر�س ال�شلة خالل احللقة 
التا�شعة، والذي جاء اأنيقاً وتفاعلت معه اجلماهر احلا�شرة على مدرجات 
القائمني على  تقديره جلهود  امل��زروع��ي، عن  املرموم، حيث عرب  امليدان يف 
البطولة ومدى حر�شهم على تطويرها جلعلها ملمة للعديد من املهارات 

التي من �شاأنها تر�شيخ الإرث ال�شعبي ب�شكل ع�شري ومميز.

عو�س العامري اأول املتاأهلني اإىل نهائي بطولة فزاع لليولة

•• دبي-الفجر

اآل مكتوم نائب حاكم دبي  حتت رعاية �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية توج فريق احلبتور بطال لبطولة كاأ�س 
على  ف��وزه  بعد  املا�شي  ال��ع��ام  بلقب  واحتفظ   2022 للبولو  الإم����ارات  بنتلي 
مباراة  اأه��داف يف  �شبعة  مقابل  اأه��داف  بت�شعة  الإم���ارات  فريق  القوي  مناف�شه 
ا�شتحقت اأن تكون م�شك اخلتام بعد اأن عزف الفريقان حلن �شيمفونية النهائي 
نادي ومنتجع احلبتور  ازدان به ملعب  بكل مهارة واقتدار و�شط جمهور كبر 
اللعبة  اإليه  و�شلت  ما  يعك�س  كرنفال  اىل  النهائي  ليتحول  والفرو�شية  للبولو 
اأول  ب��اإح��راز  ب��ادر فريق حممد احلبتور  امل��ب��اراة قوية ومثرة  . ج��اءت  بالدولة 

اأه���داف امل��ب��اراة وت��ع��ادل تومي ل��الإم��ارات ث��م ا���ش��اف لوكا�س ه��دف التقدم ويف 
ال�شوط الثاين ي�شيف فريق المارات هدفني فيما يرفع فريق احلبتور ر�شيدة 
اىل هدفني اما ال�شوط الثالث فيدرك احلبتور التعادل 4 مقابل 4 اهداف ال 

ان المارات ي�شيف هدفا خام�شا مع نهاية ال�شوط .
منهما  لكل  اه��داف  ب�شبعة  الفريقني  بني  مثر  تعادل  الرابع  ال�شوط  وي�شهد 
الهدفني  وبوتي�شتا  وا�شاف جوانزالي�س  كان حبتوريا  فقد  الخر  ال�شوط  اما 

الثامن والتا�شع ليفوز احلبتور باللقاء والكاأ�س .
وعقب املباراة قام جوزيف طيار مدير عام �شيارات بنتلي المارات بتتويج فريق 
اإنكيادو  احلبتور البطل وفريق الم��ارات الو�شيف كما قام بتكرمي اأف�شل مهر 

للالعب الأعلى ت�شنيفا يف املباراة باوتي�شتا بايوغار.

البالغة  �شعادته  للبولو عن  الم���ارات  اأع��رب حممد احلبتور رئي�س احت��اد  وق��د 
بامل�شتوى الذي �شهدته املباراتني وخا�شة املباراة اخلتامية لكاأ�س بنتلي المارات 
2022 منوها اىل ان مرا�شم قرعة الكاأ�س الذهبية �شتقام يف العا�شرة من �شباح 
 14 الثنني  يوم  �شتنطلق  البطولة   ان  بنادي احلبتور حيث  الثالثاء  يوم غد 
فرباير وت�شتمر حتى اخلام�س من مار�س املقبل كما ا�شار اىل ان بطولة املا�شرز 

�شتنطلق اليوم وت�شتمر حتى 12 فرباير وبهانديكاب من 6 اىل 8 جول .
التام عن  اأع��رب جوزيف طيار مدير عام بنتلي الم��ارات عن ر�شاه  من جانبه 
موؤكدا  �شركته  ترعاها  التي  ع�شرة  الثانية  وه��ي  الكاأ�س  من  العام  ه��ذا  ن�شخة 

ا�شتمرار الرعاية لالعوام املقبلة . 
�شبق املباراة لقاء جمع فريقي ذئاب دبي كافو وبنجا�س على كاأ�س هيلدون وقد 

اه��داف ون�شف  بنتيجة ع�شرة  كافو  دبي  ذئ��اب  بالفوز على  بنجا�س  جنح فريق 
الهانديكاب" بعد مباراة قوية و�شريعة  ومتكافئة  "فارق  مقابل ع�شرة اهداف 
"ايفزا"  بدبي  ال��دول��ي��ة  احل��رة  املنطقة  �شلطة  رئي�س  بيدر�شون  م��ارت��ن  وق��دم 
والهدايا   الكوؤو�س  احلبتور  بنادي  العام  ه��ذا  البولو  لن�شاط  الر�شمي  ال��راع��ي 

للفريقني البطل والو�شيف  يف كاأ�س هيلدون .
وكان حفل الفتتاح قد ت�شمن العديد من الفقرات املثرة التي �شبقت املباراة 
اخلتامية حيث �شهد احل�شور عر�شا حلملة الأعالم الذين ا�شتعر�شوا مهاراتهم 
يف التحكم يف اخليل وعرو�شا يف التمرينات احلركية والبحث عن الكنز بامللعب 
اجلمهور  اإعجاب  نالت  والتي  ال�شوء  وعرو�س  الراف�شة  املو�شيقية  والعرو�س 

العري�س .

فوز بنجا�ض بكاأ�ض هيلدون 

احلبتور والإمارات يعزفان �سيمفونية ختام كاأ�س بنتلي للبولو 2022 
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انطالقة  يف  املك�شيكي  مونتري  على  امل�شري  الأه��ل��ي  حققه  ال��ذي  الفوز  ج��اء 
2021" مبثابة دافع كبر لالأندية  "الإمارات  م�شواره بكاأ�س العامل لالأندية 
العربية امل�شاركة يف البطولة لتحقيق الأف�شل من اأجل موا�شلة امل�شوار لأبعد 

نقطة، حمققا به اأي�شا العديد من الأرقام.
اأقيم  الذي  اللقاء  ال�شبت خالل  الأول  اأم�س  م�شاء  على مونتري  الأهلي  وفاز 
على ا�شتاد اآل نهيان �شمن مباريات ربع النهائي. وتر�شد وكالة اأنباء الإمارات 
م�شاهد من املباراة التي حقق فيها فوز فريق   5 اأبرز  التايل  التقرير  "وام" يف 

الأهلي الكثر من املكا�شب للن�شخة احلالية. بعد الفوز الذي حققه الأهلي على 
على  احل�شول  العاملية  البطولة  يف  امل�شاركة  العربية  الفرق  �شمنت  مونتري 
الأهلي  تاأهل  حيث  احلالية،  الن�شخة  يف  برونزية  اأو  ف�شية  اأو  ذهبية  ميدالية 
ملواجهة باملرا�س الربازيلي يف ن�شف النهائي، فيما يلتقي م�شاء اليوم كل من 
ملواجهة  النهائي  ن�شف  اإىل  منهما  الفائز  ليتاأهل  ال�شعودي  والهالل  اجلزيرة 

ت�شيل�شي الإجنليزي يف مباراة ن�شف النهائي الثانية.
ومبا اأن كرة القدم ل تعرف امل�شتحيل وتاأتي باملفاجاآت دائما فلي�س من امل�شتبعد 
اأن تناف�س الفرق العربية على امليداليتني الذهبية والف�شية يف البطولة العاملية 
امل�شري  الأهلي  ا�شتطاع  كما  النهائية.  للمباراة  عربيني  فريقني  و�شول  حال 

طيلة  بالبطولة  واجهه  ال��ذي  املك�شيكي  مونتري  فريق  اأم��ام  عقدته  يفك  اأن 
م�شاركاته ال�شت ال�شابقة مرتني من قبل يف ن�شخ 2012، 2013، ومل يتمكن 
كاأ�س  يف  الأه��ل��ي  على  خر  2021" ف��األ  "الإمارات  ن�شخة  لتكون  ال��ف��وز،  من 
اأو  الإ�شابات  ب�شبب  الغيابات  الرغم من  اأمام مونتري. وعلى  العامل لالندية 
م�شاركة عدد من اأبرز لعبي الفريق مع منتخب م�شر يف كاأ�س الأمم الأفريقية 
مبواجهة  الأح��د  اليوم  م�شاء  ال�شتار  عنها  وي�شدل  بالكامرون،  حاليا  املقامة 
م�شر وال�شنغال، اإل اأن الأهلي اأثبت مقولة " الأهلي مبن ح�شر" بعدما ا�شتطاع 
والقوة  العالية  النت�شارية  ب��ال��روح  م��دع��وم  ا�شتثنائي  عر�س  تقدمي  لع��ب��وه 
الدفاع للهجوم. ور�شمت جماهر الأهلي �شورة  ال�شريع من  واملهارة والتحول 

رائعة للفريق واألهبت حما�شة الالعبني طوال اللقاء، حيث توافدت على ملعب 
املباراة قبل انطالقتها باأكرث من 4 �شاعات و�شط �شهولة وان�شيابية يف احلركة 
ال�90 دقيقة،  خارج ملعب املباراة وداخله، وا�شتمرت بالت�شجيع والهتاف طوال 
و�شاهمت يف حتقيق الفوز وهو ما اأكد عليه رجل املباراة لعب الأهلي رامي ربيعة 
الفوز  اأب��رز عالمات  اأح��د  امل�شتمر  وت�شجيعهم  املتواجدة  بان حما�س اجلماهر 
على مونتري. واأ�شبحت املباراة التي خا�شها الأهلي اأمام مونتري هي املباراة 
رقم 3 يف تاريخ مواجهات الفريقني يف البطولة العاملية لي�شبح الفريقان الأكرث 
مواجهة يف كاأ�س العامل لالأندية بواقع 3 مواجهات، وذلك بح�شب موقع اأوبتا 

العاملي املتخ�ش�س يف الأرقام والإح�شائيات.

•• مليحة-الفجر:

ختام  يف  الف�شية  امليدالية  ال��ري��ا���ش��ي   مليحة  ن���ادي  اقتن�س 
اأقيمت يف جممع زايد  العرب للتايكواندو والتي  بطولة كاأ�س 

الريا�شي مبدينة الفجرة يف وزن حتت 74 كجم.
التايكواندو  يف  الهامة  البطولت  اإح��دى  من  البطولة  وتعد 
اثنان  مثلوا  لع��ب  ال��ف  مب�شاركة  وحظيت  دول��ي��ا  وامل�شنفة 

وع�شرون دولة بجانب م�شاركة الأندية املحلية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلا�شوين  �شلطان  حممد  �شعادة  واأ�شاد 

نادي مليحة الريا�شي بهذا الإجن��از الذي يوا�شل فيه لعبو 
التي  الريا�شية  البيئة  النادي حتقيق مراكز متقدمة يف ظل 

يوفرها النادي لكافة الالعبني بهدف امل�شاركة يف البطولت.
واأو�شح اأن النادي جنح يف اإطار ا�شراتيجيته التي ك�شف عنها 
العام املا�شي اإىل تاأهيل لالعبني يف خمتلف الألعاب اجلماعية 
والفردية لتاأتي ثمار تلك اخلطط يف حتقيق امليدالية الف�شية 

يف بطولة عربية لريا�شة التايكواندو.
واأكد اخلا�شوين اأن النادي ل ياألو جهدا يف تاأهيل لعبيه من 
وعلى  ال��ن��ادي  ���ش��الت  يف  املتوا�شلة  التمرين  ح�ش�س  خ��الل 

لكافة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  دع��م  ظل  يف  املدربني  اأي��دي 
من  الريا�شيني  من  قاعدة  تكوين  بهدف  بالنادي  الريا�شات 
وحتقيق  للم�شاركة  ودفعهم  الأل��ع��اب  �شتى  يف  مليحه  منطقة 

نتائج مب�شرة و�شارة لريا�شة ال�شارقة والريا�شة الإماراتية .
اأن بناء القدرات  اأجل  اأن ا�شراتيجية تتوا�شل من  اإىل  ولفت 
الريا�شية وا�شتكمال اإعدادها لكافة  امل�شاركات يف اإطار ت�شافر 
اإمارة  اأن��دي��ة  كافة  م��ع  م�شاهما  مليحه  ن��ادي  ليكون  اجل��ه��ود 
واملناف�شة  الدائم  ال�شعود  حتقيق  يف  الدولة  واأندية  ال�شارقة 

على املراكز الأوىل للبطولت.

•• اأبوظبي-وام:

"منران" لل�شيخ زايد بن حمدان  توج 
ل�شباق  ب���ط���اًل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
للمحامل  زاي������د  ال�������ش���ي���خ  م���ه���رج���ان 
ال����ذي  ق����دم����اً   60 ف���ئ���ة  ال�������ش���راع���ي���ة 
بتنظيم  ال�����ش��ب��ت  ق��ب��ل  اأم�������س  ان��ط��ل��ق 
البحرية.  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
واأقيم ال�شباق برعاية كرمية من �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة.
درهم  األف   240 البطل على  وح�شل 
ل�شامل  "مربك"  وح��ل  مالية،  ج��ائ��زة 
ال�شباق  ثانياً يف  الرميثي  �شامل  �شعيد 
95 حمماًل  اأق���ي���م مب�����ش��ارك��ة  ال�����ذي 
�شراعياً وح�شل على 210 اآلف درهم 
فكان  الثالث  املركز  اأم��ا  مالية،  جائزة 
�شعيد  "�شاهني" حلمدان  ن�شيب  من 
جابر احلربي وح�شل على 200 األف 
رابعاً  م��ال��ي��ة، فيما ح��ل  دره���م ج��ائ��زة 

بن  حمدان  بن  زايد  "ح�شيم" لل�شيخ 
زايد اآل نهيان وح�شل على 145 األف 
درهم، وكان املركز اخلام�س من ن�شيب 
الرميثي  �شامل  �شعيد  "هداد" لأحمد 

دره���م، وحل  األ��ف   140 على  وح�شل 
ال�شيخ حمدان  "زيورخ" ل�شمو  �شاد�شا 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم وح�شل 
األ��ف دره��م ج��ائ��زة مالية،   130 على 

فيما حل �شابعاً "اأطل�س" لأحمد را�شد 
على  وح�شل  ال�شويدي  را���ش��د  جمعة 
125 األف درهم، وذهب املركز الثامن 
ل�شمو  "اإعمار"  ن�����ش��ي��ب  م���ن  ل��ي��ك��ون 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
األف درهم،   120 مكتوم وح�شل على 
على  وح�شل  تا�شعاً  "�شمردل"  وح��ل 
العا�شر  املركز  ويف  درهم،  األف   115

جاء "طوفان" لأحمد اإ�شماعيل اأحمد 
 110 على  وح�شل  امل��رزوق��ي  حممد 
باملركز  ال��ف��ائ��زي��ن  وت���وج  دره���م.  اآلف 
مر�شد  ث���اين  اأح��م��د  الأوىل  ال��ث��الث��ة 

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��رم��ي��ث��ي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
الرميثي  و����ش���امل  امل���ن���ت���دب،  ال��ع�����ش��و 
النادي.  ممثلي  م��ن  امل��ه��ري  وم��اج��د 

م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه اأح��م��د ث���اين مر�شد 
ال�شيخ حمدان  ل�شمو  ال�شكر  الرميثي 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ع��ل��ى رع���اي���ة �شموه 
موؤكداً  زاي��د،  ال�شيخ  مهرجان  ل�شباق 
اأن رعاية �شموه دوما ما ت�شاعف من 
�شعادته  ع��ن  وع���رب  ح����دث.  اأي  ق��ي��م��ة 
امل��م��ي��زة ملو�شم  ب��الن��ط��الق��ة  ال��ب��ال��غ��ة 
موؤكداً  النادي،  يف  الراثية  ال�شباقات 
اأن امل�����ش��ه��د ك���ان رائ���ع���اً مب�����ش��ارك��ة 95 
اأن  الرميثي  واأو�شح  �شراعياً.  حمماًل 
ال��ن��ادي يف م��ه��رج��ان ال�شيخ  م�����ش��ارك��ة 
بالتواجد  دوره  �شميم  تاأتي من  زاي��د 
يف املحافل الوطنية الراثية الكبرة. 
ووج����ه ال�����ش��ك��ر اإىل ال��ب��ح��ارة وامل���الك 
الذين �شاركوا يف ال�شباق على اللتزام 
التام باللوائح والقوانني املنظمة �شواء 
اأو فيما  على �شعيد املوا�شفات الفنية 
املتبعة  الحرازية  الإج���راءات  يخ�س 

للحد من انت�شار فرو�س كورونا.

•• اأبوظبي-وام:

رغ���م اخ��ت��الف امل�����ش��اع��ر ال��ت��ي ان��ت��اب��ت ج��م��اه��ر الأه���ل���ي امل�شري 
ونظرائهم من جماهر مونتري املك�شيكي، عقب مباراة الفريقني 
"الإمارات  لالأندية  العامل  كاأ�س  لبطولة  النهائي  رب��ع  ال��دور  يف 
واحلزن  ال��ف��ائ��ز  جلماهر  ال��ف��رح  م�شاعر  ب��ني  وم��ا   ،"2021
وحفاوة  الرائع  التنظيم  اأن  على  اتفقا  الطرفني  اأن  اإل  للخا�شر، 
ال�شتقبال والهتمام والرعاية التي وجدوها يف دولة الإم��ارات ، 
هذا  بقيمة  ا�شعرتهم  البطولة  مناف�شات  ح�شورهم  خ��الل  وم��ن 
احلدث العاملي الكبر الذي ت�شت�شيفه الإم��ارات برباعة واقتدار 

للمرة اخلام�شة يف تاريخها.
وكان الأهلي حقق الفوز على مونتري بهدف وحيد يف املباراة التي 
اآل نهيان بنادي الوحدة، و�شط ح�شور  جمعت بينهما على ا�شتاد 
وتاأهل  ال��ط��رف��ني،  م��ن  م�شجع  الآف   10 على  ق���ارب  جماهري 
الربازيلي،  باملرا�س  فريق  ملوجهة  البطولة  نهائي  ن�شف  للدور 
لتخرج جماهر الأهلي، التي كانت متثل غالبية احل�شور، �شعيدة 
بهذا النت�شار الذي حتقق رغم �شعوبات عديدة واجهها الفريق، 
الذهول رمبا  الذي خرجت جماهر مونتري ينتابها  الوقت  يف 
لأنها مل تتوقع هذه اخل�شارة من مناف�شهم الذي �شبق واأن تغلبوا 

عليه يف مواجهتني �شابقتني بنف�س البطولة.

وما بني �شعور الفرح والذهول، اأجمع الطرفان على اأن وجودهم 
يف دول���ة الإم�����ارات ه��و اأك���رب م��ك��اف��اة لهم يف ظ��ل روع���ة التنظيم 
وت���وف���ر ك���ل و���ش��ائ��ل ال���راح���ة م���ع الل����ت����زام ب��ك��اف��ة الإج�������راءات 
الآلف من  �شالمة هذه  وفاعلية، مبا ي�شمن  بدقة  الح��رازي��ة 
اجلماهر التي ح�شرت اعداد منها خ�شي�شاً من بالدها حل�شور 
مباريات البطولة، عالوة على اأبناء اجلاليتني امل�شرية واملك�شيكية 

املتواجدين فعلياً يف اأبوظبي واإمارات الدولة املختلفة.
فعلى ا�شتاد اآل نهيان، كانت الفر�شة �شانحة جلدة م�شرية ح�شرت 
للدولة لزيارة ابنتها وحفيدتها والطمئنان على اأ�شرتها، حل�شور 
مباراة يف كرة قدم للمرة الأوىل يف حياتها، فكانت هذه املباراة التي 
فاز فيها الأهلي وتاأهل اإىل ن�شف النهائي، لتعرب اجلدة عن بالغ 
�شعادتها بهذا التنظيم والروعة الذي �شاهدتهما يف املباراة، عالوة 

على �شعادتها بالفوز للفريق الذي ت�شجعه اأ�شرتها.
وعلى الطرف الأخر كانت هناك عائلة مك�شيكية ح�شرت خ�شي�شاً 
اإىل اأبوظبي لل�شياحة خالل فرة البطولة لدعم فريق مونتري، 
وكان يحذوها الأمل يف ا�شتمرار تفوق فريقها على الأهلي، مثلما 
خ�شارة  ه��و  لهم  امل��ف��اج��اأة  ك��ان��ت  ول��ك��ن  ال�شابقة،  الن�شخ  يف  ح��دث 
ي�شتغلون  �شوف  لنهم  كثرا  يحزنوا  مل  ذل��ك  ورغ��م  مونتري، 
م��ن ح�شور  ب��دًل  اأبوظبي  معامل  ب��زي��ارة  ال�شتمتاع  اإج��ازت��ه��م يف 
لفريق  اأي�شا  التهنئة  تقدمي  على  وحر�شوا  البطولة،  مباريات 

الأهلي على فوزه، موؤكدين ان فريقهم افتقد العديد من عنا�شر 
النجاح.

فريق  لت�شجيع  زوجها  مع  ح�شرت  م�شرية  لزوجة  الأم��ر  نف�س 
هذه  وكانت  بالبطولة،  الفتتاحية  مواجهته  يف  ودعمه  الأه��ل��ي 
املرة الأوىل بالن�شبة لها التي حت�شر فيها مباراة لكرة القدم من 
اأن  بالن�شبة لها فوز الأهلي رغم  ال�شعيدة  املفاجاأة  امللعب، فكانت 
ال��ذي �شجع  كل املقدمات كانت ت�شر اإىل غر ذل��ك، وه��و الأم��ر 
"فاأل  باعتبارها  املباريات  من  مزيد  بح�شور  وعدها  على  زوجها 

خر" على فريقه.
الذي  ب��ال��ف��وز  الأه��ل��ي  جماهر  م��ن  م�شري  م�شجع  ا���ش��اد  فيما 
�شفوفه،  يف  العديدة  الغيابات  رغم  مونتري  على  فريقه  حققه 
الإم��ارات وو�شط هذا احل�شور  البطولة يف  اإقامة  اأن  اإىل  م�شراً 
للمباراة  التاأهل  نحو  الفريق  طموح  يرفع  الكبر  اجلماهري 
النهائي على اأقل تقدير ، يف ظل تنظيم رائع وح�شور جماهري 
هذه  بتاريخ  ال�شابقة  م�شاركاته  م��ن  اأي  يف  الأه��ل��ي  ب��ه  يحظ  مل 
البطولة. وتوقع م�شجع م�شري اأخر اأن تكون بطولة كاأ�س العامل 
لالأندية "الإمارات 2021" هي وجه اخلر على فريق الأهلي يف 
كل م�شاركته ال�شابقة بتاريخ البطولة، متوقعاً اأن ينجح فريقه يف 
جتاوز فريق باملرا�س، واأن يتاأهل الأهلي للمباراة النهائية للمرة 

الأوىل يف تاريخه.

»الإمارات  لالأندية  العامل  كاأ�س  يف  املك�سيكي  مونتريي  على  امل�سري  الأهلي  فوز  من  م�ساهد   5

نادي مليحة الريا�سي يقتن�س امليدالية الف�سية يف ختام بطولة كاأ�س العرب للتايكواندو

»منران« يحلق بلقب مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية فئة 60 قدما 

احتفالية يف »حب الإمارات« جتمع اجلماهري امل�سرية 
مع املك�سيكية بعد فوز الأهلي على مونتريي

•• اأبوظبي -وام:

ازدان ا�شتاد اآل نهيان، معقل نادي الوحدة، بح�شور نحو 
امل�شري،  الأهلي  فريقي  اأن�شار  من  م�شجع،  اآلف   10
ال�18،  الن�شخة  مباريات  �شمن  املك�شيكي،  ومونتري 
ت�شتمر  لكاأ�س العامل لالأندية "اأبوظبي 2021" والتي 

حتى 12 فرباير احلايل.
املك�شيكي  مونتري  مناف�شه  امل�شري  الأه��ل��ي  وتخطى 
"بطل  لي�شرب   ،53 الدقيقة  يف  ه��اين،  حممد  بهدف 
باملرا�س  اجل���دي���د  م��ن��اف�����ش��ه  م���ع  م����وع����داً  اإفريقيا" 
الربازيلي، م�شاء غد الثالثاء، على ذات امللعب، يف الدور 

ن�شف النهائي.
واأ���ش��ف��ى احل�����ش��ور اجل��م��اه��ري م��ن اأن�����ش��ار الفريقني 
من  بع�شاً  ا�شتعاد  الذي  نهيان"،  اآل  "ا�شتاد  على  جماًل 
الزمان،  من  عقدين  نحو  بعد  "املونديالية"،  ذكرياته 
6 مالعب يف  العريق واح���داً من بني  امللعب  ك��ان  حيث 
الإمارات، ا�شت�شافت نهائيات كاأ�س العامل لل�شباب حتت 
كاأول بطولة من بطولت "الفيفا"،   ،2003 عاماً   20

تقام على اأر�س الإمارات.

الأول"،  "العاملي  نهيان، يف ح�شوره  اآل  ا�شتاد  واحت�شن 
الأول  ال����دور  م��ب��اري��ات   ،2003 ال�����ش��ب��اب  م��ون��دي��ال  يف 
منتخبات  وق��ت��ه��ا  ���ش��م��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��اد���ش��ة،  للمجموعة 
وب�����اراج�����واي، وكوريا  امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة،  ال����ولي����ات 
بوركينا  مواجهة  ي�شت�شيف  اأن  قبل  واأملانيا،  اجلنوبية، 
اآل  ا���ش��ت��اد  ع�����ش��ر. و���ش��ي��ك��ون  ال�شتة  ف��ا���ش��و وك��ن��دا يف دور 
نهيان على موعد جديد لأن�شار الأهلي امل�شري، بجانب 
جماهر نادي باملرا�س الربازيلي، يف مباراة الدور ن�شف 
النهائي غداً الثالثاء عالوة على احت�شانه مباراة املركز 
9 ف��رباي��ر، والتي  امل��ق��ررة  بعد غ��د الأرب��ع��اء  اخلام�س، 
مواجهة  م��ن  اخل��ا���ش��ر  م��ع  املك�شيكي  م��ون��ت��ري  جت��م��ع 
اجلزيرة والهالل ال�شعودي، و�شوًل ل�شت�شافته مباراة 

حتديد املركز الثالث يف 12 فرباير.
الوحدة"،  "معقل  نهيان  اآل  ا�شتاد  تاأ�شي�س  تاريخ  ويعود 
اإىل العام 1995، وجرى اإعادة جتديد امللعب، بالتزامن 
2019، ويوفر  اآ�شيا  اأمم  ا�شت�شافة الإم��ارات كاأ�س  مع 
اأب���وظ���ب���ي، فر�شة  و����ش���ط  ب�����ش��ب��ب م��وق��ع��ه يف  امل���ل���ع���ب، 
للجماهر لال�شتمتاع مبناظر خالبة لالأبنية ال�شاهقة 

التي تزين العا�شمة الإماراتية.

•• اأبوظبي -وام:

الإم���ارات   FIFA ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  لكاأ�س  الرويجية  الفعاليات  ت��ع��اود 
كبرب  تفاعل  و�شط  كبر  جناحاً  حققت  بعدما  اليوم،  ن�شاطها   2021
املا�شي  يناير  يف  الفعاليات  انطلقت  حيث  والأع��م��ار،  الفئات  خمتلف  من 
ال�شرق  وبوابة  دبي   2020 اإك�شبو  وزارت  الت�شوق،  مراكز  من  العديد  يف 
من  وغرها  م��ول  ويا�س  �شي" للجولف  بي  اأ���س  "اإت�س  اأبوظبي  وبطولة 

الأماكن.
وتعود الفعاليات الرويجية للظهور يف اأبوظبي على مدار اأيام 7 و8 و9 
من فرباير احلايل، ذلك يف الزينة واملنرة وحديقة الرمي �شنرال بارك 

على التوايل.
مع  التفاعل  فر�شة  ال��زي��ارة  م��واق��ع  يف  اجلمهور  الفعاليات  تلك  ومت��ن��ح 
الأهداف  يحقق  مبا  البطولة،  كاأ�س  وكذلك  "ظبي"  الر�شمية  التعويذة 
املرجوة من تلك الفعاليات، يف التاأثر الإيجابي بني خمتلف فئات الدولة 
واإلهام الن�سء للتفاعل مع الفعاليات الريا�شية الكربى، مع الت�شجيع على 

اتباع منط حياه ريا�شي �شحي.
2009، حيث ميثل  "ظبي" للمرة الأوىل عام  وظهرت تعويذة البطولة 
للقوة  ويرمز  اأبوظبي،  اإم���ارة  ج��زًءا من هوية  يعد  ال��ذي  العربي  ال��غ��زال 

واجلمال وال�شرعة.
 .2018 ع��ام  باأبوظبي  ال�شابقة  الن�شخة  يف  للتميمة  ظهور  اأخ��ر  وك��ان 

لل�شحة  اإج��راءات م�شددة  الرويجية من  والفعاليات  الأن�شطة  ول تخلو 
الدويل  الإم��ارات، ولدى الحتاد  اأولوية ق�شوى يف  باعتبارها  وال�شالمة، 
م�شددة  اإج���راءات  و�شط  والأن�شطة  الفعاليات  كل  تقام  حيث  القدم،  لكرة 
على  يجب  بحيث  اجلميع،  �شحة  ل�شمان  العاملية،  املعاير  اأعلى  و�شمن 
ال�12 عاماً تقدمي حالة املرور الأخ�شر عرب تطبيق  اجلماهر فوق �شن 
احل�شن، ونتيجة فح�س PCR �شلبية �شاحلة ملدة 96 �شاعة على الأقل. 
ويف ح���ال ع���دم ال��ق��درة ع��ل��ى ت��ق��دمي ح��ال��ة امل����رور اخل�����ش��راء ع��رب تطبيق 
لنتيجة  بالإ�شافة  ك��ورون��ا،  فرو�س  لقاح  �شهادة  اإظ��ه��ار  ينبغي  احل�شن، 

فح�س PCR �شاحلة ملدة 96 �شاعة على الأقل.
ت��ق��دمي ح��ال��ة املرور  ال�12 ع���ام���اً،  ���ش��ن  مل��ن ه��م دون  وي��ت��ط��ل��ب احل�����ش��ور 

 48 PCR �شاحلة ملدة  اخل�شراء عرب تطبيق احل�شن، ونتيجة فح�س 
�شاعة على الأقل. ويف حال عدم القدرة على تقدمي حالة املرور اخل�شراء 
ملدة  ���ش��احل��ة   PCR فح�س  نتيجة  اإب����راز  ي��ج��ب  احل�����ش��ن،  تطبيق  ع��رب 
2021" يف  "اأبوظبي  48 �شاعة على الأقل. وتقام كاأ�س العامل لالأندية 
العا�شمة الإماراتية للمرة اخلام�شة، مب�شاركة �شبعة اأندية، هي اجلزيرة 
والهالل  اأوروب����ا،  بطل  الإجن��ل��ي��زي  وت�شيل�شي  الإم���ارات���ي،  ال����دوري  بطل 
ال�شعودي بطل اآ�شيا، والأهلي امل�شري بطل اأفريقيا، وباملرا�س الربازيلي 
بطل  املك�شيكي  ومونتري  الالتينية،  اأمريكا  اأبطال  دوري  بلقب  الفائز 
الكونكاكاف، وبراي التاهيتي ممثل اأقيانو�شيا، وذلك بالفرة من 3 اإىل 

اجلاري. فرباير   12

عودة الفعاليات الرتويجية لكاأ�س العامل لالأندية FIFA الإمارات 2021

ا�ستاد اآل نهيان ي�ستعيد »الأجواء 
املونديالية« بعد عقدين من الزمان
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فرمل موناكو �شيفه ليون عندما تغلب عليه -2�شفر 
الفرن�شي  ال���دوري  م��ن  والع�شرين  الثالثة  املرحلة  يف 

لكرة القدم.
الأول  �شوطها  يف  امل��ب��اراة  نتيجة  الإم���ارة  فريق  وح�شم 
ويف ن�شف �شاعة بف�شل تاألق مهاجمه الدويل التون�شي 
الأ����ش���ل���ي و����ش���ام ب���ن ي����در ال�����ذي ���ش��ن��ع ال���ه���دف الأول 

الثانية،  الدقيقة  يف  ل��وك��ا���س  ج��ان  ل��ل��ربازي��ل��ي 
و�شجل الثاين يف الدقيقة 29.

وع���زز ب��ن ي��در موقعه يف ���ش��دارة لئحة 
بفارق  ه��دف��ا   14 ب��ر���ش��ي��د  ال��ه��داف��ني 
ديفيد  جوناثان  الكندي  ام��ام  هدفني 
م���ه���اج���م ل���ي���ل ح���ام���ل ال���ل���ق���ب ال����ذي 
ي�شت�شيف باري�س �شان جرمان املت�شدر 

يف قمة نارية يف ختام املرحلة.
ت������وازن������ه عقب  م����ون����اك����و  وا�����ش����ت����ع����اد 

خ�شارته امام مونبلييه 2-3 يف املرحلة املا�شية وحقق 
الفوز العا�شر هذا املو�شم، رافعا ر�شيده اإىل 36 نقطة 
نقطة  بفارق  موؤقتا  الرابع  املركز  اىل  الرت��ق��اء  خولته 

واحدة امام �شرا�شبورغ الذي ي�شت�شيف نانت .
ب��ع��د ثالثة  ب��ل��ي��ون  واأحل�����ق م��ون��اك��و اخل�����ش��ارة الوىل 
ان��ت�����ش��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة وال�����ش��اد���ش��ة ه���ذا املو�شم 
وحرمه من الرتقاء اىل املركز الرابع 
الثالث  امل����رك����ز  م����ن  والق���������راب 
ابطال  دوري  م��ل��ح��ق  اىل  امل���وؤه���ل 
اوروبا املو�شم املقبل والذي يحتله 
خلف  واح����دة  نقطة  ب��ف��ارق  ني�س 
امل���رك���ز الثاين  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا ���ش��اح��ب 
البطاقة  ل�����ش��اح��ب��ه  ي���خ���ول  ال�����ذي 
القارية  للم�شابقة  املبا�شرة  الثانية 

العريقة.
ويلعب ني�س مع �شيفه كلرمون فران  
ل�شتعادة  مر�شحا  وي��ب��دو  الأح���د  اأم�����س 
على  الفائز  مر�شيليا  م��ن  الو�شافة 
اجنيه 5-2 اجلمعة يف افتتاح 

املرحلة.
ويف مباراة ثانية، وا�شل 
�شحوته  اإت��ي��ان  ���ش��ان��ت 
الثاين  ف�����وزه  وح���ق���ق 
تغلب  ع��ن��دم��ا  ت��وال��ي��ا 
مونبلييه  �شيفه  ع��ل��ى 

.1-3
وك������ان م��ون��ب��ل��ي��ي��ه ال���ب���ادئ 
ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل ع���رب اي��ل��ي واهي 
�شانت  وق���ل���ب   ،11 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
الع�شر  الدقائق  يف  الطاولة  اإتيان 
اأه���داف  ث��الث��ة  بت�شجيله  الأخ����رة 
الأ�شل  اجل����زائ����ري  ع��ل��ي��ه��ا  ت���ن���اوب 
رومان حمومة )82( واأرنو نوردين 
وهبي  ال��ت��ون�����ش��ي  وال�������دويل   )90(

اخلزري )2+90(.
اإت���ي���ان م���ن املركز  وت��خ��ل�����س ���ش��ان��ت 
ر�شيده  رف��ع  بعدما  م��وؤق��ت��ا  الأخ���ر 
واحدة  نقطة  بفارق  نقطة   18 اىل 
امام لوريان الذي ي�شت�شيف لن�س 

غدا.
مونبلييه  م���ن���ي  امل����ق����اب����ل،  يف 
مبارياته  يف  الثالثة  بخ�شارته 
فتجمد  الخ���������رة  الرب���������ع 
نقطة   34 ع��ن��د  ر����ش���ي���ده 
بفارق  ال�����ش��اب��ع  امل���رك���ز  يف 

الأهداف اأمام ليون.

يف  اأوليمبي  ملعب  ماأ�شاة  �شتبقى 
اىل  اأدت  ال��ت��ي  ي��اون��دي  العا�شمة 
وف�����اة ث��م��ان��ي��ة اأ����ش���خ���ا����س، ذك���رى 
�شوداء اىل الأبد يف تاريخ الن�شخة 
كاأ�س  م����ن  وال����ث����الث����ني  ال���ث���ال���ث���ة 
الأمم الإفريقية لكرة القدم التي 
خالل  ال���ك���ام���رون،  ا�شت�شافتها 
البطولة  منظمو  فيه  عانى  �شهر 

القارية من م�شكلة تلو الأخرى.
املذهل  اأول��ي��م��ب��ي  م��ل��ع��ب  ب��ن��اء  مت 
يف  مقعد  األ���ف  ل�60  يت�شع  ال���ذي 
جوهرة  ليكون  ي��اون��دي  العا�شمة 
بتكلفة  ال��ك��ام��رون،  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
مليار   163 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  ر���ش��م��ي��ة 
مليون   284( اإف���ري���ق���ي  ف���رن���ك 

دولر(.
اإىل  م��رت��ب��ًط��ا  �شيظل  ا���ش��م��ه  اإمن����ا 
24 كانون الثاين/ الأبد باأحداث 
يناير 2022، عندما تويف ثمانية 
اإثر  38 بجروح  اأ�شخا�س واأ�شيب 
املدخل  بوابة  عند  التدافع  حادثة 
مباراة  ق��ب��ل  ل��ل��م��ل��ع��ب  اجل���ن���وب���ي 
البلد امل�شيف وجزر القمر يف ثمن 

النهائي.
م���وؤق���ًت���ا ولكن  امل��ل��ع��ب  اإغ������الق  مت 
اأي��ام ملواجهة   10 اأعيد فتحه بعد 
الكامرون  ب���ني  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
وم�����ش��ر وال��ت��ي مل ت��ك��ن ف���األ خر 
البطول.  ودع  ال��ذي  امل�شيف  على 
بعد  النا�س  اأبعدت  الكارثة  اأن  كما 
فقط  ا  �شخ�شً  24371 ح�����ش��ور 

لتلك املباراة.
باملئة   40 ب��ن�����ش��ب��ة  امل��ل��ع��ب  ام���ت���الأ 
يرفعون  املنظمني  اأن  علًما  فقط، 
املئة  يف   80 اىل  امل���الع���ب  ���ش��ع��ة 
وفًقا  ال���ك���ام���رون  ت��ل��ع��ب  ع��ن��دم��ا 
املتعلقة  ال�شحية  ل��ل��ربوت��وك��ولت 

بجائحة فرو�س كورونا.
م�شجعي  اأحد  كامغا،  فالنتان  قال 
بر�س  فران�س  لوكالة  الكامرون، 
ملباراة  امل��ل��ع��ب  اىل  دخ���ول���ه  ع��ن��د 
ميوت  "عندما  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 

النا�س، اجلميع يخاف".
من  للتخل�س  الكامرون  �شتعاين 
الإرث الأ�شود مللعب اأوليمبي، على 
الأمنية  الإج��������راءات  م���ن  ال���رغ���م 

امل�شددة التي و�شعتها بعد احلادثة 
املميتة.

�شّرح اأ�شطورة الكامرون ريغوبر 
بر�س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة  ����ش���ون���غ 
"حلظات الفرح ميكن اأن ت�شاحبها 
حلظات حزن. هناك �شعور باحلزن 

لكنه جزء من احلياة".
الكايف  ال��وق��ت  ال��ك��ام��رون  ُمنحت 
ل�شت�شافة  ال���ش��ت��ع��داد  اأج���ل  م��ن 
اأرا�شيها  ع��ل��ى  ال��ق��اري��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

للمرة الوىل منذ 1972.
ت�شت�شيف  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن  ك��ان 
قبل   2019 ال��ع��ام  يف  النهائيات 
ب�شبب  احلق  هذا  منها  ُي�شحب  اأن 
ومنحه  ال����ش���ت���ع���دادات  يف  ت���اأخ���ر 

مل�شر.
املا�شي  العام  اأُرجئت البطولة  كما 

ب�شبب جائحة فرو�س كورونا.
ومع ذلك، مل يكن كل �شيء جاهًزا، 
واخل�����دم�����ات  امل�����راف�����ق  ت���ك���ن  ومل 
اخلا�شة بو�شائل الإعالم يف ا�شتاد 
الوقت  بحلول  اكتملت  قد  ليمبي 
البطولة. ومل  انطلقت فيه  ال��ذي 
ي�����ش��اع��د الحت����اد الإف��ري��ق��ي لكرة 
املحليني،  املنظمني  )ك��اف(  القدم 

بعد اأن ق��رر قبل اأرب��ع��ة اأي��ام فقط 
م���ن امل���وع���د ن��ق��ل م����ب����اراة يف ربع 
النهائي واأخرى يف ن�شف النهائي 
العا�شمة  يف  ج��اب��وم��ا  م��ل��ع��ب  م��ن 

القت�شادية دوال اإىل ياوندي.
اأر�شية  ب�شاأن  كانت هناك خماوف 
امل��ل��ع��ب، ول��ك��ن مل ي��ت��م ت��ق��دمي اأي 
التغير،  ل���ه���ذا  ر����ش���م���ي  ت��ف�����ش��ر 
��ا يف  اأي�����شً ال��ق��اري��ة  وق���ررت الهيئة 
مباراة  ت��ق��دمي  الأخ����رة  اللحظة 
حتديد املركز الثالث يوًما واحًدا.

ك��م��ا ع��ان��ت ال��ب��ط��ول��ة م��ن ح�شور 
جماهري متوا�شع يف بلد جمنون 

بكرة القدم.
�شروًطا  ال���ق���اري  الحت�����اد  ف��ر���س 
���ش��ارم��ة ل���دخ���ول امل���الع���ب، حيث 
يكونوا  اأن  احلا�شرين  على  حتتم 
دليل  وت��ق��دمي  ب��ال��ك��ام��ل  ملقحني 
على اختبار �شلبي لفرو�س كورونا، 
الكثرين يف  ل���ردع  يكفي  م��ا  وه��و 
دولة ذات معدل تطعيم منخف�س.

ارت��ف��ع ع���دد اجل��م��اه��ر م��ع تقدم 
اأن  ي��ب��دو  ول��ك��ن  ال��ب��ط��ول��ة،  اأدوار 
التي  الق�شة  كانت  اأوليمبي  كارثة 
بالن�شبة  ال��ب��ع��ر  ظ��ه��ر  ق�����ش��م��ت 

للكثرين.
����ش���ه���دت ال���ب���ط���ول���ة ال���ك���ث���ر من 
الإث��ارة مثل و�شول بوركينا فا�شو 
الرغم  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  اإىل 
من النقالب الع�شكري يف البالد، 
غامبيا  و����ش���ول  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
البلد ال�شغر اإىل دور الثمانية يف 

ظهوره الأول.
الأدوار  ال��ق��م��ر  ج����زر  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا 
مرفوعة  وخ���رج���ت  الإق�������ش���ائ���ي���ة 
ال��راأ���س اأم���ام ال��ك��ام��رون )1-2( 
الرغم  على  النهائي  ثمن  دور  يف 
بع�شرة  اللعب  اىل  ا�شطرارها  من 
لعبني منذ الدقيقة ال�شابعة واىل 
اإ�شراك لعب ميدان بني اخل�شبات 
الثالثة  احل��را���س  لغياب  ال��ث��الث 

ب�شبب كوفيد والإ�شابة.
اإل اأن حادثة التدافع خارج اأومليبي 
يف تلك الم�شية طغت �شريًعا على 

ما حدث داخل امللعب.
ق������ال روج�����ي�����ه م���ي���ال امل�����ت�����وج مع 
عامي  القاري  باللقب  الكامرون 
بر�س  لفران�س  و1988   1984
�شهدنا  الريا�شية،  الناحية  "من 
ب��ع�����س امل���ب���اري���ات ال���رائ���ع���ة، لكن 

املباراة  ف��ري��ق��ني  اأف�����ش��ل  ي��ب��ل��غ  مل 
م�شر  اىل  اإ����ش���ارة  يف  النهائية"، 

وال�شنغال.
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج�����ود لعبني 
امل���������ش����ري حممد  ع���امل���ي���ني م���ث���ل 
���ش��الح وال�����ش��ن��غ��ايل ���ش��ادي��و مانيه 
واجل����زائ����ري ري���ا����س حم����رز، فاإن 
املباريات  �شهدتها  التي  امل�شتويات 

مل ترتق اىل م�شتوى التوقعات.
 51 100 ه���دف ف��ق��ط يف  ���ُش��ج��ل 
ال���ن���ه���ائ���ي، مبعدل  ق���ب���ل  م����ب����اراة 
املباراة الواحدة،  يف  هدف   1.96

مماثل لن�شخة 2019.
ب�شكل  وخ��ارج��ه  امللعب  اأر���س  على 
تكون  اأن  يف  اآم����ال  ه��ن��اك  خ��ا���س، 
البطولة  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 

اأف�شل.
ول���ن ي����دوم الن��ت��ظ��ار ط���وي���اًل، اإذ 
�شاحل  ت�شت�شيف  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
العاج العر�س القاري يف حزيران/
2023، بعد  يونيو ومتوز/يوليو 
�شتة اأ�شهر فقط من نهائيات كاأ�س 
وخالل  ق��ط��ر  يف   2022 ال��ع��امل 
مو�شم الأمطار، عوامل قد جتلب 

حتدياتها اخلا�شة.

••  دبي-الفجر

توا�شلت يف �شالة في�شتيفال اأرينا يف دبي مناف�شات بطولة الإمارات للمواي 
تاي برعاية �شعادة عبداهلل �شعيد النيادي رئي�س الحتادين العربي والإماراتي 
وقد   ، اجلن�شني  م��ن  امل�شتويات  خمتلف  م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب   100 مب�شاركة 
�شهدت جولة  اأول من اأم�س الأول اأكرث من 20 مواجهة قوية �شمن نزالت 
الن�شف نهائي ، والتي اأ�شفرت نتائجها عن فوز اأدهم القر�شاوي على عزالدين 
دوباجي يف وزن حتت 71 كجم ، وفوز لعب منتخبنا الوطني حممد �شعيد 
مر�شي على حامد اأن�شاري يف مباراة قوية يف وزن حتت 71 كجم ، كما فاز 

67 كجم ، وفوز  الالعب وليد الكحال على نور الدين غوطي يف وزن حتت 
اإيفان اأو�شتابوف على ريدميتور يف وزن حتت 67 كجم ، وفاز عبداهلل جبارين 
، وفاز لعب منتخبنا الوطني  75 كجم  على عبدالغني �شابر يف وزن حتت 

عماد يو�شف على فيتت�شومبو يف مباراة كلها ندية وا�شحة.
على  بفوزه  علي  حبيب  اإليا�س  الوطني  منتخبنا  بطل  تاألق  اجلولة  �شهدت 
مرفازال اأختاموف ليتاأهل للنهائي ، كما فاز عبد الرزاق ملراين على الالعب 
اأمي��ن يف وزن فوق  ب��الل ريا�س على الالعب حممود  ، وف��از  يا�شني بوقدير 

 ، كجم   91
و�شهدت اجلولة فوز حيان اجلمية على عبداهلل ال�شمار يف وزن حتت 63،5 

71 كجم ، وفوز  ، وف��از عالء ابو جي�س على حممد نياز يف وزن حتت  كجم 
�شليمان غفوري على حممد نا�شر يف وزن 67 كجم ، وفاز جونيبك حاميد 
جونوف على اأحمد ال�شمار يف وزن حتت 60 كجم ، وفاز   كو�شيمخون اأبدوليف 
تاغنما�س على عا�شم  وف��از حممد   ، 60 كجم  وزن  على حمدان عبداهلل يف 
دياين يف وزن حتت 67 كجم ، وفاز خالد الأم��ري على  بهراث ازهاكاث يف 
وزن حتت 51 كجم ، وتاأهل املهدي اجلماري اإىل النهائي بان�شحاب اخل�شم ، 
وفاز فوركاتبيك يوكوبوف على دانيل رامريز يف وزن حتت 63،5 كجم..كما 
فاز عبداهلل الفالوجي على عبداهلل ميخائيل  يف وزن حتت 71 كجم ، وفاز 

�شليمان غفوري على حممد نا�شر يف وزن حتت 67 كجم.

مواجهات قوية يف ن�سف النهائي لبطولة 
الإمارات للمواي تاي يف دبي

موناكو يفرمل ليون ويرتقي 
اإىل املركز الرابع 

 ماأ�ساة ملعب اأوليمبي نقطة �سوداء 
يف اإرث الكامريون 

دبي .. انطالقة قوية للجولت 
التاأهيلية لبطولة »ال�سلق«

•• دبي- وام:

انطلقت اأم�س الأول اجلولت التاأهيلية لبطولة ال�شلق التي ينظمها مركز 
حمدان بن حممد لإحياء الراث، يف ن�شختها اخلام�شة ع�شرة، مب�شاركة 
كبرة وتناف�س قوي بحثاً عن ح�شد الريادة يف واحدة من ريا�شات الإرث 

ال�شعبي البارزة.
وجاءت النطالقة قوية وحافلة بالندية يف ميادين املرموم يف دبي، حيث 
اأقيمت يف اليوم الأول اجلولت التاأهيلية لل�شلق الإناث لفئة الهواة مل�شافة 
ام�س اجلولت التاأهيلية لل�شلق الإناث لفئة  اأقيمت  فيما  مر،   2500
اليوم  للت�شفيات  اخلتام  يكون  اأن  على  مر،   2500 مل�شافة  املحرفني 
�شلق الإناث لفئة املحرفني مل�شافة 1000  ت�شفيات  باإقامة  فرباير   7

مر.
الريا�شة  ه��ذه  حمبي  من  كبرة  مب�شاركة  الت�شفيات  اأ���ش��واط  وحتظى 
ال�شعبية، �شواء من خمتلف اإمارات الدولة، اأو حتى من الأ�شقاء يف الدول 

اخلليجية.
وحر�شت اللجنة املنظمة على توفر جميع �شبل امل�شاعدة للم�شاركني من 
خالل فتح باب الت�شجيل منذ يوم 28 يناير املا�شي، مع تخ�شي�س الكوادر 
لإكمال كافة الإجراءات بكل �شهولة ومن خالل اللقاء ال�شخ�شي يف خيمة 

بطولت فزاع لل�شيد بال�شقور التلواح اأو عرب التوا�شل اللكروين.
ح��م��دان بن  البطولت يف مركز  اإدارة  اخل��ا���ش��وين، مدير  را���ش��د  واع��ت��رب 
حممد لإحياء الراث، اأن توا�شل هذه البطولة على مدار هذه ال�شنوات 
الريا�شات  م��ن  واح���دة  بو�شفها  بها  حتظى  ال��ت��ي  ال�شعبية  يعك�س  اإمن���ا 
الراثية املحببة لدى الأجيال، والأهم قدرتها على جذب اجليل ال�شاب 
من خالل الهتمام بها واحلر�س على تطوير قدراتهم، وهو ما ينعك�س 
الت�شفيات، وال�شعي من اجلميع حلجز  ن�شهدها يف  التي  امل�شتويات  على 

مقاعدهم يف النهائيات املقبلة.

الذهبية،  بامليدالية  بول�شونوف  األك�شندر  الرو�شي  فاز 
اأوملبياد  يف  �شكياتلون،  ال�شاحية  اخ��راق  تزلج  مل�شابقة 

بكني ال�شتوي، اأم�س الأحد.
ح��ق��ق ال��ف��ري��ق ال��رو���ش��ي امل��رك��زي��ن الأول وال���ث���اين يف 
الرويجي  الفريق  فيه  ف�شل  الذي  الوقت  يف  امل�شابقة، 

يف ال�شعود اإىل من�شة التتويج.
وح�شد بول�شونوف امليدالية الذهبية لبالده بعد م�شرة 
متوا�شعة طوال املو�شم، حيث مل يفز �شوى ب�شباق واحد 

فقط يف �شل�شلة �شباقات كاأ�س العامل.
 30 مل�شافة  امتد  ال��ذي  ال�شباق  الرو�شي  املتزلج  واأنهى 

كم، يف �شاعة واحدة و16 دقيقة و9.8 ثوان.
بامليدالية  �شبيت�شوف  دي��ن��ي�����س  الآخ����ر  ال��رو���ش��ي  وف���از 
ثانية عن  و11  واح��دة  دقيقة  بفارق  متاأخراً  الف�شية، 

بول�شونوف.
ليفو  ال��ف��ن��ل��ن��دي  اإىل  ال���ربون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ة  وذه���ب���ت 
ني�شكانني، متاأخراً بفارق حوايل دقيقتني عن املت�شدر.

امل�شوؤولة عن تنظيم  للم�شاريع والإرث  العليا  اللجنة  اأعلنت 
التذاكر  ح��ج��ز  ط��ل��ب��ات  اأن  الأح����د  اأم�����س   2022 م��ون��دي��ال 
املرحلة الأوىل للمونديال بنظام القرعة �شهدت اإقباًل عاملياً 
منقطع النظر، وذلك مع تبقي يومني فقط على غلق باب 
القدم  الدويل لكرة  اأن دعا الحتاد  بعد  للتقدمي،  الت�شجيل 
اجلماهر للم�شارعة بتقدمي الطلبات بنظام القرعة، والتي 

�شتعلن عن نتيجتها بعد 8 مار�س )اآذار( املقبل.

ذكرت اللجنة يف بيان �شحفي: "�شتغلق نافذة طلبات احلجز 
ل�"فيفا"  غدا الثالثاء عند الثانية  عرب املوقع الإلكروين 
لتجربة  للجميع  فر�شة  تعد  فيما  اأبوظبي،  بتوقيت  ظهراً 
حظوظهم، والتقدمي يف تلك املراحل املبكرة مبا يوفر عناء 
البحث عن التذاكر، مع القراب من توقيت املونديال، حيث 
ت�شكل الن�شبة املخ�ش�شة لتلك املرحلة ثلث اإجمايل التذاكر، 
"بح�شابات  والتي تزيد عن ثالثة مليون تذكرة". واأ�شاف: 

على  للح�شول  اأك��رب  م�شاحة  الفر�شة  ه��ذه  ت�شكل  ب�شيطة 
مقعد خالل مباريات املونديال، عو�شاً عن مراحل التقدمي 
باأ�شبقية احلجز، والتي ت�شهد اإقباًل كبراً تنفد فيه املقاعد 
بعد �شاعات من اإطالقها، فبتقدمي طلب احلجز تزيد فر�س 
احل�شول على التذاكر املخ�ش�شة للجماهر القطرية باأ�شعار 
ق��ط��ري��اً، وهي  ري���ال   40 ال��ت��ذك��رة  �شعر  تبلغ  رم��زي��ة، حيث 

الأرخ�س على الإطالق منذ مونديال اإيطاليا 1990".

اأوملبياد بكني: رو�سيا تهيمن على 
ذهبية وف�سية ال�سكياتلون

اإقبال عاملي للح�سول على تذاكر 
مونديال 2022
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جمتمع االمارات

عيادات هيلث هب من الفطيم للرعاية ال�سحية 
حت�سل على العتماد الكندي الفئة الذهبية

 ح�شلت جمموعة الفطيم للرعاية ال�شحية، الذراع ال�شحي ملجموعة الفطيم 
واملتمثلة بعيادات هيلث هب يف دبي على �شهادة اعتماد اجلودة  الفئة الذهبية  من 
العاملية املرموقة يف اعتماد  اأهم اجلهات  اللجنة الدولية الكندية التي تعد من 
م�شتوى  على  نوعه  من  الأول  العتماد  ه��ذا  ويعد  ال�شحية.  الرعاية  من�شاأت 
القطاع ال�شحي اخلا�س ملجموعة عيادات رعاية �شحية اأولية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، وذلك تقديراً للتزامها التام باأعلى م�شتويات اجلودة وال�شالمة 

يف تطبيق خدمات الرعاية ال�شحية التي تتمحور حول �شحة املجتمع. 

مبرور  فرحتها  بيان  مع  متاهى  القا�شمية  اجلامعة  قدمته  لف��ت  اإب���داع 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تويل  على  اخلم�شني  الذكرى 
يف  احلكم  مقاليد  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
اإمارة ال�شارقة بتنفيذ لوحتني جداريتني عربتا عن الفرحة بهذه املنا�شبة 

الغالية . 
وجاءت اجلداريتان اللتان اأ�شرفت على تنفيذها عمادة �شوؤون الطلبة من 
ملقام  والعتزاز  ال�شكر  عبارات  وبيان  املنا�شبة  بهذه  الحتفال  بني مظاهر 
حاكم ال�شارقة على ما قدمه من عطاء كبر وفي�س وا�شع لتطوير اإمارة 
تنفيذ هاتني اجلداريتني كل بح�شب  بامل�شاركة يف  الطلبة  وب��ادر  ال�شارقة 
والإجنازات  الذكرى  بهذه  الفرحة  عن  للتعبر  اإبداعه  وط��رق  تخ�ش�شه 

التي حتققت على اأر�س ال�شارقة .
وتعد اللوحتني اجلدارّيتني التي جرى اإجنازها بطول ع�شرة اأمتار بالر�شم 
على القما�س بتقنية الأكريليك تعبرا عن عظيم �شكر اجلامعة القا�شمية 
ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف تناغم من الألوان والإبداعات والتعبر 
عما تبديه اجلامعة من اعتزاز لعطاء حاكم ال�شارقة وما يقدمه للجامعة 
�شعادة  اجل��داري��ت��ني  ه��ات��ني  ع��ن  ال��ك�����ش��ف  ح�شر   . ال�����دوام  ع��ل��ى  وطلبتها 
ح�شور  بجانب  القا�شمية  اجلامعة  مدير  اخللف  ع��واد  الدكتور  الأ�شتاذ 
الأ�شتاذ الدكتور ح�شن امللخ  القائم باأعمال نائب  مدير اجلامعة  لل�شوؤون 

الطلبة  ���ش��وؤون  عميد  ال�شرايرة   �شليمان  الدكتور  والأ�شتاذ  الأك��ادمي��ي��ة  
والإداريني  التدري�س فيها  واأع�شاء هيئة  وعدد كبر من عمداء اجلامعة 
بالإ�شافة اإىل جمع كبر جدا من الطالبات والطالب الذين حر�شوا على 

ر�شم كلمة ال�شكر حّبا ووفاء لرجل عظيم يعطي بال حدود.

 نخيل حتتفل براأ�س ال�سنة ال�سينية اجلديدة بالألعاب النارية وعرو�س النافورة والأن�سطة احلّية
 احتفل عدد من وجهات البيع بالتجزئة واملتاجر ال�شاملة التابعة ل� نخيل ، -  ب� عام النمر - والتي تقدم جمموعة 
من العرو�س احلّية والأن�شطة الثقافية و غرفة التاأمل  على النمط ال�شيني واللوحات التي تر�شمها الألعاب النارية 

وعرو�س النافورة. 
 12 30 يناير ولغاية  املمتدة من  العامل، خالل الفرة  اأك��رب مركز جت��اري يف   ، ابن بطوطة مول  ول��دى زيارتكم  
فرباير اجلاري ، �شت�شتمتعوا بالأن�شطة الرفيهية احلية التي ت�شمل اأداًء مده�شاً لرق�شة  الأ�شد واملظلة  التي تتم 
تاأديتها كل �شاعتني يف الردهة ال�شينية، بدءاً من ال�شاعة 4:30 ع�شراً ولغاية ال�شاعة 8:30 م�شاًء. ل تفّوتوا فر�شة 
زيارة  غرفة التاأمل  التي مت جتديدها موؤخراً، والتي تقع يف الردهة الهندية، وخو�شوا جتربة غامرة ل ُتن�شى غنية 

بالأحا�شي�س والألوان.   
من جهته، اأطلق  �شوق التنني  الذي ُيعترب اأكرب مركز جتاري يف العامل خارج الرّب ال�شيني الرئي�شي، جمموعة من 
الأن�شطة الرفيهية الحتفالية اعتباراً من الأول من فرباير املقبل ولغاية ال�شابع منه. وتتميز عرو�س هذا املركز 
باللوحات الرائعة التي يقدمها قارعو طبول �شينيون و رق�شة التنني  و رق�شة الأ�شد  و رق�شات املعجبني  و رق�شة 
ال�شريط ، بحيث ُتقام كل �شاعة، من ال�شاد�شة م�شاًء وحتى العا�شرة لياًل. وبالإ�شافة اإىل ذلك، باإمكانكم امل�شاركة قي 
ن�شاط �شجرة الأمنيات  Wish Tree ، اإذ اأنه با�شتطاعة الزوار تعليق اأمنياتهم اخلا�شة باملنتجات التي يرغبون بها 

من Dragonmart.ae، واحل�شول على فر�شة للفوز  بها.  

يا�س القاب�سة حت�سد جائزة  �ساب
  لالبتكار والريادة يف اإدارة الأ�سول

اأعلنت يا�س القاب�شة، جمموعة ال�شتثمار الإماراتية، عن ح�شولها على   
اأ�شول  اإدارة  م�شروع  عن  الأ�شول  اإدارة  يف  وال��ري��ادة  لالبتكار  �شاب  جائزة 
اأقامتها  التي  الرقمية  الإم���داد  �شال�شل  فعالية  خ��الل  وذل��ك  ال�شركات، 
�شركة  �شاب  �شمن فعاليات اإك�شبو 2020 دبي. وت�شّلم اجلائزة بالنيابة 
عن يا�س القاب�شة كٌل من مينا حكيم، الرئي�س التنفيذي ل�شل�شلة الإمداد 

يف املجموعة، وبوري�س روزافوف، الرئي�س التنفيذي ل�شوؤون املعلومات.

القرية العاملية ت�ست�سيف النجم غورو راندهاوا 
يف حفل ا�ستثنائي على امل�سرح الرئي�سي!

 اأعلنت القرية العاملية، اأحد اأكرب املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية 
الأوىل للثقافة والت�شوق والرفيه يف املنطقة، عن ا�شت�شافتها حلفل مو�شيقي 
مذهل، يحييه النجم البنجابي ال�شهر غور�شاراجنوت �شينغ راندهاوا، املعروف 
با�شم غورو راندهاوا، يوم ال�شبت 12 فرباير ابتداًء من ال�شاعة 9 م�شاًء. وقد 
ا�شتطاع غورو اإحداث ثورة يف عامل املو�شيقى، عرب تاأدية جمموعة من الأغاين 
املتميزة مثل  لهور ، و هاي رايت غابرو ، و دان�س مري راين ، بالإ�شافة اإىل 

النجوم  من  العديد  مع  التعاون 
بيتبول،  ال��ف��ن��ان  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ني 
باأ�شلوب غنائي فريد  حيث متيز 
هوب  الهيب  مو�شيقى  فيه  دم��ج 
البنجابية  الأغ�����اين  ك��ل��م��ات  م��ع 
ويعترب  الرائع.  ال�شوتي  والأداء 
تخطى  ه��ن��دي  مغني  اأول  غ���ورو 
على  م��ت��اب��ع  م��ل��ي��ون   30 ع��ت��ب��ة 
تطبيق اإن�شتجرام مع حلول نهاية 
جنم  و���ش��ي��ح��ي   .2021 ال���ع���ام 
البوب هذا احلفل ال�شتثنائي مع 
باقة من اأروع اأغانيه التي تت�شدر 
�شعبية  الأك�����رث  الأغ�����اين  ق��ائ��م��ة 
املو�شيقى  ع�شاق  حما�س  ليلهب 

من كافة الثقافات والأعمار!
ومن اجلدير بالذكر، اأن الدخول 
م�شموًل  ���ش��ي��ك��ون  احل���ف���ل  اإىل 
�شمن �شعر تذكرة دخول القرية 
امل��ق��اع��د يف  اأن ع���دد  اإل  ال��ع��امل��ي��ة، 

امل�شرح الرئي�شي �شيكون حمدوداً متا�شياً مع الإجراءات الحرازية التي تطبقها 
الأ�شاور  على  جماناً  احل�شول  لل�شيوف  وميكن  املو�شم.  ه��ذا  العاملية  القرية 
اخلا�شة باحلفل من �شباك التذاكر املتواجد بالقرب من امل�شرح الرئي�شي بدءاً 
4 ع�شراً من يوم ال�شبت، حيث �شيتم منح �شوار واحد لكل �شيف  من ال�شاعة 

على اأن تكون الأولوية لأوائل ال�شيوف الوا�شلني. 

حملة للتربع بالدم  يف القرية العاملية 
بالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي 

 ا���ش��ت�����ش��اف��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، اأح���د 
العامل،  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  امل��ن��ت��زه��ات  اأه����م 
للثقافة  الأوىل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال��وج��ه��ة 
حملة  املنطقة،  يف  والرفيه  والت�شوق 
مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  جمتمعية 
حتت   ،DHA ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة 
���ش��ع��ار  ع��ط��اوؤك��م م��ن ال��ق��ل��ب يف قلب 
التي  و����ش���ارك يف احل��م��ل��ة   . ال���روائ���ع 
ج���رت ي���وم 31 ي��ن��اي��ر ع���دد ك��ب��ر من 
ال�����ش��ي��وف وامل���وظ���ف���ني وال�����ش��رك��اء يف 
بالدم  ت��ربع��وا  حيث  العاملية،  القرية 
اأفراد  اإن�شانية مميزة. ورحب  لفتة  يف 
باملتربعني،  امل��خ��ت�����س  ال��ع��م��ل  ط��اق��م 
امل�شتندات  ع���ل���ي���ه���م  وزع����������وا  ح����ي����ث 
اإطالعهم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ط��ل��وب��ة، 
بحملة  املتعلقة  الإر���ش��ادي��ة  امل��واد  على 
من  تنظيمها  مت  التي  ب��ال��دم،  ال��ت��ربع 
م�شاًء.   10 وح��ت��ى  ع�شراً   4 ال�شاعة 
اأعلى  امل��ن��ت��زه  اإدارة  خ��الل��ه��ا  وات��ب��ع��ت 
معاير ال�شحة وال�شالمة، مع تطبيق 
اح��ت��ي��اط��ات اإ���ش��اف��ي��ة ل�����ش��م��ان �شحة 

جتارب ح�سرية وُمّيزة ل�يوم الفالنتاين  يف ق�سر الإمارات
 يدعو ق�شر الإمارات الأزواج لإحياء م�شاعر احلب واملوّدة خالل الحتفال 
14 فرباير اجلاري ، و�شهر احلب الذي ي�شتمر  بيوم الفالنتاين املوافق  
لغاية نهاية فرباير 2022 . حيث ميكنهم ال�شتمتاع باأروع الأوقات من 
احلميمة،  الع�شاء  وجبات   ، املاأكولت  لأ�شهى  بعناية  ُمن�ّشقة  قائمة  خالل 
مع  ال�شاطئ  اأك���واخ  يف  �شة  املُخ�شّ العافية  وب��اق��ات  النجوم  حتت  النزهات 
باقات اإقامة رومان�شية.  �شوف ينغم�س ال�شيوف والأحبة يف اأجواء حافلة 
احتفالهم  ال�شهر جلعل  املعلم  داخل هذه  الالمتناهي  واحلب  بالفخامة 

هذا العام ل ُين�شى.

لوحة جدارية لطلبة اجلامعة القا�سمية ابتهاجا بخم�سني عاما يف حب حاكم ال�سارقة

نادي الإمارات ينظم ور�سة التدريب الإعالمي لالعبني

نهيان بن مبارك يح�سر
 اأفراح بن حم وبن عثعيث

ح�شر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س، 
حفل ال�شتقبال الذي اأقامه ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�شو 
املجل�س ال�شت�شاري الوطني لإمارة اأبوظبي مبنا�شبة زفاف جنله عبداهلل 

اإىل كرمية حمد بن مبارك بن عثعيث العامري.
اأقيم مبركز �شامل بن حم الثقايف مبنطقة العني  كما ح�شر احلفل الذي 
، وع��دد من �شيوخ  اآل نهيان وزي��ر دول��ة  ال�شيخ �شخبوط بن نهيان  معايل 
القبائل و كبار ال�شخ�شيات وكبار �شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة وجمع 

من الأهل والأ�شدقاء.
وتخلل احلفل فقرات تراثية و�شعبية.

ال�شينية  الأمنيات  �شجرة  بجوار 
كعكة  على  واحل�شول  التقليدية، 
الفرا�شية  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  احل�����ظ 
ال����ت����ي ت�������ش���م ح����ك����م����اً وم����ق����ولت 
رائ���ع���ة. و���ش��ي��ت��اح ل�����ش��ع��داء احلظ 

متنوعة،  ب��ج��وائ��ز  ال���ف���وز  ف��ر���ش��ة 
ال�����ش��رائ��ي��ة ورموز  ال��ق�����ش��ائ��م  م��ث��ل 
اخل�شم من منافذ البيع ال�شريكة 
بيبي  وجم��وه��رات  ميني�شو،  مثل 
و�شينابون،  ولب��ري��و���س،  فتيحي، 

وغرها.  ك���ار،  وي����وروب  وفي�شيز، 
ال�شريعة  ال�شتجابة  رم��وز  وتتيح 
للمت�شوقني اأي�شاً فر�شة احل�شول 
على 500 نقطة من نقاط  دارنا  
�شيف  اأم��ي��ال   م��ن  ميل   500 اأو 

معها،  التعامل  وكيفية  الإع����الم 
ال�شليمة  ال��ق��واع��د  اأب���رز  مو�شحا 
التلفزيونية  ال��ل��ق��اءات  اإج����راء  يف 

وال�شحفية.
الظهور  م��و���ش��وع  ا�شتعر�س  كما 

ك��������رة  لنج�������وم  الإع�����الم�����ي 
اللت�������زام  و�ش��������رورة  الق��������دم، 
املطلوبة  واملعايي������ر  بال�ش�����روط 

يف املظهر..
 كما تناولت الور�شة اأهمية �شبكات 

حياة  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
على  ال�شوء  و�شلطت  الالعبني، 
خماطر الإعالم اجلديد وحذرت 
من�شات  ا����ش���ت���خ���دام  اإ�����ش����اءة  م���ن 

التوا�شل الجتماعي.  

  اأطلق  يا�س مول ، وجهة الت�شوق 
الإماراتية،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  الأك����رب 
لع�شرة  ت�شتمر  مم��ي��زة  احتفالية 
اأيام مبنا�شبة حلول العام القمري 
 1 ب���داأ يف  ال���ذي  ال�شيني اجل��دي��د 
اآمال  2022 حاماًل معه  فرباير 
ببدايات  وال���ش��ت��ب�����ش��ار  الزده�������ار 
الت�شوق   مركز  وي�شتقبل  جديدة. 
عّمت  رائعة  بديكورات  النمر   عام 
اأرج��������اء ����ش���اح���ة  ت������اون ���ش��ك��وي��ر ، 
ترويجية مميزة  واإط��الق عرو�س 
ومكافاأتهم  املت�شوقني  لج��ت��ذاب 
 10 اإىل   1 م����ن  ال����ف����رة  خ�����الل 
فرباير 2022. واأقيمت يف �شاحة  
ت����اون ���ش��ك��وي��ر  ���ش��ج��رة ه��ون��غ باو 
احل�شول  للمت�شوقني  تتيح  رائعة 
املميزة.  اجل��وائ��ز  من  الكثر  على 
����ش���راء يف  يا�س  ف��م��ع ك���ل ع��م��ل��ي��ة 
اإجراء  للمت�شوقني  ميكن   ، م��ول 
ال�شتجابة  ل��رم��وز  ���ش��وئ��ي  م�شح 
امل������وج������ودة    QR ال���������ش����ري����ع����ة  

الثقايف  الإم�����������ارات  ن������ادي  ن���ظ���م 
ال����ري����ا�����ش����ي ور������ش�����ة ال����ت����دري����ب 
بالتعاون  لالعبي�����ن  الإع����المي 
م������ع راب���ط���������������������������ة امل���ح���رف���ي�������ن 
الإم����ارات����ي����ة، ب���ه���دف رف����ع درج���ة 
الإعالم  باأهمي�������ة  الالعبني  وعي 
وكيفي���ة  ال��ري��ا���ش��ي��ني،  ح��ي��اة  يف 
الو�شائل  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 

الإعالمية. 
على  اأقيمت  التي  الور�شة  قوبلت 
مدار يومني مب�شاركة وا�شعة من 
والرديف  الأول  ال��ف��ري��ق  لع��ب��ي 
واأي�شاً من لعبي املراحل ال�شنية 
والتي قدمها املدرب �شعيد حممد 

العمودي. 
م�شاعي  اإط�����ار  يف  ال��ور���ش��ة  ت���اأت���ي 
راب���ط���ة امل���ح���رف���ني الإم���ارات���ي���ة 
الرامية لتعزيز ثقافة الحراف 
م��ن��ظ��وم��ة دوري  اأط��������راف  ل�����دى 

اأدنوك. 
الور�شة  خ�����الل  امل�������درب  ت����ن����اول 
و�شائل  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  م����ه����ارات 

 يا�س مول  يحتفل بالعام ال�سيني اجلديد بتقدمي هدايا مّيزة للمت�سّوقني 



ظنت اأنه نق�س يف احلديد فاكت�سفت اأنه �سرطان
عندما  ال��ي��وم  يف  �شاعة   15 تنام  كانت  بريطانية  طالبة  دمت  �شُ
اكت�شفت اأنها م�شابة بال�شرطان، بعد اأن ظننت اأن الأعرا�س التي 

تعاين منها، ب�شبب نق�س يف احلديد.
النباتي  الغذائي  نظامها  اأن  البداية  يف  ميلور  جي�شيكا  واعتقدت 
قد يكون �شبب الأعرا�س التي عانت منها، مثل الدوخة ال�شديدة 
ليدز،  بجامعة  الطران  الثانية يف هند�شة  �شنتها  والإره���اق. ويف 
اأن�شطتها  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأج���ل  م��ن  ت��ك��اف��ح  نف�شها  جي�شيكا  وج���دت 
عندما  جي�شيكا  ��دم��ت  ���شُ الطبيب،  اإىل  رح��ل��ة  وب��ع��د  ال��درا���ش��ي��ة. 
الدم  �شرطان  اأعرا�س  كانا من  والتعب  املفرط  النوم  اأن  اكت�شفت 
تتعافى وعادت  ب��داأت جي�شيكا  ع��ام،  م��رور  املزمن. وبعد  النخاعي 
اإىل اجلامعة. وقالت جي�شيكا: "كنت اأنام ملدة ت�شل اإىل 12 �شاعة، 
واأ�شتيقظ ل�شاعتني فقط ثم اآخذ قيلولة بثالث �شاعات. اأنا نباتية، 
لذا افر�شت اأين م�شابة بفقر الدم اأو بنق�س فيتامني ب 12 - مل 

اأكن لأظن اأبًدا اأنه �شيء خطر للغاية".
واأ�شافت "ذهبت لفح�س دم وات�شلوا بي يف اليوم التايل ليخربوين 
باأن عدد خاليا الدم البي�شاء لدي كان 10 اأ�شعاف املعدل، وقيل 
مرحلة  يف  وك��ان  املزمن  النخاعي  ال��دم  ب�شرطان  م�شابة  اإين  يل 
النفجار وهي الأكرث عدوانية". وا�شطرت جي�شيكا اإىل البقاء يف 
امل�شت�شفى خم�شة اأ�شهر جلولتني من العالج الكيميائي، واأُجربت 
ولزرع  ل��ع��الج مكثف،  لأن��ه��ا خ�شعت  م��وؤق��ًت��ا  درا���ش��ت��ه��ا  ت��رك  على 

اخلاليا اجلذعية من والدتها، كري ميلور.

معركة �سر�سة بني احليتان 
ر�شد علماء حادثة نادرة جدا، حيث قام �شرب من حيتان الأوركا 
اأكرب  ع��ل��ى  ج��م��اع��ي  ه��ج��وم  بتنفيذ  الأعماق"،  ب�"�شفاح  امل��ل��ق��ب��ة 
الأوىل من  ت��ع��د  ظ��اه��رة  الأزرق، يف  احل���وت  الأر������س،  خم��ل��وق��ات 
نوعها. ووثق الباحثون قيام حيتان الأوركا القاتلة بالهجوم على 
حوت اأزرق وع�شه من عدة مناطق وخنقه ثم التهامه، يف ظاهرة 
تعد اإىل يومنا هذا نادرة الر�شد. ور�شد العلماء قيام هذه احليتان 
احليتان  وقتل  مبهاجمة  تقوم  وه��ي   ،Orcinus orca القاتلة 
الزرقاء 3 مرات فقط، قبالة ال�شاحل اجلنوبي الغربي لأ�شراليا 

بني عامي 2019 و2021، ح�شب وكالة "�شبوتنيك".
 Marine Mammal جم��ل��ة  يف  امل��ن�����ش��ورة  ال��درا���ش��ة  وب��ح�����ش��ب 
Science العلمية، بدت عمليات الهجوم وح�شية جدا، حيث قفزت 
الأوركا على راأ�س احلوت الأزرق، و�شحبته اإىل اأعماق املاء، والتهمت 

جزءا من ل�شانه وهو حي.
اإيقاف  ف���اإن   ،Live Science جملة  يف  املن�شور  امل��ق��ال  وح�شب 
الأوركا،  اأو حتى حيتان  بالن�شبة ل�شيادي احليتان  الأزرق  احلوت 
اإيقاف قطار" ب�شبب قدرة حتمله و�شرعته، لكن  "ي�شبه حماولة 
�شريعة  هجمات  تنفذ  حيث  ملهاجمته،  حال  وج��دت  احليتان  ه��ذه 

ت�شتهدف الزعانف والراأ�س وتبتعد عن الذيل لأنه قوي جدا.

العثور على طائرة مفقودة يف اآي�سلندا 
ُع���رث ع��ل��ى ط��ائ��رة م��ف��ق��ودة اأق��ل��ع��ت اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي م��ن مطار 
العا�شمة الآي�شلندية ريكيافيك، على متنها اأربعة اأ�شخا�س، بينهم 
ثالثة �شياح اأجانب، على عمق ع�شرات الأمتار يف بحرة، ح�شبما 

اأعلن خفر ال�شواحل وال�شرطة.
غوا�شة  ليل"عرثت  ف��ي�����ش��ب��وك  م���وق���ع  ع��ل��ى  امل�������ش���دران  وك���ت���ب 
ال��ط��ائ��رة يف اجل���زء اجل��ن��وب��ي من  ب��ع��د ع��ل��ى  تعمل بالتحكم ع��ن 

ثينجفالفاتن، ال�شاعة 23،00  اأول اأول اأم�س اجلمعة".

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كتاب جديد يتهم �ساحب نظرية داروين ب� انتحالها
�شدر كتاب جديد يتهم العامل الربيطاين الراحل ت�شارلز داروين باأنه �شرق نظرية التطور التي تن�شب له، و�شاق 

املوؤلف ما قال اإنها اأدلة تثبت ذلك.
ويقول الكتاب، الذي اأّلفه الدكتور مايك �شوتون اإن هناك تطابقا �شبه تام بني كتاب داروين الذي �شاغ فيه نظرية 

التطور، وكتاب اآخر لعامل اآخر متخ�ش�س يف الطبية يدعى باتريك ماثيو.
وجاء كتاب �شوتون بعنوان "الحتيال العلمي: �شرقة داروين لنظرية باتريك ماثيو".

"ديلي ميل" الربيطانية  اأوردت �شحيفة  ما  التاريخ"، بح�شب  �شرقة علمية يف  اأكرب عملية  "هذه  �شوتون:  وقال 
اأم�س الأحد.

وملخ�س فكرة داروين تقوم على اأنه مبرور الوقت تتغر ال�شفات املتوارثة يف الكائنات احلية، مما يف�شي عمليا اإىل 
اإنتاج اأنواع متعددة، مبعنى اأن الأ�شكال احلالية املعقدة، كانت نتيجة تطور اأ�شكال �شابقة اأكرث ب�شاطة.

وتثر نظرية داروين الكثر من اجلدل، ويرف�شها اأتباع الديانات ال�شماوية، التي توؤمن باخللق الإلهي، اأما علم 
الطبيعة فهو يدر�س  العالقة بني الكائنات احلية وبيئاتها. وقال الكتاب اإن داروين ن�شر يف عام 1859 كتاب "اأ�شل 
التاريخ، ن�شر ماثيو كتابا عن الأخ�شاب البحرية  28 عاما من ذلك  ح فيه نظريته، لكن قبل  الأنواع"، الذي و�شّ

والأ�شجار الربية.
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يعي�س حياة ال� فايكينغ متاأثرا مب�سل�سالت تلفزيونية 
"فايكينغز"  مب�شل�شل  ب�����ش��دة  بليت�س  �شتيبه  اخلم�شيني  البو�شني  ت��اأث��ر 
يعي�س حياته  ب���ات  ح��ت��ى  الأخ�����رة،  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال�شهر  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
املحاربون  ه��وؤلء  بها  ُع��رف  كثرة  اأن�شطة  ك�"فايكينغ" ومي��ار���س  اليومية 
اخلم�س  ال�شنوات  خالل  ال�شخم  الرجل  وب��داأ  القدماء.  ال�شكندينافيون 
القرا�شنة  م��ن  امل�شتخدمة  ت��ل��ك  م��ن  م�شتوحاة  اأ���ش��ل��ح��ة  ي�شنع  ال��ف��ائ��ت��ة 
الثامن  القرنني  اأوروب��ا بني  الذين غزوا ق�شما كبرا من  ال�شكندينافيني 
البو�شنة  تومي�شالفغراد يف جنوب  بلدته  اإىل  بليت�س  واحل��ادي ع�شر. وعاد 
اأن  قبل  ب��ن��اء،  م��واق��ع  يف  عمل  حيث  اأمل��ان��ي��ا  يف  �شنوات  ع�شر  اأم�شى  بعدما 
الإيرلندي  الكندي  امل�شل�شل  يف  ل��وث��ربوك  راغ��ن��ار  البطل  ق�شة  ت�شتهويه 
57 عاماً والذي يعمل  البالغ  البو�شني  ويقول  هر�شت.  "فايكنغز" ملايكل 
�شائقاَ يف اإحدى الإدارات املحلية "كانت لدي اأوقات فراغ طويلة لأنني اأعي�س 
وحدي هنا، وعند متابعة امل�شل�شل راأيت فاأ�س راغنار فاأعجبني واأردت اأن اأ�شنع 
مثلها". وبلحيته البي�شاء و�شرته اجللدية واأ�شاور املحاربني يف يديه، يبدو 
البو�شني اخلم�شيني موؤهال لتقم�س هذا الدور يف حياته. اأما ور�شة العمل 
نع عر�شه من الفوؤو�س مع م�شاند  اخلا�شة به فت�شبه ديكورات الأفالم، اإذ �شُ
واأعالم  دروع حمراء  امل�شهد بوجود  الثعلب. ويكتمل  بفراء  ذراعني مغطاة 
وكاثرين  فيميل  لرافي�س  كبرة  مل�شقات  جانب  اإىل  وال���روج،  ال�شويد 

وينيك اللذين اأّديا دوري راغنار وزوجته لغرتا يف امل�شل�شل.

هيكل عظمي حل�سان عمره 1400 عام
على  الو�شطى  للقرون  تعود  قدمية  مقربة  يف  الأمل���ان  الأث���ار  علماء  عرث   
هيكل عظمي غام�س حل�شان  دون راأ�س عمره 1400 عام. وت�شر �شحيفة 
كنيتلينغن  مدينة  يف  تقع  القدمية  امل��ق��ربة  ه��ذه  اأن  اإىل   ،Daily Mail
الأملانية، ولكنهم مل يحددوا �شبب قطع راأ�س احل�شان. ويعتقدون اأنه كان 
جزءا من طقو�س جنائزية. ومل يعرث علماء الآثار على راأ�س احل�شان يف 
 )spatha( املقربة، ولكنهم عرثوا على رفات رجل و�شيف يطلق عليه �شباثا
عمر  الآث���ار،  حلماية  الإقليمي  �شتوتغارت  جمل�س  خل��رباء  ووفقا  ورم��ح. 
ف��رة حكم  اأي يف  ع��ام.   1400 ح��وايل  للفار�س وح�شانه  العظمي  الهيكل 
�شاللة مروفنجيون التي حكمت من القرن اخلام�س وحتى القرن الثامن 
م��ن فرن�شا احل��ال��ي��ة وو�شط  ك��ب��را  ك��ان��ت خاللها حتكم ج���زءا  امل��ي��الدي، 
اأوروبا. وي�شر رئي�س فريق البحث عامل الآثار فولك دامنجر، اإىل اأنه رمبا 
كان الرجل املدفون مع ح�شانه يعمل يف خدمة ملوك املروفنجيون، وكان 
جزءا من النخبة. لذلك كان عليه امل�شاركة يف جميع حمالتهم وغزواتهم.

وي�شر علماء الآثار، اإىل اأن معظم الرجال الذين عرث على رفاتهم يف هذه 
املقربة دفنوا مع اأ�شلحتهم من �شيوف ورماح ودروع، واآخرون دفنوا مع حلي 
وجموهرات مثل الأقراط واخلوامت واأ�شياء اأخرى ثمينة. كما عرثوا على 

وفاة لتا مانغي�سكار 
عندليب الهند 

املغنية  ب���ول���ي���وود  جن��م��ة  ت��وف��ي��ت 
"عندليب  امللقبة  مانغي�شكار  لت��ا 
عر�س  على  تربعت  وال��ت��ي  الهند" 
الأح���د عن  ب��ول��ي��وود،  املو�شيقى يف 

92 عاما.
وتوفيت املغنية يف اأحد م�شت�شفيات 
بومباي بعد اإدخالها وحدة العناية 
املركزة يف 11 كانون الثاين-يناير 

اإثر معاناتها اأعرا�س كوفيد19-.
الهندي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وك���ت���ب 
"اأ�شعر  توير  على  م��ودي  ناريندا 
و�شفه.  مي��ك��ن  ل  ���ش��دي��د  ب���ح���زن 
تركتنا لتا ديدي املحبة والطيبة. 
يكون  لن  اأمتنا  يف  فراغا  �شترك 
بالإمكان ملوؤه". وبداأت مانغي�شكار 
اأيلول-�شبتمرب   28 يف  امل���ول���ودة 
اإن���دور يف  و���ش��ط مدينة  1929 يف 
)و�شط(  ب��رادي�����س  م��ده��ي��ا  ولي����ة 
تبلغ  كانت  عندما  الفنية  حياتها 
13 عاما، بعدما تويف والدها وكان 
عليها اأن تعتني بوالدتها واأ�شقائها 
�شنوات،  خ��م�����س  وب���ع���د  الأرب�����ع�����ة. 
بعدما  ال�����ش��وء  دائ�����رة  يف  اأ���ش��ب��ح 
�شيوا  "اأبكي  فيلم  اأغنيات  ق��ّدم��ت 

مني" )من اأجل خدمتك(.

�سحايا  قتيال..   24
الكوكايني املغ�سو�س 
47 �شخ�شا هم �شحايا الكوكايني 
املغ�شو�س يف الأرجنتني، بح�شب ما 
الأرجنتينية  ال�شحة  وزارة  ذك��رت 

بح�شب اآخر اإح�شائية.
اإن ح�شيلة �شحايا  وقالت ال��وزارة 
الأرجنتني  املغ�شو�س يف  الكوكايني 
ارتفعت اإىل 24 قتيال، فيما ل يزال 
امل�شت�شفى  يف  اآخ��ري��ن  �شخ�شا   23
وجاء  اأيري�س.  بوين�س  منطقة  يف 
�شخ�شا  اأن  ال�شحة  وزارة  بيان  يف 
اأدخ������ل امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، م���ن ب���ني من 
تويف  املغ�شو�س،  الكوكايني  تعاطوا 
ن��ق�����س يف وظائف  ب�����ش��ب��ب  لح��ق��ا 
ف��ي��م��ا كانت  ال��ت��ن��ف�����ش��ي،  اجل����ه����از 
مقتل  اإىل  اأ���ش��ارت  �شابقة  ح�شيلة 

23 �شخ�شا لل�شبب نف�شه.
 8 اأن  اإىل  ن��ف�����ش��ه  امل�����ش��در  واأ�����ش����ار 
مو�شولني  ي����زال����ون  ل  م���ر����ش���ى 
ذكرته  ملا  وفقا  تنف�س،  اأجهزة  اإىل 

فران�س بر�س.
جرعات  ال�شحايا  ا�شتهلك  وق���د 
ا�شروها  قد  كانوا  الكوكايني  من 
"لوما  �شاحية  يف  بيع  نقطة  م��ن 
اإيرمو�شا"، على بعد 40 كيلومرا 
من و�شط العا�شمة بوين�س اأير�س. 
واأفادت فران�س بر�س باأنه مت اإيقاف 
13 �شخ�شا خالل عمليات متفرقة 
الأزم����ة،  ه���ذه  ب���دء  م��ن��ذ  لل�شرطة 
ا�شتجوابهم  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شرة 
م���ن ق��ب��ل ق�����ش��اة يف اإط�����ار حتقيق 
القاتل  ال��ك��وك��اي��ني  م�����ش��در  ح���ول 
اأف�����ادت م�����ش��ادر ق�شائية  ع��ل��ى م��ا 
العامة  "تيالم"  وك��ال��ة  اأوردت���ه���ا 

لالأنباء.

حجم معطف جينفر 
لوبيز يثري الت�ساوؤلت

�شورة  لوبيز  جينفر  العاملية  الفنانة  ن�شرت 
ح��دي��ث��ة ل��ه��ا وه���ي ت��رت��دي م��ع��ط��ف��اً باللون 
الزهري، بحجم كبر عرب ح�شابها اخلا�س 

على موقع التوا�شل الجتماعي
وب����دت ج��ي��ن��ف��ر وه����ي ج��ال�����ش��ة ع��ل��ى كر�شي 
ك���ام���ل بطريقة  ب�����ش��ك��ل  غ��ط��اه��ا  وامل���ع���ط���ف 

غريبة
وكانت قد ارتدت حتته ف�شتانا طويال  اأي�شاً  

باللون الزهري .
موؤخراً  لوبيز  جينفر  �شرحت  ق��د  وك��ان��ت 
للمرة الأوىل عن اخلوف الذي رافق عودتها 

اإىل املمثل العاملي بن اأفليك
واأعادت جينفر ال�شبب اإىل ردة فعل اجلمهور 
اأم��ا بن  الأوىل،  امل��رة  اأح��اط��ت بهما يف  التي 
فقال اإنه كان مرددا ب�شاأن ارتباطه جمدداً 

بلوبيز.

تتلقى 400 ر�سالة من �سركة املياه يف يوم واحد
اأكرث  تلقت  اأن  بعد  بال�شدمة،  بريطانية  ام��راأة  اأ�شيبت 
من 400 ر�شالة متطابقة من �شركة املياه عرب الربيد يف 
يوم واحد. عادت اإيال تويد، البالغة من العمر 24 عاماً، 
�شاق لرى كومة هائلة  بعد ق�شاء يوم عمل  املنزل  اإىل 

موؤلفة من 440 مغلفاً اأمام باب منزلها.
املعي�شة  غرفة  اأر�شية  غطت  الر�شائل  اإن  امل���راأة،  وقالت 
الر�شائل  ك��ان��ت  امل��ن��زل.  اإىل  اأدخ��ل��ت��ه��ا  ع��ن��دم��ا  ب��اأك��م��ل��ه��ا، 
عقوداً  وتت�شمن  للمياه،  ترينت"  "�شيفرن  �شركة  م��ن 

متطابقة لعداد املياه التابع ملنزل اإيال.
ول تعرف اإيال ال�شبب وراء اإر�شال �شركة املياه لهذا العدد 

الهائل من الر�شائل، ولكنها تعتقد باأنها جاءت باخلطاأ.
"اعتقدت يف  اإي���ال ع��ل��ى م��ا ح���دث معها ق��ائ��ل��ة:  وع��ل��ق��ت 
تعود  واأنها  باخلطاأ  يل  اأُر�شلت  قد  الر�شائل  اأن  البداية 
باأنها  تبني  تفح�شتها  بعدما  ولكن  اآخ��ري��ن،  لأ�شخا�س 
فتحت  لقد  حًقا،  ذلك  ت�شديق  اأ�شتطع  مل  اإيل.  مر�شلة 

عدًدا قلياًل من الر�شائل وكانت كلها مت�شابهة"
هو  الر�شائل،  عرب  به  اإخ��ب��اري  اأرادوا  ما  "كل  واأ�شافت: 
املياه اخلا�س بي. لقد فاجاأين  اأنهم ينوون تغير عداد 
ذلك، لأن ال�شركة �شديقة للبيئة ول ميكن اأن تر�شل هذا 

العدد الهائل من الر�شائل بهذه الطريقة".

اأقارب م�سجون يحتفلون بعيده اأمام ال�سجن 
اأوقفت ال�شرطة الإيطالية اأقارب م�شجون اأرادوا الحتفال 
من  كمية  لو�شعهم  ال�شبت،  الأول  اأم�����س  م��ي��الده  بعيد 
املعدات اخلا�شة بتفجر املفرقعات قرب ال�شجن بهدف 
اأف����ادت ال�شحافة  ن��اري��ة، وف��ق م��ا  األ��ع��اب  ال��ق��ي��ام بعر�س 
�شرطة  ع��رثت  ال�شكان،  اأح��د  اأخطرها  وبعدما  املحلية. 
ت�شيفيتافيكيا، وهي مدينة �شاحلية تقع على م�شافة �شاعة 
بال�شيارة �شمال روما، على 30 كيلوغراما من املتفجرات 
ال�شغرة، كما اأو�شحت �شحيفة "ت�شيفونالن" اليومية. 
واأوقفت �شرطة ال�شجن �شتة اأ�شخا�س وفق وكالة "اأن�شا" 
حت�شل  املماثلة  الأح���داث  ف��اإن  غرابتها،  ورغ��م  لالأنباء. 
نابويل  يف  احل���ال  ك��ان��ت  كما  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  منتظم  ب�شكل 
)جنوب( العام املا�شي ويف باري )جنوب �شرق( يف كانون 

الثاين-يناير، وفق ال�شحيفة.

ا�سطياد اأكرب مت�ساح على الإطالق
�شيادا  اأن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  �شحفية  تقارير  ذك��رت 
مت�شاح  اأك����رب  ���ش��ي��د  م��ن  مت��ك��ن  مي�شي�شيبي  ولي����ة  م��ن 
اأظهرت  الأخ�����رة، فيما  الآون�����ة  الإط�����الق، خ���الل  ع��ل��ى 
املذهل  الجتماعية احلجم  املن�شات  على  �شور متداولة 

للحيوان.
وبح�شب �شحيفة "ديلي ميل"، فاإن طول التم�شاح يزيد 
 410 ب��ل��غ وزن احل���ي���وان ن��ح��و  اأم���ت���ار، فيما  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى 

كيلوغرامات.
ومت ا�شطياد هذا التم�شاح يف جنوب ولية فلوريدا بعدما 

ظل يفر�س املا�شية يف املنطقة طيلة ثمانني عاما.
وا�شتطاع ال�شياد اأن يعرث على التم�شاح يف بحرة خا�شة 
خالل  من  ال��راأ���س،  اأعلى  يف  ر�شا�شة  عليه  اأطلق  بعدما 

."STW" ا�شتخدام بندقية من طراز
الراأ�س، مت �شحب احليوان من  التم�شاح يف  اإ�شابة  وبعد 

البحرة اإىل اخلارج، يف �شيد ُو�شف ب�"املُثر".

احلزن والأ�سى يخيمان على العامل بوفاة ريان
خيم الأ�شى واحلزن ال�شديد على مواقع التوا�شل 
املغربي  امللكي  ال��دي��وان  اإع���الن  بعد  الج��ت��م��اع��ي 
�شقوطه  بعد  املنية  وافته  الذي  ريان  الطفل  وفاة 
الآلف من  م��ئ��ات  ع��ّل��ق  اأن  ب��ع��د  وذل����ك  ال��ب��ئ��ر  يف 
على  م��ازال  الطفل  يكون  ب��اأن  اآمالهم  امل�شاهدين 

قيد احلياة.
ونعى الديوان امللكي املغربي الطفل ريان لل�شعب 
املغربي وقدم امللك حممد ال�شاد�س خال�س العزاء 

لأ�شرة ريان خالل ات�شال هاتفي.
واأعرب رئي�س احلكومة املغربية عزيز اأخنو�س، عن 
ريان  الطفل  وف��اة  خلرب  واحل��زن  بالأ�شى  �شعوره 
بعد اأيام من املعاناة، والأمل يف الو�شول اإليه حيا.

وكتب عزيز اأخنو�س على ح�شابه على "في�شبوك": 
"بهذه املنا�شبة احلزينة، اأتقدم، با�شمي ونيابة عن 
واأ�شدق  التعازي  باأحر  احلكومة،  اأع�شاء  جميع 

املوا�شاة اإىل والدي الطفل ريان."

عامل  يف  وامل�شاهر  النجوم  من  العديد  ق��دم  كما 
الفن وكرة القدم تعازيهم احلارة بالوفاة املفجعة 

للطفل ريان.
وغردت الفنانة اأحالم: "اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون 
باأهله  ال��ط��ف  ال��ل��ه��م  ب���اهلل  اإّل  ق���وة  ول  ح���ول  ول 
واجعل  الآخ���رة  يف  لهم  �شفيًعا  واجعله  و�شرّبهم 

موته �شبًبا يف حياة كرمية لأبويه واأ�شرته."
ون�شرت الفنانة امل�شرية نبيلة عبيد �شورة للطفل 
ريان على �شفحتها على اإن�شتغرام مقدمة خال�س 
التعزية وقالت: "يا قلب اأمك.... حزين عليك...
ريان  الطاهر  للمالك  عندك  من  الرحمة  رب  يا 
اأه��ل��ن��ا باملغرب  وخ��ال�����س ال���ع���زاء ل��ع��ائ��ل��ت��ه ول��ك��ل 

ال�شقيق. والعامل العربي...."
اأما الفنانة دنيا �شمر غامن فقالت: "اإنا هلل واإنا 
اإليه راجعون، يا رب �شرب اأم��ه واأب��اه، ل حول ول 

قوة اإل باهلل".

املغنية وكاتبة االأغاين ماجي بوغ يف �سورة خلف الكوالي�ض يف نا�سفيل، تيني�سي، الواليات املتحدة. ا ف ب

يعتزم الزواج منها قريًبا
رونالدو يحتفل بعيد ميالده برفقة جورجينا

احتفل كر�شتيانو رونالدو بعيد ميالده ال� 37 برفقة �شديقته چورچينا و ن�شر 
�شورة برفقتها عرب ح�شابه مبوقع التوا�شل الجتماعي في�شبوك .

و علق كري�شتيانو قائال : احلياة هي ال�شفينة ال��دوارة،  العمل اجلاد ، ال�شرعة 
العالية ، الأهداف امللحة ، تطلعات التوقعات ... ولكن يف النهاية ، كل هذا يعود 
اإىل الأ�شرة ، واحلب ، وال�شدق ، وال�شداقة ، والقيم التي جتعل الأمر ي�شتحق 
العاملي  الالعب  ك�شف  قد  ك��ان  و   .  37 الر�شائل  كل  على  �شكرا  العناء.  ه��ذا  كل 

الربيطانية عن  الديلي ميل  رونالدو يف ت�شريحات ل�شحيفة  كري�شتيانو 
ال�شهور  خالل  جورجينا  الأزي��اء  عار�شة  �شديقته  من  ال��زواج  اعتزامه 

الالعب  احتفال  ع��ن  تقريرا  "العربية"  ف�شائية  عر�شت  ال��ق��ادم��ة. 
كري�شتيانو رونالدو بعيد ميالد �شديقته جورجينا.

واحتفل رونالدو بعيد ميالد جورجينا من خالل عر�س �شورها على 
برج خلفية، مع ا�شتعرا�س فيديوهات ق�شرة لها.


