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الناتو ينتقد اخلطاب النووي للرئي�س الرو�سي واأوكرانيا تدعو لجتماع عاجل مبجل�س الأمن

بوتني: رو�سيا وال�سني ال تعمالن على تاأ�سي�س حتالف ع�سكري
ال�سودانيون يرتقبون حاًل قريبًا خالل الأيام املقبلة

الربهان: ال�سودان يبني جي�سا ال يتدخل يف ال�سيا�سة
•• اخلرطوم-وكاالت:

ف��ي��م��ا ي��رق��ب ال�����س��ودان��ي��ون حاًل 
ق��ري��ب��اً خ���الل الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة، نبه 
رئي�س جمل�س ال�سيادة، عبد الفتاح 
الربهان، اإىل اأن املرحلة الراهنة يف 
جتاوزها  ميكن  ول  معقدة  البالد 
لبناء  ال�سعي  اأك��د  اأن��ه  اإل  ب�سهولة، 
يف  تتدخل  ل  اأمنية  وق���وات  جي�س 
ال�سيا�سة. وقال خالل جل�سة ور�سة 
والع�سكري  الأمني  الإ�سالح  عمل 
على  املوقعة  ال��ق��وى  نظمتها  التي 
الت���ف���اق الإط�������اري ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإن  الأح���د،  ام�س  الثالثية،  الآل��ي��ة 
اأي  لتمكني  ت�سعى  الأمنية  القوات 
تكون  اأن  من  قادمة  مدنية  �سلطة 

القوات امل�سلحة حتت اإمرتها.
اإىل  ال�سعي  وج���وب  على  ���س��دد  كما 
ب��ن��اء ق����وات اأم��ن��ي��ة م��ه��ن��ي��ة ووقف 

اأن  موؤكدا  ال�سيا�سة،  يف  ا�ستغاللها 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ل���ن ت��ق��ف حجر 

عرثة اأمام اإ�سالح الدولة.
للعملية  ال��راف�����س��ة  ال���ق���وى  ودع����ا 
على  الط��������الع  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الع�سكري  الإ�����س����الح  م���ق���رح���ات 
�سيخدم  اأن���ه  اإىل  لف��ت��اً  والأم���ن���ي، 

التحول الدميقراطي يف البالد.

رئي�س  ن���ائ���ب  ����س���دد  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
جم��ل�����س ال�������س���ي���ادة، وق����ائ����د ق����وات 
ال�����س��ري��ع، حم��م��د حمدان  ال���دع���م 
دق���ل���و، يف ك��ل��م��ت��ه ع��ل��ى وج�����وب اأن 
اأ�سكال  ك���ل  م���ن  ال�������س���ودان  ي���خ���رج 
ي�سمل  اأن  اإىل  داع���ي���ا  ال��ف��و���س��ى، 
الدولة.  اأج���ه���زة  ك��اف��ة  الإ�����س����الح 
الو�سول  اجل��م��ي��ع  ه���دف  اأن  واأك����د 
اإىل جي�س مهني موحد، م�سيفا اأن 
وفقا  اأن�ساأت  ال�سريع  الدعم  ق��وات 

لقانون ينظم عملها.
املوقعة  القوى  يف حني حذر ممثل 
على التفاق الإط��اري يف ال�سودان، 
خالد عمر يو�سف من وجود جهات 
عديدة تعمل للوقيعة بني املدنيني 
وال��ع�����س��ك��ري��ني. ون���ب���ه م���ن فر�س 
ملع�سكرين  ال��ب��الد  يق�سم  ت�سنيف 
م�سلل  ت�سنيف  وه���و  يلتقيان  ل 

وزائف، وفق تعبريه.
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الهالل يوزع كرا�سي متحركة على 
ذوي الهمم من مت�رضري زلزال �سوريا

اأخبار الإمارات

ن�رض اأ�سلحة نووية رو�سية يف 
بيالرو�سيا.. الر�سائل والأهداف

عربي ودويل

املغرب ي�سعق الربازيل 
ويوا�سل كتابة التاريخ

الفجر الريا�سي

حممد بن زايد وحممد بن را�سد يتبادالن التهاين والتربيكات بحلول �سهر رم�سان املبارك

القمة  ت�ست�سيف  الريا�س 
م��اي��و  19 يف  ال��ع��رب��ي��ة 

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن الأمني العام امل�ساعد، امل�سرف 
اجلامعة  جم��ل�����س  ������س�����وؤون  ع���ل���ى 
اأنه  زك��ي،  ح�سام  ال�سفري  العربية، 
من املنتظر اأن تعقد القمة العربية 
الثانية والثالثني باململكة العربية 

ال�سعودية يف 19 مايو املقبل.
التي  امل�ساورات  عقب  القرار  وجاء 
للجامعة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ب��ه��ا  ق���ام 
ال�سيد اأحمد اأبو الغيط مع حكومة 
واإفادة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
القمة يف  الأخ��رية برحيبها عقد 

التاريخ امل�سار اإليها. 
اأن  ال��ع��ام امل�ساعد  واأ���س��اف الأم���ني 
اجتماعات  ع��دة  �ست�سبقها  القمة 
م�����س��ت��وى كبار  ع���ل���ى  حت�����س��ريي��ة 
متهد  وال����������������وزراء  امل�����������س�����وؤول�����ني 

لنعقادها على مدار 5 اأيام. 

املوافقة على طلبي تر�سح اأردوغان 
تركيا لرئا�سة  اأوغلو  وكليجدار 

•• اأنقرة-وكاالت:

وافقت اللجنة العليا لالنتخابات 
تر�سح  ط���ل���ب���ي  ع���ل���ى  ت���رك���ي���ا  يف 
ال��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان 
اجلمهوري  ال�سعب  حزب  وزعيم 
لنتخابات  اأوغلو  كليجدار  كمال 
مايو  امل��ق��رر عقدها يف  ال��رئ��ا���س��ة 

املقبل.

الدفاع  وزي��ر  يقيل  نتنياهو 
ملعار�سته التعديالت الق�سائية

•• القد�س-رويرتز:
ق�������ال م���ك���ت���ب رئ����ي���������س ال����������وزراء 
يف  نتنياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي 
بيان اإن رئي�س الوزراء اأقال اأم�س 

وزير الدفاع يواآف جالنت.
وجاهر جالنت يف الآونة الأخرية 
مبعار�سته خلطة نتنياهو املثرية 
للجدل لتعديل النظام الق�سائي 

الإ�سرائيلي.
الكني�ست  ب���ارز يف  ن��ائ��ب  وان�����س��م 
الإ�سرائيلي من حزب ليكود الذي 
بنيامني  ال���وزراء  رئي�س  يتزعمه 
نتنياهو ام�س لدعوة اأطلقها وزير 
الدفاع لتعليق تعديالت مقرحة 
ت�سببت يف  الق�سائي  النظام  على 
احتمال  اأث��ار  وانق�سام، مما  جدل 
التي  الربملانية  الأغلبية  تقل�س 

حتظى بها احلكومة.
وت����ف����اق����م ت����ل����ك الن���������س����ق����اق����ات، 
ال�����������وزراء ويف  رئ���ي�������س  يف ح������زب 
الناجمة عن  ال�سغوط  حكومته، 
احتجاجات حا�سدة غري م�سبوقة 

م�ستمرة منذ اأ�سهر.

خالف مت�ساعد بني ال�سلطات ال�سيا�سية والدينية يف لبنان حول التوقيت ال�ستوي 
•• بريوت-رويرز:

الأح��د على  اأم�س  لبنان  ا�ستيقظ 
خالف  و�سط  خمتلفني  توقيتني 
مت�ساعد بني ال�سلطات ال�سيا�سية 
والدينية حول قرار متديد العمل 

بالتوقيت ال�ستوي ملدة �سهر.
ت�سريف  حكومة  رئي�س  واأ���س��در 
الأعمال جنيب ميقاتي قرارا يوم 
�ساعة  التوقيت  بتقدمي  اخلمي�س 
ب��دل من  اأب��ري��ل   20 اعتبارا من 
بدء العمل بالتوقيت ال�سيفي يف 
عطلة نهاية الأ�سبوع الأخري من 
ال��ع��ادة يف  اآذار كما ج��رت  م��ار���س 

لبنان واأوروبا ومناطق اأخرى.
واأعلن ميقاتي، وهو م�سلم �سني، 
ال���ق���رار ب��ع��د اج��ت��م��اع م���ع رئي�س 
جمل�س النواب ال�سيعي نبيه بري 
ال����ذي اأ����س���ر م�����رارا ع��ل��ى متديد 
وفقا  ال�ستوي  بالتوقيت  العمل 
مل��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ل��الج��ت��م��اع ن�سره 
على  اللبناين  موقع )ميجافون( 

الإنرنت.
للمقطع  وف�����ق�����ا  ب���������ري،  وق���������ال 

   

االإمارات تدين ب�سدة حرق ن�سخة من القراآن الكرمي يف الدمنارك
•• اأبوظبي-وام: 

اأدان����ت دول���ة الإم�����ارات ب�����س��دة ح���رق ن�سخة م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي يف 
الدمنارك. واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، يف بيان، رف�س 
دولة الإمارات الدائم جلميع املمار�سات التي ت�ستهدف زعزعة الأمن 

وال�ستقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�سانية والأخالقية.
الدينية واملقد�سات  ال��رم��وز  اح���رام  ���س��رورة  ال���وزارة على  و���س��ددت 
العامل  فيه  يحتاج  وق��ت  يف  وال�ستقطاب،  التحري�س  عن  والبتعاد 
اإىل العمل معا من اأجل ن�سر قيم الت�سامح والتعاي�س، ونبذ الكراهية 

والتطرف.

االإمارات تدين ب�سدة قرار اإ�سرائيل ال�سماح باإعادة اال�ستيطان وطرح 
عطاءات وحدات ا�ستيطانية جديدة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�سدة قرار اإ�سرائيل ال�سماح باإعادة ال�ستيطان 
يف مناطق �سمال ال�سفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات 

ا�ستيطانية جديدة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها رف�س دولة 
الدولية،  ال�سرعية  ل��ق��رارات  املخالفة  املمار�سات  لكافة  الإم���ارات 

والتي تهدد باملزيد من الت�سعيد وعدم ال�ستقرار يف املنطقة.
و�سددت الوزارة على �سرورة دعم كافة اجلهود الإقليمية والدولية 
لدفع عملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط قدماً، وكذلك و�سع حد 
واإقامة  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ال�سرعية  غ��ري  للممار�سات 
1967 وعا�سمتها  الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 

القد�س ال�سرقية.

طاقم مروحية قتالية من طراز Mi-24 ي�ستعد لالإقالع يف مهمة �سد اأهداف رو�سية  )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  الأطل�سي  �سمال  حلف  انتقد 
الرو�سي فالدميري  الرئي�س  الأحد 
ب���وت���ني ب�����س��ب��ب خ���ط���اب���ه ال���ن���ووي 
ال���ذي و���س��ف��ه احل��ل��ف ب��اأن��ه خطري 
بعد يوم من  وغري م�سوؤول، وذلك 
�سين�سر  اإن��ه  الرو�سي  الرئي�س  قول 
رو�سيا  يف  تكتيكية  ن��ووي��ة  اأ�سلحة 

البي�ساء.
ال�سبت  اخل����ط����وة  ب���وت���ني  واأع����ل����ن 
املتحدة  ال���ولي���ات  بن�سر  و�سبهها 
اإ�سراره  م��ع  اأوروب�����ا،  يف  اأ�سلحتها 
على اأن رو�سيا لن تنتهك تعهداتها 
املتعلقة باحلد من انت�سار الأ�سلحة 

النووية.
اأن اخلطوة كانت  وعلى الرغم من 
متوقعة اإىل حد ما، لكنها تعد اأكرث 
املوؤ�سرات �سراحة من جانب مو�سكو 
النووية  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  على 
نحو  قبل  اأوكرانيا  ب��داأت غزو  منذ 
13 �سهرا، ودعت اأوكرانيا اإىل عقد 
جل�سة طارئة ملجل�س الأمن الدويل 

ملواجهة هذه اخلطوة.
طارئ  اجتماع  اإىل  اأوكرانيا  ودع��ت 
ملواجهة  ال������دويل  الأم������ن  مل��ج��ل�����س 

البتزاز النووي الرو�سي.

على  رو�سيا24-  لقناة  ح��دي��ث  يف 
ال��ت��ع��اون بني  ك���ان  اإذا  فيما  ���س��وؤال 

مو�سكو وبكني تهديدا للغرب.
ق���ائ���اًل: ل، هذه  ب���وت���ني  واأ�����س����اف 
املزاعم ل تتطابق بتاتا مع الواقع.

اأي  ت�سكل  ل  رو���س��ي��ا  اأن  ت��اب��ع  ك��م��ا 
حت��ال��ف ع�����س��ك��ري م��ع ال�����س��ني، بل 
الع�سكري  امل��ج��ال  يف  ت��ع��اون  لديها 

والفني.
نهج  ت��ت��ب��ع  ب�����الده  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اأ����س���رار  األ  م��و���س��ح��اً  ال�����س��ف��اف��ي��ة، 

لديها.
على  الرو�سي  الرئي�س  ك��الم  ي��اأت��ي 
ك��ان��ت طرحتها دول  وق��ع خم���اوف 
غ��رب��ي��ة م���ن ال���ت���ط���ورات الأخ�����رية 
التي �سهدتها العالقات بني ال�سني 

ورو�سيا.
تعي�س  ق�����س��رية،  غ��ري  ف���رة  فمنذ 
ت��ق��ارب��اً يف  ب��ني البلدين  ال��ع��الق��ات 

عدد من امللفات.
وعلى الرغم من اأن بكني مل توؤيد 
الع�سكرية  مو�سكو  حملة  �سراحة 
الغربية  جارتها  على  �سنتها  التي 
تنتقد  مل  اأن����ه����ا  اإل  اأوك�����ران�����ي�����ا، 
الكرملني باأي �سكل بل حملت اأكرث 
الأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  م����رة  م���ن 

م�سوؤولية ا�ستفزاز رو�سيا.

مراًرا  رو�سيا  يف  م�سوؤولون  ووج��ه 
تهديدات مبطنة با�ستخدام اأ�سلحة 
ح�سول  حال  يف  اأوكرانيا  يف  نووية 
ت�سعيد كبري يف النزاع. وبيالرو�س 
حماذية لرو�سيا واأوكرانيا وبولندا 

وليتوانيا.
الأوكرانية  اخلارجية  وزارة  وقالت 

اإجراءات  اأوك��ران��ي��ا  تنتظر  بيان  يف 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ق��ب��ل  ف��ّع��ال��ة م���ن 
املتحدة  وال�������ولي�������ات  وال���������س����ني 
النووي  الب��ت��زاز  ملواجهة  وفرن�سا 

الذي ميار�سه الكرملني.
العاملي  التوتر  ا�ستداد  وق��ع  وعلى 
العملية  ب�سبب  الغرب  رو�سيا  بني 

والتقارب  اأوك��ران��ي��ا  يف  الع�سكرية 
الرئي�س  �سدد  م��وؤخ��راً،  ال�سني  مع 
اأن  على  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
بالده ل تن�سئ حتالفا ع�سكريا مع 

بكني.
واأكد �سيد الكرملني على اأن رو�سيا 
رده  وذل��ك خ��الل  بلد،  اأي  ل تهدد 

 7 ال�ساعة  يكون  ما  ب��دل  امل�سور 
لآخر  الن  م��ن   6 ال�ساعة  ي�سل 

رم�سان.
�سبب  ذكر  الرغم من عدم  وعلى 
حماولة  البع�س  اعتربه  للقرار، 
باإتاحة  امل�����س��ل��م��ني  ود  خل���ط���ب 
رم�سان  يف  لل�سائمني  الفر�سة 
للتوقيت  وف��ق��ا  مبكرا  ل��الإف��ط��ار 
ال�ساعة  ح�����وايل  ع��ن��د  ال�����س��ت��وي 
ال�ساد�سة م�ساء بدل من ال�سابعة 

بالتوقيت  ال��ع��م��ل  ت��ط��ب��ي��ق  ح����ال 
ال�سيفي يف موعده املعتاد.

لكن الكني�سة املارونية ذات النفوذ، 
اأعلنت  لبنان،  كنائ�س  اأك��رب  وه��ي 
اأنها �ستخالف  اأم�س الأول ال�سبت 
القرار الذي و�سفته باأنه مفاجئ، 
م�ساورات  اأي  جتر  مل  اإن��ه  وقالت 
ومل  الأخ���رى  املعنية  اجلهات  مع 
توؤخذ املعايري الدولية يف العتبار. 
وقالت اإنها �ستقدم التوقيت �ساعة 
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موؤ�س�سات  واأعلنت  ال�سبت  م�ساء 
م�سيحية  وم�����دار������س  واأح����������زاب 

خططا مماثلة.
ويف الوقت نف�سه بدا اأن املوؤ�س�سات 
والأح��زاب الإ�سالمية �ست�سمر يف 
ال�ستوي،  للتوقيت  وف��ق��ا  العمل 
مم���ا ي��ع��م��ق الن��ق�����س��ام��ات يف بلد 
عا�س حربا اأهلية من عام 1975 
اإىل 1990 بني ف�سائل م�سيحية 
واإ�سالمية ويق�سم مقاعد الربملان 

على اأ�س�س طائفية.
وموؤ�س�سات  ����س���رك���ات  واأع���ل���ن���ت 
اأي�سا العمل  اأنها �ستبداأ  اإعالمية 
ال�سبت  م�ساء  ال�سيفي  بالتوقيت 
مع تزايد الدعوات اإىل الع�سيان. 
وم��������ن ب������ني ه��������ذه امل����وؤ�����س���������س����ات 
الإعالمية تلفزيونا )اإل.بي.�سي.

اآي( و)اإم.ت��ي.يف(، وهما من اأبرز 
القنوات الإخبارية يف لبنان،

وق��ال تلفزيون اإل.ب��ي.���س��ي.اآي يف 
بيان اإنه لن ميتثل لقرار ميقاتي 
لأنه يوؤثر على اأعماله، م�سيفا اأن 

لبنان لي�س جزيرة معزولة.
وحاول اآخرون التكيف.

•• دبي -وام:

تبادل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
،حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  مع  اهلل، 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
والتربيكات  التهاين   ، اهلل  ،رع��اه  دب��ي 
داعني   ، املبارك  رم�سان  �سهر  بحلول 
املنا�سبة  اأن يعيد هذه  املوىل عز وجل 
ال��ك��رمي��ة ع��ل��ى دول���ة الإم������ارات قيادة 
والتقدم  اخل����ري  م���ن  و���س��ع��ب��ا مب���زي���د 
والرخاء على كافة الأ�سعدة من اأجل 

رفعة الوطن وم�سلحة اأبنائه.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��اأدب��ة الإف��ط��ار التي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأقامها 
م��ك��ت��وم لأخ��ي��ه �ساحب  اآل  را���س��د  ب��ن 
زعبيل  ق�سر  يف  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  حممد 
حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب��ي، 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزير 
زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  و  املالية 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 

الظفرة.
)التفا�سيل �س2(

برج ال�ساعة التاريخي اأمام الربملان يف بريوت ي�سري اإىل التوقيت املختلف عليه!
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حممد بن زايد وحممد بن را�سد يتبادالن التهاين والتربيكات بحلول �سهر رم�سان املبارك
•• دبي -وام:

تبادل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه 
اهلل، مع اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رع��اه اهلل ، التهاين والتربيكات 
بحلول �سهر رم�سان املبارك ، داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية و �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  و�سمو  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي والفريق �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
اآل نهيان وزير اخلارجية، و�سمو  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  الرئا�سة، و�سمو 

الكرمية على دولة الإمارات قيادة و�سعبا مبزيد من اخلري والتقدم والرخاء 
على كافة الأ�سعدة من اأجل رفعة الوطن وم�سلحة اأبنائه.

اأقامها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  جاء ذلك خالل ماأدبة الإفطار التي 
زعبيل  ق�سر  يف  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  لأخيه  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
دبي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 

ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س 
الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد 
رئي�س مكتب  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  نهيان، ع�سو  اآل  زايد  بن 
اأبوظبي التنفيذي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س 
جمل�س دبي لالإعالم، ، اإ�سافة اإىل عدد من ال�سيوخ واملعايل الوزراء وكبار 

امل�سئولني.

 رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
بنغالدي�س بذكرى ا�ستقالل بالده

را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
رع���اه اهلل برقية  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك�����م  جمل�س 
تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س حممد عبد 

احلميد.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
�سيخة  اإىل معايل  مكتوم برقية تهنئة مماثلة 
بنغالدي�س  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئي�سة  ح�سينة 

ال�سعبية.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث 
برقية  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س  احلميد  عبد  حممد  فخامة  اإىل  تهنئة 
جمهورية بنغالدي�س ال�سعبية، مبنا�سبة ذكرى 

ا�ستقالل بالده.
ك��م��ا ب��ع��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

املبارك  رم�سان  �سهر  بداية  مع  �سنوياً  تنفيذها 
للم�ساعدات  وا���س��ت��ك��م��اًل  امل��ح��ت��اج��ني  مل�����س��اع��دة 
دول حول  ع����دة  ت��ق��دم��ه��ا يف  ال���ت���ي  الإن�����س��ان��ي��ة 
ت�سمل  ال��ت��وزي��ع  عمليات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ع��امل. 
م�ستفيد   15500 بواقع  م�ستفيد  األف   250
النيجر  يف  م�ستفيد  الآف  و10  بنجالدي�س  يف 
و8  اإندوني�سيا  يف  الآف  و7  ال�سودان  يف  ومثلها 
الآف يف طاجكي�ستان و19500 يف الهند و16 
األف م�ستفيد يف م�سر و12 األفا يف غانا ومثلهم 
يف موريتانيا اإىل جانب عدد اآخر من امل�ستفيدين 

يف عدة دول اأخرى.

•• ال�صارقة-وام:

عن  اأك���رث  اأن  اخل��ريي��ة  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 
“اإفطار  م�سروع  ي�سملهم  م�ستفيد  األف   250
اأول  منذ  تنفيذه  يف  ال��ب��دء  مت  ال���ذي  �سائم” 
بالتن�سيق  دول����ة   41 ب���  ال��ف�����س��ي��ل  ال�����س��ه��ر  اأي����ام 
التي  البلدان  عوا�سم  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع 

تغطيها اأعمال اجلمعية ومكاتبها.
وقال حممد حممد حمدان الزري رئي�س قطاع 
�سائم  اإف��ط��ار  م�سروع  اإن  وامل�ساعدات  امل�ساريع 
ياأتي �سمن الربامج التي حتر�س اجلمعية على 

اإ�سالمية دبي توا�سلال�سارقة اخلريية تنفذ م�سروع اإفطار �سائم يف 41 دولة 
 فعالية »رم�سان مع من نحب«

•• دبي -وام:

نظمت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي حتت �سعار )رم�سان مع من 
. واألقى الداعية فار�س احلمادي  الثانية لها يف جامع هامل الغيث  نحب( املحا�سرة 
املحا�سرة باللغة الإجنليزية بعنوان “نفحات من �سورة الفاحتة “ ح�سرها ح�سد كبري 
من اجلاليات... وتطرق فيها اإىل تف�سري اآيات �سورة الفاحتة ومعناها العميق وكيف 
توؤثر علينا يف حياتنا اليومية وكيف نفهم هذه الآيات يف �سورة الفاحتة وحث النا�س 
اآي��ات القراآن الكرمي ملا فيها من عظيم الثواب والأج��ر امل�ساعف .  على تالوة وتدبر 
احلدث ياتي يف اإطار مبادرة “هال رم�سان”لبث روح الألفة والراحم بني اجلاليات 

بال�سراكة”مع دبي لإدارة املجمعات”يف منطقة الرب�ساء بدبي هايت�س – تيكوم .
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•• اأ�صامة عبد املق�صود 

ا����س���ت�������س���راف امل�����س��ت��ق��ب��ل ب�����ات اأم�����را 
ط��ب��ي��ع��ي��ا وجم�������ال م���ف���ت���وح���ا اأم�����ام 
ال���ع���ل���م���اء، ف��م��ا ك��ن��ا ن��ن��ظ��ر اإل���ي���ه يف 
اأن�����ه م�����س��ت��ح��ي��ل �سار  امل���ا����س���ي ع��ل��ى 
تاأت  مل  وال��ت��وق��ع��ات  مم��ك��ن،  بالعلم 
بالدرا�سات  ت��اأت��ي  واإمن���ا  بالتخمني 
وقت  م��ن  ت�ستجد  ال��ت��ي  وامل��ع��ط��ي��ات 
للعواقب  ال��ع��ل��م��اء  وم��ع��رف��ة  لأخ����ر، 
�سكان  مي���ار����س���ه���ا  ال���ت���ى  ال���وخ���ي���م���ة 
وما  الطبيعة  تخريب  م��ن  الأر����س، 
م��ن خم��اط��ر، وحول  ي��رت��ب عليها 
ه����ذه ال���ف���ك���رة ن�����س��ت��ك�����س��ف، اإ����س���دار 
ك��ت��اب ج��دي��د ي��ت��ح��دث ع��ن املخاطر 
عامليا  املتوقعة  وانعكا�ساتها  الدولية 

واإقليميا.  
قدم الدكتور �سعيد �سيف املطرو�سي، 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني 
لإم��ارة عجمان، مع الدكتور حممد 
القانوين  امل�����س��ت�����س��ار  حم��م��د  ع��ب��ي��د 
جديدا  موؤلفا  التنفيذي،  للمجل�س 
اأه���م التوجهات  " ق���راءة يف  ب��ع��ن��وان 
وانعكا�ساتها  ال���دول���ي���ة  وامل���خ���اط���ر 

وذلك  واإقليميا"  ع��امل��ي��ا  امل��ت��وق��ع��ة 
عام   اإىل   2020 ع���ام  م���ن  ل��ل��ف��رة 
 232 يف   الكتاب  ويقع   ، م   2050
وطبع  الكبرية،  القطع  من  �سفحة 
باجلهة  ت���ل���ي���ق  ف������اخ������رة،  ط����ب����اع����ة 
ال�����س��ادرة ل���ه، ك��م��ا ي��ح��ت��وي الف�سل 
باملخاطر  املعنون  الكتاب  من  الأول 
الأول  بحثان   2020 لعام  العاملية 
العاملية  امل��خ��اط��ر  تقرير  ع��ن  ع��ب��ارة 
املنتدى  ع�����ن  ال���������س����ادر   2020
الثاين  والبحث  العاملي،  القت�سادي 

ال�سادر  امل�ستقبلية  املخاطر  تقرير 
عن اأك�سا، اأما الف�سل الثاين في�سم 
حالة  ي��ن��اق�����س  الأول  اأب���ح���اث  ث���الث 
امل�ستقبل عام 2030 اأثر التوجهات 
ت�سكيل  ع���ل���ى  ال�����ك�����ربى  ال���ع���امل���ي���ة 
احلكومات، بينما جاء البحث الثاين 
يعرب عن اجتاهات وحتولت وفر�س 
وحت���دي���ات، وامل��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث يطرح 
توجه  و100  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ت���وق���ع���ات 

عاملي لعام 2050.
ج����اء ال���ك���ت���اب يف وق����ت ي��ح��ت��اج فيه 
ل���روؤى متنوعة و���س��ادق��ة يف  ال��ع��امل 
املحتملة  امل��خ��اط��ر  لت�سع  ال��ت��ن��اول 
التنبيه  الأق������ل  ع��ل��ى  اأو  وح��ل��ول��ه��ا 
اإليها، فالكتاب يعك�س دور امل�سوؤولني 
الأفكار  ه��ذه  امل�����س��رف يف ط��رح مثل 
مرجعا  ت���ع���ت���رب  وال�����ت�����ى  ال�����ب�����ن�����اءة 
والعمل  امل�سوؤولية  لتحمل  ومنوذجا 
املخاطر  ل��ت��ج��ن��ب  احل���ي���ط���ة  ع���ل���ى 
للخروج  امل��الئ��م��ة  ال���ق���وان���ني  ب�����س��ن 
والكتاب  امل���ت���وق���ع���ة،  امل���خ���اط���ر  م���ن 
ليفهمها  وب�سيطة  �سل�سة  بلغة  كتب 
غ���ري امل��ت��خ�����س�����س��ني، ف��اع��ت��ق��ادي اأن 
للتوا�سل  اأ���س��ا���س��ي  ك��م��ك��ون  ال��ل��غ��ة 

التنظري  ت��خ��رج ع��ن من��ط  ان  لب���د 
وا�ستخدام امل�سطلحات املعقدة التى 
باملجال  املهتمني  غ��ري  على  ي�سعب 
اأن  الكاتبان  راع���ى  لكن  ا�ستيعابها، 
ال��ك��ت��اب ج��اذب��ة للقارئ،  ل��غ��ة  ت��ك��ون 
الفكرة  تب�سيط  خ���الل  م���ن  وذل����ك 

وو�سعها يف قالب اأدبي.
الدكتور  الكتاب  موؤلفي  اه��ت��م  وق��د 
حممد  وال��دك��ت��ور  املطرو�سي  �سعيد 
ع��ب��ي��د، ب��و���س��ع روؤي�����ة ���س��ام��ل��ة اأم����ام 
م��ت��خ��ذي ال����ق����رار، وال���ك���ت���اب يهدف 

املعرفة  ون�سر  ال�سعوب  تثقيف  اإىل 
التقييم  مبفهوم  اخلا�سة  والثقافة 
على  والعمل  للمخاطر  املو�سوعي 
جتنبها، حيث اأن التطورات املت�سارعة 
م��ن��ذ ب���داي���ات ال��ق��رن احل����ايل حتتم 
واملنظمات  واحلكومات  ال��دول  على 
ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة، اأن ت�����س��ع يف 
الدرا�سة  وج���وب  اأول��وي��ات��ه��ا،  قائمة 
امل���ت���اأن���ي���ة ل����واق����ع وم�����س��ت��ق��ب��ل تلك 
ال��ت��ط��ورات، ف��ه��ذه ال��درا���س��ة ت�سارك 
على  �سواء  احلكيم  ال��ق��رار  اتخاذ  يف 
كما  العاملية،  اأو  الوطنية  الأ���س��ع��دة 
القت�سادية  ب���الأزم���ات  م��ع��ل��وم  ه��و 
املناخية  وال�����ت�����غ�����ريات  امل�����ت�����ك�����ررة، 
املتالحقة، والتقدم الهائل يف جمال 
التكنولوجيا، بالإ�سافة اإىل اختالل 
ال��رك��ي��ب��ة ال�����س��ك��ان��ي��ة، ف�����س��ال عن 
اخلارجية،  ال��دي��ون  اأزم���ات  ت�ساعد 
التوجيهات  اإىل  ال���ك���ت���اب  واأ������س�����ار 
واملخاطر الدولية التى باتت تفرزها 
انت�سار  العاملية، ول�سنا من  الأحداث 
فريو�س كورونا ببعيد، وجاء الكتاب 
مبجموعة من التو�سيات التى تفيد 
الوطنية  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ام��ل 

واملحلية والإقليمية.
�سعيد  ال����دك����ت����ور  امل�����وؤل�����ف�����ان  م���ن���ح 
وال��دك��ت��ور حممد عبيد  امل��ط��رو���س��ي 
للتح�سيل  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة  ل��ل��ق��ارئ 
امل��ع��ريف، وذل���ك م��ن خ��الل تلخي�س 
م��ف��ه��وم ال��ك��ت��اب وم����ا ي���ه���دف ل���ه يف 
اأن  واأرى  ب��اخل��امت��ة،  �سفحات  ع��دة 
املوؤلفني  ادراك  يعك�س  �سلوك  ه��ذا 
لتو�سيل الفكرة اإىل اأكرب قاعدة من 
القراء، وبهذه احلالة �سيكون الكتاب 
عام ولي�س خا�س اأو موجه لأ�سحاب 
هذا  على  يعي�س  اإن�سان  فكل  القرار، 
الكوكب م�سوؤول عن جتنب املخاطر، 
احللول  و���س��ع  يف  ال��دائ��م  والتفكري 
ح��ت��ى ل ت��ق��ع امل�����س��ك��ل��ة، وه���ذا الدور 
املهم من طرح هذا الكتاب، والإ�سارة 
اإىل اأن الكتاب يتحدث عن امل�ستقبل 
الكاملة،  العالمة  املوؤلف  هذا  مينح 
فالقت�سادين عندما يتحدثون فهم 
ينقلون ت�سوراتهم بناء على تقارير 
واح��ت��م��الت وم��ع��ط��ي��ات ���س��ت��وؤدي يف 
النهاية اإىل نتائج، فهم الأق��در على 
على  وم��ع��رف��ة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

الأقل املتغريات املتوقعة.

روؤية نقدية يف كتاب »قراءة يف اأهم التوجهات واملخاطر الدولية وانعكا�ساتها املتوقعة عامليا واإقليميا« 

كتاب يحاكي ا�ست�سراف امل�ستقبل واملخاطر املتوقعة حتى 2050

حممد بن را�سد ي�ستقبل االأعيان واملدراء وكبار امل�سوؤولني واملهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل، يف ق�سر زعبيل، بح�سور �سمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

را�سد اآل مكتوم، دوام ال�سحة والعافية واأن يعيد ال�سهر الف�سيل على دولة 
الإمارات وقيادتها و�سعبها باخلري والتقدم والزده��ار. وجتاذب �سموه مع 
الت�سامح  وروح  الكرمي،  ال�سهر  روحانية  ح��ول  احلديث  اأط��راف  احل�سور 
وفئات  �سرائح  خمتلف  ب��ني  والجتماعي  الإن�����س��اين  والتكافل  والتوا�سل 
املجتمع، موؤكداً حر�س �سموه والقيادة على تر�سيخ هذه الروح بني اأو�ساط 

مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س 
امل�سوؤولني يف  البالد وامل��دراء وكبار  اأعيان  املالية، ع��دداً من  ال��وزراء وزي��ر 
الدولة ، الذين قدموا لل�سالم على �سموه، وتهنئته ب�سهر رم�سان املبارك. 
التهاين  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ب��ادل  وق��د 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  والتربيكات مع احل�سور، الذين متنوا ل�ساحب 

املجتمع لتظل تقليداً وموروثاً اأ�سياًل تتوارثه الأجيال. ح�سر اللقاء �سمو 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س 
الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات، و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، وعدد من ال�سيوخ وكبار 

امل�سوؤولني. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام :

ال�ساملة،  الرقمية  التجربة  خمترب  بدبي،  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  د�سنت 
الذي يعد الأول من نوعه على م�ستوى هيئات ودوائر حكومة دبي، ويهدف 
جتربة  اإىل  بالإ�سافة  الرقمية  القنوات  على  املتعاملني  جتربة  حت�سني  اإىل 

املوظفني على الأنظمة الرقمية.
ويتم ذلك من خالل اإ�سراك املعنيني يف مراحل ت�سميم اخلدمات الرقمية، 
كما ي�سهم املخترب يف رفع جودة اخلدمات وت�سميمها من منظور املتعاملني، 
وحت�سني وتوحيد جتربتهم عرب خمتلف القنوات الرقمية، وكذلك رفع ن�سبة 
توفري  جانب  اإىل  الرقمية،  القنوات  عرب  اخلدمات  وتبني  املتعاملني  اإ�سعاد 

املوارد التقنية والكفاءات ل�ستخدام املخترب.
هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر  معايل  واأك���د 

متا�سياً  ياأتي  ال�ساملة،  الرقمية  التجربة  خمترب  اأن  وامل��وا���س��الت،  الطرق 
اآل مكتوم نائب رئي�س  مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
بجودة  الرت��ق��اء  "رعاه اهلل"، يف  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
متعددة  خ��ي��ارات  وتوفري  العاملية،  تناف�سيتها  وتعزيز  دب��ي،  اإم���ارة  يف  احلياة 
لل�سكان، لتكون دبي املدينة الأف�سل للحياة يف العامل، وتوجيهات �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
بتحويل دبي للمدينة الأذكى عاملياً، وتوفري جتارب رقمية �ساملة ومرابطة 
الهيئة،  خدمات  عن  ال�سعادة  م�ستويات  اعلى  حتقق  للمتعاملني  وا�ستباقية 
�سمولية  على  تركز  والتي   ،360 �سيا�سة خدمات  يتوافق مع متطلبات  مبا 
اخلدمات املقدمة لكافة القنوات الرقمية وب�سورة �سل�سة وا�ستباقية مواكبة 

لتطلعات املتعاملني.
وقال معايل مطر الطاير خالل تفقده خمترب التجربة الرقمية: اإن الهيئة 

خارطة  و�سع  خالل  من  الرقمي،  التحول  يف  الريادة  حتقيق  على  حري�سة 
وعلوم  ال�سطناعي  الذكاء  وتعزيز  واملهام،  اخلدمات  لأمتتة  �ساملة  طريق 
املتاحة،  للموارد  الأمثل  وال�ستغالل  الت�سغيلية  الكفاءة  وحت�سني  البيانات، 

والتو�سع يف ال�سراكات الرقمية والبتكار الرقمي.
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��ظ��رب،  يو�سف  حممد  اأو���س��ح  جانبه  من 
الدعم التقني املوؤ�س�سي اأن ت�سميم املخترب مت وفق اأف�سل املمار�سات العاملية 
واخلربات الدولية واملقارنات املعيارية مع �سركات عاملية، وي�ستمل على "غرفة 
الختبار"، وهي خم�س�سة لختبار اخلدمة من قبل املتعاملني، والتفاعل مع 
التجارب املختلفة، من خالل جل�سات موجهة بهدف اختبار اأو جتربة خدمة 
والربامج  الأدوات  خ��الل  وم��ن  اأخ���رى،  رقمية  قناة  اأو  تطبيق  على  معينة 
امل�ستخدمة والأجهزة بكافة اأنواعها، ي�ستطيع املعنيني فهم �سلوك امل�ستخدم 
وحتليله مبا يخدم حت�سني وتطوير التجارب، حيث ميكن لكامريات املراقبة 

واأدوات تعقب حركات العني، ت�سجيل تفاعل امل�ستخدم مع اخلدمة وعك�سها 
تركيزهم  عن  والبعيدة  فيه  يركز  ال��ذي  املكان  تو�سح  حرارية  خرائط  على 
اأي�ساً، وبالتايل ميكن حتليل نقاط القوة وال�سعف والركيز على جمالت 
التح�سني يف اخلدمة مبا يتوافق مع ردة فعل و�سلوك املتعاملني، كما ي�سمل 
اأو امل�ساركة يف  "غرفة املالحظة" وت�ستخدم ملراقبة عملية الختبار  املخترب 
تراقب  �سا�سات  خالل  من  وذل��ك  اخلدمة،  تقدمي  على  الركيز  جمموعات 

�سلوك املتعامل وتفاعله مع اخلدمة على القناة الرقمية.
وقال املظرب اإن التجربة الرقمية ال�ساملة، مفهوم حديث يف جمال ت�سميم 
جتربة امل�ستخدم ويركز على ا�سراك املتعاملني لي�س فقط اخلارجيني ولكن 
اخلدمات،م�سرياً  ت�سميم  م��راح��ل  خ��الل  املوظفني  م��ن  الداخليني  اأي�سا 
امل�ساريع احلالية مثل: تطبيق الهيئة  اأهم  ا�ستخدام املخترب يف  اأنه يتم  اإىل 

والأك�ساك الذكية، ولوحات القيادة التي تخدم �سناع القرار يف الهيئة".

•• دبي-الفجر:

ال��ع��ام��ة للتحريات  ���س��امل اجل����الف، م��دي��ر الإدارة  ال��ل��واء ج��م��ال  ���س��ع��ادة  اط��ل��ع 
واملباحث اجلنائية يف �سرطة دبي، على �سري العمل يف مركز �سرطة جبل علي، 
�سمن برنامج التفتي�س ال�سنوي على الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة، بح�سور 
رئي�س جمل�س  علي،  �سرطة جبل  ال�سويدي، مدير مركز  ع��ادل  الدكتور  اللواء 
مديري مراكز ال�سرطة، والعميد الدكتور �سالح احلمراين، نائب مدير الإدارة 
الرقابة  اإدارة  مدير  املهريي،  حممد  اأحمد  والعقيد  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة 
املركز، وعدد  نائب مدير  املري  بن ماجد  والعقيد حممد  بالوكالة،  والتفتي�س 

من ال�سباط.

اأهمية املنطقة
اأهمية منطقة اخت�سا�س مركز �سرطة جبل علي  اللواء جمال اجل��الف،  واأك��د 
والعمرانية،  وال�سياحية  القت�سادية  الناحية  من  وذل��ك  دب��ي،  لإم��ارة  بالن�سبة 
وتقدمي  والأم����ان،  الأم���ن  لتعزيز  وامل��روري��ة  الأمنية  ال��ربام��ج  تطبيق  واأهمية 
اإىل العمل على  اخلدمات ب�سكل ير�سي جميع القاطنني يف املنطقة، بالإ�سافة 
رفع م�ستوى الأداء مبا ي�سمن حتقيق الأهداف ال�سراتيجية للقيادة العامة 

ل�سرطة دبي.

املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية
واطلع اللواء اجلالف على املوؤ�سرات ال�سراتيجية للمركز خالل عام 2022، 

يف  ثانية،  و47  دقيقتني  الطارئة  للحالت  ال�ستجابة  زمن  متو�سط  بلغ  حيث 
حني كان امل�ستهدف ثالثة دقائق، وبلغ متو�سط زمن ال�ستجابة للحالت غري 

الطارئة 15دقيقة، يف حني كان امل�ستهدف 15 دقيقة.
ال�سري  النتائج اخلا�سة مبعدل وفيات ح��وادث  اللواء اجلالف على  كما واطلع 
لكل 100 األف من ال�سكان، ومعدل اجلرائم املقلقة لكل 100 األف من ال�سكان، 

ون�سبة البالغات املُقلقة املعلومة من اإجمايل البالغات املُقلقة املجهولة.
 23 نحو  قيمتها  �سيكات  بالغات  بت�سوية  املركز  يف  ال�سيكات  �سعبة  قامت  كما 

مليون درهم ب�سكل ودي يف العام 2022.

حمالت مرورية
كما واطلع اللواء اجلالف على اإح�سائيات ق�سم الت�سجيل املروري، التي ت�سمنت 
اإح�سائيات حول تقارير احلوادث والبالغات املرورية واملخالفات املرورية، كما 
للمرور،  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  املرورية  العديد من احلمالت  املركز  نفذ 
الدراجات  النارية، حملة  الدراجات  امل�ساة، حملة  �سالمة  ت�سمنت حملة  والتي 
الهوائية، حملة عدم ترك م�سافة كافية بني املركبات، حملة النحراف املفاجئ، 
وهو ما اأدى اإىل خف�س الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية يف العام املا�سي 

مقارنة بالعام 2021، كما قام املركز باإجراء العديد من الدرا�سات املرورية.

مبادرات اإدارية
كما واطلع اللواء اجلالف على املبادرات الإدارية التي نفذها املركز للموظفني 
ال�سعادة  موؤ�سر  يف   97.4% ن�سبة  حتقيق  اإىل  اأدت  وال��ت��ي   ،2022 ال��ع��ام  يف 

ومبادرة  املوظفني،  مع  والتوا�سل  والتكرمي،  التحفيز  �سمنها  ومن  الوظيفية، 
كما  الأخ��رى،  امل��ب��ادرات  من  وغريها  املفتوح،  الباب  و�سيا�سة  ال�سعادة،  لن�سارك 
العام  م��ب��ادرات خمتلفة يف  املركز عرب  %100 من مرتب  بتحفيز  املركز  ق��ام 

.2022

تكرمي 
ويف اخلتام قام اللواء جمال اجلالف بتكرمي املتعاونني مع مركز �سرطة جبل 
علي، مثمناً جهودهم املخل�سة يف دفع عجلة العمل املركز، بالإ�سافة اىل ال�سراكة 

املجتمعية مع اأفراد املجتمع. 

اللواء اجلالف يطلع على �سري العمل يف مركز �سرطة جبل علي

•• دبي-الفجر: 

كرم العقيد را�سد حممد �سالح ال�سحي، نائب مدير مركز �سرطة بردبي، 
كال من ال�سيدة فاطمة بالل حممد وال�سيدة خولة علي �سالح من هيئة 
الطرق واملوا�سالت وال�سيد فريد طالل اجلوهري، وذلك تقديراً لتعاونهم 

وح�سن ت�سرفهم، الأمر الذي اأ�سهم يف تعزيز الأمن والأمان باملجتمع.
اأن هذا  واأ�ساد العقيد را�سد ال�سحي باملكرمني وتعاونهم مع املركز، موؤكداً 
التكرمي ياأتي يف اإطار اهتمام اإدارة املركز بتحفيز اأفراد املجتمع، مبا ي�سهم 

تعزيز  دبي يف  ل�سرطة  العامة  للقيادة  ال�سراتيجية  الأه��داف  يف حتقيق 
اأمن املجتمع.

وقدم العقيد را�سد ال�سحي �سهادة �سكر وتقدير للمكرمني، موؤكداً اأن هذا 
وبث  املجتمع،  واأف���راد  دب��ي  �سرطة  بني  املجتمعية  ال�سراكة  يعزز  التكرمي 
الأمن  ب�سط  اأج��ل  من  بيد  ي��داً  والعمل  التعاون  وروح  احلميدة  اخل�سال 
والأمان يف ربوع الوطن، م�سيداً بالدور الكبري الذي يقوم به اأفراد املجتمع 
مع  املثمر  تعاونهم  ع��رب  ال��دول��ة  ب�سمعة  ب��الرت��ق��اء  الفاعلة  وم�ساهمتهم 

الأجهزة الأمنية.

مركز �سرطة بر دبي يكرم
 3 اأ�سخا�س تقديرًا لتعاونهم

طرق دبي تد�سن خمترب التجربة الرقمية ال�ساملة لالرتقاء بجودة خدمة املتعاملني 

•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
دبي، وموؤ�س�سة جمعة املاجد، املوزع 
احل�����س��ري ل�����س��ي��ارات ه��ي��ون��داي يف 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، عن 
ل��ت��وف��ري حلول  ت���ع���اون م�����س��رك 
اخلربات  وت��وظ��ي��ف  مبتكرة،  نقل 
وامل�������������وارد م�����ن ك�����ال ال����ط����رف����ني، 
و�سوًل اإىل تعزيز منظومة العمل 
الأمنية  الدوريات  باأحدث  الأمني 
الت�سال  اأنظمة  باأف�سل  املرتبطة 

وتكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي. 
وق�������ال ال�����ل�����واء ���س��ع��ي��د ح���م���د بن 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ���س��ل��ي��م��ان، 
اإن  دب��ي،  �سرطة  والإنقاذ يف  للنقل 
هذا التعاون ياأتي �سمن توجيهات 
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
وم��ت��اب��ع��ة م��ن ���س��ع��ادة ال���ل���واء عبد 
القائد  م�ساعد  الغيثي،  علي  اهلل 
ال���ع���ام ل�������س���وؤون ال��ع��م��ل��ي��ات، على 

وال�سالمة  الأم����ن  اأن��ظ��م��ة  ت��ع��زي��ز 
باأنظمة  الأم���ن���ي���ة،  دوري���ات���ه���ا  يف 
وتقنيات  م��ت��ق��دم��ة،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متطورة ترفع من م�ستوى وكفاءة 
العملياتية ملنظومة عمل  القدرات 

ي�ساهم  الأم���ن���ي���ة، مب���ا  ال����دوري����ات 
ال�سراتيجي  التوجه  حتقيق  يف 
ل�����س��رط��ة دب�����ي يف ت���ع���زي���ز الأم�����ن 

والأمان. 
واأ������س�����اد ال����ل����واء ���س��ع��ي��د ح���م���د بن 

وال�سراكة  ب���ال���ت���ع���اون  ���س��ل��ي��م��ان، 
اإىل  البناءة بني اجلانبني، و�سوًل 
ومتطورة  مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
ال���دوري���ات الأمنية  اأ���س��ط��ول  ت��ع��زز 
مب�ستويات  وت��دف��ع  دب���ي،  ل�سرطة 

اأح���دث  وف���ق  الأم������ام،  ن��ح��و  الأداء 
لتمكني  الداعمة  واملزايا  التقنيات 
امل�����س��اه��م��ة يف  م��ن  ال��ق��وة  منت�سبي 
ال�سراتيجية  التوجهات  حتقيق 

ل�سرطة دبي.

مدير  ال�����زب�����ن،  ����س���ل���ي���م���ان  وق�������ال 
"نعتز  الإمارات":   – "هيونداي 
ب�سراكتنا الفاعلة مع �سرطة دبي، 
�سوياً  للعمل  خاللها  من  ونتطلع 
املبتكرة  النقل  حلول  تقدمي  على 

قطاع  مت���ك���ني  يف  ت�������س���ه���م  ال����ت����ي 
ال�سيارات وتطويره".

واأ�ساف الزبن: " تعد هذه ال�سراكة 
ر�سالة  بدعم  التزامنا  على  �ساهداً 
و�سن�سعى  وروؤي�����ت�����ه�����ا.  ال�����دول�����ة 

امل�ساريع  هذه  ل�ستكمال  جاهدين 
املنفعة  ق����در م���ن  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

والأمان للمجتمع واأبنائه".
و��������س�������رك�������ز ه�����������ذه ال�����������س�����راك�����ة 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى اجل���وان���ب 
الت�سال  ب��ق��درات  املتعلقة  املهمة 
وال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي. وم��ن بني 
التعاون  لهذا  الأ�سا�سية  الأه���داف 
وال�سالمة،  الأم���ن  اأن��ظ��م��ة  تعزيز 
ال����ذي ي��ع��د اأح����د اأب����رز م��ه��ام عمل 
اإىل  ال�سراكة  دبي. وتهدف  �سرطة 
الأمان  تقدمي م�ستوى جديد من 
ل��ل��م��ق��ي��م��ني وال��������زوار يف ال���دول���ة، 
اأحدث  ع��ن ط��ري��ق توظيف  وذل���ك 
مزودة  �سيارات  لتطوير  التقنيات 
ب��ك��اف��ة اأن���ظ���م���ة الأم�������ان وق�����درات 

الت�سال املتقدمة. 
ال�������س���راك���ة طويلة  ه����ذه  ���د  وجت�������سّ
املاجد  جمعة  موؤ�س�سة  ب��ني  الأم���د 
و�سرطة دبي، مدى التزام املوؤ�س�سة 
نقل  حلول  تقدمي  على  وحر�سها 
مبتكرة لدعم املبادرات احلكومية.

�سرطة دبي وموؤ�س�سة جمعة املاجد تتعاونان لتعزيز اأنظمة االأمن وال�سالمة
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االإمارات للخدمات ال�سحية توفر عالجا ملر�س وراثي نادر
ببدائل الإنزمي املتاح يف العامل ملعاجلة نق�س حم�س ال�سفينجوميليناز 
 )FDA( الأمريكية  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  موافقة  بعد   )ASMD(
حيث  انت�ساره،  م��دى  حتديد  يتم  مل  املر�س  ه��ذا  اأن  م�سرية  املنتج  على 
ال��ع��امل، كما ل ميكن  األ���ف �سخ�س ح��ول   250 ك��ل  ي�سيب واح���دا م��ن 
امل�سابني  للمر�سى  ال��ع��الج  ت��وف��ري  ب���اأن  اأ���س��ب��اب ح��دوث��ه منوهة  حت��دي��د 
تتوافق  التي  املوؤ�س�سة  واأه��داف  تطلعات  مع  ين�سجم  النادر  املر�س  بهذا 
و�سوًل اإىل حتقيق اأهداف  مع تطلعات روؤية “نحن الإمارات 2031”، 
كيميائيا  ا�سطرابا  يعد  املر�س  اأن  2071.واأو�سحت  الإم���ارات  مئوية 
حيويا نادرا وراثيا ينطوي على نق�س الإنزمي احلم�سي الالزم لتحطيم 
مالمح  يف  وتغيري  القامة  ق�سر  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  الدهنية  امل��رك��ب��ات  اأح���د 
املري�س وت�سخم الأع�ساء الداخلية وتراكم الدهون يف اجل�سم، وخا�سة 
يف الكبد والطحال والرئة، والدماغ لأمر الذي يقود اإىل تداعيات خطرية 

طريق احلجز التلقائي للمواعيد وتلقي العالج مبا�سرة وب�سكل تلقائي 
بعد املعاينة بهدف ا�ستمرارية توفري العالج وت�سهيله للمر�سى وذويهم، 

لرفع ن�سبة ال�ستجابة للخطة العالجية والرتقاء بتجربة املري�س.
وفيما يتعلق بالعالج الذي يوفره امل�ست�سفى بينت اآل علي اأن العالج يتم 
منحه لالأطفال البالغني امل�سابني بنق�س هذا الإنزمي ما ي�سهم يف عالج 
تتمثل يف ت�سخم  املر�س  لهذا  امل�ساحبة  الأعرا�س  اأن  امل�سكلة، مو�سحة 
البطن الذي يت�سبب باآلم وقيء و�سعوبات يف التغذية واآثار �سلبية على 
الكبد والدم، م�سرية اأن املر�سى الأكرث ت�سرراً بتداعيات هذا املر�س قد 
مع  احلياة  قيد  على  البقاء  متو�سط  ويعد  ع�سبية،  باأعرا�س  ي�سابون 
هذا املر�س من �سنتني اإىل ثالث �سنوات لفتة اإىل اأنه قد يعي�س مر�سى 
احلياة  قيد  على  بقائهم  فر�س  تقل  ولكن  البلوغ  مرحلة  حتى  اآخ���رون 

ب�سبب حدوث ف�سل يف اجلهاز التنف�سي.

•• دبي -وام:

خالل  وم��ن  وف���رت  اأن��ه��ا  ال�سحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
التابعة  املن�ساآت  اأح��د  والأط��ف��ال-  وال���ولدة  للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى 
ل��ه��ا - ع���الج���اً مل���ر����س ج��ي��ن��ي ن�����ادر ج�����داً ي���ع���رف ب��ا���س��م ن��ق�����س حم�س 
“ال�سفينجوميليناز” .و مت توفري العالج لطفلة يف اخلام�سة من عمرها 
تخ�سع للعالج يف امل�ست�سفى منذ اأكرث من عام حيث ت�سافرت كل اجلهود 
الإمارات  موؤ�س�سة  ويف  للم�ست�سفى  التابعة  ال�سيدلة  ق�سم  م�ستوى  على 
ليكون متاحاً  اأ�سرع وقت  العالج يف  اأجل توفري  ال�سحية من  للخدمات 

للطفلة.
للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى  م��دي��رة  اخل��اج��ة  �سفية  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت 
والوحيد  الأول  يعترب  اجل��دي��د  ال��ع��الج  ه���ذا  اأن  ب��ال�����س��ارق��ة  والأط���ف���ال 

الإم��ارات��ي يف  الطبي  الكادر  اخلاجة جهود  وثمنت  املري�س.  على �سحة 
الأمرا�س  ق�سم  رئي�سة  علي  اآل  فاطمة  بالدكتورة  واملتمثل  امل�ست�سفى 
قبل  من  ا�ستباقية  كانت  اخلطوة  ه��ذا  اأن  م�سرية  بامل�ست�سفى  الوراثية 
الطبيبة املعاجلة لهذه احلالت، الأمر الذي يعك�س حر�س طاقم العمل 

على متابعة اأف�سل املمار�سات العاملية .
اأمرا�س  ا�ست�سارية  علي  اآل  عبدالعزيز  فاطمة  الدكتورة  ك�سفت  بدورها 
للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى  يف  الوراثية  الأم��را���س  ق�سم  رئي�سة  وراثية 
والولدة والأطفال اأن موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية ت�سعى ب�سكل 
دائم لتوفري العالج للمر�سى دون انقطاع وذلك من خالل نظام �سرف 
النوع  ال��ذي مت تفعيله ليتوافق مع احتياجات املر�سى من هذا  الأدوي��ة 
ال�سجل  تطوير  عرب  وذل��ك  احلالة  ملعاجلة  الالزمة  الطبية  واملتطلبات 
الإلكروين للمري�س وا�ستخدام التقنيات ل�سمان ا�ستمرارية العالج عن 

املتواجد يف الالذقية، يجعله  امليداين  اإياه فريق الهالل الأحمر  �سلمه 
ي�ستطيع موا�سلة حياته والتنقل بني منزله يف منطقة غ�سان حرفو�س 
بالرمل ال�سمايل، اإىل حمل عمله حيث يعمل يف اأحد حمال بيع الألبان 
جهود  من  الإم���ارات  به  تقوم  ملا  وعرفانه  �سكره  عن  معرباً  والأج��ب��ان، 

اإن�سانية حثيثة ت�ستهدف التخفيف عن معاناة ال�سعب ال�سوري.
وت��وا���س��ل دول����ة الإم������ارات ج��ه��وده��ا ل��دع��م الأ���س��ق��اء يف ���س��وري��ا �سمن 
الغذائية  امل��واد  توفري  وذل��ك عن طريق   ،“  2 ال�سهم  “الفار�س  عملية 
القطاع  احتياجات  على  والوقوف  م�ستمر  ب�سكل  الطبية  وامل�ستلزمات 

التعليمي والرعاية ال�سحية.

•• الالذقية -وام:

نظم الفريق امليداين للهالل الأحمر الإماراتي �سمن عملية “الفار�س 
الأ�سقاء  من  الحتياجات  ذوي  ا�ستهدفت  اإن�سانية  2”،مبادرة  ال�سهم 
وقع  ال��ذي  ال��زل��زال  ج��راء  املت�سررتني  وال��الذق��ي��ة  جبلة  يف  ال�سوريني 

ال�سهر املا�سي وذلك يف اإطار اإعادة التاأهيل وبداية التعايف.
الأحمر  الهالل  تنفيذها  على  اأ�سرف  التي   - الإن�سانية  املبادرة  �سملت 
الطبية  امل�ستلزمات  توزيع   - ال�سوري  نظريه  مع  بالتن�سيق  الإم��ارات��ي 
اإىل  امل�سنني، بالإ�سافة  الغذائية على عدٍد من دور  والأدوي��ة واملكمالت 

الكهربائية  ال���ك���را����س���ي  م���ن  ع�����دٍد 
ال��ه��م��م ممن  ع��ل��ى ذوي  امل��ت��ح��رك��ة 
ت�سدعت منازلهم وفقدوا عوائلهم 
حم���اف���ظ���ة  يف  ال��������زل��������زال  ج����������راء 
اأنباء  وك���ال���ة  ال���الذق���ي���ة.و����س���ارك���ت 
امليداين  الفريق  “وام”،  الإم���ارات 
الإماراتي، جولته  الأحمر  للهالل 
امليدانية يف عدة مناطق يف �سوريا؛ 
الدعم  وت���ق���دمي  م�����س��ان��دة  ب���ه���دف 
الأ�سر  م��ن  ل��ع��دٍد  وامل����ادي  النف�سي 
امل��ت�����س��ررة ج���راء ال���زل���زال. واأع���رب 
عن  امل���ب���ادرة  ه���ذه  م��ن  امل�ستفيدون 
�سكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات 

وذراعها الإن�سانية الهالل الأحمر ملا تقوم به من جهود اإن�سانية حثيثة 
ت�ستهدف التخفيف عن معاناة ال�سعب ال�سوري .

امل�ستفيدون  ه�������ولء  ب�����ني  وم������ن 
زي������دان م���ن منطقة  غ�����س��ان ع��ل��ي 
راأ�������س ال���ق���ل���وري���ة، ال�����ذي ع���رب عن 
���س��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه لأه����ل الإم������ارات 
“زين  ابنيه  مبنح  اأ�سهموا  ال��ذي��ن 
حياة  و”�سارة”  العابدين” 
ج��دي��دة م��ن خ��الل ه��ذه الكرا�سي 

الكهربائية .
الأبناء،  وج����وه  الب��ت�����س��ام��ة  وع��ل��ت 
“ الكر�سي   : العابدين  زي��ن  وق��ال 
جديدين  قدمني  مبثابة  املتحرك 
بالن�سبة يل، ي�ساعدين على الذهاب 
اأ�سرع،  ب�سكل  اأينما رغبت واحلركة 
�سكراً دولة الإمارات العربية املتحدة، �سكراً الهالل الأحمر الإماراتي«. 
بدوره قال بركات عبداهلل �سالوخه اإن الكر�سي الكهربائي املتحرك الذي 

تنفيذًا لأمر رئي�س الدولة با�ستكمال طلبات املنح الإ�سكانية.. »زايد لالإ�سكان« ي�سدر 432 قرار دعم �سكني بقيمة 299 مليون درهم

�سهيل املزروعي: القيادة حري�سة على توفري �سبل العي�س الكرمي للمواطنني
 حممد املن�سوري: الربنامج ي�سري بخطوات مت�سارعة ووفق مبادرات وخطط قادرة على تلبية االحتياجات االإ�سكانية املتزايدة

الوطنية.  وامل�������س���ارف  اخل���ا����س 
برنامج  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
�سيوا�سل  لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ 
م�سرية الوالد املوؤ�س�س املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ث��راه، يف خدمة الوطن 
الرفاه  م��ن��ظ��وم��ة  م��ع  يت�سق  مب��ا 
حتر�س  التي  وال�سعادة  املجتمعي 
وتر�سيخ  اإر����س���اء  ع��ل��ى  الإم�������ارات 

مقوماتها.
اجلدير بالذكر اأن �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
اأمر  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  �سابق  وق��ت  يف 
2022، با�ستكمال جميع طلبات 
ال�سابقة  لل�سنوات  الإ�سكانية  املنح 
زاي����د  ال�����س��ي��خ  “برنامج  ���س��م��ن 
مبادرات  خ���الل  م��ن  لالإ�سكان” 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 

مببلغ حوايل 2.3 مليار درهم.

وم�����س��اري��ع ط��م��وح��ة ق�����ادرة على 
الإ�سكانية  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة 
الإم���ارات،  وبنات  لأب��ن��اء  املتزايدة 
الأ�سمى  ال����ه����دف  مت���ث���ل  وال����ت����ي 
جهود  ح����ول����ه  ت���ت�������س���اف���ر  ال�������ذي 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
القطاع  ج���ان���ب  اإىل  واخل���ا����س���ة، 

الوطن وتقدمه.
بدوره قال �سعادة املهند�س حممد 
ال�سيخ  برنامج  م��دي��ر  املن�سوري 
م�ساريع  اإن  ل���الإ����س���ك���ان،  زاي������د 
الإ�سكان تاأتي يف �سدارة الأولويات 
احلكومية، ولذلك نعمل بخطوات 
مبادرات وخطط  ووفق  مت�سارعة 

الأع��ل��ى ل��الحت��اد حكام الإم���ارات، 
ويعك�س حر�سها الدائم على تلبية 
واحتياجاتهم،  املواطنني  تطلعات 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  ���س��ب��ل  وت����وف����ري 
واأ�سرهم، مبا  الوطن  اأبناء  ورف��اه 
متما�سك  جمتمع  بناء  يف  ي�ساهم 
بناء  يف  الإ�سهام  ُتعزز  بيئة  �سمن 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
واأخيه  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي » 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل«،  رع���اه 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو 

للمواطنني، والتي تقع يف مقدمة 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  اه���ت���م���ام���ات 
واأولوية احلكومة للخم�سني عاماً 

القادمة.
واأكد معاليه اأن الإ�سكان احلكومي 
يحظى باهتمام القيادة الر�سيدة، 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي، 
الإ�سكانية  ال��دف��ع��ة  اإن  التحتية: 
اجل��دي��دة ت��اأت��ي ت��زام��ن��اً م��ع �سهر 
رم�سان املبارك، وا�ستكماًل جلهود 
منظومة  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ربن���ام���ج 
ال�ستقرار الأ�سري وال�سعادة ورفع 
م�ستوى املعي�سة واحلياة الكرمية 

•• اأبوظبي- وام: 

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
التحتية، ممثلة يف برنامج ال�سيخ 
زاي�����د ل���الإ����س���ك���ان، اإ�����س����دار 432 
ق����رار دع���م ���س��ك��ن��ي ب��ق��ي��م��ة 298 
األ��ف دره��م، تتنوع  و700  مليوناً 
بني بناء جديد وا�ستكمال و�سراء 
واإ�سافة  و���س��ي��ان��ة  ج��اه��ز  م�سكن 
لأمر  تنفيذا  وذل��ك  م�سكن،  على 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
 “ ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
جميع  با�ستكمال  اهلل”،  حفظه 
لل�سنوات  الإ�سكانية  املنح  طلبات 
من  »ال��ربن��ام��ج«  �سمن  ال�سابقة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادرات  خ���الل 
رئي�س الدولة مببلغ حوايل 2.3 
م��ل��ي��ار دره����م وال���ت���ي اأع���ل���ن عنها 

�سموه يف يونيو 2022.
وق�����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 

لتد�سني اأكرب �سندوق وقفي لإطعام الطعام يف رم�سان ب�سكل م�ستدام

حملة »وقف املليار وجبة« حتقق 247 مليون درهم من 13 األف م�ساهم يف اأ�سبوع

•• دبي - وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  وجبة”  املليار  “وقف  حملة  حققت 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اأكرب �سندوق وقفي لإطعام  الكرمي، لتد�سني  بالتزامن مع �سهر رم�سان  اهلل”، 
الطعام يف رم�سان ب�سكل م�ستدام، م�ساهمات بلغت 247 مليون درهم حتى الآن 
 13220 اإطالقها. وج��اءت هذه احل�سيلة من تربعات  اأ�سبوع على  بعد  وذل��ك 
متربعاً من كبار امل�ساهمني والأفراد وال�سركات وموؤ�س�سات القطاعني احلكومي 
واخلا�س، من بينهم 13195 متربعاً من خالل املن�سات الذكية. وترجم هذه 
امل�ساهمة الفاعلة قيم العطاء الرا�سخة يف الإمارات، وا�ستجابة جمتمعية �ساملة 
لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، للم�ساهمة يف تد�سني اأكرب �سندوق وقفي 

لإطعام الطعام ب�سكل م�ستدام واإغاثة امللهوفني واملحتاجني حول العامل.

)عالمة اإن�سانية فارقة(
واأكد معايل حممد عبداهلل القرقاوي، الأمني العام ملوؤ�س�سة “مبادرات حممد بن 
ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  املليار وجبة” يرجم  “وقف  العاملية” اأن  اآل مكتوم  را�سد 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف ا�ستدامة العطاء ويفتح باباً وا�سعاً من البذل 

اأمام كل من يريد فعل اخلري ب�سكل م�ستدام ومتناٍم.
املليار وجبة( من قبل  امل�ساهمة يف حملة )وقف  الإقبال على  اإن   : وقال معاليه 
جمتمع الإمارات وفعالياته القت�سادية وموؤ�س�ساته احلكومية واخلا�سة واخلريية 
ورواد العمل اخلريي والإن�ساين فيه، يعك�س قيم البذل ور�سوخ ثقافة العطاء يف 

)قنوات التربع وامل�ساهمة(
الوقفي  ال�سندوق  يف  امل�ساهمات  ا�ستقبال  وجبة”،  املليار  “وقف  حملة  وتوا�سل 
املوقع الإلكروين املخ�س�س  5 قنوات رئي�سية هي  املوؤ�س�سات والأف��راد عرب  من 
اخلا�س  الت�سال  مركز  ي�ستقبل  فيما   www.1billionmeals.ae للحملة 
باحلملة م�ساركات امل�ساهمني يف الوقف عرب رقم الت�سال املجاين 8009999، 
املليار وجبة” عن طريق  “حملة وقف  امل�ساركة يف  للم�ساهمني  اأي�ساً  كما ميكن 
 AE30 0260 0010 التحويل امل�سريف حل�ساب احلملة على رقم احل�ساب املعتمد
802 3439 1533 يف بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر 
الرغبة  الن�سية يف حال  الر�سائل  التربع عرب  املليار وجبة” خيار  “وقف  حملة 
ميكن  حيث  �سهري،  ا���س��راك  خ��الل  من  للمبادرة  يومياً  واح��د  بدرهم  بالتربع 
اإر�سال ر�سالة ن�سية بكلمة “وجبة” اأو »Meal« على الرقم 1020 مل�ستخدمي 
�سبكة “دو” اأو على الرقم 1110 مل�ستخدمي �سبكة “ات�سالت من &e«وميكن 
للراغبني كذلك يف امل�ساهمة يف حملة “وقف املليار وجبة” امل�ساركة عرب تطبيق 

DubaiNow، حتت فئة “التربعات«.  « الآن  “دبي 

)عطاء اإن�ساين(
مت  التي  الطعام  اإطعام  حلمالت  ا�ستكماًل  وجبة”  املليار  “وقف  حملة  وتاأتي 
اإطالقها بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف الأعوام 
الثالثة ال�سابقة بداية بحملة 10 ماليني وجبة، التي اأطلقت يف رم�سان 2020 
كاأول واأكرب حراك جمتمعي ت�سامني لتوفري الدعم الغذائي للمت�سررين داخل 
مروراً  “كوفيد19-”،  امل�ستجد  وباء فريو�س كورونا  اأزمة  الدولة من تداعيات 
ك��اأك��رب حملة   2021 رم�����س��ان  اأط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي  وج��ب��ة،  م��ل��ي��ون   100 بحملة 

يف  امل�ساهمة  جت��اه  الإن�سانية  مب�سوؤوليته  ال��ع��ايل  واإح�سا�سه  الإم����ارات،  جمتمع 
اإىل  واأ�سار معاليه  العامل.  اأي مكان من  الفقر يف  للق�ساء على  الدولية  اجلهود 
اأن �سقف العمل اخلريي يف الإم��ارات ل حدود له، و”وقف املليار وجبة” لإطعام 
ا�ستدامة  غايته  اخل��ريي  للعمل  جديداً  مفهوماً  ير�سخ  م�ستدام،  ب�سكل  الطعام 
لحتياجاتهم؛  عميق  فهم  ع��ن  ويعرب  ال��ع��امل،  ح��ول  حظاً  الأق���ل  للفئات  اخل��ري 
�سيكون  م�ستدام  ب�سكل  الطعام  لإط��ع��ام  الوقفي  ال�سندوق  اأن  معاليه:  م�سيفاً 

عالمة فارقة يف املبادرات اخلريية والإن�سانية التي تطلقها دولة الإمارات. 
وقال معاليه: خالل اأ�سبوع فقط بلغت ح�سيلة التربعات حتى الآن 247 مليون 
الإم���ارات  جمتمع  على  غريباً  لي�س   .. متربعاً   13220 م��ن  مب�ساهمة  دره��م 
�ست�سهد زخماً  املقبلة  الأي��ام  اأن  ثقة يف  وكلنا  والعطاء،  الت�سابق على اخلري  هذا 
راأينا هذا  الطعام، لقد  اأكرب �سندوق وقفي لإطعام  امل�ساهمة يف  الإقبال على  يف 
الت�سابق اإىل العطاء يف جميع مبادرات اإطعام الطعام ال�سابقة .. ويف كل مرة كانت 

النتائج تفوق امل�ستهدفات.
 وختم معاليه: م�ساهمات املتربعني يف “وقف املليار وجبة” �سدقة جارية وخري 
احتياجاً  الأك��رث  الفئات  اإىل  تاأثريها  الأي��ام، وميتد  ثوابها مب��رور  عميم يتجدد 
ل�سيما يف الدول التي متر بتحديات يف جمال توفري الأمن الغذائي .. جمتمعنا 

جمتمع خري وعطاء، والبذل جزء اأ�سيل من قيم وهوية اأهل الإمارات.
وت�ستهدف احلملة التي تن�سوي، حتت مظلة موؤ�س�سة “مبادرات حممد بن را�سد 
واحتواء  واأ�سبابه  للجوع  للت�سدي  م�ستدامة  حلول  اإيجاد  العاملية”،  مكتوم  اآل 
منهجية  خطط  �سمن  موّجهة،  وم��ب��ادرات  وم�ساريع  برامج  وتنفيذ  تداعياته، 
يف  ه�سا�سة  الأك���رث  ال��ف��ئ��ات  وم�����س��ان��دة  اجل���وع  ملكافح�ة  حم����ددة  وم�س����تهدفات 

العامل.

العربية  املنطقة  يف  دول��ة   20 يف  للمحتاجني  الغذائي  الدعم  لتقدمي  اإقليمية 
رم�سان  يف  اأطلقت  التي  وجبة  مليار  بحملة  وان��ت��ه��اء  واآ���س��ي��ا،  اإفريقيا  وق��ارت��ي 
 50 يف  وجبة  مليار  توفري  بهدف  اإقليمياً  نوعها  من  حملة  كاأ�سخم   2022
دولة مبا يعزز م�ساهمة الإمارات النوعية يف اجلهد العاملي للق�ساء على اجلوع. 
وتر�سخ احلملة املكانة الرائدة لدولة الإمارات يف جمالت العمل الإن�ساين اإقليمياً 
ودولياً، كما تربز الوجه احل�ساري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تهدف 
الإم���ارات ويف  دول��ة  النبيلة يف  القيم  وتعزيز  دون متييز،  الآخرين  اإىل م�ساعدة 
مقدمتها البذل والعطاء، والت�سامن الإن�ساين العميق مع جميع ال�سعوب العامل، 
والتناف�س على امل�ساركة الفعالة يف مبادرات اخلري. كما تهدف حملة “وقف املليار 
اإع��ادة اإحياء الوقف ك��اأداة تنموية للمجتمعات، مبا ي�سمن ا�ستدامة  وجبة” اإىل 
اأهم  التام على اجلوع كاأحد  العاملية للق�ساء  العطاء واخلري، وي�سهم يف اجلهود 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.

)نهج را�سخ(
الإن�ساين  ب��دوره��ا  الإم����ارات  دول���ة  ال��ت��زام  وجبة”  املليار  “وقف  حملة  وجت�سد 
ومدها يد العون مل�ساعدة خمتلف املجتمعات، يف كل الظروف الإن�سانية ال�سعبة، 
قيم  ترجم  حيث  للجميع،  وع��ون��اً  �سنداً  باعتبارها  احتياجاً،  الأك���رث  وللفئات 
واإطعام  ال��دوؤوب لإغاثة اجلوعى  و�سعيها  الإم��ارات،  اأهل  الرا�سخة لدى  العطاء 
الطعام، مب�ساهمة اأهل اخلري واأ�سحاب الأيادي البي�ساء ورواد العمل الإن�ساين 
اإن�ساين  والجتماعي..  وهو ما يتما�سى مع ا�سراتيجية الإم��ارات يف تبني نهج 
وثابتاً  اأ�سياًل  ومنهجاً  اأ�سا�سياً  ركناً  والإن�سانية  الأعمال اخلريية  وتعترب  را�سخ، 

لها.

- حممد القرقاوي:
يرتجم روؤية حممد بن را�سد يف ا�ستدامة العطاء ويفتح بابًا وا�سعًا من البذل اأمام كل من  وجبة(  املليار  • )وقف 

يريد فعل اخلري ب�سكل م�ستدام ومتناٍم.
من قبل جمتمع الإمارات وفعالياته القت�سادية وموؤ�س�ساته احلكومية  وجبة(  املليار  )وقف  حملة  يف  امل�ساهمة  على  • الإقبال 

واخلا�سة واخلريية ورواد العمل اخلريي والإن�ساين فيه يعك�س قيم البذل ور�سوخ ثقافة العطاء يف جمتمع الإمارات.
يتجدد ثوابها مبرور الأيام وميتد تاأثريها اإىل الفئات الأكرث  عميم  وخري  جارية  �سدقة  املتربعني  • م�ساهمات 

احتياجًا ل�سيما يف الدول التي متر بتحديات يف جمال توفري الأمن الغذائي.
وهوية اأهل الإمارات. قيم  من  اأ�سيل  جزء  والبذل  وعطاء  خري  جمتمع  • جمتمعنا 

�سمن عملية الفار�س ال�سهم 2 

الهالل يوزع كرا�سي متحركة على ذوي الهمم من مت�سرري زلزال �سوريا
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  اختتمت 
الذراع ال�ستثماري لإمارة ال�سارقة، 
جمموعة  ا�ستهدفت  تدريبية  دورة 
م������ن امل����ت����ح����دث����ني الإع�����الم�����ي�����ني 
وتطوير  تنمية  ب��ه��دف  ب��ال�����س��رك��ة، 
و�سقل  لديهم  الإعالمية  امل��ه��ارات 
امل���ي���دان���ي���ة لهم،  امل���ع���رف���ة  واإث���������راء 
و�سائل  اأم�������ام  ال�������س���رك���ة  ل��ي��م��ث��ل��وا 
الإع��������الم وي���ك���ون���وا ق����ادري����ن على 
روؤية  عن  الإيجابية  ال�سورة  عك�س 
يف  اأقيمت  والتي  ال�سركة،  واأه���داف 

مدينة ال�سارقة لالإعالم )�سم�س(.
التنفيذي  املدير  وقال �سعيد �سرار، 
يف  للخدمات،  اأ���س��ول   – للعمليات 
الأ�سول:"  لإدارة  ال�سارقة  �سركة 
ياأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية 
ال�سارقة  ح����ر�����س  م����ن  ان���ط���الق���ا 
تنمية  �سرورة  على  الأ�سول  لإدارة 
لدى  الع��الم��ي��ة  امل��ه��ارات  وتطوير 
والعاملني يف  الر�سميني  املتحدثني 
الق�سام العالمية التابعة لل�سركة، 

املعرفة  واإث�������راء  ل�����س��ق��ل  وال�����س��ع��ي 
امل���ي���دان���ي���ة  ل��دي��ه��م ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
التعامل الناجح مع و�سائل الإعالم 
راأي  ت�سكيل  على  ق��ادري��ن  وي��ك��ون��وا 
واإي�سال  ال�سركة  ع��ن  اإي��ج��اب��ي  ع��ام 
امل�ستقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  روؤي���ت���ه���ا 

باأف�سل �سورة .
التدريبية قا�سم علي  ال��دورة  وقدم 
الإعالم  قطاع  تطوير  اإدارة  مدير 

ل����الإع����الم  ال���������س����ارق����ة  م���دي���ن���ة  يف 
كيفية  الدورة  وت�سمنت  "�سم�س"، 
التح�سري والعداد اجليد للمقابلة 
التعامل  وط���������رق  الاإع������الم������ي������ة 
ال�سعوبات  على  للتغلب  ال�سحيحة 
املقابلة كما  ت��ط��راأ خ��الل  ال��ت��ي ق��د 
تناولت مهارات التعامل مع و�سائل 
وكيف  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا  الإع����الم 
الإعالمية  املقابلة  توظيف  ميكن 

التي  امل���وؤ����س�������س���ة  اأه��������داف  خل���دم���ة 
الإعالم،  لو�سائل  املتحدث  ميثلها 
التي  املنا�سبة  الإعالمية  والر�سالة 

ميكن اإي�سالها للجمهور.
 كما تناولت الدورة  اأهمية الإعداد 
اجليد للموؤمتر ال�سحفي للمتحدث 
املكان  جاهزية  خ��الل  من  الر�سمي 
وامل���ع���دات امل�����س��اح��ب��ة واع�����داد امل���ادة 
العالمية املراد اإي�سالها للجمهور، 

ك��م��ا خ�����س��ع امل�������س���ارك���ني ل���ع���دد من 
التمارين والتطبيقات العملية حول 
وال�سيناريوهات  احل���وادث  خمتلف 
احل����ي����ة  ال����ت����ي ق����د ي���ت���ع���ر����س لها 
املتحدث خالل املوؤمتر ال�سحفي اأو 
املبا�سرة، وكيفية التعامل  املقابالت 
لإدارة  ال�����س��ارق��ة  وت��وا���س��ل  م��ع��ه��ا. 
والربامج  ال��دورات  تنظيم  الأ�سول 
ال����ت����دري����ب����ي����ة جل���م���ي���ع امل���وظ���ف���ني 
العاملني بها يف خمتلف القطاعات، 
اإمي���ان���ن���اً م��ن��ه��ا  ب��اأه��م��ي��ة ال���ك���وادر 
متكينهم  و���س��رورة  لديها  الب�سرية 
وتاأهيلهم، مبا يحقق روؤية ال�سركة 
التنمية  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  يف 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ودعم 
امل�ستدام  القت�ساد  عجلة  وت�سريع 
يف الإمارة، بال�سراكة مع القطاعني 
ال�ستثمار  وت�سجيع  واخلا�س  العام 
املُجتمعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  وت���ع���زي���ز 
م����ن خ�����الل ال����س���ت���خ���دام الأم���ث���ل 
جمتمع  احتياجات  وتلبية  للموارد 
الرفاهية  و�سمان  ال�سارقة  اإم���ارة 

امل�ستدامة لهم.

•• الذيد-الفجر:

ا���س��ت��م��رارا مل���ب���ادرات���ه اخل���ريي���ة يف 
بخريها  تعود  التي  امل�ساريع  طرح 
على اأهايل ال�ساحية ، بادر جمل�س 
لدائرة  ال��ت��اب��ع  اخل��رو���س  �ساحية 
�سوؤون ال�سواحي بتوفري امل�ساحف 

على  بتوزيعها  وال��ق��ي��ام  ال�سريفة 
مبادرة   ( با�سم  ال�ساحية  اأه���ايل 

وادي اخلري (.
وج�����اءت امل���ب���ادرة م���ع ب���داي���ة �سهر 
ا�ستمرار  وبهدف  الكرمي  رم�سان 
الأجر والثواب عن اأهايل ال�ساحية 
وت�سجيع الأ�سر على قراءة القراآن 

ال�سهر  اأي��ام  الكرمي ل�سيما خالل 
القراآن  اأن��زل فيه  وال��ذي  الف�سيل 

الكرمي 
���س��اح��ي��ة اخلرو�س  وق����ام جم��ل�����س 
وموظفيه  اأع�������س���ائ���ه  خ����الل  م���ن 
على  امل�ساحف  بتوزيع  القيام  اإىل 

الأهايل واإي�سالها اإىل منازلهم .
واأك���������د �����س����ع����ادة ج���م���ع���ة ع���ب���داهلل 
�ساحية  جمل�س  رئي�س  احل��م��ودي 
اخلرو�س اإىل اأهمية املبادرة والتي 
رم�سان  �سهر  ب��داي��ة  م��ع  ت��ت��زام��ن 
الكرمي يف توزيع امل�ساحف كبادرة 
دينية ثقافية �سمن اأعمال املجل�س 
بهدف تعزيز التوا�سل مع الأهايل 
وت�����س��ج��ي��ع��ه��م م���ن م��ن��ط��ق الأج����ر 
والثواب على قراءة القراآن الكرمي 

وتدبر اآياته .
املجل�س  ان  اإىل  احل��م��ودي  واأ���س��ار 
ارت����اأى ط���رح امل���ب���ادرة ال��ت��ي حتمل 
اإىل  اإ����س���ارة   ) ا���س��م ) وادي اخل���ري 
توفري  خالل  من  الكرمي،  القراآن 
باأ�سناف  ال�������س���ري���ف  امل�������س���اح���ف 
واأحجام متعددة ومبا�سرة توزيعها 

الأهايل .

•• عجمان-الفجر:

ي�����س��ه��د م�����س��ج��د اآم���ن���ة ال��غ��ري��ر يف 
من  ق��راء   10 ا�ست�سافة  عجمان، 
ال��ع��امل الإ���س��الم��ي لإح��ي��اء ليايل 
�سالة  يف  الف�سيل،  رم�سان  �سهر 
بالإ�سافة  وال����ق����ي����ام،  ال�����راوي�����ح 
بهدف  دي��ن��ي��ة  حم��ا���س��رة   15 اإىل 
وذلك  للح�سور،  الديني  التثقيف 
رم�سان  ف��ع��ال��ي��ات  ج����دول  ���س��م��ن 
عجمان "تقوى واإميان" يف دورته ال� 
17 والتي تقام حتت رعاية كرمية 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان ، وبتوجيهات 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
األنعيمي ويل عهد عجمان ، رئي�س 

املجل�س التنفيذي.
واأكدت �سعادة مرمي املعمري رئي�س 
رم�سان  لفعاليات  املنظمة  اللجنة 
الدائم  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ع��ي  ع���ج���م���ان، 
لتلبية رغبات اجلمهور من خالل 
ر�سد اآرائهم الواردة على ح�سابات 
التوا�سل الجتماعي، حيث يطالب 
اجل��م��ه��ور ب��ا���س��ت��ق��ط��اب اأه����م قراء 
ال���ع���امل الإ����س���الم���ي امل�����س��ه��ود لهم 
وذلك  وح��الوت��ه،  ال�سوت  بعذوبة 
ال�سهر  خ����الل  امل�����س��ل��ني  لإم����ام����ة 
ا�ست�سافة  اإىل  بالإ�سافة  الكرمي، 
اأهم املحا�سرين لإلقاء املحا�سرات 
الدينية، وقد قامت اللجنة بتنفيذ 
كافة  ت���ق���دمي  اإىل  ف�����س��ال  ذل������ك، 
�سبل الراحة للم�سلني من توفري 
مواقف لل�سيارات وتزويد امل�ساجد 

باللوحات الإر�سادية، ومد امل�ساجد 
واملتطوعات  املتطوعني  م��ن  بعدد 

خلدمة امل�سلني والذي بلغ عددهم 
ومتطوعة. متطوعا   80

الغرير  اآم����ن����ة  م�����س��ج��د  وي����ه����دف 
م��ن ا���س��ت�����س��اف��ة ه���ذه ال��ن��خ��ب��ة من 

ليايل  اإحياء  اإىل  املتميزين  القراء 
رم�سان، اإ�سافة اإىل تعميق ال�سنن 
و�سط  الف�سيل،  ال�سهر  النبوية يف 
قائمة  ت�سم  حيث  اإميانية،  اأج��واء 
ل�سالتي  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  ق������راء 
ال������راوي������ح وال����ق����ي����ام ن���خ���ب���ة من 
الإ�سالمي  ال��ع��امل  ق���راء  م�ساهري 
اإ�سالم  ال�سيخ  ف�سيلة  بينهم  م��ن 
�سعيد  ال�����س��ي��خ  ف�����س��ي��ل��ة  ���س��ب��ح��ي، 
ال�سيخ  عبد اهلل اخلطيب، ف�سيلة 
ال�سيخ  وف�سيلة  الكو�سي،  العيون 
وف�سيلة  امل���ط���ريي،  وا����س���ل  ف��ه��د 
ف�سيلة  ال���ي���م���ن���ي،  ودي������ع  ال�����س��ي��خ 
ال�سيخ رعد الكردي، ف�سيلة ال�سيخ 
ال�سيخ  ف�����س��ي��ل��ة  ح���ج���ري،  ل��ي��ا���س 
هزاع  ال�سيخ  ف�سيلة  ال��ف��ار،  حمزة 
حامت  ال�����س��ي��خ  وف�سيلة  ال��ب��ل��و���س��ي 

اللجنة  اخ����ت����ارت  وق�����د  امل�����ك�����اوي، 
ال����ق����راء حل�سن  ه�������وؤلء  امل��ن��ظ��م��ة 
اأ���س��وات��ه��م ال��ع��ذب��ة وخ�����س��وع��ه��م يف 
م��ن حمبة  ومل��ا ميتلكونه  ال��ت��الوة 

وتقدير عند عموم امل�سلمني.
عجمان  رم�سان  فعاليات  ت�سم  و 
ال�  دورت�����ه  يف  واإميان"  ت��ق��وى   "
كبار  م���ن  ع����دد  ا���س��ت�����س��اف��ة   17
ال���ذي���ن يلقون  وال��ع��ل��م��اء  ال���دع���اة 
العديد  ال����راوي����ح  ����س���الة  ع��ق��ب 
امل���ح���ا����س���رات ال��دي��ن��ي��ة، التي  م���ن 
الدينية،  والثقافة  املعرفة  تن�سر 
م��ن خ���الل ع��ن��اوي��ن ت��ه��م املجتمع 
بعنوان  حما�سرة  منها  الإ�سالمي 
ال�سريعة(  اإل��ي��ه��ا  دع����ت  ح��ق��وق   (
فرحان  بن  عزيز  الدكتور  يلقيها 
بعنوان  حم���ا����س���رة  و  ال����ع����ن����زي، 

)�سهر علو الهمة( يلقيها الدكتور 
���س��ال��ح ع��ب��د ال���ك���رمي ث���ال���ث اأي����ام 
ال�سالم  )ه��و  وحما�سرة  رم�سان، 
عبد  الدكتور  يلقيها  جالله(  جل 
اخلام�س  اليوم  ويف  حماد،  العزيز 
�سعد  ع����م����ر  ال�����دك�����ت�����ور  ����س���ي���ل���ق���ي 
حم��ا���س��رة ب���ع���ن���وان  )اح���ف���ظ اهلل 
يحفظك(  وجاءت هذه املحا�سرات 
لتبني مفهوم الإ�سالم الذي يدعو 
يف  ال�سلمي  والتعاي�س  الو�سطية 

املجتمع.
اآمنة  م�سجد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الغرير "رحمة اهلل" ا�ستقبل يف اأول 
اأع��دادا كبرية  اأيام ال�سهر الف�سيل 
ال�ساحات  امتالء  عن  ف�سال  ج��دا 
اأعرب  وق���د  بامل�سلني،  اخل��ارج��ي��ة 

احل�سور عن ح�سن التنظيم.

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأ������س�����در 
وال���س��ت�����س��ارات درا����س���ة ج��دي��دة حول 
تناولت  الأوكرانية،  الرو�سية  احل��رب 
الرو�سي  الع�سكري  الأداء  م��وؤ���س��رات 
وال��ت��ك��ل��ف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وذل����ك �سمن 
ب�ساأن  ل��ل��م��رك��ز  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال����ربام����ج 
الدويل  ال�سيا�سي  الق��ت�����س��اد  ق�سايا 
وم�ستقبل  ال��ع�����س��ك��ري��ة  وال����درا�����س����ات 

احلروب.
وح�����اول�����ت ال����درا�����س����ة ال����ت����ي اأع����ده����ا 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال�����س��ب��ي��ط��ل��ي مدير 
مبركز  الإفريقية  الدرا�سات  برنامج 
والدرا�سات  ل��ل��ب��ح��وث  ف��ي�����س��ل  امل��ل��ك 

الإ���س��الم��ي��ة ب��ال��ري��ا���س، الإج���اب���ة عن 
ت�ساوؤلت عّدة، لي�س فقط حول ماآلت 
التوازنات،  ا حول  اأي�سً واإمن��ا  احل��رب، 
ال�سيا�سية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  وال���ن���ف���وذ 
احلرب،  ا�ستمرار  �سوء  يف  الرو�سية، 
وتعرث اجلي�س الرو�سي، وبروز كيانات 
���س��ب��ه ع�����س��ك��ري��ة ت���ب���دو اأك�����رث جناعة 
فما  الر�سمية.  ال��ق��وات  م��ن  م��ي��دان��ًي��ا 
الداخلية  ال�سيا�سية  ال��ت��داع��ي��ات  ه��ي 
النفوذ،  دوائ��ر  م�ستوى  على  للحرب، 

واتخاذ القرار يف مو�سكو؟
واأو�سحت الدرا�سة اأن احلرب الرو�سية 
24 فرباير  الأوكرانية التي بداأت يف 
من العام 2022 اأمتت عامها الأول، 
ول تظهر يف الأفق عالمات على قرب 

اأو  تفاو�سي،  حل  عرب  �سواء  نهايتها، 
ه��زمي��ة اأح����د ط���ريف ال��ق��ت��ال. م�سرية 
اإىل اأن الغرب مازال ميد الأوكرانيني 
متكنهم  وم��ت��ط��ورة،  ن��وع��ي��ة  باأ�سلحة 
لي�س من ال�سمود فقط، بل ت�ساعدهم 
واأحياًنا  ��ا،  اأي�����سً امل�ساد  الهجوم  على 
وحتقيق  الرو�سية،  ال��ق��وات  ا�ستنزاف 
�سربات داخل الأرا�سي الرو�سية على 
الرو�س  ي��وا���س��ل  وب��امل��ق��اب��ل  احل�����دود. 
هجومهم ويحققون تقدًما يف مناطق 
م��ه��م��ة، ب��ي��ن��م��ا ي�����س��ع��ون ل��ل��ب��ح��ث عن 
الدول  بع�س  م��ن  اإ���س��اف��ي��ة  اإم�����دادات 
اأج����ل  م����ن  اأو احل���ل���ي���ف���ة،  ال�����س��دي��ق��ة 
تعوي�س النق�س يف خمازن الأ�سلحة. 

خ�سم  يف  اأن�������ه  ال�����درا������س�����ة  وذك���������رت 

بع�س اجلبهات  املعارك على  ا�ستمرار 
اإنهاك  ت��ل��وح يف الأف���ق م��وؤ���س��رات على 
عام  وا�ستنزاف  الطرفني،  ك��ال  ق��وات 
الب�سرية  ���س��واء  الع�سكرية  ل��ل��ق��درات 
ما  العتاد؛  يف  وكذلك  اللوج�ستية،  اأو 
ال��رو���س��ي��ة نحو  ال��ق��ي��ادة  يف�سر اجت���اه 
تنفيذ  اأو  ث��ان��ي��ة،  تعبئة  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
لتحقيق  اإ���س��اف��ي��ة،  جت��ن��ي��د  ح��م��الت 
زيادة كبرية يف اأعداد القوات امل�سلحة، 
بينما  ع���م���وًم���ا،  ال���رو����س���ي  واجل���ي�������س 
على  للح�سول  الأوك��ران��ي��ون  ي�سغط 

اأ�سلحة متقدمة من الغرب.
القيادة  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
ت�ستمر  اأن  ت��ت��وق��ع  ت��ك��ن  ال��رو���س��ي��ة مل 
واأنها رمب��ا مل  احل��رب لفرة طويلة، 

ثم  ومن  الغربية،  الفعل  ردود  تدر�س 
ت�سميه  م��ا  اأحدثتها  التي  التداعيات 
على  خا�سة”،  ع�����س��ك��ري��ة  “عملية 
الداخلية واخلارجية  ال�سعد  خمتلف 
وال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية. 

اأظهرت  امليدانية  التطورات  اأن  مبينة 
اجلي�س  ق�������درات  يف  ع����اًم����ا  ق�������س���وًرا 
ال��رو���س��ي ع��ل��ى ���س��ن ح���رب خ��اط��ف��ة اأو 
اأرا�سي  وا�سعة النطاق لل�سيطرة على 
دول���ة بحجم اأوك��ران��ي��ا؛ وه��و م��ا دفع 

ال���ق���ي���ادة ال���رو����س���ي���ة ل��الع��ت��م��اد على 
ال���ق���وات غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ة، خ��ا���س��ة يف 
اأن  مو�سحة  احلا�سمة،  املعارك  بع�س 
الو�سع  �سيلقي بظالله على  كله  هذا 
�سواء  رو���س��ي��ا،  يف  ال��داخ��ل��ي  ال�سيا�سي 

فيما يتعلق مب�ستقبل القيادة اأو حتى 
�ستتاأثر  ح��ي��ث  ن��ف�����س��ه��ا،  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
ا  اإيجابيًّ اأو  ا  �سلبيًّ الق�سيتان  ه��ات��ان 
وماآلتها  احل��رب  ه��ذه  م�سار  بنتيجة 

يف النهاية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات 
على اأف�سل املمار�سات التقنية املطبقة يف مركز املدينة الآمنة ب�سرطة 

اأبوظبي.      
 والتقى العميد طارق مطر احل�ساين نائب مدير مركز نظم املعلومات 
برئا�سة  الوفد  اأبوظبي  �سرطة  يف  القيادة  �سوؤون  بقطاع  والت�سالت 
�سعادة �سون مرييف القائم باأعمال �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية 

لدى دولة الإمارات.  
   وجرى خالل  اللقاء بحث  التن�سيق والتعاون  يف جم��الت  العمل 

ال�سرطي والأمني  ذات الهتمام  امل�سرك . 
اأحمد  املهند�س  امل��ق��دم  م��ن  �سرح  اإىل  ال��زي��ارة   ال��وف��د خ��الل  وا�ستمع 

�سرور ال�سام�سي  مدير مركز املدينة الآمنة حول التقنيات والأنظمة 
الذكية واآلية العمل وارتباطها بالأبراج واأنظمة ال�سبط الآيل الذكية 
تعد  حيث  املرورية  ال�سالمة  اإدارة  يف  املبتكرة  والأنظمة  والكامريات 
اأحد امل�ساريع الريادية با�ستخدام تقنيات الذكاء  ال�سطناعي �سمن 
باجلرمية  وال��ت��ن��ب��وؤ  وال��ت��ح��دي��ث  للتطوير  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة   خطتها 
لل�سائقني  امل��روري��ة  ال�سالمة  اإدارة  م�ستوى  وتعزيز  منها  وال��وق��اي��ة 
وم�ستخدمي الطرق وفقاً لتقنيات متطورة ُتعد الأحدث على امل�ستوى 
ال��ع��امل��ي وامل��ح��ل��ي اإىل ج��ان��ب الإم��ك��ان��ات امل��ت��ط��ورة  يف جم���ال حتليل 
امل�ستقبلية  الأمنية  ال�سيناريوهات  ور�سم  املرورية واجلنائية  البيانات 
و�سوًل اإىل اأعلى م�ستويات الكفاءة و الفعالية يف اتخاذ القرار وغريها 
من التقنيات التي تعزز  الأداء وفق اأف�سل التقنيات العاملية املتطورة 

باملجالت الأمنية واملرورية.

وفد ال�سفارة االأمريكية يطلع على اإجنازات »املدينة االآمنة« ب�سرطة اأبوظبي

م�سجد اآمنة الغرير ي�ست�سيف 10 قراء من العامل االإ�سالمي و 15 حما�سرة دينية الإحياء ليايل رم�سان

درا�سة جديدة ملركز تريندز تقراأ موؤ�سرات االأداء 
الع�سكري الرو�سي يف احلرب االأوكرانية والتكلفة ال�سيا�سية

»ال�سارقة الإدارة االأ�سول« تنظم دورة تدريبية  لتنمية 
وتطوير املهارات االإعالمية للمتحدثني االإعالميني بها

�سمن مبادرته ) وادي اخلري(

جمل�س �ساحية اخلرو�س يبادر بتوزيع امل�ساحف 
على اأهايل ال�ساحية مبنا�سبة �سهر رم�سان 
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his address is Al-Jarf 3 opposite the National Al Jarf School / Tel. No. 
0506969899/ Makani No. 4785125896 / Office Tel. 067455092
Let it be known to you that the appellant : Rashid Abdullah Hassan Ali Al-Shehi 
has appealed the judgment issued on...../....../.... 20, in First Instance Case No. 
AJCAPCICIVS2023/0000148, Civil Court of Appeal - Civil
You or your representatives are required to appear before Ajman Federal 
Court, in the Judiciary House --------- day --------, corresponding to 05/04/2023 
at 10:30 a.m. and submitting your evidence. In the event that you or your 
legal representative does not appear, the court will consider the case in your 
absence.
Office of Judicial Services
Omar Rashid Al Muhairi
Signed stamped by ministry of justice, UAE

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 27/ 3/ 2023  Issue No : 13809
Notification executed against him by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Dibin Gopalan Gopalan
Payment Notice in Case No. SHCEXCIBOUNCE2023/0000736 - Bounced cheques

To the convicted person; Dibin Gopalan Gopalan
Whereas, on the said date, a copy of the attached judgment has been issued against 
you, in favor of the executing plaintiff, Sunil Kumar Kadampully Govindan, of Indian 
nationality, in the case referred to.
Since the availing party has submitted an application to implement the aforementioned 
ruling, and has paid the specified fee for that. Since the required judgment to be 
executed as follows:
The grand total, including fees and expenses: 30950.0
Therefore, you have to implement what was stated in the above-mentioned executive 
document within [15] days from the date of your notifying of this notice. In the event 
that you fail to do so, the court will take against you the measures of compulsory 
execution prescribed by law.
The judge / Ahmed Talaat Abdul Sadiq Muhammad,
Sharjah Federal Court, Civil Execution Court
Ahmed Talaat
Signed and stamped by ministry of justice, UAE

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 27/ 3/ 2023  Issue No : 13809
Defendant's Notice by Publication

Ajman Federal Court - Civil Execution Court 
Real Home Real Estate Company - L.L.C Muhammad Munir Abdul Rashid

Notice of Payment in Case No. AJCEXCIPOR2022/0005006 - Commercial (Partial)
To : Defendant : Real Home Real Estate - L.L.C - Address : Emirate of Ajman, Al-Nuaimiya 
District 1, Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Street, Khaled Ali Al-Loughani Building, Shop 
No. 4 - Makani number 0528163529 - phone number 0527982065 0842445190
Muhammad Munir Abdul Rashid - Address : Emirate of Ajman, Al-Nuaimiya District 1, 
Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Street, Khaled Ali Al-Loughani Building, Shop No. 4 - 
Makani number 0528163529 - phone number 0527982065 0842445190
Whereas, on, a copy of the attached judgment was issued against you in favor of the Plaintiff, 
Muhammad Shabbir Khan, American, In the case referred to above
Whereas the aforementioned Plaintiff has submitted an application to implement the 
aforementioned judgment, and has paid the specified fee, and whereas the judgmet required to 
be executed is as follows: Grand total including fees and expenses : 1733763.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred 
to above within (15) days from the date of your declaration of this Notification. In the event 
that you fail to do so, you are required to attend the hearing of the day- corresponding to - the 
hour before the aforementioned court and if you fail to do so, the Court will take against you 
the measures of forced execution prescribed by Law.
Judge / Abdullah Al-Murshidi
Ajman Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591

Date 27/ 3/ 2023  Issue No : 13809
Dubai, Date: 22/03/2023

Sub : Notice by Publication in Arabic and English 
Lawsuit No. 2673 of 2022 - Commercial Appeal 

Before the Dubai Court of Appeal
Appellant / 1. Beaver Gulf Contracting 

2. Rajesh Kumar Krishna
Against

Appellee / 1.Trans Commodities Investments LLC - formerly as Odessa Technical Services 
Company LLC 

2. Ruslan Tarban
The above required : Appellee / 1.Trans Commodities Investments LLC - formerly as Odessa 

Technical Services Company LLC
Located at the following address/ Emirates - Emirate of Dubai Deira - Al Nahda First, Office No. 02-
1302, King Abdulrahman Mohammad Rashed Al- Shared, P.O. 234797, Tel No. 0509142701, Mob No. 
048135235, Email: sm@indo.ae. It is invited to attend in person or by an authorized Attorney to attend 
the meeting of Accounting Expert for the above Lawsuit, which is stated on Wednesday, 29/03/2023 at 
01:30 PM in the Expert's office at the address below. You shall attend on the date stated above, or your 
legal attorney, provided that all documents that you want to submit to the Expert shall be provided to 
us in advance of the meeting.

Yours faithfully,
Accounting Expert 
Mona Hamid Al-Sabah 
Registration No.: 202

Notice by Publication

70646

Date 27/ 3/ 2023  Issue No : 13809
Dubai Court of First Intance

Notification by Publication of Payment
In the Execution No.: 211/2023/266- Real Estate Execution

To be Considered before : Second Execution Department No. 184
Subject matter of the Lawsuit : Whereas, the Claimant is in the process of executing the real estate 
judgment issued in the Case No. 451/ 2022, and since the judgment has become subject to compulsory 
execution and is binding on the Defendant, by canceling the registration of Unit No. 1101, Samia project 
from the name of the Defendant and re-register it in the name of the developer (the Claimant) and the 
amount of 116,368.2 dirhams.
The Claimant : Azizi Developments LLC - Address : UAE- Emirate of Dubai, Trade Centre 2, Dubai, 
Emirate of Dubai, Bur Dubai, Sheikh Zayed Road, Conrad Business Tower, 15th floor, Office 1505 No. 
043596673, 043596673, 0501061947 alllegal@azizidevelopments.com
To be notified : 1- Freweini Yemane Milkova, at her capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification: We would like to inform you that the Claimant has filed the 
aforementioned Execution Case against you, obligating you to implement the judgment issued in the 
Case No. 451/ 2022, and since the judgment has become subject to compulsory execution and is binding 
on the Defendant, by canceling the registration of Unit No. 1101, Samia project from the name of the 
Defendant and re-register i in the name of the developer (the Claimant) and the amount of 116,368.2 
dirhams. Therefore the Court shall proceed the Executive measures against you in case you don't adhere 
the aforementioned judgment within 0 days from the date of this notification.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and the requests, 
the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click on the link.
Date of accreditation : 24/03/2023 at 10:34:32 Prepared by Eman Mohammed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591



االثنني   27  مارس    2023  م   -    العـدد   13809  
Monday   27    March    2023   -  Issue No 13809 07

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/با�سيفيك 
 CN 2864474:لينك للو�ساطة التجارية رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جراند 
CN هرييتيج لكوي املالب�س رخ�سة رقم:3932164 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيدودي 

CN للتجارة رخ�سة رقم:4461319 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ازهار الغربية - فرع 1

رخ�سة رقم: CN 1142195-1 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حامد �سعيد حمدان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة  الء خلدون را�سد ح�سني %100
تعديل اإ�سم جتاري من/ازهار الغربية - فرع 1  

ALGHARBEYA FLOWERS - BRANCH 1

 اإىل/ازهار الغربية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع
ALGHARBEYA FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : النافورة للنقليات واملقاولت العامة

 رخ�سة رقم: CN 1017896 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل  10000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/النافورة للنقليات واملقاولت العامة  

ALNAFOORA TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING 

 اإىل/النافوره للنقليات واملقاولت العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALNAFOORRA TRANSPORTING & GENERA LCONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات   وى  دى   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: المارات رخ�سة رقم: 1016863 
تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/دى وى لال�ست�سارات  المارات  
DIWI CONSULT EMIRATES

 اإىل/دى وى لال�ست�سارات  المارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DIWI CONSULT EMIRATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سرييا هوم للمقاولت وال�سيانة العامة 

CN 1173094 :سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم� -

 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/�سرييا هوم للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SYRYA HOME GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ليف فيال للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

LIFE VILLA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : البدع �سبا
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1922469 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد مطر مهري مبارك احلمريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة  خليفة �ساملني خليفه احلمريي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ثري �ستار لغ�سيل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سيارات رخ�سة رقم: 4433482 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل احمد حممد جمدم املحريبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سلطان م�سلم علي الكعبي %100
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا  التنمية القت�سادية خالل 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : باي�سا كافيه ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 4421659 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نيبابورن بيمينوك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نامفون فول�ساين من �سريك اىل مالك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نامفون فول�ساين من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/نامفون فول�ساين من 50% اىل %100
تعديل ن�سب ال�سركاء/نامفون فول�ساين من 50% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/باي�سا كافيه ذ.م.م 
BAICHA CAFE L.L.C 

 اإىل/باي�سا كافية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BAICHA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كويف كروبز ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 3024488 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سناء احمد على �سعيد الهاجرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سلطان �سعيد حممد �سعيد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سلطان �سعيد حممد �سعيد من 49% اىل %100
تعديل اإ�سم جتاري من/كويف كروبز ذ.م.م

COFFEE CROPS L.L.C

 اإىل/كويف كروبز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
COFFEE CROPS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 

�سهاب  حممد  �سالح  مناف  حممد   / ال�سيد  يعلن 
�سهادات  فقدان  عن  اجلن�سية(  )امــارات  الها�سمي 
اأ�سهم  �سادرة من �سركة )اعمار العقارية( الرجاء 
ممن يجدها الت�سال على الرقم 0504433367 

او ت�سليمها اىل بنك ابوظبي التجاري م�سكورا.

يرجى الت�سال علىالإعالناتكم ف�ي 

هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

Email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    امر   SHCFICICPL2023 /0001520 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / القادة لالأملنيوم والزجاج - �س ذ م م  - العنوان : 9756097 
  9756098  : العنوان   ، احلموي  حممد  اح�سان  حممد  �سادي   -2

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/2/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / �سركة خالد العرابيد التجارية - ذ م م - بالتايل : ن�س احلكم 
وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�سامن  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
)100000( درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى 
املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري     AJCFICICOMS2023 /0000546 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : افاميا ملقاولت تركيب اأنظمة التكيف - �س ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/4/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2 
- دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/3/20 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 266/2023/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

451/2022 عقاري وحيث ان احلكم اأ�سبح  مو�سوع التنفيذ : حيث ان طالب التنفيذ ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �سده بالغاء ت�سجيل الوحدة رقم 1101 م�سروع �سامية من ا�سم املدعي عليه واإعادة ت�سجيلها با�سم 

املطور )طالبة التنفيذ( ومبلغ 116،368.2 درهم. 
اإم��ارة دبي - بردبي  اإم��ارة دبي - املركز التجاري الثانية - دبي  طالب التنفيذ : عزيزي ديفليومبنت�س �س ذ م م - عنوانه : الإم��ارات - 
  0501061947  043596673  043596673   1505 مكتب   -  15 الطابق   - ت��اور  بيزن�س  كونراد   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   -

alllegal@azizidevelopments.com
املطلوب اإعالنه : 1- فريوينى مياين ميلكوفا - �سفته : منفذ �سده   

 451/2022 الدعوى رقم  ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامكم  اأعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك���  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
من  �سامية  م�سروع   1101 رق��م  الوحدة  ت�سجيل  باإلغاء  �سده  للمنفذ  وملزم  اجل��ربي  للتنفيذ  قابال  ا�سبح  احلكم  ان  وحيث  عقاري 
116،368.2 درهم. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  التنفيذ( ومبلغ  ا�سم املدعي عليه واإع��ادة ت�سجيلها با�سم املطور )طالبة 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70591

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 
اعلن بالن�شر        

 40/2023/843 مدين  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- نا�سر عبا�س خادم ح�سني - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه نا�سر عبا�س خادم ح�سني 
مببلغ وقدره )27263.47 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. �سم ملف النزاع رقم 410/2023  
قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2023/3/30 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13809 بتاريخ 2023/3/27 
اعلن بالن�شر        

 40/2023/938 مدين  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1-  حممد طاهر حممد يا�سني - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع  

عليه حممد طاهر حممد  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
يا�سني مببلغ وقدره )24349.49 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. �سم ملف النزاع رقم 348/2023  
قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2023/3/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021



االثنني   27  مارس    2023  م   -    العـدد   13809  
Monday   27    March    2023   -  Issue No 13809

08

عربي ودويل

ا�ستهداف اجلنود الأمريكيني بـ72 قذيفة على الأقل منذ 2017 الرئي�س الربازيلي يرجئ زيارته لل�سني ب�سبب التهاب رئوي 

هجمات �سوريا تعك�س ا�سطراب ال�سيا�سة االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط •• برازيليا-اأ ف ب

اأرجاأ الرئي�س الربازيلي الي�ساري لوي�س اإينا�سيو 
لول دا �سيلفا )77 عاًما( اإىل اأجل غري ُم�سّمى، 
ال�����س��ني للبحث  اإىل  زي����ارة دول����ة ك��ان��ت م���ق���ّررة 
ا يف النزاع باأوكرانيا مع نظريه ال�سيني  خ�سو�سً

�سي جينبينغ.
وق��ال��ت اأم���ان���ة الإع�����الم ل���دى ال��رئ��ا���س��ة يف بيان 
ال�سلطات  ال�سني.  زي��ارت��ه  اإرج���اء  “قّرر  ل��ول  اإّن 

ال�سينّية اأبِلَغت بهذا الإرجاء«.
وكان ُيفر�س اأن يزور لول ال�سني ال�سبت، لكن 
اأرجئت  رئوّي طفيف”  “بالتهاب  اإ�سابته  ب�سبب 
غريموليو  هيلينا  اآن��ا  الطبيبة  وقالت  الرحلة. 
يف بيان �سادر عن الرئا�سة “رغم حت�ّسن و�سعه، 
زيارة  ب��اإرج��اء  الرئي�س  ال��ط��ّب��ي  ال��ف��ري��ق  يو�سي 
لل�سوؤون  ال��رئ��ا���س��ي  امل�����س��ت�����س��ار  اأّن  اإّل  ال�����س��ني«. 
من�سب  ���س��غ��ل  ال����ذي  اأم�����ورمي  �سيل�سو  ال��دول��ّي��ة 
وزير اخلارجّية يف ظّل حكومَتي لول ال�سابقَتني 
غلوبو”  “اأو  ل�سحيفة  قال   ،)2010-2003(
اإّن الهتمام بزيارة ال�سني مل يتغريرَّ و�ستتّم اإعادة 

جدولتها “يف اأقرب وقت«.
الطبيب  فيلهو،  خليل  روب��رت��و  اأّك���د  جهته،  م��ن 
�ساو  دي  “فولها  ل�سحيفة  ل���ول،  فح�س  ال���ذي 
ا و)و�سعه  اإّن “الرئي�س يف حال جّيدة جدًّ باولو”، 
اأّنه ميكنه  اإىل  واأ�سار  ال�سّحي( يتح�ّسن جّيًدا”. 
الّرغم من  املقبل، على  الأ�سبوع  العمل  ا�ستئناف 
اأّيام  ل ع�سرة  اأن توؤجرَّ اأّن رحلته اإىل ال�سني يجب 

على الأقل.
ك���ان ارت��ف��اع يف �سغط ال���دم ه��و ال���ذي دف���ع لول 
لدى  اخلمي�س  م�ساء  طّبية  لفحو�س  للخ�سوع 

دي  “فولها  �سحيفة  ح�سب  برازيليا  اإىل  عودته 
بعد يوم مرهق يف ريو دي جانريو  �ساو باولو”، 
ا حو�س بناء غوا�سات �سكوربني  حيث زار خ�سو�سً
امل�سنعة بال�سراكة مع املجموعة الفرن�سية “نافال 
بالن�سبة  مثقاًل  الرئا�سي  الأ�سبوع  ك��ان  غ��روب«. 
الربازيل  يف  ولي����ات  اأرب����ع  زار  اإذ  ال��رئ��ي�����س،  اإىل 
يف  الر�سمي  م��ق��ّره  يف  بقي  واجلمعة،  ال�سا�سعة. 

األفورادا بربازيليا، حيث التقى وزراء ونّواًبا.
كان ُيفر�س اأن يزور لول ال�سني على راأ�س وفد 
واأع�ساء  ون��ّواًب��ا  وحّكاًما  وزراء  �سّتة  ي�سّم  كبري 
يف جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ وح����واىل 200 م��ن اأرب����اب 

الأعمال.
ُتعّد ال�سني اأكرب �سريك جتاري للربازيل، بحيث 
بلغ التبادل التجاري الثنائي ال�سنة املا�سية 150 

مليار دولر.
الرئي�سة  ال���وج���ه���ة  ���ا  اأي�������سً ال�����ربازي�����ل  وك����ان����ت 
الالتينّية  اأم����ريك����ا  يف  ال�����س��ي��ن��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 

ملجل�س  وف���ًق���ا  و2020،   2007 ع���اَم���ي  ب���ني 
هذه  قيمة  وبلغت  الربازيلي-ال�سيني.  الأعمال 
ُوّظفت مبعظمها  دولر،  مليار   70 ال�ستثمارات 
�سناعة  يف  ��ا  واأي�����سً الكهرباء،  وتوليد  النفط  يف 
والزراعة  والتعدين  الثقيلة  والآلت  ال�سّيارات 

وتكنولوجيا املعلومات.
الر�سمي  ل���ول  ب��رن��ام��ج  ي��ب��داأ  اأن  ُي��ف��ر���س  ك���ان 
ا  الثالثاء بلقاء جينينغ لكي يبحث معه خ�سو�سً
و�ساطة ل  اق��راح  اأوكرانيا وعر�س  النزاع يف  يف 
تزال خطوطه غام�سة، من جانب جمموعة دول 
على  ال�سيني  الرئي�س  عر�س  اأن  �سبق  حمايدة. 
زيارة  خ��الل  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  الرو�سي  نظريه 
ملو�سكو هذا الأ�سبوع، خّطة �سالم من 12 نقطة 
ال��دول. خالل وليَتيه  كّل  �سيادة  اح��رام  ت�سمل 
بكني  ل��ول  زار   ،)2010-2003( ال�سابقَتني 
ث��الث م���ّرات. كانت ه��ذه ال��زي��ارة اجل��دي��دة، بعد 
ال�سلطة،  اىل  عودته  على  اأ�سهر  ثالثة  من  اأق��ّل 
املتعّددة  الدبلوما�سّية  على  حر�سه  على  �ستدّل 
املتطّرف  اليميني  �سلفه  ولي���ة  ب��ع��د  الأط�����راف 

جايري بول�سونارو التي �سهدت عزلة كربى.
زار  اجلميع”،  اإىل  “التحّدث  على  منه  ا  حر�سً
الثاين/ كانون  الأرجنتني يف  الربازيلي  الرئي�س 

يناير والوليات املتحدة يف �سباط/فرباير.
يف نهاية ت�سرين الثاين/نوفمرب، بعد فوزه على 
اإثر حملة حاّدة، خ�سع لول جلراحة  بول�سونارو 
يف احلنجرة. بعد ذلك، ا�ستبعد تنظري احلنجرة 
ال��ذي عانى من  الرئي�س  وج��وَد ورٍم جديد لدى 
�سرطان احلنجرة يف 2011. واأعلن عن تعافيه 
ال�����س��ن��ة ال��ت��ال��ي��ة ب��ع��دم��ا خ�����س��ع جل��ل�����س��ات عالج 

اإ�سعاعي وكيميائي.

 •• وا�صنطن-وكاالت  

يف  اأمريكية  ق��اع��دة  على  مب�سرّية  الهجوم  �سكل 
تذكرياً  امل��ا���س��ي،  اخلمي�س  ���س��وري��ا  ���س��رق  ���س��م��ال 
جديداً باأن الوليات املتحدة ل تزال يف حال حرب 

يف �سوريا، وباأن اجلنود الأمريكيني يف خطر.
�سارعت  ال����ت����ي  ب���امل�������س���رية،  ال����ه����ج����وم  واأ�����س����ف����ر 
باأنها  الإ���س��ت��ن��ت��اج  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
عن مقتل متعاقد اأمريكي  “من �سنع اإيراين”، 
ورداً  ج��ن��ود.  خم�سة  بينهم  اآخ��ري��ن،  �ستة  وج���رح 
ب��اي��دن اجلي�س  ج��و  الرئي�س  اأم���ر  ال��ه��ج��وم،  على 
ب�����س��ن ه��ج��م��ات دق��ي��ق��ة ���س��د من�ساآت  الأم���ري���ك���ي 
مرتبطة باحلر�س الثوري الإيراين، مما اأدى اإىل 
اإىل ع�سرين  ارتفع  مقتل ثمانية عنا�سر )العدد 
ال�سبت(. وا�ستمرت هذه املواجهة اجلمعة، عندما 
قاعدة  ع��ل��ى  ال�سواريخ”  م���ن  “الكثري  اأُط���ل���ق 
امل��رة يف جنوب  اأخ��رى يف �سوريا، وه��ذه  اأمريكية 

�سرق �سوريا، من دون الإبالغ عن اإ�سابات.
ملجلة  ال�سابق  التنفيذي  التحرير  رئي�س  وعلق 
على  ليون  اآدم  الأمريكية  اإنر�ست”  “نا�سيونال 
ال���س��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت يف ���س��رق ���س��وري��ا بني 
الأم��ري��ك��ي��ة يف  وال��ق��وات  لإي���ران  ف�سائل موالية 
الأيام الأخرية، باأن هذه لي�ست املرة الأوىل التي 
�سوريا- يف  الأمريكيون  اجل��ن��ود  فيها  ي�ستهدف 
ومن املرجح األ تكون الأخرية. ول تعاين القوات 
ب��ل��د واجهت  الأع������داء يف  ن��ق�����س��اً يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
قبل  اإل��ي��ه  و�سلت  اأن  منذ  منتظمة  هجمات  فيه 
حكومة  لتغيري  ك��ج��ه��د  ب����داأ  وم���ا  اأع�����وام.  �سبعة 

حدود  ل  مبواجهة  انتهى  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�س 
لها- حيث حجبت املهمة الر�سمية لقتال تنظيم 
ملواجهة  الأمريكية  اجلهود  الإرهابي،  “داع�س” 
توؤكد  الغام�سة  الأه���داف  وه��ذه  واإي���ران.  رو�سيا 
مغادرة  م��ن  قريبة  لي�ست  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
���س��وري��ا اأخ��ط��ار حقيقية وي��ح��ذر ال��ك��ات��ب م��ن اأن 
الأمريكيني يف �سوريا يواجهون اأخطاراً حقيقية. 
القومي،  ل��الأم��ن  ال��ي��ه��ودي  املعهد  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
فاإن امليلي�سيات املدعومة من اإيران قد ا�ستهدفت 
اجلنود الأمريكيني ب�72 قذيفة على الأقل منذ 
2017 )من دون ح�سبان الهجمات التي وقعت 
ه��ذا الأ���س��ب��وع(، وق��د وق��ع 90 يف امل��ئ��ة م��ن هذه 

الهجمات يف العامني املا�سيني.
ت�سمل  ال��ب��ي��ان��ات ل  ه���ذه  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
هجمات من احلكومة ال�سورية اأو قوات مدعومة 
من رو�سيا مبا فيها جمموعة فاغرن، التي �سنت 
40 من  اأمريكية ت�سم  على قوة  هجوماً جريئاً 
اأدى  مما   ،2018 ع��ام  يف  الكوماندو�س  عنا�سر 
من  ع��ن�����س��ر  و300   200 ب���ني  م���ا  م��ق��ت��ل  اإىل 
امل�سايقات  اأي�ساً  البيانات  ت�سمل  ول  املهاجمني. 
التي مار�ستها القوات الرو�سية بحق الأمريكيني 
القيادة  قائد  اأبلغ  املا�سي،  والأ�سبوع  �سوريا.  يف 
كوريلال،  مايكل  اجل���رنال  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��رك��زي��ة 
جلنة اخلدمات امل�سلحة باأن �سالح اجلو الرو�سي 
الأمريكية  ال��ق��وات  م��واق��ع  ف��وق  م��ن طلعاته  زاد 
كما ح�سل هذا ال�سلوك  “ا�ستفزازية”.  بطريقة 
الرو�سية  ال���ق���وات  وا���س��ط��دم��ت  اأي�����س��اً،  ال���رب  يف 
العام  املفت�س  اأب��ل��غ  بينما  الأم��ري��ك��ي��ة،  بالقوافل 

الأمريكي اإىل الكونغر�س عن “تزايد النتهاكات” 
يف مناطق خف�س الت�سعيد املتفق عليها.

الدفاع  موا�سلة  تعهدت  قد  بايدن  اإدارة  وكانت 
�سوريا  يف  ينت�سرون  اأم��ري��ك��ي  ج��ن��دي   900 ع��ن 
طاملا بقوا يف هذا البلد-ملدة غري حمددة بجدول 
زمني على ما يبدو رغم اأن بايدن حترك ل�سحب 
يف  لها”  نهاية  “حروب ل  املتحدة من  الوليات 
وبخالف  وال��ع��راق.  اأفغان�ستان  يف  اأخ��رى  اأماكن 
ذلك، يبدو اأن وا�سنطن ملتزمة مقاتلة “داع�س” 

وال�سغط على الأ�سد.

دم�سق مل تعد معزولة
ومع ذلك، فاإن وا�سنطن تعي باأن دم�سق مل تعد 
معزولة كما كانت يف ال�سابق. والتقارب الإقليمي 

معها ما�ٍس على قدم و�ساق.
وي��اأت��ي ذل���ك ع��ق��ب الإت���ف���اق ال���ذي تو�سطت فيه 
اململكة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ا�ستئناف  و�سمل  ال�سني 
التوافق  ي�سكل  بينما  واإي��ران،  ال�سعودية  العربية 
التحولت  م����ن  م����زي����داً  ال�������س���ع���ودي-ال�������س���وري 
ما  واإذا  الأو�����س����ط.  ال�����س��رق  يف  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
العالقات  ا�ستعادة  يف  الرو�سية  امل�ساعدة  جنحت 
ذلك  ف��اإن  ودم�سق،  الريا�س  بني  الديبلوما�سية 
اآخر  خل�����س��م  م��ل��ح��وظ��اً  اآخ����ر  ان��ت�����س��اراً  �سي�سكل 

للوليات املتحدة-وكذلك للمنطقة ككل.
ولذلك، حتتاج الوليات املتحدة اإىل اإعادة تقومي 
اأن حت���دث فرقاً  ال����ذي مي��ك��ن جل��ه��وده��ا  امل���ك���ان 
م�ساحلها  تكمن  اأي��ن  حت��دد  وب���اأن  فيه،  اإيجابياً 

القومية الأكرث حيوية.

زيلين�سكي يعرتف مباأزق الهجوم امل�ساد.. هل ميهد للهزمية؟
الأمر اأن مو�سكو يف ماأزق.

كييف يف املرمى
ع��ل��ى اجل���ان���ب الأوك�������راين، يقول 
املتخ�س�س  م���ي���روخ���ني  ج�����ويل 
بجامعة  ال���دول���ي���ة  ب��ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�سعب  ال��ت��وق��ي��ت  اإن  ت��اف��ري�����س��ك��ي، 
ل���ل���غ���اي���ة وال������غ������رب ي��������درك ذل���ك 
والتي  ال�سرق  جبهة  يف  بالأخ�س 
نحو  ال��ت��ق��دم  ���س��ي��ك��ون  ب�سقوطها 
دون��ب��ا���س ب��ال��ك��ام��ل وك��ي��ي��ف لي�س 

�سعًبا على القوات الرو�سية.
بال�سيا�سية  املتخ�س�س  واأو����س���ح 
تافري�سكي  ب��ج��ام��ع��ة  ال���دول���ي���ة 
ت�سريحاته  خ���الل  الأوك���ران���ي���ة، 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
رهان مو�سكو يف الوقت احلايل هو 
الغربية  الأ�سلحة  و���س��ول  ت��اأخ��ري 
لتحقيق اأكرب مك�سب على الأر�س 

واإرغام كييف على التفاو�س.

دليل على �سعف قواته يف جبهات 
ي�سمح  احل��ايل ل  وو�سعها  القتال 
اأي هجوم م�ساد، بل حتاول  ب�سن 
قواته عك�س ذلك وهو ال�سمود ويف 
بع�س الأحيان الفرار من جبهات 

القتال وفًقا لإعالمهم.
الع�سكري،  الرو�سي  اخلبري  وفند 
اأ�سباب عدم قدرة كييف يف الوقت 
احلايل على �سن اأي هجوم م�ساد 
اأن  القريب، م�ستبعًدا  اأو يف  حاليا 
ت��ك��ون ت��ل��ك ال��ت�����س��ري��ح��ات خدعة 

ع�سكرية من جانب كييف.
اع��ت��م��اد ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة على 
اأي  ق�����س��ف  اأو  ل�����س��ن  امل���������س����ريات 
هدف ما يعني فقدانها للمدفعية 

والقذائف.
جبهة اجلنوب ت�سهد هدوء ن�سبي 
مقارنة بال�سرق نظًرا لعدم وجود 

ذخرية كافية للقوات الأوكرانية.
اأك���رث من  ال�����س��رق مت قطع  جبهة 

اعراف عقب زيارة
امل��ا���س��ي��ة حتركات  ���س��ه��دت الأي�����ام 
الأوك��راين على  للرئي�س  ميدانية 
ال�سرق  القتال ففي جبهة  جبهات 
باخموت  م���ن  زيلين�سكي  حت���دث 
ال��ت��ي ت�سهد م��ع��ارك ���س��اري��ة منذ 
8 اأ�سهر و�سط اأحاديث عن ح�سار 

القوات الرو�سية للمدينة.
الرئي�س  زار  امل��ا���س��ي  واخل��م��ي�����س 
اجلنوبية  اجل���ب���ه���ة  الأوك�����������راين 
خري�سون،  م��ن��ط��ق��ة  وب���الأخ�������س 
وه����ن����ا ي����ق����ول اخل����ب����ري ال���رو����س���ي 
مينيكايف،  �ساتيلوف  الع�سكري 
جاءت  زيلين�سكي  ت�سريحات  اإن 
اجلنوبية  اجل��ب��ه��ة  زي������ارة  ع��ق��ب 
والتي كانت تراهن كييف على �سن 

هجوم م�ساد من تلك املنطقة.
ويرى �ساتيلوف مينيكايف، خالل 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحاته 
زيلين�سكي  اع���راف  اأن  عربية”، 

95 باملئة من الطرق يف باخموت 
تعتمد  ك���ان���ت  وال���ت���ي  وحم��ي��ط��ه��ا 
الأ�سلحة  مت��ري��ر  يف  كييف  عليها 

وخروج امل�سابني.
اأو  الغربية  الأ�سلحة  ت�سليم  تاأخر 
تقدم  اأي  زيلين�سكي  يفقد  بع�سها 

ملحوظ اأو موؤثر ميدانًيا.
مينيكايف،  ���س��ات��ي��ل��وف  و����س���ل���ط 
اأ���س��م��اه ت�سارب  ال�����س��وء ع��ل��ى م��ا 
فيما  الأوك���ران���ي���ة  ال��ت�����س��ري��ح��ات 
ي��خ�����س ه�����ذا ال���ه���ج���وم امل����زع����وم، 
قائد  ق�����ال  امل���ا����س���ي  ف��اخل��م��ي�����س 
ال�����ق�����وات ال����ربي����ة الأوك�����ران�����ي�����ة، 
قد  كييف  اإن  �سري�سكي،  األك�سندر 
ت�سرع قريباً يف هجوم على منطقة 
ب�ساعات  ذل����ك  وع��ق��ب  ب���اخ���م���وت، 
تنفيذ  ب�����س��ع��وب��ة  زيلين�سكي  اأق����ر 
الأمر، ما يوكد اأن معظم حتركات 
كييف اإعالمية هدفها رفع الروح 
املعنوية لقواتها وحماولة ت�سوير 

•• عوا�صم-وكاالت

ق��������ال ال����رئ����ي���������س الأوك���������������راين، 
كييف  اإن  زيلين�سكي،  ف��الدمي��ري 
غري قادرة حالًيا على �سن هجوم 
الأ�سلحة،  نق�س  ب�سبب  م�����س��اد 
�سحيفة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  وت���اب���ع 
اليابانية،  �سيمبون”  “يوميوري 
الوقت  يف  ال����ب����دء  مي��ك��ن��ن��ا  “ل 
ب���دون دب��اب��ات ومدفعية  ال��راه��ن 

واأنظمة هيمار�س«.
بح�سب  زيلني�سكي  ت�����س��ري��ح��ات 
“�سكاي  مل���وق���ع  حت���دث���وا  خ�����رباء 
نيوز عربية” ُتعد الأح��دث فيما 
امل�ساد،  ك��ي��ي��ف  ه���ج���وم  ي��خ�����س 
جبهات  ت��ف��ق��ده  ع��ق��ب  والأوىل 
باخموت  يف  ال�����س��رق��ي��ة  ال���ق���ت���ال 
واجل��ن��وب��ي��ة يف خ���ري����س���ون، فهل 
الربيع  هجوم  اأوك��ران��ي��ا  �ستوؤجل 

املنتظر؟

الدعم الدويل خلطة ال�سالم التي 
اق��رح��ت��ه��ا ك��ي��ي��ف. واأ����س���ار جويل 
نائب  ت�سريحات  اإىل  ميروخني، 
القومي  الأم������ن  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ميدفيديف،  دم��ي��ري  ال��رو���س��ي، 
وال�����ذي ه���دد ف��ي��ه��ا ب��ت��وج��ه قوات 
وا�سًفا  ولفيف،  كييف  اإىل  رو�سيا 

ُيعد  احل����ايل  ال��وق��ت  اأن  واأ����س���اف 
امل�ساد  الهجوم  ه��ذا  ل�سن  امل��ث��ايل 
الرو�سي  الإره���اق  من  لال�ستفادة 
يف ب��اخ��م��وت و���س��ع��وب��ة ع��ب��ور نهر 
دن���ي���ربوا يف اجل���ن���وب؛ م���وك���ًدا اأن 
الغرب عليه ت�سليم الأ�سلحة ب�سكل 
تعزيز  ذل��ك  مع  وبالتزامن  اأ���س��رع 

مو�سكو  بنوايا  الت�سريحات  تلك 
احل��ق��ي��ق��ة وه�����ي غ�����زو اأوك���ران���ي���ا 
بالكامل. ويف ال�سياق الدويل تعهد 
الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، اإن 
بالده تعتزم موا�سلة ال�سغط على 
تاريخية  عقوبات  وف��ر���س  رو�سيا 

�سدها.

•• اخلرطوم-وكاالت

حذر املتحدث الر�سمي با�سم املجل�س املركزي لقوى احلرية والتغيري، 
للعملية  معار�سة  جمموعات  بها  ت��ق��وم  حم���اولت  م��ن  ح�سن،  جعفر 
نقل  عملية  لإجها�س  ال�سابق  النظام  من  وعنا�سر  احلالية  ال�سيا�سية 

ال�سلطة للمدنيني يف ال�سودان.
التفاق  م�سودة  �سياغة  من  والع�سكريني  املدنيني  من  جلنة  وفرغت 
املقبل  ال�سبت  عليها  التوقيع  ينتظر  وال��ت��ي  ال�سلطة،  لنقل  النهائي 

توطئة لت�سكيل هياكل ال�سلطة يف احلادي ع�سر من اأبريل.
بت�سكيل حكومة موازية لأي حكومة قد  الدميقراطية  الكتلة  وهددت 

تنجم عن اخلطوات اجلارية.
يتوقع  التي  النهائي  التفاق  م�سودة  والتغيري  احلرية  حتالف  واأج��از 
املجل�س  واأعلن  الأح��د،  ال�سيا�سية  العملية  اأط��راف  عر�سها على جميع 

عن ت�سكيل جلنة لختيار املجل�س الت�سريعي واملجال�س املحلية.
وتكثف القوى املوقعة على التفاق الإط��اري ال�ستعدادات لعقد ور�سة 

الإ����س���الح الأم��ن��ي وال��ع�����س��ك��ري وه���ي اآخ���ر احل��ل��ق��ات اخل��م�����س املتبقية 
للو�سول اإىل اتفاق نهائي.

وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر، ق��ال��ت ح��رك��ة ال��ع��دل وامل�����س��اواة ال��ت��ي يتزعمها 
وزي���ر امل��ال��ي��ة احل���ايل ج��ربي��ل اإب��راه��ي��م وه��ي اإح���دى م��ك��ون��ات اجلبهة 
لالإق�ساء  “تكر�س  احل��ال��ي��ة  ال�سيا�سية  العملية  اإن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

والو�ساية«.
ونفت احلركة اأن يكون التم�سك باملنا�سب هو �سبب معار�ستها للعملية 
ال�سيا�سية، م�سرية اإىل اأن خالفها يركز حول كيفية حتقيق النتقال.

وجاءت ت�سريحات اإبراهيم بعد اأن قال فولكر بريت�س املبعوث اخلا�س 
لالأمم املتحدة يف اإحاطة اأمام جمل�س الأمن الدويل الأ�سبوع املا�سي، اإن 

الراف�سني للعملية ال�سيا�سية ي�سعون اإىل �سمان متثيلهم.

قبول حملي ودويل
من املقرر اأن يعقب التفاق النهائي التوقيع يف ال�ساد�س من اأبريل على 
الد�ستور النتقايل الذي اأعدته نقابة املحامني ال�سودانيني يف �سبتمرب 

2022 وذلك بعد اإدخال تعديالت طفيفة.
ويف حني وجدت م�سودة الد�ستور النتقايل والتي ا�ستند اإليها التفاق 
الإطاري، قبول حمليا ودوليا وا�سعا، اإل ان جمموعات �سيا�سية اأعلنت 

رف�سها لها.
ا���س��م حمدد  الت��ف��اق على  ق��وى احل��ري��ة والتغيري ع��دم  اأك���دت  وفيما 
لرئا�سة احلكومة املنتظرة اإل اأنها �سددت على اأن رئي�س الوزراء املقبل 
ومببادئ  امل��دين  بالتحول  املوؤمنة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  �سيكون 

ثورة دي�سمرب.

الإفريقي  والحت��اد  املتحدة  الأمم  من  املكونة  الثالثية  الآلية  وكانت 
وجمموعة الإيقاد واملجموعة الرباعية املكونة من الإمارات وال�سعودية 
والوليات املتحدة وبريطانيا قد �سهلت مفاو�سات مكثفة ا�ستمرت اأكرث 
من 6 اأ�سهر من اأجل الو�سول حلل لالأزمة التي يعي�سها ال�سودان منذ 

اأكتوبر 2021.
املحامني،  نقابة  من  املعد  النتقايل  الد�ستور  ي�سكل  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإقامة دولة  انتقالية مدتها عامان، وين�س على  اأ�سا�سا قانونيا لفرة 
�سيادة مدين  الفدرايل وتت�سكل من جمل�س  مدنية تتبع نظام احلكم 

وجمل�س وزراء مدين وجمل�س ت�سريعي.
والناأي  واح��د  الع�سكرية يف جي�س مهني  القوات  دم��ج  على  ين�س  كما 
وحماية  �سيادة  عن  الدفاع  يف  مهامه  وح�سر  ال�سيا�سي  العمل  عن  به 
املتعلقة  ال�سيا�سات  وتنفيذ  النتقايل،  الد�ستور  وحماية  البالد  حدود 

بالإ�سالح الأمني والع�سكري.
ويحدد الد�ستور تبعية جهازي ال�سرطة والأمن اإىل ال�سلطة التنفيذية 

على اأن يكون رئي�س الوزراء هو القائد الأعلى لهما.

يف ال�سومال.. ماأ�ساة »البطون اخلاوية« تزحف نحو املدن
•• مقدي�صو-وكاالت

الأخرية  اأنفا�سه  �سنوات   4 العمر  م��ن  البالغ  عي�سى  لفظ 
�ساعات  بعد  للغاية،  ح��ادي��ن  تغذية  و���س��وء  بجفاف  م��ت��اأث��را 
من و�سوله مبعية اأمه واإخوانه الثالثة اإىل اأحد مع�سكرات 
ال����ن����ازح����ني، ه���رب���ا م����ن اجل������وع ال������ذي ����س���رب ق��ري��ت��ه��م يف 

ال�سومال.
تبعد قرية عي�سى 200 كيلومر اإىل اجلنوب من املع�سكر 
الدولية  الإن�سانية  املنظمات  م��ن  جمموعة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي 
يف ج��ن��وب غ��رب ال�����س��وم��ال، �سمن ع�����س��رات اأخ���رى و�سعت 
ل�ستيعاب مئات الآلف من الفارين من اجلوع من خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ب��الد  ال��ت��ي ت��ع��اين اأ���س��واأ م��وج��ة ج��ف��اف منذ اأربع 

عقود.
اأوق��ع اجلفاف اأك��رث من 8 ماليني يف دائ��رة اجل��وع القاتل 

التي تطال الآن �سكان املدن.
 مل تقف دائ���رة اجل���وع عند ح���دود امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة، اإمنا 
بداأت تزحف نحو املدن، بعدما كانت يف ماأمن مثل العا�سمة 
م��ق��دي�����س��و، يف ظ���ل ارت���ف���اع الأ����س���ع���ار ال���ت���ي ي�����س��ف��ه خرباء 

ب�”ال�ساروخي«.

ماأ�ساة حقيقية
اخلاوية”،  “البطون  اأ���س��ح��اب  م��ن  امل��الي��ني  م��ث��ل  مثلها 
ال��ب��اح��ث��ني ع��ن م�����س��اع��دات ت�سد رم��ق��ه��م، ا���س��ط��رت حليمة 
مو�سى والدة عي�سى اإىل الفرار مع اأبنائها الأربع من قريتها 
من  القليل  خمزونها  ون��ف��اد  العي�س  �سظف  م��ن  �سهور  بعد 

الذرة.
وتارة اخرى  بالأرجل  تارة  200 كيلومر  وقطعت م�سافة 
اأرا�سيها  بالدواب عرب مناطق يخيم عليها اجلفاف وتك�سو 
اإىل  النافقة جوعا وعط�سا، كي ت�سل  املا�سية  عظام واأ�سالء 

املع�سكر.
�ستح�سل  م��ا  اأن  املع�سكر  اإىل  و�سولها  عند  حليمة  وظنت 
عليه من م�ساعدات غذائية �سريمم اأج�ساد اأطفالها املنهكة، 
لكن ذلك مل يجد مع �سغريها عي�سى الذي ف�سلت املحاليل 

اإعادة  ل��ه يف  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الغذائية  وال��ت��دخ��الت  ال��وري��دي��ة 
احلياة اإىل ج�سمه امل�ساب بجفاف و�سوء تغذية حاد.

يف الواقع، كان عي�سى واحدا من 340 األف طفل يعانون من 
�سوء التغذية احلاد يف ال�سومال.

وتواجه البالد اأ�سواأ موجة جفاف منذ 4 عقود جعلت ن�سف 
ال�سكان البالغ عددهم نحو 17 مليون ن�سمة يف حاجة اإىل 
برنامج  تكلفتها  ق��در  عاجلة  واإن�����س��ان��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  ت��دخ��الت 

الغذاء العاملي بنحو 2.6 مليار دولر.

ان�سغال  املئة ب�سبب  10 يف  اأق��ل من  ومل يتوفر منها �سوى 
يف  طاحنة  و�سيا�سية  اقت�سادية  ب��اأزم��ات  ال���دويل  املجتمع 

مناطق اأخرى من العامل.

و�سع كارثي
ووفقا لعبد الرحمن عبد ال�سكور املبعوث اخلا�س لال�ستجابة 
اخلطورة  غاية  يف  يبدو  الأم��ر  ف��اإن  ال�سومال،  يف  للجفاف 
والتعقيد حيث تتزامن موجة اجلفاف الوا�سعة التي ت�سرب 
90 يف املئة من البالد مع اأزمة اإم��دادات احلبوب املتفاقمة 

الناجمة عن احلرب امل�ستمرة يف اأوكرانيا لأكرث من عام.
اإن معظم  نيوز عربية”  “�سكاي  ملوقع  ال�سكور  ويقول عبد 
املت�سررين من اجلفاف هم املزارعون ومربو املا�سية الذين 
موجة  اأدت  الذين  ال�سكان،  من  العظمى  الغالبية  ي�سكلون 

اجلفاف احلالية اإىل تدمري كامل مل�سدر رزقهم.
وي��و���س��ح: “اأثرت م��وج��ات اجل��ف��اف امل��ق��رن��ة ب��ال�����س��راع يف 
اأوك��ران��ي��ا على اإم����دادات احل��ب��وب وال��وق��ود، مم��ا اأدى بدوره 
اإىل ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف ال�سومال التي تعتمد 
وارداتها  م��ن  املئة  يف   75 لتامني  الأوك��ران��ي��ة  ال�سوق  على 
من احلبوب«. وي�سري عبد ال�سكور اإىل ات�ساع كبري يف رقعة 
اأنحاء البالد تقريبا يف ظل  اجلوع التي باتت تغطي جميع 
ارتفاع �ساروخي يف اأ�سعار ال�سلع الغذائية و�سح غري م�سبوق 
يواجه  الريفية، يف حني  املناطق  املياه خا�سة يف  يف م�سادر 
حياتهم  جتعل  متزايدة  �سغوطا  احل�سرية  املناطق  �سكان 
ومع�سكرات  ال��ري��ف  يف  مواطنيهم  م��ن  ح��ال  اأف�سل  لي�ست 
النازحني التي ت�سهد هجمة �سر�سة اأثرت كثريا على طاقتها 

ال�ستيعابية.

تاأثري �سامل
الكارثية  التاأثريات  املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  ات�سعت خالل 
ال�سومال  تعي�سها  التي  امل��اأ���س��اوي��ة  واجل���وع  اجل��ف��اف  ملوجة 
لت�سمل حتى العا�سمة مقدي�سو واملدن القليلة الأخرى التي 

كانت ن�سبيا يف ماأمن من تلك املوجة.
 اأدى اجلفاف اإىل انهيار ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التي 
املدن  يف  الآلف  ملئات  الأ�سا�سي  الدخل  م�سدر  ت�سكل  كانت 

واملناطق �سبه احل�سرية.
ال�سركات  واأن�سطة  القت�سادية  الأن�سطة  معظم  ت��اأث��رت   
اأدى  مما  الإنتاج،  ومدخالت  والوقود  اأ�سعار  ارتفاع  بارتفاع 

اإىل موجة ت�سريح وا�سعة.

حقائق مفجعة
واحلكومة  املتحدة  الأمم  اأجرتها  م�سركة  درا���س��ة  تتوقع 
ال�سومالية اأن ي�سل عدد الذين ميوتون جوعا يف ال�سومال 
خالل الأ�سهر ال�ست الأوىل من العام 2023 اإىل نحو 34 
 2022 ال��ع��ام  األ���ف ���س��وم��ايل يف   43 ت��ويف  األ���ف �سخ�س.  
املا�سية  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  نفقت  كما  ال��غ��ذاء  نق�س  ب�سبب 

نتيجة نق�س الكالأ واملياه.
ل��ل��ن��زوح خ���الل الأ�سهر  1.4 م��ل��ي��ون ���س��وم��ايل ا���س��ط��روا   
اأن فقدوا م�سادر  الأ�سلية بعد  �سكنهم  املا�سية من مناطق 
رزقهم الأ�سا�سية ب�سبب موجة اجلفاف احلالية وفقا ملكتب 

الأمم املتحدة لتن�سيق امل�ساعدات الإن�سانية.

جمموعات تهدد باإعاقة االتفاق ال�سيا�سي النهائي يف ال�سودان
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بعد اإعالن  “حتتجز بيالرو�س رهينة نووية”  اأن رو�سيا  راأت كييف 
“تكتيكية”  نووية  اأ�سلحة  ن�سر  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س 

على اأرا�سي الدولة احلليفة ملو�سكو.
اأوليك�سي دانيلوف يف  العام ملجل�س الأم��ن الأوك��راين  وكتب الأم��ني 
اأن  م�سيفا  نووية”،  رهينة  بيالرو�س  الكرملني  “يحتجز  تغريدة 

هذا القرار “خطوة نحو زعزعة ا�ستقرار البلد«.
مع الرئي�س البيالرو�سي الك�سندر  “اتفق”  اإنه  وقال بوتني ال�سبت 
يف  تكتيكية  ن��ووي��ة  اأ�سلحة  بن�سر  رو�سيا  تقوم  اأن  على  لوكا�سينكو 
بيالرو�س. ويعترب لوكا�سينكو الذي يحكم بيالرو�س منذ 30 عاما 
�سمحت   2022 �سباط/فرباير  يف  لبوتني.  رئي�سيا  حليفا  تقريبا، 

مين�سك للكرملني ب�سن عملية غزو اأوكرانيا من اأرا�سيها.
وانت�سرت خماوف منذ ذلك احلني من احتمال انخراط بيالرو�س يف 
الهجوم الرو�سي اإل ان لوكا�سينكو اأكد انه لن يقدم على ذلك “اإل يف 

حال تعر�س بيالرو�س لهجوم«.
“يرفع اإىل حده الأق�سى النطباع  اإعالن بوتني  اأن  وراأى دانيلوف 
املجتمع  �سفوف  يف  وبوتني  رو�سيا  حيال  ال�سعبي  والنفور  ال�سلبي 

البيالرو�سي«.

ال�ستفزازية،  بت�سريحاته  املعروف  الكولومبية،  ال�سرطة  قائد  اأقّر 
ال�سريرة  اإىل ممار�سات طرد الأرواح  اآخرين  باأنه جلاأ مع �سرطيني 
وال�سلوات يف جهودهم ملكافحة الع�سابات وكبار زعمائها من اأمثال 
اأكد  امل�سيحية،  الدينية  بالرموز  املليء  مكتبه  من  اإ�سكوبار.  بابلو 
اجلرنال هرني �سانابريا اأن هذه املمار�سات الدينية �ساعدت ال�سرطة 
لأكرث من خم�سني عاماً من النزاع امل�سلح. وذّكر خ�سو�ساً بالعمليات 
العام  اإ�سكوبار  بابلو  الكوكايني  تاجر  الق�ساء على  اإىل  اأف�ست  التي 
1993، وعلى القائد الع�سكري للقوات امل�سلحة الثورية الكولومبية 
املتمردين  وق��ائ��د   ،2010 ع��ام  خوخي”  “مونو  امللقب  )ف����ارك( 
وقال �سانابريا يف مقابلة مع  امل�سلحني األفون�سو كانو العام 2011. 
جملة “�سيمانا” اإن “وجود ال�سيطان موؤكد، لقد راأيته و�سعرت به«. 
التوا�سل  �سبكات  املقد�س  الكتاب  اإىل  امل�ستندة  ت�سريحاته  واأ�سعلت 
الكاثوليكية.  التقاليد  ذو  العلماين  البلد  كولومبيا،  الجتماعي يف 
ي�ستخدمون  الإجرامية  الأن�سطة  يف  ال�سالعني  اأن  �سانابريا  واأك��د 
ت�سري  ال�سياق،  ه��ذا  يف  ع��دة  ق�س�سا  وروى  عملهم،  يف  “ال�سحر” 
اإحداها اإىل اإطالق عن�سر يف ال�سرطة النار “اأثناء تالوة ال�سالة” 

للق�ساء على اأحد “ال�سحرة” املفر�سني هوؤلء.

ت�سهد تركمان�ستان اأول انتخابات ت�سريعية منذ التعديل الد�ستوري 
الذي عزز يف كانون الثاين-يناير قب�سة عائلة بردي حممدوف على 

ال�سلطة يف اآ�سيا الو�سطى.
ال�سابقة، عائلة بردي  ويحكم تركمان�ستان، اجلمهورية ال�سوفياتية 
اأكرث من �ستة ع�سر عاماً، مل ت�سهد البالد خاللها  حممدوف منذ 

انتخابات حرة ونزيهة، بح�سب مراقبني غربيني.
اآذار/مار�س  يف  الرئا�سة  حممدوف  ب��ردي  �سردار  الأربعيني  وت��وىل 
باأطواره  املعروف  ع��ام��اً(،   65( ق��ويل  قربان  لوالده  خلفاً   2022
ب��داأت يف  التي  ال�سخ�س خالل فرة حكمه  الغريبة وتكري�س عبادة 
لكن قربان قويل بردي حممدوف مل ين�سحب من احلياة   .2006
ال�سيوخ يف  اإلغاء جمل�س  الثاين-يناير  ال�سيا�سية، واقرح يف كانون 
الربملان الذي اأن�سئ بطلب منه يف العام 2021، والعودة اإىل نظام 
اأقر بالإجماع، على جري  املجل�س الواحد. بعد هذا الق��راح الذي 
لهيئة  رئي�ساً  حم��م��دوف  ب���ردي  تعيني  مت  تركمان�ستان،  يف  ال��ع��ادة 
ل�سيا�سة  الرئي�سية  التوجهات  يف  املجل�س  هذا  يتحكم  جديدة.  عليا 
تركمان�ستان الداخلية واخلارجية، مما يوؤدي بحكم الأمر الواقع اإىل 

ا�ستبعاد جمل�س نواب البالغ عدد اع�سائه 125.

عوا�صم

كييف

بوغوتا

ع�سق اآباد

ن�سر اأ�سلحة نووية رو�سية يف بيالرو�سيا.. الر�سائل واالأهداف

بعد هجمات متبادلة.. هل يتحول �سرق �سوريا ل�ساحة مواجهة بني اأمريكا واإيران؟

•• عوا�صم-وكاالت

يف ت��ط��ور ج��دي��د ل��ل��ح��رب ال��رو���س��ي��ة الأوك���ران���ي���ة، اأعلن 
مو�سكو  اأن  مفاجئ،  ب�سكل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  الرئي�س 
املجاورة،  بيالرو�سيا  يف  تكتيكية  نووية  اأ�سلحة  �ستن�سر 
موؤكدا اأنه مت اإر�سال بالفعل ع�سر مقاتالت اإىل مين�سك 

ت�ستطيع حمل اأ�سلحة نووية تكتيكية.
اإعالن الرئي�س الرو�سي عن هذه اخلطوة، و�سط  وجاء 
تقارير  تقول  بينما  اأوكرانيا،  �سرق  يف  املعارك  ا�ستمرار 
غربية اإن الرو�س يواجهون تعرثا ومل ي�ستطيعوا حتقيق 

الأهداف الع�سكرية على النحو الذي اأرادوه.
باملعهد  الع�سكري  املتخ�س�س  قال  مو�سكو،  دواف��ع  وعن 
الوطني الأوكراين للدرا�سات ال�سراتيجية، مو�سيينكو 
اإن رو�سيا اأدركت  ماتوزوف، ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
امل��دى لن يتم يف ظل ثبات  الع�سكري قريب  اأن احل�سم 
م��ل��ح��وظ لكال  ت��ق��دم  اأي  امل���ع���ارك دون حت��ق��ي��ق  وت����رية 

الطرفني.
واأ�ساف ماتوزوف، اأنه منذ بداية احلرب تعد بيالرو�سيا 
التي  الرو�سية  للقوات  وتدريب وجتهيز  انطالق  نقطة 
اأن قرار بوتني الأخ��ري ميثل  اأوكرانيا، موؤكدا  تقاتل يف 
ب�سكل  ال�����س��راع  الأخ���رية نحو دخ��ول مين�سك  اخل��ط��وة 
مو�سكو  ع��ل��ى  الع�سية  امل��ع��ارك  ح�سم  مل��ح��اول��ة  مبا�سر 

وت�ستيت النتباه بفتح جبهة جديدة.
لالأ�سلحة  م��و���س��ك��و  ن�����س��ر  اأن  اإىل  م����ات����وزوف،  واأ�����س����ار 
الرامية  اأي�سا �سمن خططتها  ياأتي  التكتيكية  النووية 
امل�ساد  الهجوم  اأي�سا نظرا لتخوفها من  القرم  لتاأمني 

الأوكراين.

مزايا الأ�سلحة النووية التكتيكية
الأحيان  معظم  يف  التكتيكية  النووية  الأ�سلحة  تتميز 
ع�سكرية  لأه����داف  ا�ستخدامها  اأو  م��داه��ا  اأو  بحجمها 
حم�����دودة دون ���س��ح��ق امل��ن��ط��ق��ة ب��اأ���س��ره��ا وال��ت�����س��ب��ب يف 

تداعيات اإ�سعاعية وا�سعة النطاق.
تعد رو�سيا القوة النووية الأوىل يف العامل، مع خمزون 

معهد  ت���ق���دي���رات  وف����ق  ن���ووي���ة  راأ�������س   4500 ب��ن��ح��و 
.)SIPRI( ستوكهومل الدويل لبحوث ال�سالم�

بروؤو�س  م���زودا  امل���دى  ق�سري  التكتيكي  ال�����س��الح  ي��اأت��ي 
نووية �سغرية تدعم نظام توجيه وراأ�سا حربيا قويا.

 500 اأقل من  التكتيكية،  النووية  الأ�سلحة  يبلغ مدى 
كيلومر برا، وت�سل ل�600 كيلومر جوا وبحرا.

القوة  حيث  م��ن  التكتيكية  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة  تنق�سم 
�سقطت  التي  القنبلة  قوتها  تفوق  الأوىل  نوعني،  اإىل 

قوتها  تزيد  ل  اأخ��رى  اأ�سلحة  وهناك  هريو�سيما،  على 
التدمريية على ُدفعة نريان مدفعية.

ميكن حتميل الروؤو�س احلربية النووية التكتيكية على 
روؤو�سا  ع��ادة  حتمل  التي  ال�سواريخ  من  خمتلفة  اأن��واع 

تقليدية مثل ال�سواريخ املجنحة وقذائف املدفعية.
حوايل  رو�سيا  متتلك  الأم��ريك��ي��ة،  لال�ستخبارات  وفقا 

2000 �سالح نووي تكتيكي.

حماية احللفاء
دمييري  ال��دول��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  ال��رو���س��ي  الأك���ادمي���ي 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ق���ال  ف��ي��ك��ت��وروف��ي��ت�����س، 
ب��داي��ة حرب  ب��اأن��ه  الأم���ر  اإن حم��اول��ة ت�سوير  عربية”، 
نووية غري �سحيح، موؤكدا اأن اخلطوة تاأتي �سمن حماية 
اأمن احللفاء وبالأخ�س بعد اإعالن لندن منذ اأيام تزويد 
اأن  فيكتوروفيت�س،  واأو�سح  اليورانيوم.  بذخائر  كييف 
ال��غ��رب��ي��ة ع��ن عزمها  ال��ت��ق��اري��ر  م����رارا  مو�سكو رف�����س��ت 
ما يحدث  ولكن  اأوكرانيا،  النووي يف  ال�سالح  ا�ستخدام 
لزم  اإذا  ه��ذا  نحو  مو�سكو  لدفع  غربية  ب��داي��ة  ه��و  الآن 
األك�سندر لوكا�سينكو قد  الأمر. وكان رئي�س بيالرو�سيا 
عّلق على عزم الدول الغربية تزويد اأوكرانيا باليورانيوم 
املن�سب، قائال: “اإذا زودت بريطانيا كييف باليورانيوم، 

�ستزودنا مو�سكو بيورانيوم حقيقي«.
يف اإ�سارة  وتابع لوكا�سينكو: “اإنه �سيء فظيع وخطري”، 
اإىل قيام بريطانيا بهذه اخلطوة وا�سفا اإياهم باملجانني، 
بينما و�سفت مو�سكو تلك اخلطوة باأنها �ستنقل ال�سراع 

اإىل مرحلة جديدة وخطرية.

•• عوا�صم-وكاالت

الأمريكية  ال����ق����وات  ب���ني  ال����ه����دوء  م���ن  ����س���ن���وات  ب��ع��د 
وامليلي�سيات الإيرانية، رغم اخلروقات املحدودة، حتول 
�سرق �سوريا اإىل �ساحة مواجهة بني مو�سكو ووا�سنطن، 

يف تغيري مفاجئ لقواعد ال�ستباك.
املا�سي، مع هجوم بطائرة  الت�سعيد يوم اخلمي�س  بداأ 
اأمريكي”،  “متعاقد  مقتل  يف  ت�سبب  اإي��ران��ي��ة  م�سرية 

واإ�سابة اأربعة جنود اأمريكيني يف اإحدى القواعد بريف 
اإىل  العراقية، لت�سارع وا�سنطن  احل�سكة، قرب احلدود 
مبيلي�سيات  مرتبطة  من�ساآت  على  ج��وي  بق�سف  ال��رد 
تابعة ل�”احلر�س الثوري” الإيراين، ما اأ�سفر عن مقتل 
19 م�سلًحا، ح�سب اآخر ح�سيلة اأوردها املر�سد ال�سوري 

حلقوق الإن�سان.
الت�سعيد  هذا  ب�ساأن  تقرير  اأح��دث  يف  املر�سد  واأ�ساف 
متمركزة  ل��ط��ه��ران  م��وال��ي��ة  “جمموعات  اأن  امل��ف��اج��ئ، 

ثالثة  اأطلقت  ال��زور،  دير  بريف  امليادين،  مدينة  قرب 
اث��ن��ان منها يف حرم  �سقط  اجل��م��ع��ة،  ���س��ب��اح  ���س��واري��خ 
على  الثالث  �سقط  فيما  اأ���س��رار،  دون  من  العمر  حقل 
ال��ذي ي�سم قاعدة للقوات  قرب احلقل  منزل مدين” 

الأمريكية.
و�سهدت اأجواء حمافظتي احل�سكة ودير الزور، حتليًقا 
م��ت��وا���س��اًل ل��ل��ط��ريان الأم��ري��ك��ي احل��رب��ي وامل�����س��ري، يف 
تابعة  دوري���ات  ون�سر  ال��ق��واع��د،  داخ��ل  ا�ستنفار  م���وازاة 
وا�سنطن،  م��ن  املدعومة  الدميقراطية  �سوريا  ل��ق��وات 

قرب قواعد اأمريكية.
ا  ورغم اأن امليلي�سيات املوالية لإيران، واملتمركزة خ�سو�سً
�سنت  العراقية،  للحدود  املتاخمة  ال���زور،  دي��ر  ري��ف  يف 
هجمات من قبل ا�ستهدفت قواعد ع�سكرية اأمريكية يف 
فهذه  موؤثرة،  تكن  الهجمات مل  تلك  اأن  املنطقة، غري 
اأمريكيني  ج��ن��وًدا  فيها  ت�سيب  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ي 

وتقتل متعاقًدا.
للقاعدة  الأخ�����ري  الإي������راين  ال���س��ت��ه��داف  اأن  ال���الف���ت 
الأمريكية الواقعة قرب منطقة اليعربية على بعد نحو 
200 كم �سماًل عن منطقة تواجد الإيرانيني يف ريف 
دير الزور، متكن من خرق نظام مراقبة عايل التقنية، 
جوي  دف��اع  ونظام  حرارية  وكامريات  رادارات  يت�سمن 

ن�سبته الوليات املتحدة يف جميع قواعدها ب�سوريا.
ووف���ق خ����رباء، ف���اإن ه���ذه ال���س��ت��ه��داف��ات الأم��ري��ك��ي��ة /
حالة  اأن  اإىل  ت�سري  و”الدامية”،  املتبادلة  الإي��ران��ي��ة 
الهدوء الن�سبي بني الطرفني قد اأخذت منحى جديًدا 

ينذر مبواجهة اأو�سع نطاًقا.

وهذا ما ت�سمنه ت�سريح الرئي�س الأمريكي جو بايدن، 
مع  ���س��راع  اإىل  ت�سعى  ل  وا�سنطن  اأن  على  �سدد  ال��ذي 
�سعبها،  حلماية  بقوة  للعمل  م�ستعّدة  لكنها  ط��ه��ران، 
ف��ي��م��ا ح����ذرت ط���ه���ران ك��ذل��ك م���ن ا���س��ت��ه��داف قواتها 

وتوعدت بالرد.
رجحت  وال�سيا�سي،  امل��ي��داين  الت�سعيد  ه��ذا  خ�سم  يف 
حتليالت اأن الهجوم الإيراين “اجلريء” على القاعدة 
الأمريكية رمبا جاء بتن�سيق و�سوء اأخ�سر رو�سي، غري 
اأن رو�سيا طالبت مراًرا بان�سحاب  معلن، فمن املعروف 
القوات الأمريكية من �سوريا، التي حتتفظ فيها مو�سكو 
اجلانبني  بني  القائم  التوتر  عن  ف�ساًل  وا���س��ع،  بنفوذ 
على خلفية امللف الأوك��راين، بحيث ل يوفر اأي طرف 

فر�سة لتوجيه �سربة للطرف الآخر.
اأ�سابيع قليلة من زيارة رئي�س هيئة  وجاء الهجوم بعد 
م���ارك ميلي،  امل�سركة، اجل���رنال  الأم��ري��ك��ي��ة  الأرك����ان 
ق����وات بالده  م��ه��م��ة  لتقييم  ���س��وري��ا؛  ���س��رق��ي  ل�����س��م��ال 
لها  التي يتعر�س  واملخاطر  “داع�س”،  ملواجهة تنظيم 

اجلنود الأمريكيون هناك.
وحتتفظ وا�سنطن بنحو 900 جندي اأمريكي يف �سمال 
داع�س،  تنظيم  على  التام  الق�ساء  بهدف  �سوريا  �سرق 

وفق ما تعلنه الإدارة الأمريكية.
ويقدر املر�سد ال�سوري وجود نحو 15 األف مقاتل من 
املوالية  والباك�ستانية  والأفغانية  العراقية  املجموعات 
ال�����زور، وحت���دي���ًدا باملنطقة  لإي�����ران يف حم��اف��ظ��ة دي���ر 
العراق،  مع  احل��دودي��ة  البوكمال  مدينتي  بني  املمتدة 

ودير الزور مروًرا بامليادين.

•• وا�صنطن-وكاالت   

اإن  الأمريكية  املركزية  املخابرات  وكالة  يف  �سابق  عمليات  �سابط  يقول 
اأوكرانيا من  اإىل النت�سار يف  الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ي�سعى 
اأو هكذا يرى  ا�ستنزاف مرهقة يتفوق فيها على خ�سومه،  خالل حرب 

اخلرباء، اإل اأنه اأحياناً ل تكون الأ�سياء كما هي ظاهرة يف الوقع.
اإىل  جورنال”  �سريت  “وول  ب�سحيفة  مقال  يف  لندن  دوغال�س  ي�سري 
ال�سابق ك�سابط عمليات وكالة  نتاج ما خرج به من درو���س يف عمله  اأن 
يف  ال�ستخبارات  اأجهزة  �سد  بالرو�سية  الناطقة  املركزية  ال�ستخبارات 

الكرملني، هو اأن ل لي�س كل �سيء يبدو كما هو.
حرب وجودية لأوكرانيا

يت�سرف بوتني كما لو اأنه ل يعتقد اأنه ي�ستطيع البقاء على قيد احلياة 
الواقع، احلرب وجودية  ال�سراع. لكن يف  اإذا ترك هذا  ب��الده(  )اأو بقاء 
الإبادة  من  الأوكرانيون  �سيعاين  اإذ  الأوك���راين،  للجانب  بالن�سبة  فقط 
اإذا ا�ست�سلموا، بح�سب لندن. وميكن لرو�سيا  اجلماعية وجرائم احلرب 

ي��ع��رف ذلك،  وب��وت��ني  اأن تبتعد دون ع��واق��ب وخ��ي��م��ة خ���ارج ح���دوده���ا، 
الكرملني حقا هو حرب  ال��ذي يريده  اأن احلل  الوا�سح  لي�س من  لكن 
ب�سكل خاطئ  راهن  بوتني  اأن  لندن  يرى  الكاتب.  يقول  كما  ا�ستنزاف، 
قبل عام عندما توقع انهيار العزم الأوكراين ب�سرعة مع دخول القوات 
الرو�سية، على الرغم من اأنه يعر�س �سورة غري مرنة، يبدو اأن الرئي�س 
الرو�سي ل يزال يفكر ك�سابط خمابرات، حيث نادرا ما يرتكبون نف�س 

اخلطاأ مرتني، خا�سة عندما ي�سعرون باحلرج.
ملا  اأحيانا،  ي�سور  كما  ال��واق��ع  واأع��م��ى عن  متهوراً  بوتني حقاً  ك��ان  ول��و 
ان�سحبت القوات الرو�سية من �سواحي كييف قبل عام، اإذ اأظهر بوتني 
اأنه �سوف ينحني عندما يواجه عواقب وخيمة، وهو ما �سترتب عليه 
حرب طويلة. ويقول لندن اإن بوتني قد ل يحزن على خ�سائره الثقيلة، 

لكنها حمرجة للكرملني وتقو�س روايته عن القوة والرباعة الع�سكرية، 
لتو�سيع  م��ت��زاي��دة  ب�سغوط  �سي�سعر  الرو�سية،  اخل��ط��وط  �سعف  وم��ع 
التعبئة خارج املجتمعات الريفية والعرقية التي ا�ستهدفها لعزل قاعدته 

ال�سيا�سية احل�سرية عن عواقب احلرب.

العقوبات القت�سادية
وبينما ي�سخر البع�س من فعالية العقوبات القت�سادية الغربية، ي�سيف 
م�ستهلكني  واإيجاد  الروبل  تعزيز  على  ب�سرا�سة  مو�سكو  “تعمل  لندن: 
هذا  لكن  اأوروب����ا.  معظم  عنها  تخلت  التي  الطاقة  ل�����س��ادرات  بديلني 
والغاز  بالنفط  العمالء  رو�سيا  جت��ذب  حيث  اأق��ل،  ربحاً  يعني  ي��زال  ل 
ا�ستمرار احلرب، �سيواجه بوتني خيارات  املخف�س ب�سكل متزايد« ومع 

متزايدة ال�سعوبة بني متويل ال�سراع وحت�سني القت�ساد، بح�سب لندن 
من  رو�سيا  اإليها  ت�سعى  التي  الع�سكرية  الإم���دادات  اأن  اإىل  اأ�سار  ال��ذي 
ال�سني واإيران وكوريا ال�سمالية لي�ست تربعات خريية، وحتى حتويالت 
الروبل من ال�سركاء التجاريني اجلدد لن ت�ساعد بوتني يف �سداد الديون 

اخلارجية املحتفظ بها بالدولر الأمريكي.
الأم���ور �سوءا  ازدادت  اأن��ه كلما طالت م��دة احل���رب،  اإىل  ك��ل ه��ذا ي�سري 
بالن�سبة ملو�سكو، بينما ي�سمح الوقت لأوكرانيا بن�سر الأ�سلحة املتطورة 
الآن التي هي يف طريقها اإىل كييف، و�سيمكن املزيد من الوقت اأي�ساً من 

زيادة اإنتاجية �سال�سل توريد الذخرية التي تبنيها الوليات املتحدة.
وي���رى ل��ن��دن اأن���ه م��ن امل��رج��ح اأن ي��ك��ون ل��دى اأوك��ران��ي��ا م��ا ه��و مطلوب 
�سد  “حال  اأن  اإىل  لفتاً  قريباً،  انتظاره  ط��ال  ال��ذي  امل�ساد  لهجومها 
مقامرة  وهي  و�سعه،  يف  ما  كل  على  �سرياهن  فاإنه  القوى،  تلك  بوتني 
ميكنه  ه��ل  اأوك���ران���ي���ا..  ���س��ادت  “اإذا  م��ت�����س��ائ��اًل:  باملخاطر”،  حم��ف��وف��ة 
احلدود  عرب  بعنف  قواته  ودف��ع  القرم  جزيرة  �سبه  خ�سارة  من  النجاة 

الرو�سية؟«.

هل يربح بوتني حرب ا�ستنزاف يف اأوكرانيا؟

تقرير: الكونغر�س يدفن راأ�سه يف الرمال ب�سبب تيك توك
•• وا�صنطن-وكاالت   

 ل يواجه تطبيق التوا�سل الجتماعي الأو�سع انت�ساراً “تيك توك” اأف�سل 
اأيامه، بعد مثول الرئي�س التنفيذي لل�سركة �ساو زي ت�سيو اأمام الكونغر�س 
ال�سبوع املا�سي، ل لُيديل �سهادته، بل ليواجه توبيخاً و�سل حد التجريح 
من النواب، الذين راحوا طوال اأكرث من 5 �ساعات، ي�سورون ال�سركة كخلية 

جت�س�س نائمة تابعة للحكومة ال�سينية تتاآمر على اجلماهري الربيئة.
وقالت �سحيفة “نيويورك ديلي نيوز” اإن هناك العديد من الأ�سباب وراء 
زالت  فما  العام،  الجتماعي  واأث��ره  توك”  “تيك  ممار�سات  من  التخوف 
يوؤدي  ما  الأطفال،  ت�ستهدف  ثقافات  وتعزز  خوارزمياتها  تخفي  ال�سركة 

لتدمري �سحتهم النف�سية، ون�سر املعلومات املغلوطة.
ملفات  وخلق  البيانات  عن  بالتنقيب  يقوم  التطبيق  اأن  ال�سحيفة  وت��رى 
يف  ا�ستخدامه  ميكن  ما  وهو  امل�ستخدمني،  وغري  للم�ستخدمني  تعريفية 
والرويج  ال�سيا�سي  لال�ستغالل  و���س��وًل  الإع��الن��ات،  م��ن  ب���دءاً  �سيء  ك��ل 
للموؤامرات. مع ذلك، تنطبق هذه ال�سمات غري املرغوب فيها على �سريحة 
كبرية من �سركات وادي ال�سليكون، وتقريباً على جميع من�سات التوا�سل 
بكل  حاربت  ال��ذي  لأعمالها  منوذجاً  ُتعد  اأنها  ذل��ك  املعروفة،  الجتماعي 
تيك  ا�ستخدام  ميكن  هل  ال�سحيفة:  وت�ساءلت  بها.  لالحتفاظ  الو�سائل 
وتوير بخربة كبرية يف هذا  بوك  في�س  يتمتع  ال�سا�سة؟  توك ل�ستغالل 
اجل�سم  ع��ن  م�سوهة  مفاهيم  اعتناق  على  املراهقني  ي�سجع  اأف��ال  الأم���ر، 
بالكامل،  عليهم  في�ستحوذ  اإن�ستغرام،  اأما  ال�سحي؟  احلياة  ال�سليم ومنط 
اإذ تدفع خوارزمياته النا�س نحو حمتوى بغي�س. اأما عن م�سمار يوتيوب، 
اأوبر  لكن  ال�سحفيني؟  على  التج�س�س  امل�ستخدمني يف  بيانات  ُت�سَتغل  اأمل 
فعل ذلك، ورمبا اأ�سواأ. ل يعني هذا التغا�سي عن اأخطاء الآخرين، تقول 
اأن قطاع التكنولوجيا باأ�سره يفتقر  الفتتاحية، بل بالأحرى الإ�سارة اإىل 
اإىل القوانني. ومن �ساأن ح�سر التهام بتيك توك اأن يجعل منه كب�س فداء 
وي�ستت النتباه عن احلالة املزرية التي �سارت تت�سم بها �ساحات م�ساركة 
الراأي، وي�ساف اإىل هذا اأنه ل توجد اأدلة تبني اأن تيك توك، غري املتاح يف 

ال�سني، كتيبة متقدمة جلي�س التحرير ال�سعبي ال�سيني.

نفى ارتكاب جناية اأو »جنحة« 

ترامب يرف�س التحقيق يف ق�سية »�ستورمي دانييلز« 
•• واكو، تك�صا�س-اأ ف ب

عقد دونالد ترامب اأّول مهرجان انتخابي له يف مدينة واكو ذات الرمزّية، 
موؤّكًدا  دانييلز”،  “�ستورمي  بق�سّية  ُي��ع��رف  م��ا  يف  التحقيق  رف�س  حيث 

براءته ونافًيا ارتكاب “جناية” اأو “جنحة«.
ه  وي�سعى ترامب اإىل حت�سني موقعه يف مواجهة اّتهامات حمتملة قد ُتوجرَّ
اإليه وتتعّلق بدفع اأموال لنجمة اإباحّية يف ُمقابل �سراء �سمتها على عالقة 

جن�سّية، قبل اأّيام من انتخابات 2016.
 “ نيويورك، حتت رعاية  “ُمّدعي  اإّن  اآلف من موؤّيديه  اأم��ام  وق��ال ترامب 
جنحة  ول  جنايًة  لي�س  ب�سيء  معي  ُيحّقق  “ وتوجيهها...  الالعدل  وزارة 
ول عالقة غرامّية«. واأ�ساف “مل اأحّب يوًما +وجه احل�سان+”، وهو ال�سم 

الذي ي�ستخدمه ترامب لالإ�سارة اإىل دانييلز.
الفدرايّل  والأم���ن  للحكومة  مناه�سة  جماعة  ب��ني  مواجهًة  واك��و  �سهدت 
تك�سا�س  ب��ولي��ة  الواقعة  املدينة  ه��ذه  واأ�سبحت   .1993 يف  قتلى  اأوق��ع��ت 
والتي حُتيي الذكرى الثالثني للمواجهة، مرجًعا لن�سطاء اليمني املتطّرف 

الذين يتغّنون مبقاومتها مبواجهة ما يعتربونه جتاوزات احلكومة.
يف  كبري  “ح�سد  �سو�سال  ت��روث  من�سته  على  ت��رام��ب  كتب  التجّمع،  وقبل 

تك�سا�س. اأراكم قريبا!!«.
ياأتي املهرجان ال�سيا�سي و�سط موجة ت�سريحات عدائّية متزايدة لرامب 
“حثالة”  من جانب ُمّدعني ي�سفهم باأّنهم  ب�”حملة مطاردة”  ُينّدد  الذي 

ُيالحقونه يف ق�سايا يف نيويورك ووا�سنطن واأتالنتا.
اإج��راءات عزل بتهمة التحري�س  76 عاما والذي واجه  دعا ترامب البالغ 
على متّرد، الأ�سبوع املا�سي اأن�ساره لالحتجاج تنديًدا مبّدعي مانهاتن العاّم 
ُيقّدم  اأن  دون  من  “توقيفه”  يتّم  اأن  ال�سابق  الرئي�س  وتوقع  ب��راغ،  األفني 

اإثباًتا على ذلك.

لروؤية  اأخ���رى، متحّم�سني  ولي��ات  واك��و من  اإىل  و�سلوا  الذين  بع�س  ج��اء 
بي�سبول  قبعات  منهم  كثري  وارت���دى  البي�سوي.  املكتب  اإىل  يعود  ت��رام��ب 
“لنجعل اأمريكا عظيمة  وهي اخت�سار ال�سعار  ُكِتبت عليها عبارة “ماغا”، 

اأو لوحوا برايات داعمة حلملته. جمددا”، 
“لدينا قوة  م��ن ولي��ة جورجيا  ال��ذي ج��اء  ع��ام��ا(  وق��ال كيلي هيث )49 
عارمة خلف دونالد ترامب مل نطلق العنان لها بعد” م�سيفا “�سُت�سابون 

بالذهول«.
نحو  ذك��رى  يخلد  ال��ذي  واكو”  ح�سار  “ن�سب  اإىل  ترامب  اأن�سار  وتوجه 
80 �سخ�سا لقوا حتفهم يف املواجهة يف جممع لأتباع ديفيد كوري�س، بعدما 

حا�سره عنا�سر الأمن الفدراليون يف 1993.
وقال الق�س امل�ساعد يف موقع الن�سب، بير كري�ستيان، اإن “واكو يف احلقيقة 
مركز احلركة الوطنية، احلركة مل�ساعدة اأمريكا يف العودة اإىل جذورها ... 

متكني املواطنني كي تكون لهم حقوق د�ستورية«.
باإقامة  ترامب  تتهم  اخلمي�س  مقالة  كرونيكل  هيو�سنت  �سحيفة  ون�سرت 
من  للمتطرفني  �سادحا”  “بوقا  ليكون  الثالثني  ال��ذك��رى  يف  مهرجانه 
“اإنها  توير:  على  له  املنتقدة  �سقيقه  ابنة  ترامب،  م��اري  وكتبت  اأن�ساره. 
عندما   ،1993 عام  ال�سمعة  ال�سيئ  واك��و  بح�سار  جماعته  لتذكري  خدعة 

حاربت جماعة مناه�سة للحكومة مكتب التحقيقات الفدرايل«.
اأ�سافت “مات ع�سرات الأ�سخا�س. وهو يريد اأن تقع اأعمال الفو�سى العنيفة 

نف�سها لإنقاذه من العدالة«.
واأعلنت الخت�سا�سّية يف علم النف�س والكاتبة، عن م�سعى للحّد من احل�سور 
يف مهرجان عّمها، ودعت متابعيها على توير وعددهم 1،6 مليوًنا حلجز 

ة«. املكان كي يكون فارغا اإىل حد كبري “عندما يعتلي اخلائن املن�سّ
ا�ستي�ساح  بر�س  فران�س  وكالة  الفور على طلب  على  ترامب  ت��رّد حملة  مل 

اأ�سباب اختيار واكو يف هذا الوقت احل�ّسا�س.

�سهولة  اإىل  اإ�سارته  با�سمه  املتحدث  عن  نقلت  اأمريكّية  اإع��الم  و�سائل  لكّن 
الو�سول اىل موقع واكو.

ل��ل��ف��وز بر�سيح احلزب  ك��ب��ري  ب��ف��ارق  ح��ًظ��ا  الأوف����ر  ه��و  ت��رام��ب  اأن  ُيعتقد 
اجلمهوري خلو�س النتخابات الرئا�سية العام 2024.

رون  ف��ل��وري��دا  ح��اك��م  يتقّدمهم  وال��ذي��ن  الآخ����رون  املحتملون  وامل��ن��اف�����س��ون 
ال�سابق،  الواقع  تلفزيون  جنم  انتقاد  عن  البداية  يف  امتنعوا  دي�سانتي�س، 
املتوا�سلة  والف�سائح  �سخ�سيته  ينتقدون  الأخ��رية  الفرة  يف  ب��داأوا  لكنهم 

املحيطة به.
يواجه ترامب حتقيقا فدراليا على خلفية م�ساعيه لقلب نتيجة انتخابات 
يف  قتلى  اأوق��ع��ت  �سغب  اأع��م��ال  على  والتحري�س  فيها،  خ�سر  التي   2020

الكابيتول قام بها اأن�ساره ملنع نقل ال�سلطة اإىل جو بايدن.
اأن تكون  الطلب من منا�سريه  اأن��ه جتاهل عن ق�سد  اإىل  ويلفت مراقبون 

التظاهرات �سلمية هذا املرة.
يف �ساعة مبكرة اجلمعة وجه ترامب حتذيرا ب�ساأن عواقب �سدور قرار اتهام، 

ًعا ح�سول “موت ودمار حمتملني ... قد يكون كارثيا على بلدنا«. ُمتوقِّ
ولفت اإىل اأن براغ، الذي يقود التحقيق ب�ساأن دفع الأموال لإ�سكات املمثلة، 

“مري�س نف�سي منحّط يكره الوليات املتحدة حقا«.
بني  �سعبية  تلقى  لل�سامية  معادية  موؤامرة  نظرية  ترامب  اأث��ار  واخلمي�س 
دون  لفتا من  �سورو�س”،  “مدعومة من  دمية  براغ  اجلمهوريني، معتربا 

اإثبات اإىل اأن رجال املال اليهودي جورج �سورو�س �ساهم يف اختيار براغ.
وقال براديل فورد امل�سوؤول يف اإدارة واكو، يف موؤمتر �سحايف، اإن املدينة تلقت 
ا�ستف�سارا ب�ساأن ا�ست�سافة املهرجان قبل اأ�سبوعني فقط، ما اأطلق اإجراءات 

تخطيط لوج�ستي واأمني مكثفة.
“نتوقع  براد هولند  وقال رئي�س احلزب اجلمهوري يف مقاطعة ماكلينان 

على ما نقلت �سحيفة واكو تريبيون هريالد. اآلف الأ�سخا�س”، 
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انتخابات تركيا.. مر�سح رئا�سي ين�سحب ل�سالح اأردوغان
•• اأنقرة-وكاالت

م��ن منع  تركيا،  احل��اك��م يف  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  متكن 
ت�ستيت اأ�سوات الكتلة املحافظة يف البالد، بعدما اأقنع حزب 
الرفاة اجلديد الذي يقوده فاحت اأربكان جنل رئي�س الأ�سبق 
الذي  اأربكان، من الن�سمام لتحالف اجلمهور  الدين  جنم 

يقوده احلزب احلاكم.
الرئا�سية،  النتخابات  من  ان�سحابه  اأربكان  فاحت  اأعلن  كما 
ودع���م ت��ر���س��ح ال��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان ���س��د مر�سح 
كمال  اجل��م��ه��وري  ال�سعب  ح��زب  ورئي�س  املعار�سة  حت��ال��ف 

كليت�سدار اأوغلو.

اأ�سباب الرتاجع 
تراجع  اأ�سباب  ع��ن  ك�سف  ب��ارل���س،  حممد  ال��رك��ي  الكاتب 

فاحت اأربكان عن الر�سح للرئا�سة ودعم اأردوغان:
امل���وؤي���دي���ن يف املجتمع  ال��ك��ث��ري م���ن  اأرب���ك���ان  مل ي��ج��د ف���احت 

املحافظ.
عك�س  م��ا  اأرده���ا  بال�سرعة  التوكيالت  جمع  م��ن  يتمكن  مل 

فتور �سعبي جتاه تر�سحه.
متكن من جمع 50 األف توكيل فقط يف يومني.

اعتقد اأن فاحت اأربكان اتخذ القرار ال�سحيح.
الرئي�س اأردوغان نفذ الوعود التي اأطلقها اأربكان الأب خالل 

فرة قيادته للبالد.

املعار�سة  �سد  املحافظة  اجلبهة  يوحد  اأرب��ك��ان  ف��احت  تنازل 
العلمانية.

الناخبون املحافظون �سواء القوميني اأو الدينيني �سي�سوتون 

لتحالف اجلمهور يف النتخابات الرئا�سية والربملانية.

مفاو�سات ع�سرية
اأربكان  الذي يراأ�سه فاحت  الرفاه اجلديد”  “حزب  واأعلن 
اأربكان،  ال��دي��ن  ال�سابق جن��م  ال��رك��ي  ال����وزراء  رئي�س  جن��ل 
الن�سمام اإىل “حتالف ال�سعب” وذلك بعد اجتماع عقد يوم 
اجلمعة، مع حزب العدالة والتنمية، بعدما تو�سل الطرفان 
اإىل تفاهم ومت ت�سليمه اإىل الهيئة العليا لالنتخابات ب�سكل 
رئا�سة  زار  والتنمية  العدالة  ح��زب  م��ن  وف��د  وك��ان  ر�سمي. 
بن  الوفد  وتراأ�س  مار�س،   11 يف  اجلديد”  “الرفاه  حزب 
مع  مناق�سات  واأج����رى  احل���زب،  رئي�س  ن��ائ��ب  ي��ل��درمي  علي 

اأربكان بهدف �سّم حزبه اإىل التحالف.
اأرب��ك��ان على  يتوقع موافقة  ك��ان  ال�سائد  العتقاد  اأن  ورغ��م 
اأن حزبه  20 م���ار����س،  اأع��ل��ن يف  ل��ك��ن��ه  م��ق��رح الن�����س��م��ام، 
�سيخو�س النتخابات دون الن�سمام اإىل اأي حتالف موجود، 

كما اأعلن تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية.

مواجهة حتالف املعار�سة
املكون  املعار�س،  الأم��ة  حتالف  ات�ساع  مواجهة  يف  هذا  ياأتي 
من 6 اأحزاب، والذي يتلقى بدوره الدعم من اأحزاب اأخرى، 

والذي  ل��الأك��راد،  امل��وايل  الدميقراطي  ال�سعوب  ح��زب  منها 
ميلك كتلة انتخابية ت�سل اإىل 6 ماليني ناخب.

ك��م��ا اأع��ل��ن��ت اأح����زاب اأ���س��غ��ر دع��م��ه��ا مل��ر���س��ح امل��ع��ار���س��ة كمال 
كليت�سدار اأوغلو، رئي�س حزب ال�سعب اجلمهوري.

تاريخ حزب الرفاة
الإ�سالمي،  باليمني  ي�سّمى  ملا  ينتمي  اجلديد  الرفاه  حزب 
اأربكان  الدين  اأرب��ك��ان، جنل جنم  ف��احت   2018 ع��ام  اأ�ّس�سه 
الركي  الرئي�س  ك��ان  ال��ذي  املنحل،  ال��رف��اه  ح��زب  موؤ�ّس�س 
احلايل رجب طيب اأردوغان، قياديا بارزا به، ويعترب اأربكان 
معلمه. جنم الدين اأربكان الذي وافته املنية يف 27 فرباير 
“حزب  رئ��ا���س��ة  ت���وىل  ت��رك��ي  و���س��ي��ا���س��ي  م��ه��ن��د���س   ،2011
الرفاه”، كما توىل رئا�سة وزراء تركيا يف الفرة بني 1996 
و1997. تاأ�س�س “حزب الرفاه” عام 1983، وتوىل جنم 
الدين اأربكان رئا�سته يف 1987، ومتكن احلزب من دخول 
الربملان يف انتخابات 1991، كما اأنه فاز باأغلبية املقاعد يف 

انتخابات 1995.
حزب  تركيا  يف  الد�ستورية  املحكمة  اأغ��ل��ق��ت   ،1998 ع��ام 
اجلمهورية  لأ���س�����س  امل��ع��ار���س��ة  “اأن�سطته  ب��دع��وى  ال��رف��اه 

العلمانية«.

رم�سان يف اأمريكا.. فعاليات جتمع العرب لربطهم بجذورهم

حرب العراق تدفع اأمريكا اإىل مواجهة دون نهاية مع اإيران

•• وا�صنطن-وكاالت

ميثل �سهر رم�سان فر�سة لأبناء اجلالية العربية يف الوليات 
اإقامة  بجانب  والرفيه  الأنفا�س  والتقاط  للتجمع  املتحدة 
العبادات وال�سعائر الدينية، بح�سب ما اأكده عدد منهم حتدثوا 
ال�سهر  ا�ستقبالهم  تفا�سيل  عن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع 

الكرمي هذا العام.
حامت  فلوريدا  بولية  تامبا  منطقة  يف  م�سجد  اأك��رب  م�سوؤول 
ناجي قال اإن املنطقة بها اأكرث من 35 م�سجدا وجميعها تفتح 
باحل�سور  يرغب  من  وك��ل  العرب  وجميع  للم�سلمني  اأبوابها 
لها يف �سهر رم�سان، ويعمل القائمون على تلك امل�ساجد على 
تنظيم فعاليات خا�سة جلميع اأبناء اجلالية العربية واأطفالهم 

لال�ستمتاع بقدوم �سهر رم�سان.
العربية  برنامج مكثف لحتفال اجلالية  اعتماد  اأن��ه مت  واأك��د 
عدم  بهدف  ال�سهر،  اأي��ام  ط��وال  وكذلك  رم�سان  �سهر  بقدوم 
لهذا  العربية  الطقو�س  وافتقاد  بالغربة  اجلالية  اأبناء  �سعور 

ال�سهر الكرمي والتي تعودوا عليها يف بالدهم العربية.
اأبناء  جميع  يحر�س  يوميا  اإفطارا  ي�سمل  الربنامج  اأن  وتابع 
اجلالية على امل�ساركة فيه والتربع لإقامته يوميا، وكذلك تقام 
�سالة الراويح وبعدها تكون هناك اأن�سطة ريا�سية وترفيهية 

تراعي جميع اأعمار اأبناء اجلالية.
دينية  فقرات  على  ت�سمل  رم�سانية  خيام  تقام  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 
وتثقيفية واأن�سطة األعاب لالأطفال، وتوزيع حلويات، مع توفري 
اأمني وخدمي لرعاية جميع احل�سور وتلبية طلباتهم  طاقم 
الإفطار  من  هكذا  الو�سع  ويظل  العائلي،  باجلو  واإ�سعارهم 

حتى ال�سحور يف �ساحات امل�ساجد وطوال �سهر رم�سان.
اأحد اأع�ساء اجلالية العربية يف نيويورك وحتديدا من منطقة 
“�سكاي نيوز  ب��روك��ل��ني، ي��دع��ى اأح��م��د ال���زه���ريي، ق���ال مل��وق��ع 
عربية” اإن الحتفال با�ستقبال �سهر رم�سان كان خمتلفا هذا 
جماعي  اإفطار  اإقامة  من  املعروفة  الفعاليات  فبجانب  العام، 
الرفيهية،  والدينية  الثقافية  وامل�سابقات  ال��راوي��ح  و�سالة 
بجذورهم  اجلالية  اأطفال  ربط  حماولة  �سهد  الحتفال  ف��اإن 

وبلدانهم وثقافتهم الأ�سلية.

وتابع اأنه مت التفاق مع اأبناء اجلالية قبل احل�سور لفعاليات 
الحتفال اأن ُيلب�سوا اأطفالهم الزي اخلا�س ببلدانهم العربية 
الأ�سلية، وحدث ذلك بالفعل، ونتج عن الأمر حالة كبرية من 
اخلا�س  ال��زي  على  تعرفهم  عن  ف�سال  الأطفال  بني  البهجة 

ببلدهم وببقية البلدان العربية.
ملوقع  علي  �سحر  املهاجرة  قالت  ما  فبح�سب  وا�سنطن  يف  اأم��ا 
من  ر�سمية  م�ساركة  ال�ستقبال  �سهد  عربية”  نيوز  “�سكاي 
جانب عمد املدن ونواب املقاطعات الذين حر�سوا على م�ساركة 
وكذلك  جماعي  اإفطار  يف  والعربية  الإ�سالمية  اجلالية  اأبناء 

األقوا كلمات توؤكد على حق املواطنة وحرية العتقاد.
فيها  يكون  التي  ال��ولي��ات  اأك��رث  م��ن  وا�سنطن  اأن  واأو���س��ح��ت 
رم�سان فر�سة تالقي بني اأبناء اجلالية العربية يف ال�ساحات 
اأن  حيث  وال�سحور،  الإف��ط��ار  حلفالت  اأو  لل�سالة  املخ�س�سة 
طوال  والن�سغال  العمل  يف  املرهقة  امل��دن  اأك��رث  من  وا�سنطن 

العام، ومثلها بالطبع نيويورك.

ويف ولية نيوجري�سي التي يوجد فيها اأكرب عدد من املحالت 
الزينة  تظهر  ال�سرقية  احل��ل��وي��ات  حم��الت  وخا�سة  العربية 
بهجة  فت�سفي  امل��ح��الت  تلك  اأم���ام  ال�����س��وارع  يف  الرم�سانية 

كبرية، بح�سب �سر�سان عبد ربه مالك حمل حلويات هناك.
اأبناء اجلالية  اأن  “�سكاي نيوز عربية”  واأو�سح �سر�سان ملوقع 
اخلا�سة  احل��ل��وى  م��ن  كميات  ���س��راء  على  يحر�سون  العربية 
الأمريكيني  م��ن  اأ���س��دق��ائ��ه��م  ب��ه��ا  وي���ه���ادون  رم�����س��ان  ب�سهر 
واأ�سبحت  ال�سهر،  بتلك احللوى وبخ�سو�سية هذا  لتعريفهم 
مثلما  ع��ام  كل  املو�سم  لهذا  خا�سا  ا�ستعدادا  ت�ستعد  املحالت 

يحدث يف الدول العربية والإ�سالمية.
اأن هذا العام كان له خ�سو�سية كبرية حيث متت لأول  وتابع 
م���رة اإ����س���اءة جم�����س��م ���س��خ��م ل��ه��الل ���س��ه��ر رم�����س��ان يف �سارع 
اأيام  اأول  باتر�سون يف نيوجري�سي، وذلك يف  فل�سطني مبدينة 
اأبناء  املدينة وجتمع كبري من  الكرمي، بح�سور عمدة  ال�سهر 

اجلالية الذين عربوا عن فرحتهم الكبرية بهذا احلدث.

غزو عام 2003 ق�سة �سقوط بطيء 

كيف حتّول العراق اإىل منوذج لتدمري الدول؟
•• وا�صنطن-وكاالت   

راأى الكاتب واملحلل ال�سيا�سي الربيطاين نواه كولوين، 
مبنا�سبة مرور 20 عاماً على غزو العراق، اأن ذلك الغزو 

عام 2003 كان ذروًة لالأحداث، ولي�س نقطة حتول.
“�سوبر  وح�سب ما جاء على ل�سان مايكل كلري يف كتابه 
كانت هناك م�ساٍع حثيثة  الأمريكية”،  الأ�سلحة  ماركت 
عندما   ،1974 ع��ام  بعد  خا�سًة  “بقوٍة  الأ�سلحة  لبيع 
اأ�سعار النفط،  اأ�سعاف يف  اأربعة  اأوبك زيادة  فر�ست دول 
ه���ائ���اًل يف ح�����س��اب��ات جتارتها  اأم��ري��ك��ا ع���ج���زاً  وواج���ه���ت 
“نيو�ستيت�سمان”  مبجلة  كولوين  وك��ت��ب  اخل��ارج��ي��ة«. 
الربيطانية اأنه نتيجة الت�سويق القوي من ِقبل �سركات 
ودول  لإي���ران  املهولة  وامل�سريات  الأمريكية  الأ�سلحة 
 49.8 بقيمة  اأ�سلحة  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اع��ت  اأخ���رى، 

مليار دولر اإىل دول اأجنبية بني 1974 و 1977.
ال���ع���راق حليفاً  اأ���س��ب��ح  ل��وا���س��ن��ط��ن ول���ن���دن،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال��ع��راق كان  اأن  اإي�����ران. ورغ���م  ا���س��رات��ي��ج��ي��اً لهما ���س��د 
حري�ساً  ح�سني  �سدام  ك��ان  ال�سوفيتي،  لالحتاد  عمياًل 
اندلعت احلرب  اأي�ساً. وعندما  الغرب  التعامل مع  على 
�َس هرني  العراقية الإيرانية يف خريف عام 1980، خلرَّ
يتعني  جانب  ب��اأي  املتعلقة  الأمريكية  املع�سلة  كي�سنجر 
على الوليات املتحدة دعمه، قائاًل: “اإنه لأمر موؤ�سف اأنرَّ 
ولكن بحلول عام 1982،  كالهما ل ميكن اأن يخ�سر”. 
بغداد  اإىل  “ماَل” الغرب  العراقية،  احلملة  انتهاء  بعد 

وبداأ يدعم �سدام ح�سني و�سط خماوف من فوز اإيران.

�سبكة م�سرتيات عراقية
وك���ان���ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة حم�����وراً م���ن حم�����اور “�سبكة 
�سكل  ات���خ���ذت  ال��ن��ط��اق،  وا���س��ع��ة  عراقية”  م�����س��ري��ات 
جمموعة كبرية من �سركات الأ�سلحة الدولية واملوردين 
ال��ع�����س��ك��ري��ني وال��ب��ن��وك وال�����س��رك��ات ال��وه��م��ي��ة ووك����الت 
الذخائر  الغربية  اأمل��ان��ي��ا  ب��اع��ت  اأوروب����ا،  ويف  التج�س�س. 
الكيميائية للعراق، و�ساهمت فرن�سا مبعارفها يف الهند�سة 
ال��ن��ووي��ة، ول��ك��ن رمب��ا مت��ّث��لَ��ت ال��ع��الق��ة الأك���رث غمو�ساً 

تعاملت مع  التي  الربيطانية  ال�سركات  بنظام �سدام يف 
“�سوبر  با�سم  ُيعرف  وم�سروع  بول  جريالد  يدعى  رجل 
ل ب��ول، ال��ذي ح�سل  جان” )املدفع اخل���ارق(. فقد حَت��ورَّ
ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه م��ن ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و يف الثالثة 
الأ�سلحة  اإىل جتارة   ،1951 عام  والع�سرين من عمره 
ال��دول��ي��ة يف وق���ت لح���ق م��ن ح��ي��ات��ه. وف��ق��ا لالأكادميي 
العراق:  “ت�سليح  كتابه  يف  فيثيان  م���ارك  ال��ربي��ط��اين 
اآلة حرب  �سراً  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  اأقامت  كيف 
كان بول مهتماً يف البداية “با�ستخدام البنادق  �سدام”، 
انتقَل  لكنه  ال�سناعية”،  الأقمار  كقاذفات  امل��دى  بعيدة 
اأن فقدت احلكومة  بعد   1970 الأ�سلحة يف  اإىل جتارة 

الكندية الهتمام بعمله واأ�سبح البنتاغون راعيه.

طريق املوت ال�سريع
ك��ان��ت دب���اب���ات ���س��دام ح�����س��ني ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة ع���اج���زًة �سد 
للحرب  املحدود  الهدف  وك��ان  للحلفاء،  اجلوية  القوات 
من  ول��ي�����س  ال��ك��وي��ت،  م��ن  بب�ساطة  اإخ���راج���ه  يف  املتمثل 
انتهت  قد  ال�سحراء  عا�سفة  عملية  اأن  يعني  ال�سلطة، 
يف الأ�سابيع اخلم�سة بني يناير )كانون الثاين( وفرباير 
1991. ووقع الكثري من الدمار يف ال�ساعات  )�سباط( 
ال� 72 التي �سبقت اإعالن الن�سر، بينما تعر�ست القوات 
ال�سريع  الطريق  للق�سف على طول  املن�سحبة  العراقية 
80 بني العراق والكويت، يف غارات عنيفة للغاية، حتى 

اأن الطريق ُيْعَرف الآن با�سم “طريق املوت ال�سريع«.
قلقة.  الغربية  احلكومات  ظلت  الوا�سح،  الن�سر  ورغ��م 
فكيف ح�سَل العراق على الر�سانة التي غزا بها الكويت 
ماتريك�س  ل�سركة  م��دي��راً  هندر�سون  ب��ول  ك��ان  اأ���س��اًل؟ 
ب��ري��ط��ان��ي��ة و���س��ف��ه��ا ال�سحايف  ���س��رك��ة  ت�����س��ر���س��ل، وه���ي 
ال�ستق�سائي بول فوت ب� “�سركة ت�سنيع اآليات يف منطقة 
احلكومة  اأن  حقيقة  املخيف  ا�سمها  يخفي  م��ي��دلن��دز 
1987. وعندما غزا  عام  العراقية ا�سرتها بالكامل” 
تعرف  املركزية  املخابرات  وكالة  “كانت  الكويت،  العراق 
منذ اأكرث من عام اأن تلك ال�سركة تزود اجلي�س العراقي 

بالأ�سلحة.

•• وا�صنطن-وكاالت   

اعترب جون  للعراق،  الأمريكي  للغزو  الع�سرين  الذكرى  يف 
األني جاي، املدير التنفيذي جلمعية “جون كوين�سي اآدامز”، 
اأن الغزو جلب الكثري من ال�سرور، لكن “املواجهة الطويلة 

مع اإيران هي واحدة من اأكرث املواجهات دميومة«.
الدماء  اإراق��ة  اأّن  انر�ست”،  “نا�سيونال  ملجلة  وكتب جاي، 
التي اأعقبت الغزو اأدت اإىل تكّبد العراق واأمريكا ثمًنا باهًظا. 
اإي��ران املنت�سر يف هذه الفو�سى. ومل تعد  ومع ذل��ك، كانت 
طهران م�سطرة للخوف من الأمة التي غزتها عام 1980. 
ومنذ ذلك احلني، كان على ا�سراتيجية الوليات املتحدة يف 

ال�سرق الأو�سط التعامل مع عواقب طهران اأكرث قوة.
7 م��ار���س )اآذار( احل���ايل، قال  ب��غ��داد يف  وخ���الل زي���ارة اإىل 
الأمريكية  القوات  اإن  اأو�سنت  لويد  الأمريكي  الدفاع  وزي��ر 
الوجود  منع  اأن  يعني  “ما  ال��ع��راق،  يف  للبقاء  “م�ستعدة 
الإيراين يف البالد، ويف اأماكن اأخرى اأ�سبح مهمة اأمريكية 

لن تنته اأبداً”، وفقاً جلاي.

امليلي�سيات املدعومة من اإيران
واأدى الغزو وتفكيك الدولة العراقية اإىل الفو�سى، وظهور 
وترك  والف�ساد.  والطائفية  العنف  يف  متجّذر  جديد  نظام 
وقامت  الي���راين.  للنفوذ  مفتوحاً  الباب  ال�سعيف  ال��ع��راق 
الأغلبية  �سمن  �سيا�سية  وحركات  ميلي�سيات  ببناء  طهران 
ال�سيعية يف العراق، وا�ستخدمت هذه اجلماعات ل�ستهداف 
يف  النق�س  بحق  اجل��م��اع��ات  وطالبت  الأم��ري��ك��ي��ة.  امل�سالح 
ال�سيا�سة العراقية، م�ستخدمة القوة عندما مل حت�سل على 
الطائفي  الطابع  اإ�سفاء  يف  امليلي�سيات  و�ساهمت  تريد.  ما 

على ال�سيا�سة واملجتمع، مما اأدى اإىل ف�سل بغداد عن نف�سها 
وهروب الأقليات الدينية. كما �ساهمت جهود رئي�س الوزراء 
له  موالياً  العراقي  اجلي�س  جعل  يف  املالكي  ن��وري  ال�سابق 
الإره��اب��ي يف عام  “داع�س”  اأم��ام تنظيم  وح��ده، مع انهياره 
واملعدات  ال��ت��دري��ب  ت��ل��ّق��ى  ال���ذي  اجل��ي�����س  وه��ج��ر   .2014
العراق  يف  اأك��رب مدينة  ث��اين  ال��زم��ن،  من  لعقد  الأمريكية 
ارتداد  نف�سه  )وه��و  “داع�س”  �سعود  وزاد  ال�سغط.  حت��ت 
ل��غ��زو ال��ع��راق، ال���ذي وّل���د تنظيم ال��ق��اع��دة �سلف داع�����س يف 
العراق(، من قوة �سيطرة اإيران. ومع ف�سل اجلي�س العراقي، 
ا�ستجابت امللي�سيات التي كانت مدعومة يف ال�سابق من اإيران، 
امل�سلحة  القوات  يف  امليلي�سيات  دمج  جهود  و�سمدت  للنداء. 
العراقية امل�سكلة فقط، حيث ل تزال هذه امليلي�سيات خارج 
ب�سكل روتيني على  ال�سواريخ  اأطلقت  الدولة، وقد  �سيطرة 
ال�سفارة الأمريكية والقواعد الأمريكية. واأ�سبحت موازنة 
نفوذ هذه امليلي�سيات مربراً رئي�سياً ل�ستمرار وجود الآلف 
من القوات الأمريكية يف العراق، وباتت مواجهة امليلي�سيات 

مهمة لن تنتهي اأبداً للقوات الأمريكية.

تهريب الأ�سلحة اإىل �سوريا ولبنان
�سوريا  اإىل  الأ�سلحة  بتهريب  امليلي�سيات  ت��ق��وم  ذل���ك،  اإىل 
اإ�سرائيلية  اع��را���س  حملة  الأ�سلحة  ه��ذه  واأث���ارت  ولبنان. 
حيث  املنطقة،  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  جلهود  �سداعاً  �سّكلت 
حزب  م��ع  املقبلة  حربه  اأن  م��ن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  ي��ح��ّذر 
�سريعة  جوية  حملة  تتطّلب  لإي��ران،  احلليف  اللبناين  اهلل 

وعدوانية قد يكون لها تكاليف باهظة يف لبنان.
على  ال�سنع  الأمريكية  القنابل  �سقوط  اأن  ج��اي  واأ���س��اف 
ت�ستهدف  ك��ان��ت  ل��و  ح��ت��ى  ب����ريوت،  يف  ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات 

املنطقة،  يف  اأمريكا  ب�سورة  �ست�سّر  اهلل”،  “حزب  مالجئ 
املنطقة  يف  الإيرانية  الإم���داد  خطوط  قطع  اأ�سبح  ولذلك 
فان  وبالتايل،  �سوريا.  يف  الأمريكية  ال��ق��وات  لإب��ق��اء  م��ربراً 
اإغالق الطرق التي فتحها الغزو الأمريكي مهمة اأخرى ل 

نهاية لها.

حرب العراق 
وراأى جاي اأن م�سكالت الوليات املتحدة متتّد اإىل ما وراء 
ال��ع��راق و���س��وري��ا ول��ب��ن��ان. وج��ذب��ت ح���رب ال��ع��راق واحلرب 
الأمريكية  للقوات  �سخماً  ت��واج��داً  الإره����اب  على  العاملية 
اإىل  بالإ�سافة  اإي���ران،  م��ن  امل��خ��اوف  و�ساعدت  اخلليج،  اإىل 
ال�سيا�سة  ق��ط��اع��ي  يف  ال��ك��ب��رية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
القوات  هذه  اإبقاء  على  الدفاعية،  وال�ست�سارات  الأمريكية 
ه��ن��اك. و���س��ه��دت الأزم�����ات م��ع اإي�����ران ع��م��ل��ي��ات ن�����س��ر ن���ادرة 
الغزو  عك�س  الأ���س��ا���س،  يف  “باتريوت«.  �سواريخ  لبطاريات 
ال�سرق الأو�سط  حتوًل يف ا�سراتيجية الوليات املتحدة يف 
التحول.  اإىل  وال�سعي  ال��ت��وازن  لتحقيق  ال�سعي  عن  بعيداً 
وكانت وا�سنطن تعتقد اأن عراقاً حراً �سُيلهم موجة دمقرطة 
يف امل��ن��ط��ق��ة. ل��ك��ن ه���ذا مل ي��ح��دث، والأ����س���واأ م��ن ذل���ك، هو 
على  العتماد  من  ب��دًل  بنف�سها،  التوازن  بايجاد  تقوم  اأنها 
امل�سلحة الذاتية لأعدائها لتحقيق التوازن. كما اأن ال�سيا�سة 
الأمريكية مرّددة يف ترك املنطقة توازن نف�سها، وهكذا بات 

حتقيق توازن مع اإيران مهمة اأخرى لن تنتهي اأبداً.

برامج اإيران النووية وال�ساروخية
النووية  اإي���ران  ب��رام��ج  م�سكلة  هناك  اآخ���ًرا،  ولي�س  واأخ���رًيا 
العراق.  ح��رب  ع��ن  ف�سلها  وال��ت��ي ل ميكن  وال�����س��اروخ��ي��ة، 

الوليات  ل�ستهداف  القوة  من  املزيد  اإي��ران  متتلك  وبهذا 
املتحدة. فمخاوف الوليات املتحدة الكربى، مثل الأ�سلحة 
اأدوات  لي�ست  املدى،  البالي�ستية طويلة  وال�سواريخ  النووية 
حدودها.  على  ق��وي��ة  عراقية  دول���ة  ملواجهة  لإي���ران  ج��ي��دة 
ب�سواريخ  املدعومة  التقليدية،  الع�سكرية  القوة  و�ستكون 

بالي�ستية ق�سرية املدى، اأكرث مالءمة لهذه املهمة.
العراق،  ت��رّك��ز على  التي  ال��ق��درات  اأّن بناء ه��ذه  واأك���د ج��اي 
الإيرانية  اجل��ه��ود  ع��ن  بعيداً  امل���وارد  ي�سحب  اأن  �ساأنه  م��ن 
اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  واإ�سرائيل.  اأمريكا  ملحاربة  اأدوات  لتطوير 
بع�س التطورات الإيرانية يف ال�سواريخ البالي�ستية ق�سرية 
املدى التي ت�ستهدف العراق، كانت �ستزيد اأي�ساً من التهديد 

الإيراين للقواعد الأمريكية يف املنطقة. لكن هذه املخاطر 
النووي وال�ساروخي  الإي��راين  التهديد  لي�ست بنف�س حجم 
اليورانيوم  اإيران بتخ�سيب  اليوم. ومع قيام  الذي نواجهه 
اإ�سرائيل قد  اأن  املخاوف من  تتزايد  نقاء عالية،  درجة  اإىل 
ت�سرب مواقع طهران النووية، وهي خطوة قد ت�سعل فتيل 
اأن نعرف كيف كان  “ل ميكننا  ك��ربى. وختم ج��اي:  ح��رب 
الغزو.  يح�سل  مل  لو  ال��ي��وم،  ليكون  الأو���س��ط  ال�سرق  �سكل 
وم���ع ذل����ك، م���ن ال�����س��ع��ب ت�����س��ّور ���س��ع��ود مم��اث��ل يف القوة 
ال�سرور،  من  العديد  العراق  غزو  جلب  ولذلك،  الإيرانية. 
لكن مواجهتنا الطويلة مع اإيران التي قد توؤدي اإىل احلرب، 

هي واحدة من اأكرث املواجهات دميومة«.

توقيف 21 �سخ�سا يف فنزويال يف اإطار مكافحة الف�ساد 
•• كراكا�س-اأ ف ب

موّظفني  ع�سرة  بينهم  الأق����ّل  على  ا  �سخ�سً  21 اأوِق����ف 
يف  الف�ساد  ح��ول  التحقيق  اإط���ار  يف  فنزويال  يف  ر�سميني 
�سركة النفط اململوكة للدولة “بروليو�س دي فنزويال”، 

على ما اأعلن ال�سبت املّدعي العام طارق وليام �سعب.
وقال �سعب “لدينا ع�سرة م�سوؤولني موقوفني”، متحّدًثا 
التي  العملّية  اإطار  للتوقيفات يف  عن احل�سيلة اجلديدة 

بداأت الأ�سبوع املا�سي ول تزال م�ستمّرة.
كبار  �سّماها  كما  ه���ذه،  الف�ساد  مكافحة  “حملة”  اأّدت 
نيكول�س  الرئي�س  بينهم  وم��ن  الفنزويلّيني  امل�سوؤولني 

الذي  العي�سمي  النفط طارق  وزير  ا�ستقالة  اإىل  م��ادورو، 
بني  وم��ن  الرئي�سّيني.  ال�سلطة  رج���ال  اأح���د  ُي��ع��ت��رَب  ك��ان 

املوقوفني ال�21، عدد من املقّربني منه.
التوقيفات  ع�����س��رات  ي��ت��وّق��ع ح�����س��ول  اإّن�����ه  وق����ال ���س��ع��ب 
ب�”ال�ستيالء  اأّن املوقوفني مّتهمون  اإىل  الأخرى، م�سرًيا 
على ممتلكات عاّمة اأو اختال�سها وا�ستغالل النفوذ وغ�سل 

الأموال وبتكوين ع�سابة وباخليانة«.
وبني املوقوفني اأحد نواب �سركة النفط الوطنية اأنطونيو 
خو�سيه بريي�س �سواري�س والنائب ال�سابق اأوغبيل روا اأحد 

موؤ�س�سي عملة بيرو الفنزويلية امل�سفرة.
املوظفني  غ���ري  م���ن  امل��وق��وف��ني  ال11  الأ���س��خ��ا���س  اأم����ا 

اأحدهم ويدعى  اأوقف  اأعمال. وقد  الر�سميني فهم رجال 
دانييل بييرو يف جمهورية الدومينيكان خالل حماولته 

الفرار.
الر�سميني  املوظفني  اأن  العامة  النيابة  تقرير  يف  وج��اء 
�سمن  املقامة  لتلك  موازية”  نفطية  “بعمليات  ق��ام��وا 
النفط  “من خالل حتميل  الوطنية يف فنزويال  ال�سركة 

اخلام على �سفن )..( خارج اإ�سراف الإدارة«.
اأن  اإل  الخ��ت��ال���س��ات  ع��ن قيمة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ومل يك�سف 
وحتدث  دولر”.  مليارات  “ثالثة  عن  حتدثت  ال�سحف 
23 مليار  النائب يف احلزب احلاكم عن  اأ�سكارا  هريمان 

دولر.

بوريل : االحتاد االأوروبي يريد جتنب »االرتهان« لل�سني 
•• �صانتو دومينغو-اأ ف ب

قال م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل اإن الحتاد الأوروبي ي�سعى اإىل جتنب الرتهان 
لل�سني كما كانت حيال الغاز الرو�سي، داعياً اإىل تعزيز التجارة مع اأمريكا الالتينية.

�سدنا”،  توجيهه  �سالح ميكن  اأي�ساً  هو  ال�سالم،  بناء  عنا�سر  اأحد  كان  الذي  الرتهان  اأن  “اكت�سفنا  بوريل  وقال 
م�سرياً اإىل “ارتهان اأوروبا املفرط للغاز الرو�سي«. وبرز ذلك عقب الغزو الرو�سي لأوكرانيا، عندما قل�ست مو�سكو 
“جعل  اأن هذا الرتهان  اأخ��رى. وا�سار اإىل  اإم��داد  اأرغ��م القارة على البحث عن طرق  اأوروب��ا ما  �سحنات الغاز اإىل 
)فالدميري( بوتني يعتقد اأنه ميكن اأن يغزو اأوكرانيا مع الإفالت التام من العقاب لأن اأوروبا، رهينة ا�ستهالكنا 
للغاز الذي ياأتي 40 باملئة منه من رو�سيا، لن تتحرك«. واأكد يف كلمة األقاها يف القمة الأيبريية الأمريكية يف �سانتو 
دومينغو، عا�سمة جمهورية الدومينيكان “نريد جتنب اأن جتعلنا عالقتنا مع ال�سني نرتهن لها كما كانت احلال 
مع رو�سيا«. اعترب بوريل اأن عام 2023 كان “عاماً هاماً” لإبرام اتفاقيات يف دول اأخرى، مع اأمريكا الالتينية 
خ�سو�سا، ا�ستعداداً للقمة بني الحتاد الأوروبي وجمموعة دول اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي 

�ستعقد يف متوز/يوليو.
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هندورا�س تقطع عالقاتها الدبلوما�سية مع تايوان 
•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب

اأعلنت هندورا�س قطع عالقاتها الدبلوما�سّية مع تايوان، بعد 
11 يوًما على اإ�سارتها اإىل اأّنها �سُتقيم عالقات دبلوما�سّية مع 

بكني، يف قرار ا�ستدعى ردرَّ فعٍل فوريًّا من تايبيه.
وقالت وزارة اخلارجّية الهندورا�سّية يف بيان، اإّن الوزير اإنريكي 
كا�سرو  زيومارا  اجلمهورّية  رئي�سة  تعليمات  على  “بناًء  رينا 

قد اأبلغ تايوان بقرار قطع العالقات الدبلوما�سّية«.
ت��ع��رف ر�سميًّا  ف��ق��ط  13 دول���ة  ه���ذه اخل��ط��وة، بقيت  وب��ع��د 
بتايوان. ياأتي هذا الإعالن بعد يوَمني على زيارة اأجراها رينا 

اإىل بكني، بدعم من كا�سرو، للبحث يف م�ساألة اإقامة عالقات 
اإّن  الهندورا�سّية  اخلارجّية  وزارة  وقالت  ثنائّية.  دبلوما�سّية 
واحدة  �سني  ب��وج��ود  تعرف  ه��ن��دورا���س  جمهورّية  “حكومة 
احلكومة  هي  ال�سعبّية  ال�سني  جمهورّية  وحكومة  العامل،  يف 

ال�سرعّية الوحيدة التي مُتّثل ال�سني بكاملها«.
الأرا�سي  م��ن  ي��ت��ج��ّزاأ  ل  ج��زء  “تايوان  اأّن  ال����وزارة  واأ���س��اف��ت 
“اأّل  ال�سبت  من  اعتباًرا  تعّهدت  اأّنها  اإىل  م�سريًة  ال�سينّية”، 

ُتقيم اأّي عالقة اأو اّت�سالت ذات طابع ر�سمي مع تايوان«.
يف املقابل، اعترب وزير اخلارجّية التايواين الأحد اأّن الرئي�سة 
ال�سني  وعود  ب�ساأن  “اأوهام”  ُت�ساِورها  كا�سرو  الهندورا�سّية 

لها بتقدمي م�ساعدات اقت�سادّية، يف موقف ياأتي عقب اإعالن 
تيغو�سيغالبا قطع عالقاتها الدبلوما�سّية مع تايبيه.

وقال جوزف وو اإّن “الرئي�سة كا�سرو وفريق اإدارتها ُت�ساِورهم 
اأوه�����ام ب�����س��اأن ال�����س��ني، وه���م ك��ان��وا ق��د اأث�����اروا خ���الل احلملة 

النتخابّية ق�سّية تغيري العراف” بتايوان.
واأ�ساف اأّن “ال�سني مل تكّف عن حماولة اإغراء هندورا�س عرب 
حوافز مالّية«. ُتعار�س ال�سني اأّي تبادلت ر�سمّية بني تايوان 
“ال�سني الواحدة”،  و�سركائها الدولّيني، وانطالًقا من مبداأ 
من  واح����دة  ال��ذات��ّي��ة  الإدارة  ذات  اجل���زي���رة  اأّن  تعترب  ف��اإّن��ه��ا 

مقاطعاتها التي �ست�ستعيدها يوًما ما، بالقّوة اإذا لزم الأمر.

اأمام »الرمز الغريب« لالحتجاجات.. حكومة فرن�سا تقف حائرة
•• باري�س-وكاالت

الغا�سبة  التظاهرات  اإىل  اإ�سافة 
تقف  فرن�سا،  عموم  جتتاح  التي 
احلكومة يف حرية اأمام 10 اآلف 
ط���ن م���ن ال��ق��م��ام��ة ال��ت��ي تركها 
عمال النظافة امل�سربون تراكم 
يف �سوارع باري�س لالأ�سبوع الثالث 

على التوايل.
فرن�سي  �سيا�سي  حملل  وي��ت��وق��ع 
حتدث ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
الأخ�����رية،  ال���ت���ط���ورات  اأن جت���رب 
والتي تخللتها اأعمال عنف خالل 
الح���ت���ج���اج���ات، احل���ك���وم���ة على 
ال���دخ���ول يف ت��ف��او���س ق��ري��ب مع 
النقابات العمالية، معتربا اأنه ل 
تاأجيل  اأو  اأمامها �سوى ذلك  حل 

العمل بالقانون.
ال��ن��ظ��اف��ة ياأتي  واإ����س���راب ع��م��ال 
ي�سمل  اأو�����س����ع  اإ������س�����راب  ���س��م��ن 
العمالية؛  النقابات  من  العديد 

بيئيني  ن�����س��اط  اأن  ال���الف���ت  م���ن 
ي��ف��ر���س اأن���ه���م ح��ري�����س��ون على 
ال�سحة  وح��م��اي��ة  البيئة  نظافة 
ال��ع��ام��ة، اأط��ل��ق��وا م��ب��ادرة غريبة 
ب�����رب�����ط ������س�����الت ال����ق����م����ام����ة مع 
كنوع  تفريغها؛  لي�سعب  بع�سها 
م��ن ال��ت��اأي��ي��د ل��ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة يف 

اإ�سرابهم.
والأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، حت��ول��ت �سلة 
الغ�سب  رم������ز  اإىل  ال���ق���م���ام���ة 
ال��ع��م��ايل م��ن ال��ق��ان��ون اجل��دي��د.

اأق����رت احلكومة  الأ���س��ب��وع  وه���ذا 
م�����س��روع ق���ان���ون ال��ت��ق��اع��د، دون 
الوطنية  اجلمعية  على  عر�سه 
م�ستندة  ال������ن������واب(؛  )جم���ل�������س 
التي   49.3 الد�ستورية  للمادة 
تعويل  ورغ���م  ب��ذل��ك،  لها  ت�سمح 
من  الثقة  �سحب  على  املعار�سة 
اأنه  اإل  اجل��م��ع��ي��ة،  يف  احل��ك��وم��ة 
�سحب  رف�س  على  الت�سويت  مت 

الثقة.

احلكومة  مت�سك  على  احتجاجا 
�سن  ي����رف����ع  ق�����ان�����ون  ب���ت���ط���ب���ي���ق 
وفيما  ع��ام��ا،   64 اإىل  ال��ت��ق��اع��د 
�سريفعه  النظافة  ع��م��ال  يخ�س 

من 57 اإىل 59.

اأمـــام  احلــكــومــة  فعلت  مـــاذا 
القمامة؟

جت��������اوزت اأط�����ن�����ان ال���ق���م���ام���ة يف 
طن،  اآلف   10 وح��ده��ا  ب��اري�����س 
بح�سب اآخر اإح�ساء ن�سرته بلدية 

املدينة.
جهود  تنجح  مل  ال��ل��ح��ظ��ة،  ح��ت��ى 
ال�سلطات املحلية يف حل امل�سكلة، 
بجمع  البلدية  تتكفل  حني  ففي 
اأن  امل��ف��ر���س  م���ن  امل���ئ���ة،  50 يف 

يجمع العمال امل�سربون الباقي.
ب�سركات  احل���ك���وم���ة  ا���س��ت��ع��ان��ت 
خ��ا���س��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف الأزم�������ة منذ 
�سباح الإثنني، لكنها تعمل ب�سكل 
بطيء، على حد و�سف املتابعني.

واأمام الحتجاجات العارمة التي 
تنطلق ب�سكل �سبه يومي منذ ذلك 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ن���دد  احل���ني، 
اإميانويل ماكرون باأعمال العنف 
التي تخللتها قائال: “لن نر�سح 

للعنف، و�سنواجهه بكل حزم«.
واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي عقب 
قمة الحتاد الأوروبي يف بروك�سل 
مت  امل��ت��ع��ل��ق  “القانون  اجل��م��ع��ة: 
ول  الت�سريعية،  بالطرق  اإق���راره 

مكان للعنف يف الدميقراطية«.

خيبة اأمل
املحلل  ي��ق��ول  ذل��ك  على  وتعليقا 
ال�سيا�سي جوان �سوز، ع�سو نقابة 
املعروفة  الفرن�سية  ال�سحفيني 
ال�سارع  اإن   ،»SNJ»�ب اخت�سارا 
اأن يقدم  ي��ت��وق��ع  ك���ان  ال��ف��رن�����س��ي 
لكنه  ال��ت��ن��ازلت،  بع�س  م��اك��رون 
اأ����س���ر ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه ق��ب��ل نهاية 

العام اجلاري.

امل�سوؤولية  م��اك��رون  �سوز  ويحمل 
عن الت�سعيد، م�سريا اإىل:

ت�سعيد موجة الغ�سب يف خمتلف 
باري�س  اأب�����رزه�����ا  ال����ب����الد،  م�����دن 

ومار�سيليا.
برية  رئي�سية  ط���رق  ع���دة  ت�سهد 
تعطال �سبه كامل، كما هو الو�سع 
وق��ب��ل��ه��ا مت قطع  م��ار���س��ي��ل��ي��ا،  يف 
�سارل  م��ط��ار  اإىل  م����وؤدي  ط��ري��ق 

ديجول الدويل.
التظاهرات يف البالد عنيفة، وهي 
واأع���داد  ت��زاي��د م�ستمر،  ح��ال��ة  يف 
امل�����س��ارك��ني ت��ت��زاي��د، وك��ذل��ك عدد 
املوؤ�س�سات التي يتوقف موظفوها 

عن العمل.
واأدت مظاهرات اخلمي�س احلا�سدة 
اإىل حدوث ا�ستباكات، اأ�سفرت عن 
ال�سرطة  441 من رجال  اإ�سابة 
الداخلية  وزي���ر  ح�سب  وال����درك، 
على  والقب�س  دارماتان،  جريالد 

450 من املحتجني.

واجل�����م�����ع�����ة، ت�����ب�����اط�����اأت ح���رك���ة 
من  �سفوف  ومنعت  ال��ق��ط��ارات، 
ميناء  اإىل  ال��و���س��ول  ال�����س��اح��ن��ات 

مر�سيليا التجاري.

ماذا حتمل الأيام القادمة؟
يجرب  اأن  ���س��وز  ال�سحفي  يتوقع 
ت�سعيد الحتجاجات والتو�سع يف 
تاأجيل  الإ�سرابات احلكومة على 

العام  ب���ع���د  مل����ا  ال���ق���ان���ون  ت��ن��ف��ي��ذ 
اأو رمبا تدخل احلكومة  اجلاري، 
يف مناق�سات مع النقابات العمالية 

خالل وقت قريب.

ملاذا باتت اأنظار اأوروبا تتجه لل�سني لوقف احلرب يف اأوكرانيا؟
•• عوا�صم-وكاالت

بعد ف�سل رهاناتها على الهزمية ال�سريعة لرو�سيا يف حرب 
احلرب،  ج��راء  القت�سادية  خ�سائرها  وت��راك��م  اأوك��ران��ي��ا، 
اأمد  تق�سري  يف  كو�سيط  ال�سني  اإىل  اأوروب���ا  اأنظار  تتجه 

ال�سراع والو�سول اإىل ال�سالم.
اأهداف  ب�ساأن  اجلمعة،  فرن�سا،  م��ن  ت�سريحات  وتتالت 
زيارة الرئي�س اإميانويل ماكرون املقررة من 5- 8 اأبريل 

اإىل ال�سني، فيما يخ�س اأوكرانيا:
نظريه  م��ع  �سيعمل  م���اك���رون  اأن  الإل��ي��زي��ه  ق�����س��ر  اأع��ل��ن 
ال�سيني �سي جني بينغ على “عودة ال�سالم” يف اأوكرانيا.

م���اك���رون ����س���ّرح ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع جم��ل�����س الحت����اد 
الأوروبي، باأن بالده تاأمل اأن تتدخل ال�سني ب�سكل فوري 

لإقناع رو�سيا بالتفاو�س.
اأكد اأن مبادرة ال�سني لإنهاء الأزمة يجب اأن تكون نقطة 

النطالق للو�سول اإىل حل فوري.
�سدد على اأن هذا هو موقف بقية اأوروب��ا كذلك، وقال اإن 
بكني  باإقحام  رغبتها  يف  تتمثل  نظر  وجهة  لديها  القارة 
لتمار�س باأق�سى درجة ممكنة ال�سغط على رو�سيا لوقف 

النزاع.

ا�ستخدام متهور لالأ�سلحة
ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، ح����ذر ن��ائ��ب وزي����ر اخلارجية 
الت�سعيد  اأن اح��ت��م��ال  ���س��ريغ��ي ري��اب��ك��وف، م��ن  ال��رو���س��ي 
عن  اأنباء  بعد  م�ستوياته،  اأعلى  عند  اأوكرانيا  يف  النووي 
اليورانيوم  على  باأ�سلحة حتتوي  لكييف  بريطانيا  تزويد 

املن�سب.
ال�سياق، حتدث ماكرون عن خماوف جادة لدى  ويف هذا 
اأوروبا من ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية اأو بيولوجية، قائال 
و�سول  ع��دم  ل�سمان  ال��ت��دخ��ل  ال�سني  م��ن  �سيطلب  اإن���ه 

الأمور اإىل هذا، واإقناع رو�سيا بالتهدئة.
اأن  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي،  الرئي�س  اأع��ل��ن  وال�سبت، 
ب��ي��الرو���س��ي��ا )حليفته  اإىل  م��ق��ات��الت   10 اأر���س��ل��ت  ب���الده 
نووية  اأ�سلحة  حمل  ت�ستطيع  ولأوك��ران��ي��ا(  ل��ه  امل��ج��اورة 

تكتيكية.

اأوروبا »اخلا�سرة«
اأ�سباب  ف�ّسر  ح�سن،  م��ازن  ال�سينية  ال�����س��وؤون  يف  اخلبري 

توجه اأوروبا “املُلح” نحو ال�سني لإنهاء احلرب، قائال:
اأوروبا اأدركت خ�سائرها جراء احلرب، مثل ارتفاع الت�سخم، 
ووقف  الأ�سعار،  ارتفاع  عن  الناجمة  الغ�سب  ومظاهرات 

الغاز الرو�سي، ونق�س املواد الغذائية.
يف امل��ق��اب��ل، ف���اإن ال���دول���ة الأك����رث ا���س��ت��ف��ادة ه��ي الوليات 
بعد  لأوروب���ا،  ثمنه  اأ�سعاف  باأربعة  الغاز  ببيعها  املتحدة، 

ت�سببها يف وقف اإمدادات الغاز الرو�سي اإىل القارة.

لأجل ذلك، اأ�سبحت اأوروبا يف حاجة ملحة لإنهاء ال�سراع 
بع�س  وا�سنطن  العالقات مع  توترت  لو  �سكل، حتى  ب��اأي 

ال�سيء.
مببادرتها  لل�سالم  ج��اد  كو�سيط  نف�سها  ق��دم��ت  ال�سني 

الأخرية.
ياأتي الإعداد لزيارة ماكرون اإىل ال�سني و�سط احتجاجات 
ل��ق��ان��ون رف���ع �سن  ع��ارم��ة يف ع���دة م���دن فرن�سية، رف�����س��ا 

التقاعد الذي اأقرته احلكومة لعدم كفاية امليزانية.

قطب دويل جديد
»ال�سني قدمت نف�سها موؤخرا كقطب دويل جديد فعال، 
بعد اأن اأدرك اجلميع اأن اأمريكا تتحرك وفق م�ساحلها”، 
ال��دويل جا�سر مطر، لأحد  ال�ساأن  وفق تقييم اخلبري يف 

دوافع حترك اأوروبا نحو بكني.
“اأقرب  بات  ال�سينية  بالو�ساطة  القبول  اأن  مطر  وي��رى 

مع  بكني  توا�سلت  حني  اأن��ه  متوقعا  والتنفيذ”،  للواقع 
دول يف اأوروبا ب�ساأن املبادرة، ا�ستطاعت اإقناعها بها.

“�سكاي  الوقت، لفت مطر يف حديثه ملوقع  لكن يف نف�س 
نيوز عربية” ل�سرورة اأن “ت�سغط اأوروبا على وا�سنطن 
لال�ستجابة لها”، وذلك لقوة تاأثري الإدارة الأمريكية عل 

الطرف الأوكراين.

املبادرة ال�سينية
اأعلنها وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي، يف موؤمتر ميونخ 
لالأمن فرباير املا�سي، قائال اإن “هذه احلرب ل ميكن اأن 
ت�ستمر يف ال�ستعال.. وحدة اأرا�سي و�سيادة جميع الدول 
�سيتم احرامها يف اقراح ال�سني.. بكني �ستوا�سل العمل 

من اأجل ال�سالم«.
ورحبت مو�سكو مبقرح ال�سني وبع�س الدول الأوروبية 

بينما �سككت وا�سنطن يف نوايا بكني.

•• �صانتو دومينغو-اأ ف ب

امل�����س��ارك��ة يف القمة الأي��ب��ريي��ة الأم��ريك��ي��ة يف �سانتو   22 ال���  ال���دول  وق��ع��ت 
اأمريكا  يف  اجل��وع  مكافحة  فيه  تعهدت  ال�سبت  م�سرًكا  اإع��الًن��ا  دومينغو 
متويالت  على  معاً  والتفاو�س  الهجرة  على  اأف�سل  ومب��راق��ب��ة  الالتينية 
للمجموعة  العام  والأم��ني  ال�سابق  الت�سيلي  الوزير  واأك��د  اأف�سل.  مبعدلت 
الإيبريية الأمريكية، اأندري�س األماند، اأن “نريد من خالل التزامنا يف هذه 

القمة، التو�سل اإىل و�سع يكون فيه اجلوع معدوما«.
الأمن  يف  م�ساكل  م��ن  ي��ع��ان��ون  �سخ�س  مليون   60 نحو  “لدينا  واأو���س��ح 
الغذائي. وثلث الغذاء املنتج يف املنطقة ُيهدر” ب�سبب ا�سطرابات يف �سال�سل 

التوزيع والتخزين والت�سويق.
وي�سكل هذا التعهد حتدياً يف حني تقل توقعات النمو عن 2 باملئة يف قارة كلفة 

الغذاء ال�سحي فيها هي الأعلى يف العامل: 3،89 دولرات يف اليوم للفرد، 
يعجز 22،5 باملئة من ال�سكان احل�سول عليه، بح�سب الأمم املتحدة.

اأن  “اإن احل�سول على غذاء �سحي يجب  اآر�سي  وقال رئي�س بوليفيا لوي�س 
م�سرياً اإىل تاأثري تغري املناخ على اإنتاج  يكون حقاً ولي�س امتيازاً للبع�س”، 

الغذاء. ولفت البيان امل�سرك اإىل “التحديات العاملية لتغري املناخ«.
“تولد اجلوع  الأزم��ة  اأن هذه  الكولومبي غو�ستافو بيرو  الرئي�س  واعترب 
واملوت«. واتفق الكثري من القادة على القول اإن احل�سول على متويل اأف�سل 
من �ساأنه اأن ي�ساعد الدول على احلد من اجلوع ومكافحة الحرار املناخي. 

واأكد رئي�س الدولة امل�سيفة، لوي�س اأبي نادر، اأن “الدول الأيبريية الأمريكية 
�ستعمل ككتلة واحدة” للتفاو�س على “�سروط اأف�سل«.

وقال الرئي�س الأرجنتيني األربتو فرنانديز الذي ت�سعى بالده للخروج من 
اأزمة حادة، “اإننا ن�سهد �سيناريو دولياً يت�سم مب�ستويات عالية وغري حمتملة 
وتخلل الجتماع اأحيانا نقا�سات  من املديونية التي حتد من منو بلداننا”. 

حادة.
انتقد الرئي�س الت�سيلي غابريال بوريت�س “الدكتاتورية العائلية ل� )دانيال( 

اأورتيغا و )رو�ساريو( مورييو يف نيكاراغوا«.

واو�سح “بدون الدميوقراطية، ل حرية اأو كرامة ممكنة. ن�سهد يف العامل 
باأ�سره خماطر جديدة يتعني الرد مبزيد من الدميوقراطية، ولي�س اأقل«.

ودعا كذلك اإىل “تن�سيق” اأكرب ملواجهة اأزمة الهجرة.
تواجه املنطقة تدفق عدد كبري من املهاجرين الوافدين من فنزويال وكوبا 
بيرو  اق��رح  الفقر.  م��ن  ه��رب��اً  الأخ���رى،  الو�سطى  اأم��ريك��ا  ودول  وهايتي 

تنظيم قمة حول هذه الق�سية.
كذلك، ناق�ست القمة ق�سية هايتي، اأفقر دولة يف الأمريكيتني، والتي تنت�سر 
فيها ع�سابات اإجرامية قتلت نحو 530 �سخ�ساً واختطفت نحو 300 منذ 

كانون الثاين/يناير، بح�سب الأمم املتحدة.
اعترب اأبي نادير، رئي�س جمهورية الدومينيكان املجاورة لهايتي اأن “الطريقة 
الوحيدة للتعامل مع هايتي هي تهدئة هذا البلد. ل ميكن اأن ي�سمح املجتمع 

الدويل لهذا الو�سع بال�ستمرار«.

تكثيف الدعوات الإجراء حتقيق دويل يف انفجار مرفاأ بريوت
•• عوا�صم-وكاالت   

تطالب العديد من الأحزاب ال�سيا�سية والأ�سوات البارزة يف 
 ،2020 لبنان باإجراء حتقيق دويل يف انفجار بريوت عام 
اأكرب  اأبرز هذه الأح��زاب حزب القوات اللبنانية، وهو  ومن 
 9 يف  ال��ذي عقد موؤمتراً �سحفياً  البالد،  �سيا�سي يف  حزب 
مار�س )اآذار( حتت ا�سم “الأمم املتحدة من اأجل بريوت”، 
ليتحدث عما و�سلت اإليه التحقيقات ب�ساأن النفجار الذي 

اأودى بحياة 220 �سحية.
يقول الكاتب يف �سحيفة “نا�سيونال اإنر�ست” الأمريكية 
اللبنانية  ال�سلطات  جم��دداً  دع��ا  امل��وؤمت��ر  اإن  نا�سر،  عدنان 
امليناء  انفجار  حقيقة  يف  و�سريع  م�ستقل  حتقيق  لإج���راء 
الناجت عن تخزين 2700 طن من نرات الأمونيوم ب�سكل 
املواد  ف��اإن م�ساألة كيف و�سلت ه��ذه  اآم��ن، وم��ع ذل��ك،  غري 
�سديدة النفجار اإىل هناك وملاذا تركت غري اآمنة للغاية.. 

ل تزال دون حل.

خطوة حا�سمة
وقبل اأن يديل م�سوؤولو اجلبهة بت�سريحاتهم خالل املوؤمتر، 
مت عر�س �سريط فيديو عن انفجار بريوت وتداعياته، بينما 
اأي�ساً  وه��و  كويوميجيان،  ريت�سارد  ال�سابق  ال��وزي��ر  حت��دث 
اإىل اجلمهور  رئي�س دائرة العالقات اخلارجية يف اجلبهة، 
املتحدة  التابع لالأمم  الإن�سان  حول موقف جمل�س حقوق 

والو�سع الكئيب وال�سعب يف متابعة ق�سية امليناء
ووفقا للجبهة وكتلة اجلمهورية القوية، التي تنتمي اإليها 
اجلبهة، فاإن بيان جمل�س حقوق الإن�سان هو خطوة حا�سمة 
العدالة  وحتقيق  احلقيقة  لك�سف  امل�ستمرة  جهودهما  يف 

للمت�سررين من انفجار بريوت، كما اأ�سار نا�سر.
“علمنا منذ اللحظة  ونقل الكاتب عن كويوجميان قوله: 

ا�ستنتاجات  اإىل  ي�����س��ل  ل���ن  امل��ح��ل��ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن  الأوىل 
ح���زب اهلل  ك��وي��وجم��ي��ان حم����اولت  ان��ت��ق��د  ك��م��ا  �سعيدة”. 
الك�سف عن  اإىل  تهدف  التي  القانونية  الإج���راءات  لعرقلة 
ك���ان ذل���ك يعني اخل����روج عن  ل��و  حقيقة الن��ف��ج��ار، ح��ت��ى 
القانون. وذكر احل�سور بوفيق �سفا، م�سوؤول وحدة التن�سيق 
والرتباط يف حزب اهلل، الذي ذهب اإىل ق�سر العدل لإر�سال 
حمكمة  رئي�س  بيطار،  ط��ارق  القا�سي  اإىل  تهديد  ر�سائل 

جنايات بريوت وقائد التحقيق يف انفجار امليناء.
“الأحداث  وراء  ب��ال��وق��وف  اهلل  ح��زب  ك��وي��وجم��ي��ان  وات��ه��م 
اإىل  اأدى  مما  الرمنة،  الطيونة-عني  حادثة  مثل  الأمنية، 
لعرقلة  حماولة  يف  اأنف�سهم  ال�سحايا  عائالت  بني  خالف 

التحقيق«.

تدخالت حركة اأمل
القبيل حدثت  ه��ذا  م��ن  اأخ���رى  ح��ادث��ة  اإن  الكاتب  وي��ق��ول 
عندما دعا بيطار علي ح�سن خليل وغازي زعير، وكالهما 
ع�����س��وان يف ال��ربمل��ان م��ن ح��رك��ة اأم���ل وه���و ح���زب �سيا�سي، 
2021، مل يرف�س النائبان  لالإجابة على الأ�سئلة يف عام 
املثول اأمام املحكمة فح�سب، بل بعد ذلك بداأ بيطار يتلقى 
اإىل جانب  اهلل،  ح��زب  وحليفها  اأم��ل  كل من  تهديدات من 

الدعوات لإقالته على اأ�سا�س اأنه حزبي«.
بعد  حا�سباين  غ�سان  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  نائب  حت��دث 
مهامه  اأداء  على  اللبناين  الق�ساء  ق��درة  عن  كويوجميان 
ب��ريوت، ومع  انفجار مرفاأ  وق��ت ق�سري من  “بعد  ق��ائ��اًل: 
ثقتنا يف الق�ساء اللبناين ب�سكل عام، وب�سبب ا�ستمرار وجود 

اأول من  كنا  واملبادئ،  بالقانون  امللتزمني  الق�ساة  عدد من 
دعا اإىل جلنة حتقيق دولية لدعم الق�ساء اللبناين، خوفاً 

من اأي تدخل لعرقلة اأو وقف التحقيق، وهذا ما حدث«.
واأ�ساف النائب “لقد دعمنا عائالت ال�سحايا واملت�سررين، 
اإمي��ان��اً منا ب��اأن ال��دم��ار وامل��وت والأ���س��رار امل��ادي��ة واملعنوية 
ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ب��ريوت، وحت��دي��دا م��ن��اط��ق امل��ي��ن��اء، وم���دور، 
ورميل، و�سيفي، والأ�سرفية، ل ميكن اأن متر دون الك�سف 
بامل�ساءلة  غ�����س��ان  ط��ال��ب  اأخ����رى،  ب��ع��ب��ارة  احلقيقة”،  ع��ن 
اإذا كان اجلناة  والتعوي�س عن الأ�سرار، بغ�س النظر عما 

مذنبني اأو مهملني اأو متواطئني، كما ي�سري الكاتب.

عرقلة �سري العدالة
وي���ق���ول ن��ا���س��ر اإن����ه خ���الل احل�����دث، اأت��ي��ح��ت ل���ه الفر�سة 
اجلهود  ع��واق��ب  ع��ن  �ساأله  حيث  حا�سباين  م��ع  للتحدث 
“ال�سيا�سيني  اإن  ب��ال��ق��ول  ورد  التحقيق،  ل��وق��ف  امل��ب��ذول��ة 
املتهمني الذين يف�سلون يف الوفاء مب�سوؤولياتهم القانونية 
الإن�سان، متاماً مثل  انتهاكاً حلقوق  والأخالقية يرتكبون 

النفجار نف�سه«.
املتكررة  الإج��رائ��ي��ة  الدع�����اءات  ف���اإن  ح��ا���س��ب��اين،  وبح�سب 
اتخذها  ال��ت��ي  الإج�����راءات  يف  للطعن  املتهم  قدمها  ال��ت��ي 
للطلبات  المتثال  ورف�س  التحقيق  يراأ�س  الذي  القا�سي 
بالإ�سافة  العدالة.  �سري  اأ�سكال من عرقلة  الق�سائية هي 
اإىل ذلك، عندما تف�سل املوؤ�س�سة ال�سيا�سية، ممثلة بال�سلطة 
التنفيذية، يف تعيني ق�ساة املحكمة العليا مللء ال�سواغر يف 
املجل�س ومنع املجل�س من اإ�سدار حكم ب�ساأن هذه الدعاءات، 
فاإن ذلك عمل �سيا�سي يعمل على عرقلة التحقيق وعرقلة 

العدالة.
التي  والأهمية  الهتمام  قلة  على  اأي�ساً  حا�سباين  وعلق 
اأن  ينبغي  “كان  قائاًل:  للتحقيق،  ال��دويل  املجتمع  يوليها 

الدويل،  الهتمام  بهذا احلجم مبزيد من  انفجار  يحظى 
على الأقل ملنع حدوث مثل هذه احلالة مرة اأخرى ولكبح 

املزيد من الأن�سطة غري امل�سروعة«.

ت�سيي�س الق�ساء
وب�سكل حمبط، يقول نا�سر، اإن حا�سباين اأ�سار يف حديثه 
من  �سيكون  اللبناين،  الق�ساء  ت�سيي�س  “ب�سبب  اأن��ه  اإىل 
ينجح  اأن  ميكن  ل  �سادقة،  نتيجة  توقع  تقريبا  امل�ستحيل 
التحقيق املحلي البحت اإل اإذا ترك النظام الق�سائي للعمل 

ب�سكل م�ستقل دون تدخل من النظام ال�سيا�سي«.
مقتنعني  غ��ري  اللبنانيني  امل��واط��ن��ني  اأن  الكاتب  ذك��ر  كما 
وهو  ن��ون  ول��ي��ام  اإىل  حت��دث  اإذ  اللبنانية،  املحاكم  بنزاهة 
نا�سط يطالب باحلقيقة وامل�ساءلة عن فقدان �سقيقه جو 
ن��ون ال��ذي ك��ان رج��ل اإط��ف��اء حتت الطلب اأث��ن��اء النفجار، 
“نحن  ن��ظ��ره بعد ذل���ك:  امل��وؤمت��ر و���س��ارك وج��ه��ة  وح�سر 
بريوت  مرفاأ  انفجار  حقيقة  على  العثور  اأج��ل  من  نكافح 
يناير  يف  ن��ون  على  القب�س  مت  �سهرا”،  وث��الث��ني  ل��واح��د 
لتهديدات مزعومة  الدولة  اأمن  الثاين( من قبل  )كانون 

�سد ق�سر العدل، واأطلق �سراحه يف نهاية املطاف.
ومل يوجه اتهامات ملن يجب اأن يحا�سب على وجه التحديد 
على النفجار، لكن نون طلب التو�سل اإىل نتيجة ق�سائية 
للم�سي قدماً: “نحن ل�سنا م�سوؤولني عن تر�سيح من يقف 

وراء انفجار امليناء. هذا هو دور املحاكم، حملياً اأو دولياً«.
واختتم نا�سر مقاله بالإ�سارة اإىل اأن “انفجار بريوت عام 
2020 مل يكن حدثاً يف التاريخ فح�سب، بل اأي�ساً ذكرى 
ميكن  وبينما  اأحبائهم.  فقدوا  الذين  لأولئك  موؤملة  حية 
اإعادة بناء املنازل، و�سفاء منك�سري القلوب مع مرور الوقت، 
فال ميكن لل�سخ�س الذي ُقتل اأن يعود اأبداً. واأف�سل طريقة 

لتكرميهم هي ك�سف احلقيقة دون اأي تردد اأو اعتذار.

القمة االإيبريية االأمريكية ناق�ست ق�سايا اجلوع والهجرة 

ال�سرطة االأملانية توؤكد �سقوط 
قتيلني بعد اإطالق نار بهامبورج 

•• فرانكفورت-رويرتز

اأكدت ال�سرطة الأملانية  اأم�س الأحد �سقوط قتيلني بعد اإطالق نار وقع يف مدينة هامبورج.
واأ�سافت اأن العملية ذات ال�سلة انتهت اإل اأنها فتحت حتقيقا.

واأحجمت ال�سرطة عن ذكر اأي تفا�سيل تتعلق مبطلق النار.
و�سبق اأن ذكرت �سحيفة بيلد اأنه جرى ا�ستدعاء ال�سرطة بعد وقت قليل من منت�سف الليل واأن 28 

مركبة هرعت اإىل املوقع.
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عربي ودويل

من ادعى اأنه اأعاد تاأ�سي�س اأوروبا و تغيري 
عظيما  ال��ك��وك��ب  “ لنجعل  ردد  و  ال��ع��امل 
مرة اأخرى”  يف اإ�سارة اإىل �سعار ترامب ، 
يواجه الآن  اأ�سواأ ال�سعوبات عندما يتعلق 

الأمر بتحديث فرن�سا. 
فكيف له  اأن يحافظ على م�سداقيته على 
مل�سروع  احلامل  هو  و   ، الدولية   ال�ساحة 
يرتب   كيف  حتى  يعرف  ل  و    ، اإ�سالحي 

بيته الداخلي ؟
بالحرام  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  ي��ح��ظ��ى   
لأنه  اأطاح مبارين لوبان ، يف النتخابات 
م�سل�سل  ل���ك���ن   م����رت����ني.    ، ال���رئ���ا����س���ي���ة 
احتجاجات و مظاهرات ال�سرات ال�سفراء 
يف عامي 2018 و 2019  ، ثم الفو�سى 
املعا�سات  اإ���س��الح  اأح��دث��ه��ا م�����س��روع  ال��ت��ي 
ال��واق��ع يف  ال�سنة   ك�سف  ه��ذه  التقاعدية 
اأحلك  �سور له: رئي�س جمهورية م�سلول 
مثقلة  وفرن�سا   ، الداخلية  ال�ساحة  على 
ب���ال���دي���ون ح��ت��ى ع��ن��ق��ه��ا ، وح���ك���وم���ة غري 
العامة  املالية  على  ال�سيطرة  على  ق���ادرة 
، ودمي��ق��راط��ي��ة ف��رن�����س��ي��ة م��ري�����س��ة.  اإن 
التناق�س ، يف هذه  احلالة ،  بني الطموح 
امل��ع��رو���س و ���س��ع��ف  ال��ن��ت��ائ��ج ل مي��ك��ن اأن 

يكون اأقوى.
للظروف  �سحية  لي�س  الدولة  رئي�س  اإن   
اأ�سلوبه  اأي�����س��ا ���س��ح��ي��ة  ب���ل ه����و    ، ف��ق��ط  

توجهه  و   ، امللفات  ح��ل  يف   ال�ستعرا�سي 
نحو التفرد  يف اتخاذ القرارات، واأخطائه 
ا مثلما اعتقد اأنه ميكن  اأي�سً يف  التحليل 
يكبح  اأن  و   ، ترامب  دونالد  اأن يرو�س  له 
اأجنيال  واإغ���واء   ، بوتني  فالدميري  جماح 
الليبية  الف�سائل  بني  والتوفيق   ، مريكل 
ك��ل ذلك   ، اللبناين  اإخ�����س��اع ح��زب اهلل  اأو 
�سوه �سجله ، على الرغم من اأن ال�سيا�سة 
اخلارجية التي اتبعها ل تزال ن�سطة. لقد 
�سدمت مواقفه ال�ساذة ، مثل توقعاته عام 

“ حللف  “املوت الدماغي   2019 ب�ساأن 
الناتو.  لقد لعب مع �سوء احلظ ، وحدث 
عندما  ح��دث  كما   ، مكاب�س  على  �سار  اأن��ه 
األغت اأ�سراليا عقًدا رائًعا ل�سراء غوا�سات 
الغوا�سات  ع��ل��ي��ه��ا   ل��ت��ف�����س��ل  ف��رن�����س��ي��ة 
النقالبات  اأجربته  مثلما  اأو  الأمريكية. 
و�سع  على  ال�ساحل  منطقة  يف  الع�سكرية 
الإرهاب”  م��ك��اف��ح��ة  لعملية  م��زع��ج  ح���د 

بركان” التي اأطلقها فران�سوا هولند.
 ومع ذلك ، على الرغم من كل ما قدمه 

م���ن  ت�����س��رف��ات رع��ن��اء و ح��م��اق��ات ، كانت 
كما    ، وا���س��ح  ه���دف  اخل��ارج��ي��ة  ل�سيا�سته 
َن��ًظ��ر ل��ه يف ك��ت��اب��ه “ ث���ورة “، ال���ذي ن�سر 
“اأوروبا هي  اأن  2016،  حيث يعلن  عام 
الكاملة”.  ���س��ي��ادت��ن��ا  ل���س��ت��ع��ادة  فر�ستنا 
مل ي��خ��ج��ل اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون اأوروب������ا 
التاريخ  ل��ه  اأت���اح  ، عندما  الآن  لكن  اأب���ًدا. 
التنفيذ  مو�سع  نظرياته  لو�سع  الفر�سة 
ال��ع��دوان التي  ، عندما ك��ان باإمكان ح��رب 
اأن  اأوك��ران��ي��ا  �سد  الرو�سي  الرئي�س  �سنها 

جتعل من املمكن اإظهار ما ميكن لأوروبا 
�ساكن  يغتنم  مل   تفعله،  اأن  ال�سيادة  ذات 
حيث     ، هدفه  لتحقيق  فر�سته  الإل��ي��زي��ه 
ف�سل يف اأخذ زمام املبادرة يف دعم اأوكرانيا 
، ح��ت��ى م��ع ت���ويل ف��رن�����س��ا رئ��ا���س��ة جمل�س 

الحتاد الأوروبي.
ال��ط��ب��ي��ع��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة لنظام  ل��ق��د ف��ه��م   
واعتقد   ، الأوان  ف����وات  ب��ع��د  ال��ك��رم��ل��ني 
ل��ف��رة ط��وي��ل��ة اأن����ه مي��ك��ن اأن ي��وؤث��ر على 
م�سار الأح���داث من خ��الل ح��وار ح�سري 

اإىل  ، ومل  يح�سب  ب��وت��ني  م��ع ف��الدمي��ري 
زعزعة  اإىل  احل�����رب  ����س���ت���وؤدي  م����دى  اأي 
ال��ت��وازن��ات الأوروب����ي����ة.  ك��م��ا اأن���ه ف�سل يف 
امل�ست�س����ار  م��ع  ثن������ائية  جبهة  ت�سكي������ل  
الأملاين اأولف �سولتز . و كانت النتيجة اأن  
اململكة  على  بالعتماد   ، املتحدة  الوليات 
الحتاد  بريطانيا من  خ��روج  بعد  املتحدة 
 ، الو�سطى  واأوروب�����ا  وب��ول��ن��دا   ، الأوروب�����ي 
اأوكرانيا  هي التي تولت قيادة الدفاع عن 

وبالتايل اأوروبا.  

ه���ل  اأ���س��ب��ح امل�����س��روع امل���اك���روين العظيم 
لل�سيادة ال�سراتيجية من املا�سي ؟

الأمر الأ�سد مرارة هو اأنه من خالل احلد 
الدفاع  جهود  يف  الأوروب��ي��ة  امل�ساهمة  من 
اأول���ئ���ك، يف  ي��ت��م ت�سجيع ك��ل  الأوك���ران���ي���ة 
اأمريكا اأو يف اأي مكان اآخر ، الذين يعتقدون 
اأن اأوروبا ل ت�ستحق الدفاع عنها.  ونقدم، 
يف فجر احلملة الرئا�سية الأمريكية لعام 
2024 ، احلجج لليمني الرامبي الذي 

يريد فك الرتباط بالقارة القدمية. 

هل اأ�سبح م�سروع ماكرون لل�سيادة االأوروبية من املا�سي ؟ 
•• لوك دي بارو�صيز –�صحيفة لوبوان الفرن�صية 

•• ترجمة :خرية ال�صيباين 

ماكرون  اإميانويل  اجلمهورية  للرئي�س  ميكن  هل 
اأن يدعي تغيري اأوروبا والعامل بينما هو يكافح من 

اأجل اإ�سالح فرن�سا ؟ 
بارو�سيز  لو كدي  ال�سيا�سي  الكاتب  يت�ساءل  هكذا 

على �سفحات جملة لوبوان الفرن�سية 
الرئا�سية  عهدته  فاحتة  يف  مــاكــرون  اأُ�ستقبل 
�سيحات  على  �سُينهيها  فهل  ــا  اأوروب يف  بالهتافات 

ال�ستهجان ؟ . 
لقد مًثل فوز ماكرون يف النتخابات الرئا�سية ، يف 
لأوروبا  املوؤيدين  جلميع  اأمل  �سعاع    ،  2017 عام 

يف  املزدوجة  ال�سدمة  بعد  و   ، القارة  يف  املوحدة 
يف  بنعم  الربيطانيون  �سوت  عندما   -  2016 عام 
الأوروبــي  الحتــاد  من  بريطانيا  خروج  ا�ستفتاء 
الرئا�سية  النتخابات  يف  ترامب  دونالد  فوز  ثم   ،
اإعالن  الإليزيه  يف  تن�سيبه  اأن  بدا   - الأمريكية 
يف  ال�سعبوي  القومي  التيار   كابو�س  نهاية  عن 

رئي�س  اأي  اأبــدى  اأن   ، قبله  من  ي�سبق،  مل  فرن�سا. 
حتمية  على  كبرًيا  تركيًزا  الفرن�سية  للجمهورية 
اأوروبا القوية ومل ي�سبق اأن مت الرتحيب باأي من 
اأ�سالفه كمنقذ من قبل النخب الأوروبية. لكن بعد 
�ست �سنوات من حكمه  واإعادة انتخابه ، اختلفت 

اللهجة متاًما بني جريان فرن�سا .

بر�سالة �ستالني.. ت�سعيد ميدفيديف يطال قادة باجلي�س الرو�سي

و�سط تظاهر ع�سرات اآلف الإ�سرائيليني يف تل اأبيب 

�سغوط حزبية متزايدة على نتنياهو لتعليق التعديالت الق�سائية 

•• مو�صكو-وكاالت

لالأمني  ت��ع��ود  حت��ذي��ري��ة  بر�سالة  امل��ج��رم��ني..  مثل  حتطيمكم  يف  »���س��اأب��داأ 
احلرب  اإب���ان  �ستالني،  ج��وزي��ف  ال�سيوعي،  للحزب  امل��رك��زي��ة  للجنة  ال��ع��ام 
العاملية الثانية، بداأ نائب رئي�س جمل�س الأمن يف الحتاد الرو�سي دميري 
ال�سناعية  الع�سكرية  للجنة  التابعة  العمل  ملجموعة  اجتماعا  ميدفيديف 

لالحتاد الرو�سي ملراقبة اإنتاج الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية.
اأهمية  وخالل الجتماع، �سدد ميدفيديف، وهو رئي�س رو�سيا ال�سابق، على 
الوفاء بالتزامات املجمع ال�سناعي الع�سكري لتعوي�س ما مل يتم القيام به 
يف عام 2022 من اإنتاج اأ�سلحة، وبالأخ�س القذائف واأنظمة الدفاع اجلوي 
وامل�سريات. حتذيرات ميدفيديف وا�ستعانته بر�سالة �ستالني، ُت�سري بح�سب 
وجه النظر الأوكرانية لأزمة ت�سليح داخل اجلي�س، بينما يرى باحث رو�سي 
الغنائم  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  الع�سكرية  ال�سناعة  تطوير  هدفه  الجتماع  اأن 

الغربية الواقعة يف يد رو�سيا لدرا�ستها.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  �ساحبيهما  بهما  اأدىل  اللتني  النظر  وجهتي  بني  وم��ا 

عربية” هل تعاين رو�سيا حقا من نق�س يف الت�سليح؟

الدولية  ال�سيا�سية  املتخ�س�س يف  بورفات،  نعومكن  العام«  بداية  »اأزم��ة من 
بجامعة تافري�سكي الأوكرانية، يرى اأنه “من الطبيعي اأن يكون هناك اأزمة 
يف الت�سليح رغم نفي مو�سكو امل�ستمر”، �ساردا عدة موؤ�سرات من وجهة نظره: 

رو�سيا مل تتوقع اأن ت�ستمر حربها لأكرث من عام دون اأي نتيجة حا�سمة.
ا�ستعانة مو�سكو بال�سالح الإيراين وبالأخ�س امل�سريات يف الق�سف بدًل من 

القذائف.
اخلالف امل�ستعل بني من اأ�سماهم مرتزقة “فاغرن” واجلي�س الرو�سي حول 

الذخائر.
اجتماع ميدفيديف الأخري واإقراره ب�سرورة تعوي�س نق�س العام املا�سي.

وا�ستنزفت  الرو�سية،  ال��ق��وات  بالفعل  اأره��ق��ت  باخموت  مدينة  يف  امل��ع��ارك 
الذخرية.

تفا�سيل الجتماع
ن�سر ميدفيديف لقطات على الإنرنت وهو يقراأ برقية كتبها �ستالني عام 
1941 اإىل م�سنع يطالبه بت�سريع اإنتاج اأجزاء الدبابات، قال فيها �ستالني: 
“اإذا تبني خالل اأيام قليلة، اأنكم تنتهكون واجبكم جتاه الوطن، ف�ساأبداأ يف 

وفق ما ن�سرته وكالت اأنباء. اأن اأو�سعكم �سربا كاملجرمني”، 

ومما ت�سعى له مو�سكو يف ملف الت�سليح:
�ستكون اأنظمة اإطالق ال�سواريخ املتعددة ذات اأهمية ق�سوى ملواجهة راجمات 

ال�سواريخ اأمريكية ال�سنع “هيمار�س«.
درا�سة �سواريخ جافلني وNLAW املوجهة امل�سادة للدبابات.

توفري حماية اأكرب للمركبات املدرعة يف املعارك.
درا�سة الطائرات بدون طيار وجميع الأنظمة التي تتعلق بالت�سالت ونقل 

املعلومات.

ميدفيديف الأكرث ت�سعيًدا
منذ اندلع حرب اأوكرانيا فرباير 2023، ومن�سوب الت�سعيد يف ت�سريحات 

ميدفيديف يف ارتفاع:
مو�سكو  “اإن  قائال:  النووية  الأ�سلحة  با�ستخدام  ح  ل��ورَّ املا�سي  �سبتمرب  يف 
�ست�ستخدم كل �سالح يف تر�سانتها، مبا يف ذلك الأ�سلحة النووية ال�سراتيجية 

حلماية الأرا�سي التي تن�سم اإىل رو�سيا يف اأوكرانيا«.

اجلمعة قال لوكالت اأنباء رو�سية اإن قوات بالده ميكنها اأن تزحف اإىل كييف 
اأو لفيف يف اأوكرانيا.

اأعلن اأن الأ�سلحة القادمة اإىل كييف واملتخ�س�سون الأجانب الذين و�سلوا 
معها اأهداف م�سروعة ملو�سكو.

“لقد تغري  ق��ال:  اأهدافها يف احل��رب  ب��الده حتى حتقيق  ا�ستمرار  وموؤكدا 
يوجد  ول  �سنوات،  ب�سع  قبل  اأتخيله  اأك��ن  مل  ج��ذري  ب�سكل  وتغري  العامل، 

طريق للعودة، ولن تكون الأمور على ما كانت عليه، جيد هذا اأم �سيئ«.
يف مو�سكو،  “ال�سداقة بني ال�سعوب”  ويعلق الأكادميي الرو�سي يف جامعة 
وزير  م��ن  اأ���س��د  ت�سعيد  اأ�سلوب  ينتهج  ميدفيديف  ب��اأن  بريجع،  دمي��ي��ري 

الدفاع الرو�سي وقائد جمموعة “فاغرن” امل�سلحة.
ا خالل الجتماع اأهمية زيادة  ويلفت بريجع اإىل اأن ميدفيديف حتدث اأي�سً

عدد اأفراد اجلي�س، حل�سم املعارك.
ر به بريجع، وهو اأن ميدفيديف �سبق وجمعته �سداقة  اأمر قدمي لفت ُيذكِّ
قوية بالرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك اأوباما، ولكنه حتول ب�سكل كبري من 
ليربايل منفتح على الغرب، اإىل اأكرث �سدة من النظام احلاكم يف رو�سيا �سد 

الغرب.

•• تل ابيب-اأ ف ب

خطة  �سد  اأبيب  تل  يف  الإ�سرائيليني  اآلف  ع�سرات  تظاهر 
وزير  دعا  للجدل، يف حني  املثرية  الق�سائي  النظام  اإ�سالح 

الدفاع يواف غالنت اإىل جتميد امل�سروع احلكومي.
وجاءت التظاهرة الأخرية يف املدينة التي تعد مركزا جتاريا 
لإ�سرائيل بعد اأيام على تعهد رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو 

امل�سي قدما يف التعديل رغم القلق الدويل املتزايد.
الآلية  نوقف  اأن  “علينا  قال  الإ�سرائيلي  الدفاع  وزي��ر  لكن 

الت�سريعية” ملدة �سهر.
واأ�ساف يف خطاب “انت�سار اأحد الطرفني يف �سوارع املدينة 

اأو يف اأروقة الكني�ست هو خ�سارة لدولة اإ�سرائيل«.
وقال اإنه يخ�سى اأن يوؤدي ا�ستمرار النق�سامات بني ال�سكان 

ب�ساأن هذه الق�سية اإىل “تهديد حقيقي لأمن اإ�سرائيل«.
وتابع “اأنا ملتزم قَيم الليكود لكن التغيريات الرئي�سية على 
امل�ستوى الوطني يجب اأن تتم من خالل الت�ساور واحلوار«.

املعار�سة  زعيم  من  ترحيبا  غالنت  ت�سريحات  لق��ت  وق��د 
اأمن  اأجل  ال�سجاعة من  “باخلطوة  يائري لبيد الذي رحب 

اإ�سرائيل«.
دعمهما  عن  توير  عرب  الليكود  ن��واب  من  اثنان  ع��رّب  كما 
ممكًنا  ك��ان  اإذا  ما  م�ساألة  ح��ول  ت�ساوؤلت  اأث��ار  ما  لغالنت، 

للحكومة العتماد على الأغلبّية اإذا اأجرت ت�سويًتا.

ودع���ا غ��الن��ت اإىل جتميد امل�����س��روع، يف ح��ني م��ن امل��ق��رر اأن 
ي�سّوت امل�سرعون الإ�سرائيليون على بنود اأ�سا�سية يف م�سروع 
اإ�سالح النظام الق�سائي الأ�سبوع املقبل، ل �سيما اآلية تعيني 

الق�ساة.
وفق  اأب��ي��ب،  تل  �سخ�س يف  األ��ف  مئتي  نحو  تظاهر  وال�سبت 

تقديرات و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية.
وقال دانيال ني�سمان العامل يف قطاع التكنولوجيا املتطورة 
اإىل  �سوتنا  ون�����س��م  اأنف�سنا  نظهر  ل��ك��ي  ال��ي��وم  ه��ن��ا  “نحن 
الإ�سرائيليني  م��الي��ني  يكن  مل  اإن  الآلف،  م��ئ��ات  اأ���س��وات 
يف  الذين يدعمون القيم التي تاأ�س�ست عليها هذه الدولة”، 

اإ�سارة اإىل الدميوقراطية.
 36 البالغ  ني�سمان  قال  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف 
حافة  من  )نتانياهو(  يعيدنا  اأن  ناأمله،  ما  كل  “هذا  عاما 

الهاوية«.
اأعلن  اأن  بعد  الثاين/يناير  كانون  يف  التظاهرات  واندلعت 
اإنها  احلكومة  تقول  اإ�سالحات  حزمة  احلكومي  الئتالف 

�سرورية لإعادة التوازن اإىل فروع ال�سلطة.
عاما   41 البالغة  اأورن-م���اغ���ي���ادور  داف��ن��ي  املتظاهرة  لكن 
اإىل  البالد  “حتويل  خطر  على  ينطوي  التعديل  اإن  قالت 

دكتاتورية«.
يتم  ال��ت��ي  “القوانني  اأن  ال��ق��د���س  يف  امل���وؤرخ���ة  واأو����س���ح���ت 
متريرها حاليا هي قوانني ترمي اإىل جعل احلكومة ب�سكل 

اأ�سا�سي احلاكم الأوحد واإىل ن�سف )مبداأ( ف�سل ال�سلطات«.
ونّظمت م�سريات قرب مقر اإقامة الرئي�س اإ�سحاق هرت�سوغ 
 80 البالغة  املتظاهرة هارييت �سري  القد�س حيث قالت  يف 
عاما وا�سعة علما على كتفيها اإن التعديالت “�ستكون م�سرة 
للغاية لأ�سخا�س على الهام�س من مثليات ومثليني وعرب، 
الأمور لن تكون جيدة للبالد اإذا ما اأمكن لهم )لل�سيا�سيني( 

جتاوز املحكمة العليا«.
وي���رى م��ع��ار���س��و امل�����س��روع ال���ذي ي��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز �سلطة 
امل�����س��وؤول��ني امل��ن��ت��خ��ب��ني ع��ل��ى ح�����س��اب ال��ق�����س��اء، اأّن�����ه يهّدد 
الدميوقراطية يف الدولة العربية، ويثري انتقادات من خارج 

اإ�سرائيل ول �سيما من الوليات املتحدة.
الأربعاء قالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�س كارين جان بيار 
الوليات  اأعرب عن قلق  بايدن  “الرئي�س الأمريكي جو  اإن 

املتحدة اإزاء مقرحات تعديل النظام الق�سائي«.
ري�سي  الربيطاين  نظريه  نتانياهو  التقى  حيث  لندن  ويف 
الوزراء  لرئي�س  نّظمت تظاهرات مناه�سة  �سوناك اجلمعة 

الإ�سرائيلي �سارك فيها مئات املحتجني.
القيم  اح�������رام  “اأهمية  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ����س���ون���اك  واأك�������د 
البلدين(  )ب��ني  العالقة  عليها  تقوم  التي  الدميوقراطية 
وفق  ا�سرائيل”،  يف  الق�سائي  الإ�سالح  م�سروع  ي�سمل  مبا 

متحدث با�سمه.
واأكد نتانياهو اخلمي�س اأن الت�سريع الذي �سي�سّوت الربملان 

�سيطرة  يفر�س  “ل  املقبل  الأ�سبوع  منه  اأ�سا�سي  ق�سم  على 
واأدخلت عليه  على املحكمة بل يحدث فيها توازنا وتنوعا”. 
تعديالت على �سعيد اللجان يف الأيام الأخرية بغية �سمان 
تاأييد اأكرب خالل الت�سويت. واأكد نتانياهو اأن الن�س �سيطرح 

على الت�سويت لإقراره يف جل�سة عامة “الأ�سبوع املقبل«.
لكن املعار�سة ا�ستبعدت تاأييد اأي ن�س يف امل�سروع قبل وقف 

اآليته الت�سريعية بالكامل.
اأنحاء  اأ�سبوع يف خمتلف  واأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى 

البالد ل �سيما اأمام منازل وزراء والأربعاء اأمام الربملان.
“�ساأبذل كل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ق���ال  اخل��م��ي�����س  امل��ت��ل��ف��ز  خ��ط��اب��ه  يف 
اجلهود، كّلها، من اأجل تهدئة النفو�س وو�سع حد لالنق�سام 

يف �سفوف ال�سعب«.
لكنه �سدد على اأن حكومته ل تزال “م�سممة على ت�سحيح 
به  وال��دف��ع  امل�سوؤولية  م��ن  بح�س  ال��دمي��وق��راط��ي  التعديل 

قدما مبا يعيد التوازن ال�سحيح بني ال�سلطات«.
واجلمعة و�سفت امل�ست�سارة القانونية حلكومة اإ�سرائيل ايل 
باهراف ميارا تدخل رئي�س الوزراء يف م�سروع اإ�سالح النظام 
يف ظل  قانوين”  “غري  باأنه  البالد  يق�سم  ال��ذي  الق�سائي 

ا�ستمرار حماكمته بتهمة الف�ساد.
وزراء  رئي�س  اأّن  اإىل  ُي�سري  �سابق  ق�سائي  اإىل حكم  واأ�سارت 
��ه له اّتهام ل يحّق له اّتخاذ اإج��راءات تثري خماوف من  ُوجِّ

وجود ت�سارب يف امل�سالح«.
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املال والأعمال
رئي�س نقابة: اإ�سراب العمال االأملان ب�سبب االأجور م�ساألة حياة اأو موت 

•• فرانكفورت-رويرتز:

ن�سرتها  مقابلة  يف  اأملانيا  يف  الكربى  العمالية  النقابات  اإح��دى  رئي�س  ق��ال 
“م�ساألة  الثنني  اليوم  املقرر  الكبري  الإ�سراب  اإن  زونتاج  اأم  بيلد  �سحيفة 
اأعلى يف  اأجور  اأجل  لآلف الأ�سخا�س الذين يكافحون من  اأو موت”  حياة 

ظل ارتفاع معدلت الت�سخم.
ومن املتوقع اأن يت�سبب الإ�سراب، وهو الأكرب يف اأملانيا منذ عقود، يف ارتباك 
اأكرب  �ساحبة  الدولة  يف  امل��ط��ارات  ويف  احلديدية  ال�سكك  خدمات  يف  كبري 

اقت�ساد يف اأوروبا.
�سا�سة  واأظ��ه��رت  الأح����د،  ام�����س  م��ط��ار ميونيخ  بالفعل يف  ال���س��راب  وب���داأ 
ال��رح��الت امل���غ���ادرة ال��ك��ث��ري م��ن ال��رح��الت امل��ل��غ��اة. ون����ددت ���س��رك��ة ال�سكك 
احلديدية الأملانية )دويت�سه بان( بخطط الإ�سراب وطالبت بعودة العمال 

اإىل طاولة املفاو�سات.
وقال فرانك فرينكه رئي�س نقابة فريدي العمالية ل�سحيفة بيلد اأم زونتاج 
فوق  يعملون  ب��ل  متدنية،  م��رت��ب��ات  يتقا�سون  ال��ن��ا���س  اأن  فح�سب  “لي�س 

طاقتهم على نحو بائ�س«.
وتتفاو�س نقابة فريدي بالنيابة عن 2.5 مليون موظف وعامل يف القطاع 
العام، مبا يف ذلك العاملني يف النقل العام ويف املطارات. وتتفاو�س نقابة )اإي.
األف موظف   230 بالنيابة عن  والنقل  ال�سكك احلديدية  يف.ج��ي( لعمال 

وعامل يف �سركة ال�سكك احلديدية دويت�سه بان و�سركات احلافالت.
زيادة  الأج��ور وهو ما يعني  باملئة يف   10.5 بزيادة  ف��ريدي  وتطالب نقابة 
الأجور مبقدار 500 يورو )538 دولرا( على الأقل �سهريا، وتطلب )اإي.
يف.جي( زيادة 12 باملئة اأو زيادة الأجور مبقدار 650 يورو )702 دولر( 

على الأقل �سهريا.)الدولر = 0.9295 يورو(

متهد ملرحلة جديدة من النمو القت�سادي املبني على البتكار واملعرفة

ا�ست�ساري جمارك دبي ي�سيد ب� D33ويوؤكد التعاون بني العام واخلا�س لتحقيق اأهدافها

االقت�ساد االأخ�سر يت�سدر اأولويات اأجندة جمل�س املناطق احلرة بدبي

•• دبي – الفجر: 

ثمن املجل�س ال�ست�ساري جلمارك 
القت�سادية  دب�����ي  اأج����ن����دة  دب�����ي 
D33، والتي ت�سم 100 م�سروع 
اقت�سادية  ومب�ستهدفات  حت��ويل، 
م�ساعفة  اإىل  ت�����س��ع��ى  ط���م���وح���ة 
ح��ج��م اق��ت�����س��اد دب���ي خ���الل العقد 
 ،2033 ع���ام  اإىل  و���س��وًل  امل��ق��ب��ل 
اأف�سل  ���س��م��ن  م��وق��ع��ه��ا  وت��ر���س��ي��خ 
اق��ت�����س��ادي��ة ح���ول العامل،  3 م���دن 
الأول  الج����ت����م����اع  خ�����الل  وذل������ك 
على  م���وؤك���داً   ،2023 للمجل�س 
والبناء  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون  اأه���م���ي���ة 
يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

حتقيق اأهدافها.
واأكدت جمموعات العمل والتجارة 
اأج���ن���دة دبي  اأن  امل��ج��ل�����س،  اأع�����س��اء 
جديدة  ملرحلة  متهد  القت�سادية 

خ��ال��د ال��زرع��وين اأخ�����س��ائ��ي مركز 
حمفزات  دب��ي  جمارك  يف  البتكار 
ودوره  دب����ي  ج���م���ارك  الب���ت���ك���ار يف 
اأع��م��ال التجار م��ن خالل  يف دع��م 
الكلفة  وخف�س  العمليات  ت�سريع 
املبتكرة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ع��رب 
ا�ست�سراف  منتدى  اأن  اإىل  م�سرياً 
امل�ستقبل الذي نظمته جمارك دبي 
�سمن ن�ساطاتها يف اأ�سبوع البتكار 
وال��ت��ي ���س��ارك ف��ي��ه��ا م��ا ي��زي��د عن 
100 خبري يف القطاعات التقنية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب����دوائ����ر ح���ك���وم���ة دبي 
وجم��م��وع��ات الأع���م���ال يف الم���ارة 
متخ�س عن تقدمي اكرث من 30 
اخلدمات  لتعزيز  مبتكرة  م��ب��ادرة 

وتطويرها.
من  ت�����س��ات��ورف��ي��دي  �ساهيتا  وق���دم 
عر�ساً  ال��ه��ن��دي  الع��م��ال  جمل�س 
جتارة  م��ن  �سنوات  )ع�سر  بعنوان 

الأول  ال����رب����ع  م����وؤ�����س����رات  ت��ظ��ه��ر 
ق��وي��ة مقارنة  م�����س��ت��وي��ات  حت��ق��ي��ق 
ب��ال��ف��رة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام املا�سي 
التي  لالنطالقة  ا�ستكماًل  وذل��ك 
العام  خ��الل  دب��ي  اقت�ساد  �سهدها 
عدد  اإجمايل  �سجل  حيث  املا�سي، 
املعامالت اجلمركية التي اأجنزتها 
معاملة  مليون   26 دب��ي  ج��م��ارك 
دبي  ج��م��ارك  وت��ع��م��ل   ،2022 يف 
ورائدة  ذكية  خ��دم��ات  توفري  على 
اجلمركية  الإج�������راءات  لتقلي�س 
املتعاملني، لتنفيذ  والت�سهيل على 
ال�سمو  �ساحب  وروؤي����ة  توجيهات 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي ، رع����اه اهلل ، 
بزيادة قيمة جتارة دبي اخلارجية 
التجار  ع��ل��ى  الأع����م����ال  وت�����س��ه��ي��ل 
وامل�ستثمرين مبا يدعم اأجندة دبي 

والتجاري  القت�سادي  النمو  من 
واملعرفة  الب���ت���ك���ار  ع���ل���ى  امل���ب���ن���ي 
امل��ت��ق��دم��ة، حيث  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت�سم احلزمة الأوىل من امل�ساريع 
التحولية م�ساعفة حجم التجارة 
اخل��ارج��ي��ة ل��دب��ي واإ���س��اف��ة 400 
مدينة خلارطة التجارة اخلارجية، 
�سرفع  الأجندة  اأن  اإىل  م�سريين 
موقعها  وت��ع��زز  دب��ي  تناف�سية  م��ن 
مبا  العاملية  ال��ت��ج��ارة  يف  امل��ح��وري 
ينعك�س اإيجاباً على كونها الوجهة 

املف�سلة لل�سركات والتجار.
حمبوب  اأح�����م�����د  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
جلمارك  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�����س��ب��ح 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  دب��ي، 
واملنطقة  واجل������م������ارك  امل�����وان�����ئ 
القطاع  اأن يحقق  احلرة:” نتوقع 
منواً  لدبي  والتجاري  القت�سادي 
ق��وي��اً خ���الل ال��ع��ام اجل����اري حيث 

احتفظ  كما   ،D33 القت�سادية 
ب�سدارته  ال�������دويل  دب�����ي  م���ط���ار 
امل�سافرين  باأعداد  العامل  مطارات 
اإجمايل  ارت����ف����اع  م���ع  ال���دول���ي���ني، 
 2022 اأع��داد م�ستخدميه خالل 
مليون   66 % اإىل   127 بن�سبة 
مليون  ب�29.1  م��ق��ارن��ة  م�سافر، 
تاأ�سي�س  مت  ،و   2021 يف  م�سافر 
88 األف �سركة جديدة ، وبلغ عدد 
العام  خ���الل  اجل����دد  امل�ستثمرين 

املا�سي 174 األف م�ستثمر.
ال����ذي ح�سره  وت��خ��ل��ل الج��ت��م��اع 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��غ��ي��ث  ج��م��ع��ه 
ل���ق���ط���اع ال���ت���ط���وي���ر اجل���م���رك���ي يف 
ج��م��ارك دب���ي ، وع����دد م��ن م���دراء 
 ، اجل��م��رك��ي��ة  وامل����راك����ز  الإدارات 
العمل  جم���م���وع���ات  ج����ان����ب  اإىل 
العرو�س  م����ن  ع�����دد  وال����ت����ج����ارة، 
ا�ستعر�س  ح���ي���ث  ال��ت��و���س��ي��ح��ي��ة 

التجارة يف الم��ارات و%16 من 
قطاع اخلدمات، وت�سهم يف 30% 
واأن   ، الإجمايل  املحلي  الناجت  من 
اإنتاجية قطاع التجزئة يف المارات 
ت�سل اىل ما يقرب من 100 مليار 
اجمايل  م���ن   27% اأي  دره������م، 
القوة  ت�سكل  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي،  ال��ن��اجت 
دبي  يف  التجزئة  قطاع  يف  العاملة 
%21 من اجمايل القوة العاملة 
يف دبي، وي�ستقطب قطاع التجزئة 
ال�ستثمارات،  اجمايل  من   20%
  D33 وحت�����دث ع���ن خ��ط��ة دب����ي
ال���ت���ي ���س��ت�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف 
تعزيز قطاع جتارة التجزئة وهذا 
للعديد من رجال  �سي�سكل فر�سة 
لال�ستثمار  وامل�ستثمرين  العمال 
هنا و�سيحقق ازدهارا لقطاع جتارة 

التجزئة.
املدير  ب��������دري،  ه������ادي  وع����ر�����س   

 D33 دب������ي  ال���ت���ج���زئ���ة وخ����ط����ة 
تناول  ال���ن���م���و(،  ف��ر���س  ا���س��ت��ث��م��ار 
اإمارة  يف  القت�ساد  ت��ط��ور  خ��الل��ه 
القت�سادية  دب����ي  وخ���ط���ة  دب�����ي، 
ت�سعى  وال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة   D33
وم�ساعفة  الإن��ت��اج  م�ساعفة  اىل 
والتي  ال����ع����امل  م����ع  دب�����ي  جت�������ارة 
جديدة  مل��رح��ل��ة  ال���ط���ري���ق  مت��ه��د 
املبتكرة  الأفكار  بف�سل  النمو  من 

والتكنولوجيا. 
امل�ساريع ال�سغرية  كما حتدث عن 
اقت�ساد  يف  واهميتها  واملتو�سطة 
المارات حيث يوجد يف  المارات 
موؤ�س�سة  األ�����ف   400 ي���ق���ارب  م���ا 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع 
من   60% نحو  يف  ت�سهم  وال��ت��ي 
ال��ن��ف��ط��ي وتوفر  الق��ت�����س��اد غ���ري 
%86 من فر�س العمل يف القطاع 
اخلا�س، وت�سكل %73 من قطاع 

للتنمية  دب���ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
القت�سادية �سرحا بعنوان :”خطة 
ت�سريع   :  D33 القت�سادية  دبي 
الريادة  اىل  ل��ل��و���س��ول  دب����ي  من���و 
اأجندة  اأن  اأو���س��ح  حيث  العاملية”، 
توجيهات  وبف�سل  الطموحة  دبي 
القيادة احلكيمة ت�سعى اىل تطوير 
لتحقيق  وال��ت��ج��ارة  الأع��م��ال  بيئة 
الريادة على كافة امل�ستويات م�سرياً 
اإن دبي حتتل مراكز متقدمة  اىل 
املركز  مثل  العاملية  املوؤ�سرات  على 
الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  م��وؤ���س��ر  يف  الأول 
ال�ستثمارات  م�ساريع  فئة  �سمن 
الأجنبية املبا�سرة ، واف�سل مدينة 
للعي�س والعمل واأح��د  اأهم املراكز 
العاملية،  التجارية  و  اللوج�ستية 
احتلت  ال�سياحة  م��وؤ���س��رات  وع��ل��ى 
الأبرز  كاملق�سد  الأول  املركز  دب��ي 

لل�سياح يف 2022. 

ا�ستهالك  يف   30% ت����وف����ري 
الطاقة واملياه بحلول عام 2030 

2050، وبالتزامن مع ا�ست�سافة 
وع�����ام   28 ك������وب  اإىل  ال�����دول�����ة 

ال�ستدامة. 
وت�����س��ت��ه��دف ال���س��رات��ي��ج��ي��ة اإىل 

ل��ل��م��ن��اط��ق احل������رة وال�������س���رك���ات، 
م�سافة  قيمة  منح  يف  وامل�ساهمة 

ا�ستعر�ست  ك����م����ا  ل�����الأع�����م�����ال. 
اآليات  ال�سراتيجية  خم��رج��ات 
البتكار  وعمليات  تقنيات  اإدخ��ال 
وال��ت��وع��ي��ة ح���ول خ��ف�����س الطلب 
على الطاقة وال�ستدامة، وتوفري 
وال�����ربام�����ج،  والأدوات  امل���������وارد 
وخف�س  ال�������س���ي���ا����س���ات  وت���ط���وي���ر 
باملناطق  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����س��م��ة 
اجلهات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  احل������رة، 

احلكومية املعنية. 

باقات خدمية موحدة
م��ق��رح توحيد  امل��ج��ل�����س  وب��ح��ث 
على  اخل��دم��ات  وت�سنيف  ت�سمية 
امل���ن���اط���ق احل�����رة بدبي  م�����س��ت��وى 
املعتمدة  للمنهجية  وف��ق��اً  وذل���ك 
ل����ربن����ام����ج من��������وذج دب������ي وال���ت���ي 
ي�سهم  ب��اق��ات؛ مب��ا  �سكل  تقدم يف 
والرتقاء  اخل���دم���ات  تب�سيط  يف 
اخلدمية  ال����ق����ن����وات  مب�������س���ت���وى 
تلبية  ويعزز  املناطق احلرة  داخل 
املتعاملني  وت��وق��ع��ات  اح��ت��ي��اج��ات 

•• دبي-الفجر: 

بحث جمل�س املناطق احلرة بدبي 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح��م��د بن 
املجل�س،  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد 
 D33 اأج��ن��دة دب��ي الق��ت�����س��ادي��ة
ب��ج��ع��ل��ه��ا ����س���م���ن اأه�������م 3 م���دن 
العامل،  م�ستوى  على  اقت�سادية 
وم�����س��اع��ف��ة ح��ج��م اق��ت�����س��اده��ا يف 
ال�سنوات الع�سر املقبلة، واأكد دوره 
بالتزامه نحو حتقيق م�ستهدفات 
الأج��ن��دة مب��ب��ادرات خمتلفة. كما 
ناق�س املجل�س خطة عمله يف ظل 
ل�ست�سافة  ال���دول���ة  ا���س��ت��ع��دادات 
املتمثلة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ق��م��ة 
املناخ  ب�����س��اأن  الأط������راف  مب���وؤمت���ر 
“كوب28” يف مدينة اإك�سبو دبي، 
بالإ�سافة اإىل املبادرات التطويرية 
الت�سهيالت واخلدمات يف  لباقات 
جتربة  لتح�سني  احل���رة  امل��ن��اط��ق 
ناق�س  كما  الأجانب.  امل�ستثمرين 
املبا�سر  التن�سيق  اآل��ي��ات  املجل�س 

مع جمل�س تنمية املوارد الب�سرية 
دب����ي  الإم������ارات������ي������ة يف ح����ك����وم����ة 
الإماراتية  ال��ك��ف��اءات  ل�ستقطاب 
اإىل �سركات املناطق احلرة، وعددا 
من املوا�سيع التي تتعلق بقطاعات 

الأعمال يف املناطق احلرة.

لإدارة  ا�سرتاتيجية  خطة 
الطلب على الطاقة

وب��ح��ث امل��ج��ل�����س خم��رج��ات خطة 
الطلب  اإدارة  “ا�سراتيجية 
لتقليل  ال��رام��ي��ة  الطاقة”  ع��ل��ى 
الكهرباء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وحت�����س��ني 
ال�ستدامة،  وحت��ق��ي��ق  وال��ط��اق��ة 
مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية القيادة 
ال���ر����س���ي���دة ب��ر���س��ي��خ ري������ادة دبي 
�سديقة  مبتكرة  جمتمعات  وبناء 
ا�سراتيجية  وت����ع����د  ل���ل���ب���ي���ئ���ة. 
امل��ج��ل�����س خ��ري��ط��ة ط��ري��ق وب����ادرة 
مبادرات  يف  للم�ساهمة  ا�ستباقية 
NET ZERO �سمن املبادرة 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ويرفع م�ستويات ر�ساهم.  

ا�ستقطاب الكفاءات الإماراتية
ا�ستقطاب  اأهمية  املجل�س  ناق�س 
يف  للعمل  الإم���ارات���ي���ة  ال��ك��ف��اءات 
بدبي،  احل�����رة  امل���ن���اط���ق  ����س���رك���ات 
والإجنازات  امل��ب��ادرات  م�ستعر�ساً 
املا�سية،  الفرة  التي متت خالل 
م����وؤك����داً م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
لت�سجيع  احل��رة  املناطق  �سلطات 
���س��رك��ات��ه��ا ع��ل��ى ت��ب��ن��ي م���ب���ادرات 
توظيف املواطنني وال�ستفادة من 
احلكومية  واحل��واف��ز  الإمكانيات 
لف����ت����اً  “ناف�س”،  ك����ربن����ام����ج 
اإىل اأه��م��ي��ة دع���م ه���ذه امل���ب���ادرات 
مع  العمل  ف��رق  تعاون  وا�ستمرار 
جمل�س املوارد الب�سرية الإماراتية 
اأف�سل  لتحقيق  دب���ي  ح��ك��وم��ة  يف 
من  جديد  جيل  ومتكني  النتائج 
ال��ك��ف��اءات الإم��ارات��ي��ة ال��رائ��دة يف 
خمتلف القطاعات �سمن املناطق 

احلرة بدبي.

�ستاندرد ت�سارترد يوقع 
اتفاقية لبيع وحدته يف االأردن 

•• دبي-رويرتز:

قال بنك �ستاندرد ت�سارترد اأم�س الأحد اإنه يعتزم بيع وحدته يف الأردن 
اإطار م�ساعي البنك الذي يركز  لبنك ال�ستثمار العربي الأردين، يف 
اأ�سواق  �سبع  التخارج من  النا�سئة لإمتام خطط  الأ�سواق  خدماته يف 
يف اأفريقيا وال�سرق الأو�سط. واأبرم البنك اتفاقية مع بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين، والتي حتتاج ملوافقة البنك املركزي الأردين لتفعيلها. 
ومبوجب التفاق �ستنتقل اأن�سطة �ستاندرد ت�سارترد امل�سرفية اخلا�سة 
امل�ستهلكني  اإق��را���س  اأعمال  وكذلك  واملوؤ�س�سات  والتجارة  بال�سركات 

والأعمال امل�سرفية اخلا�سة اإىل البنك الأردين.

مديرة �سندوق النقد الدويل توؤكد 
زيادة املخاطر على اال�ستقرار املايل 

•• بكني-رويرتز:

قالت مديرة �سندوق النقد الدويل كري�ستالينا جورجيفا يف كلمة 
بال�ستقرار  حتدق  التي  املخاطر  اإن  الأح��د  اأم�س  بكني  يف  األقتها 
امل�����ايل ق���د ت����زاي����دت، ودع�����ت اإىل م��وا���س��ل��ة ت���وخ���ي احل�����ذر رغم 
واأكدت  ال�سوق.  �سغوط  لتهدئة  املتقدمة  القت�سادات  حتركات 
اآخر  �سيكون عاما   2023 عام  باأن  جورجيفا على وجهة نظرها 
باملئة   3 من  اأق��ل  اإىل  العاملي  النمو  تباطوؤ  مع  بالتحديات  مليئا 
ال�سيا�سة  وت�سديد  اأوكرانيا  تداعيات اجلائحة واحلرب يف  ب�سبب 

النقدية.

العراق يوقف �سادرات النفط من �سمال البالد بعد اأن ك�سب ق�سية حتكيم �سد تركيا 
•• بغداد-رويرتز:

ق��ال م�����س��وؤول نفط ع��راق��ي ل��روي��رز اإن ال��ع��راق اأوقف 
�سادرات النفط اخلام من اإقليم كرد�ستان العراق الذي 
يتمتع بحكم �سبه ذاتي وحقول كركوك �سمال البالد يوم 
اأم�س الأول ال�سبت بعد اأن ك�سب ق�سية حتكيم مطولة 
اإيقاف ت�سدير �سحنات بواقع  �سد تركيا. ويتعلق قرار 
450 األف برميل يوميا من النفط اخلام بق�سية تعود 
اإىل عام 2014 قالت بغداد فيها اإن تركيا انتهكت اتفاقا 
م�سركا عرب ال�سماح حلكومة اإقليم كرد�ستان بت�سدير 

النفط عرب خط اأنابيب اإىل ميناء جيهان الركي.
ك��رد���س��ت��ان عرب  اإق��ل��ي��م  ب��غ��داد ���س��ادرات حكومة  وتعترب 

ميناء جيهان الركي غري قانونية.
التحكيم  حمكمة  اأن  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ن��ف��ط  وزارة  واأك����دت 

التجاري الدولية حكمت ل�سالح العراق يوم اخلمي�س.
�ستحرم  اأن��ه��ا  ال��ع��راق  اأبلغت  تركيا  ب���اأن  م�سدر  واأف���اد 

احلكم ال�سادر يف ق�سية التحكيم.
للموظفني  الأت����راك  البحري  ال�سحن  م�سوؤولو  وق���ال 
العراقيني يف مركز جيهان الركي لت�سدير النفط اإنه 
الكردي  اخل��ام  �سحنات  بتحميل  �سفينة  لأي  ُي�سمح  لن 

ال��ع��راق��ي��ة، وف��ق��ا لوثيقة  م��ن دون م��واف��ق��ة احل��ك��وم��ة 
اطلعت عليها رويرز. واأظهرت وثيقة منف�سلة اطلعت 
عليها رويرز اأي�سا اأن تركيا اأوقفت بعد ذلك �سخ اخلام 

العراقي عرب خط الأنابيب املوؤدي اإىل جيهان.
اأوق���ف �سخ  ال��ع��راق  اإن  ل��روي��رز  امل�سوؤولني  اأح��د  وق��ال 
ال���ذي ميتد من  النفط م��ن جانبه م��ن خ��ط الأن��اب��ي��ب 

حقول كركوك النفطية �سمال البالد.
األ��ف برميل يوميا من نفط   370 العراق ي�سخ  وك��ان 
من  يوميا  برميل  األ��ف  و75  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
نفط احلكومة الحتادية عرب خط الأنابيب قبل وقفه، 

وفقا مل�سدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.
من  وف��د  “�سيقوم  النفط  وزارة  يف  اآخ��ر  م�سوؤول  وق��ال 
م�سوؤويل  للقاء  قريبا  تركيا  اىل  بالذهاب  النفط  وزارة 
لت�سدير  جديدة  اآليات  على  لالتفاق  الأت���راك  الطاقة 

النفط اخلام العراقي ب�سورة تتفق مع قرار التحكيم«.
وقالت وزارة النفط العراقية يف بيان اإن العراق �سيناق�س 
مع اجلهات املعنية �سبل �سمان ا�ستمرار �سادرات النفط 
اململوكة  �سومو  وال��ت��زام��ات  الركي  جيهان  ميناء  عرب 

للدولة مع �سركات النفط.
اإقليم  حلكومة  التابعة  الطبيعية  امل���وارد  وزارة  وقالت 

لن  تركيا  �سد  العراق  ل�سالح  “التحكيم  اإن  كرد�ستان 
يقو�س العالقات مع حكومة بغداد و�سي�ستمر احلوار«.

اإقليم  ح��ك��وم��ة  وزراء  رئ��ي�����س  ب�����رزاين  م�����س��رور  وك��ت��ب 
الإقليم يزور  اأن وفدا من حكومة  كرد�ستان يف تغريدة 

بغداد الأحد لبحث م�سكالت الطاقة.
ويغطي احلكم، الذي وجه اأمرا لركيا بدفع نحو 1.5 
ب��ني عامي  ال��ف��رة  ال��ف��وائ��د،  قبل  ل��ل��ع��راق  دولر  مليار 
الق�سية  على  مطلع  مل�سدر  وف��ق��ا  و2018،   2014
حتدث �سريطة عدم الك�سف عن هويته لأنه غري خمول 

بالتحدث اإىل و�سائل الإعالم.
ت�ستغرق  اأن  امل�سدر  توقع  ثانية،  وتغطي ق�سية حتكيم 

نحو عامني، الفرة من عام 2018 وحتى الآن.
الآن على  ال��رك��ي��ة حتى  م�����س��وؤول��و احل��ك��وم��ة  ي��رد  ومل 

طلبات للتعليق.

* خماطر الإنتاج
قال امل�سدر املطلع لرويرز اإن اجلل�سة النهائية املتعلقة 
ب��ق�����س��ي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ع��ق��دت يف ب��اري�����س يف ي��ول��ي��و متوز 
2022، لكن الت�سديق على احلكم ا�ستغرق �سهورا من 
التحكيم  وحمكمة  التحكيم  حمكمة  واأم��ان��ة  املحكمني 

التجاري الدولية.
النفط يف حكومة  اإنتاج  على  التاأثري  اإن  وقالت م�سادر 
اإقليم كرد�ستان يعتمد ب�سكل كبري على مدة اإغالق خط 
الأنابيب العراقي الركي، م�سيفة اأن هذا من �ساأنه اأن 
ي�سبب حالة غمو�س كبرية ل�سركات النفط العاملة يف 

اإقليم كرد�ستان العراق.
وقالت �سركة اإت�س.كيه.اإن اإنرجي، التي تعمل يف الإقليم 
يف  الأمريكية،  تك�سا�س  بولية  دال���س  يف  مقرها  ويقع 
الأمريكي  النواب  اأع�ساء مبجل�س  اإىل  بها  ر�سالة بعثت 
اإن وق��ف ال�����س��ادرات ع��رب خ��ط الأنابيب  ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

�سيوؤدي اإىل انهيار اقت�ساد اإقليم كرد�ستان العراق.
اإىل احل�سول على  اأن تركيا �ستحتاج  الر�سالة  واأ�سافت 
اإي���ران ورو���س��ي��ا لتعوي�س خ�سارة  م��زي��د م��ن اخل���ام م��ن 

نفط �سمال العراق.
وحذر حمللون من اإقدام ال�سركات على الن�سحاب من 

املنطقة ما مل تتح�سن بيئة عملها.
اإت�س.كيه.اإن  ومنها  الأجنبية،  النفط  �سركات  وربطت 
اإنرجي وجلف كي�ستون، خططها ال�ستثمارية هذا العام 
مدفوعات  ت�سديد  على  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  بقدرة 

متاأخرة منذ اأ�سهر.

�ستيف هانكي ينتقد جريوم باول 
ويك�سف اأهم م�ساكل النظام امل�سريف

•• عوا�صم-وكاالت:

لرئي�س  وا�سعة  انتقادات  هانكي  �ستيف  العاملي  القت�سادي  اخلبري  وج��ه 
التي  الرئي�سية  الأزم��ة  اإىل  اأ�سار  ب��اول، كما  الفيدرايل جريوم  الحتياطي 

يواجهها النظام امل�سريف يف الوليات املتحدة.
تغريدة  يف  الأمريكية  هوبكنز  جونز  جامعة  يف  البارز  الربوفي�سور  وق��ال 
الندفاع  اإن  باول  الفيدرايل جريوم  الحتياطي  رئي�س  قال  الأربعاء  »يوم 
املايل لي�س العامل الرئي�سي يف الت�سخم يف الوقت احلايل«، وعّقب هانكي 
قّدر  املا�سي  انتقائية؛ ففي يوليو متوز  ذاك��رة  باول لديه  اأن  »يبدو  قائاًل 
اإىل  امل��ئ��ة  يف   2.5 اأ���س��اف��ت  النقدية  ال�سيا�سة  اأن  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي 
احلالية  »امل�سكلة  اأن  هانكي  واأ�ساف  اأمريكا«.  يف  ال�سنوي  الت�سخم  معدل 
التي تواجه النظام امل�سريف لي�ست ال�سيولة ول الروافع املالية، اإنها متويل 
اأ�سول طويلة الأمد يف بيئة تت�سم مبعدلت فائدة مرتفعة، من املذنب؟ اإنه 

الحتياطي الفيدرايل و�سوء الإدارة النقدية التي اتبعها«.
للفيل�سوف  مقولة  اأورد  ب���اأن  ت��غ��ري��دات��ه  الأم��ريك��ي  الق��ت�����س��ادي  واخ��ت��ت��م 
اأن تكون على حق عندما  والتي قال فيها »من اخلطر  الفرن�سي فولتري، 
تكون احلكومة على خطاأ«. وكان هانكي قد انتقد الحتياطي الفيدرايل يف 
وقت �سابق قائاًل »اأوًل انهار بنك �سيليكون فايل ثم بنك فري�ست ريبابليك 
والآن بنك كريدي �سوي�س، �سوء الإدارة النقدية لالحتياطي الفيدرايل هو 

املذنب احلقيقي يف الفو�سى النقدية العاملية«.
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املال والأعمال
تبعات اأزمة البنوك.. �سوي�سرا تدعم �سفقة »كريدي �سوي�س« بنحو 280 مليار دوالر

•• �صوي�رسا -رويرتز:

ك�سفت وثائق اأن بنكي »يو بي اإ�س« و»كريدي �سوي�س« بعد اندماجهما، 
 260 بنحو  لهما  ال�سوي�سري  امل��رك��زي  البنك  دع��م  من  �سي�ستفيدان 

مليار فرنك �سوي�سري )اأي ما يعادل نحو 280 مليار دولر(.
ويعادل اإجمايل هذا الدعم، ثلث اإجمايل الناجت القت�سادي ل�سوي�سرا، 
832 مليار دولر(  771 مليار فرنك )اأي ما يعادل نحو  ال��ذي بلغ 

العام املا�سي.
»يو بي  الأح��د، موافقة بنك  اأعلنت يوم  ال�سوي�سرية  ال�سلطات  وكانت 
بهدف  ان��دم��اج؛  عملية  يف  �سوي�س«  »كريدي  مناف�سه  �سراء  على  اإ���س« 

جتنب وقوع القطاع امل�سريف العاملي يف املزيد من ال�سطرابات.

وقال بنك »يو بي اإ�س« اإنه �سيدفع نحو 3.2 مليار دولر لال�ستحواذ 
على »كريدي �سوي�س«، بينما اأو�سحت احلكومة ال�سوي�سرية اأن البنك 
ت�سفية  ب�سبب  دولر؛  م��ل��ي��ار   5.4 بقيمة  اأول��ي��ة  خ�سائر  �سيتحمل 

تعاقدات مالية واأ�سول اأخرى حمفوفة باملخاطر.
واطلعت »رويرز« على مذكرة اأُر�سلت للموظفني بعد اإعالن ال�سفقة، 

يطمئنهم فيها بنك »كريدي �سوي�س« باأن عالواتهم �ستدفع بالكامل.
و»كريدي �سوي�س« هو اأكرب البنوك تاأثراً با�سطرابات الأ�سواق العاملية 
التي نتجت عن انهيار بنكي »�سيليكون فايل«، و»�سيغنت�سر« يف الوليات 

املتحدة.
من جانبها دافعت وزيرة املالية ال�سوي�سرية عن الدمج ال�سريع لأكرب 
ت�سايتوجن  ت�سورت�سر  ن��وي��ه  �سحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ال��ب��الد  يف  بنكني 

�سروريا  كان  الطوارئ  قانون  ا�ستخدام  اإن  قائلة  ال�سبت،  يوم  املحلية 
ل�ستقرار الو�سع.

ل�سرورة  تو�سيحها  يف  كيلر-�سوتر  كارين  ذكرت  “رويرز”  ل�  ووفقا 
“ما كان كريدي �سوي�س �سيبقى حتى  اإيجاد حل �سريع مل�ساكل البنك 

يوم الإثنني” .
“بدون ح���ل، ك��ان��ت م��ع��ام��الت ال��دف��ع م��ع ك��ري��دي �سوي�س  واأ���س��اف��ت 
من  ك��ان  وم��ا  �ستنهار،  كانت  ورمب��ا  كبري،  ب�سكل  �ستتعطل  ب�سوي�سرا 

املمكن دفع الرواتب والفواتري”.
واأُعلن يوم الأحد املا�سي اأن بنك )يو.بي.اإ�س( وافق على �سراء مناف�سه 
كريدي �سوي�س مقابل اأ�سهم بثالثة مليارات فرنك �سوي�سري )3.23 
مليار دولر( واتفقا على حتمل خ�سائر ت�سل اإىل خم�سة مليارات فرنك 

)5.4 مليار دولر( يف عملية دمج نظمتها ال�سلطات ال�سوي�سرية ملنع 
امل�سرفية  ب��اخل��دم��ات  يتعلق  فيما  ال�����س��وق  يف  اأخ���رى  ا���س��ط��راب��ات  اأي 

العاملية.
التو�سل  من  البنكني  لتمكني  الطوارئ  قانون  ال�سلطات  وا�ستخدمت 
عادة  الذين  امل�ساهمني،  املثال  �سبيل  �سريع. وجت��اوزت على  اتفاق  اإىل 
ما يكون لهم راأي يف مثل هذه العمليات من ال�ستحواذ، اإىل حد كبري، 

الأمر الذي اأثار غ�سب بع�سهم.
للحكومة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الحت������ادي  امل��ج��ل�����س  اإن  ك��ي��ل��ر-���س��وت��ر  وق���ال���ت 

ال�سوي�سرية “فعل ما هو �سروري للغاية لتحقيق هدف ال�ستقرار”.
واأ�سافت “لو مل نفعل �سيئا، لأ�سبحت اأ�سهم كريدي �سوي�س بال قيمة 

يوم الثنني ولعاد امل�ساهمون اإىل منازلهم خالني الوفا�س”.

الطاير يناق�س التعاون مع وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�سوؤون الطاقة والبرتول
•• دبي-الفجر:

التي  املتبادلة  ال��زي��ارات  اإط���ار  يف   
تهدف اإىل تعزيز التعاون امل�سرك 
ب����ني امل���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
�سعيد  م��ع��ايل  ا���س��ت��ق��ب��ل  ال����دول����ة، 
املنتدب  الع�سو  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
الهيئة  م���ق���ر  يف  دب��������ي،  وم�����ي�����اه 
�سريف  املهند�س  �سعادة  الرئي�سي، 
الطاقة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���م���اء، 
الطاقة  ل�سوؤون  التحتية  والبنية 
وال���ب���رول، يف زي����ارة ه��دف��ت اإىل 
اجلهتني  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأف�����س��ل اخل���ربات 
وامل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة ل���دى هيئة 
بداية  ويف  دب����ي.  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
�سعيد  م���ع���ايل  رح�����ب  الج���ت���م���اع 

ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ط��م��وح��ة 
دبي، وجهودها يف جمالت الطاقة 
وامل���ي���اه، وع��ل��ى دوره����ا احل��ي��وي يف 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
واأ�ساليب  طرق  وابتكار  والنظيفة 
ح��دي��ث��ة ق����ادرة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز كفاءة 
ريادة  تعزيز  يف  �ساهم  ما  القطاع، 
امل����ج����الت ذات  ال����دول����ة ع���امل���ي���اً يف 
اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ال��ع��الق��ة. ول��ف��ت 
التعاون  ع��ل��ى  حت���ر����س  ال��������وزارة 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  ال���ف���ّع���ال 
تطلعات  ل���ت���ح���ق���ي���ق  وامل����ح����ل����ي����ة 
هذه  مثل  اأهمية  وعلى  احلكومة، 
م�ستهدفات  دع�����م  يف  ال����ل����ق����اءات 
الإم���ارات يف جمال الطاقة �سمن 
 ،”2031 الإم���ارات  “نحن  روؤي��ة 
عاماً  اخل��م�����س��ني  وم�����س��ت��ه��دف��ات 
ال�ستدامة  جهود  وتعزيز  املقبلة، 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  لتحقيق 
متطورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت��وف��ري  يف 
حيث  العاملية،  املعايري  اأعلى  وف��ق 
الطلب  ال��زي��ادة يف  الهيئة  ت��واك��ب 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه م���ن خالل 
ت�سل  التي  الإنتاجية  القدرة  رفع 
ميجاوات   14،617 اإىل  ح��ال��ي��اً 
مليون  و490  ال���ك���ه���رب���اء  م����ن 
ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه امل��ح��اّلة يومياً، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع ق����درة �سبكات 
ال���ن���ق���ل وال����ت����وزي����ع.  ك���م���ا حتدث 
م�ساريع  ع�����ن  ال����ط����اي����ر  م����ع����ايل 
ال���ه���ي���ئ���ة يف جم������ال ال����س���ت���دام���ة 
والنظيفة  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
للطاقة  دبي  ا�سراتيجية  لتنفيذ 
وا�سراتيجية   2050 النظيفة 
لإمارة   2050 الكربوين  احلياد 
القدرة  %100 من  لتوفري  دبي 

وزارة  ب���وك���ي���ل  ال����ط����اي����ر  حم���م���د 
ل�سوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
ال��ط��اق��ة وال���ب���رول م�����س��دداً على 
والتكامل  التعاون  تر�سيخ  اأهمية 
بني اجلانبني يف قطاعات الطاقة 
ال���ن���ظ���ي���ف���ة وامل�����ت�����ج�����ددة وامل�����ي�����اه، 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�����س��ج��ام��اً 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
الإمارات  دول��ة  ري��ادة  لتعزيز  اهلل، 
جميع  يف  ع��امل��ي��اً  امل��ت��ح��دة  العربية 
الطاير  م��ع��ايل  و�سلط  امل��ج��الت. 
اأبرز  على  الجتماع  ال�سوء خالل 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  م�ساريع 

م���ن م�سادر  ل��ل��ط��اق��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
 .2050 النظيفة بحلول  الطاقة 
تنفذها  التي  امل�ساريع  اأب���رز  وم��ن 
الهدف  ه�����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ه���ي���ئ���ة 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم 
جممع  اأك���رب  ال�سم�سية،  للطاقة 
واحد  موقع  يف  ال�سم�سية  للطاقة 
منوذج  وف��ق  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
و�ست�سل  للطاقة،  امل�ستقل  املنتج 
 5000 اإىل  الإن���ت���اج���ي���ة  ق���درت���ه 
 .2030 ب��ح��ل��ول ع���ام  م��ي��ج��اوات 
احلالية  الإنتاجية  ال��ق��درة  وتبلغ 
مبا  م��ي��ج��اوات   2127 للمجمع 
ي�سكل نحو 14.6 % من اإجمايل 
الإجمالية  الإن���ت���اج���ي���ة  ال����ق����درة 
من  دب��ي.   يف  الكهربائية  للطاقة 
املهند�س  ����س���ع���ادة  اأث���ن���ى  ج���ان���ب���ه، 
امل�ساريع  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��اء،  ���س��ري��ف 

وخف�س الب�سمة الكربونية.
�سريف  امل��ه��ن��د���س  ����س���ع���ادة  واأك������د 
كبرية  جهوداً  للوزارة  اأن  العلماء، 
امل�ساريع  اإط�����الق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
واملبادرات النوعية الأكرث ا�ستدامة 
واملرتبطة بقطاعات الطاقة، والتي 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة واحل����ف����اظ ع��ل��ى امل�����وارد 
الطبيعية، واإجناح م�ساعي الدولة 
ق�سية  يف  الإي���ج���اب���ي  ال��ت��اأث��ري  يف 
التغري املناخي، اإىل جانب تر�سيخ 
م���ك���ان���ت���ه���ا ك�����واح�����دة م����ن ال������دول 
البيئة  على  املحافظة  يف  ال��رائ��دة 

تتما�سى مع املبادرة ال�سراتيجية 
التي   ،2050 امل��ن��اخ��ي  ل��ل��ح��ي��اد 
مت��ث��ل حم��رك��اً وط��ن��ي��ا ي��ه��دف اإىل 
�سعينا  �سمن  الن��ب��ع��اث��ات  خف�س 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 

2050، وم�ستهدفات امل�ستقبل.

برامج تراثية وفنية واأن�سطة ترفيهية على مدار 17 يومًا

اإك�سبو ال�سارقة ي�ستعد الإطالق فعاليات الن�سخة ال� 40 من مهرجان ليايل رم�سان يف 5 اإبريل القادم
•• ال�صارقة-الفجر:

فعاليات  لإط��الق  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  ي�ستعد 
رم�سان  “ليايل  م��ه��رج��ان  م��ن   40 ال���  الن�سخة 
التجارية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب������رز  اأح�����د   ،”2023
ينظمه  ال���ذي  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  يف  والت�سويقية 
ال�سارقة،  املركز بدعم من غرفة جتارة و�سناعة 
خالل الفرة من 5 اإىل 21 اإبريل املقبل، و�سط 
اأب����رز ال��ع��الم��ات التجارية  م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن 
ومتاجر التجزئة التي �ستقدم اأكرث من 10 اآلف 

.% منتج بخ�سومات كربى ت�سل اإىل 75 
ي���اأت���ي ���س��م��ن فعاليات  ال�����ذي  وي��ح��ظ��ى احل�����دث 
الدورة ال� 33 من “مهرجان رم�سان ال�سارقة”، 
ال��زوار الذين يحر�سون  باإقبال �سنوي كبري من 
على التوافد لالطالع على ما يقدمه العار�سني 
م��ن م��ن��ت��ج��ات و���س��ل��ع م��ت��ن��وع��ة، وال���س��ت��ف��ادة من 
ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات ال����ك����ربى وال����ع����رو�����س اجل���اذب���ة 
واجلوائز القيمة، اإىل جانب ال�ستمتاع بالربامج 
الثقافية والفنية والأن�سطة الرفيهية، والتعرف 
والعربية  املحلية  ال�سهية  امل��اأك��ولت  اأ�سهى  على 

والعاملية.
متتد  متكاملة  عائلية  فعالية  امل��ع��ر���س  وُي�سكل 
الحتياجات  ك��اف��ة  ملبية  ي��وم��اً،   17 م���دار  على 
الف�سيل،  ال�����س��ه��ر  خ���الل  ل���ل���زوار  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
ال��ت��ي ت�سهد  م��ن��ه  الأخ������رية  الأي������ام  اإىل  و����س���وًل 
كما  امل��ب��ارك،  الفطر  بعيد  لالحتفال  التح�سري 
والن�ساطات  ل��الأل��ع��اب  خم�س�سة  منطقة  ي�سم 
الفئات  ت��ن��ا���س��ب خم��ت��ل��ف  ال���ت���ي  ب���امل���رح  امل��ل��ي��ئ��ة 
�ستقدم  والتي  ال��راث  اإىل جانب قرية  العمرية، 
املالب�س  م��ن  ومعرو�سات  تراثية  فنية  ع��رو���س��اً 
والبخور  اليدوية  وامل�سغولت  والأدوات  ال�سعبية 

وامل�سروبات والأطباق ال�سعبية والرم�سانية.

فعاليات جتارية وترفيهية رائدة
رئي�س  ال��ع��وي�����س،  �سلطان  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  واأك����د 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، رئي�س 
احلر�س  ال�����س��ارق��ة،  اإك�سبو  م��رك��ز  اإدارة  جمل�س 
اأحد  باعتباره  ال�سارقة  اك�سبو  مركز  متكني  على 
من  ال�سارقة،  لغرفة  التابعة  احليوية  املوؤ�س�سات 
وترفيهية  جت��اري��ة  فعاليات  وا�ست�سافة  تنظيم 

رائدة على م�ستوى عال من الحرافية والُرقي، 
مبا يعزز �سمعة ال�سارقة وير�سخ مكانتها كاأف�سل 
وال��ت�����س��وق، وكمدينة  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ع��ائ��ل��ي��ة  وج��ه��ة 
اإىل  م�سرياً  الأعمال،  وتاأ�سي�س  للعي�س  منوذجية 
املبادرات  م��ن  واح����د  ه��و  رم�سان”  “ليايل  اأن 

ال�سارقة”،  رم�سان  “مهرجان  �سمن  النوعية 
ببعديها  وتتميز  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
املعر�س  ي�سكل  حيث  والج��ت��م��اع��ي،  القت�سادي 
بالإ�سافة  التجزئة  جت��ارة  قطاع  لدعم  من�سة  
من  ت��ربز  ال��ت��ي  الجتماعية  جوانبه  اأهمية  اإىل 

التما�سك  لتعزيز  مميزة  م�ساحة  توفريه  خ��الل 
والتوا�سل  الراثية  الأن�سطة  ودع��م  الجتماعي 

الثقايف يف اأجواء مفعمة بال�سعادة والإيجابية.

فعاليات متنوعة
من جانبه قال �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س 
التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة: ي�سرنا اأن ن�سارك 
رم�سان  ب�سهر  احتفالتهم  املعر�س  زوار  �سنوياً 
املبارك والعيد من خالل مهرجان ليايل رم�سان 
بفعالياته املتنوعة، وعرو�سه الت�سويقية اجلاذبة، 
جديدة  دورة  تنظيم  على  امل��رك��ز  ح��ر���س  م��وؤك��داً 
على  والعار�سني  اجلمهور  بر�سا  حتظى  ناجحة 
اأ���س��وة بجميع دورات���ه ال�سابقة يف ظل  ���س��واء،  حد 
العار�سني  ع��دد  وتنامي  الرفيه  م�ساحة  زي���ادة 
املعر�س  اأن  اإىل  م�����س��رياً  م�����س��ب��وق،  غ���ري  ب�����س��ك��ل 
الأرح�����ب والأ���س��م��ل للعائالت  امل�����س��اح��ة  ���س��ي��وف��ر 
اأم�سيات رم�سانية  الراغبني بق�ساء  والأ�سخا�س 
املقبلة وعي�س جتربة  ممتعة على مدار17 يوماً 
ت�سوق مميزة وباأ�سعار تناف�سية ل ت�ساهى، و�سط 
ترفيهية  واأن�سطة  وال�سغار  للكبار  ُم�سلية  اأجواء 

متنوعة وجاذبة حتت �سقف واحد.
واملنتجات  ال��ه��داي��ا،  امل��ع��رو���س��ات  ق��ائ��م��ة  وت�سمل 
التجميل،  وم�ستح�سرات  وال��ع��ط��ور،  اجل��دي��دة، 
املنزلية،  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  والأج���ه���زة 
واملن�سوجات  ال��داخ��ل��ي��ة،  وال���دي���ك���ورات  والأث�����اث 
الريا�سية،  وامل�����ع�����دات  وامل����الب���������س  والأزي������������اء، 
والقرطا�سية، واملواد الغذائية، والزهور الطبيعية 
واأجهزة  ال��ن��ق��ال��ة،  وال���ه���وات���ف  وال���س��ط��ن��اع��ي��ة، 

الكمبيوتر وملحقاتها، واألعاب الأطفال.
الزوار  اأم��ام  اأبوابه  �سيفتح  الذي  املعر�س  وي�سكل 
ي��وم��ي��اً م��ن ال�����س��اع��ة 5 م�����س��اًء وح��ت��ى ال�����س��اع��ة 1 
ال�ساعة  وم��ن  امل��ب��ارك،  �سهر رم�سان  لياًل خ��الل 
3 م�ساًء وحتى ال�ساعة 12 لياًل خالل اأيام عيد 
الفطر املبارك، من�سة مثالية تتيح لقطاع جتارة 
الو�سول  فر�سة  وخارجها  الدولة  من  التجزئة 
اإىل اأكرب عدد ممكن من امل�ستهلكني والزوار، ول 
�سيما يف ظل التوقعات باأن ي�سجل قطاع التجزئة 
يف دولة الإمارات منواً مبعدل �سنوي مركب قدره 
5.1 % خالل الأعوام “2022 اإىل 2026”، 

لي�سل اإىل 417.6 مليار درهم.

مب�ساركة 28 متجرا على اأن يعود الريع لالأ�سر املتعففة  

رئي�س املجل�س البلدي ملدينة الذيد يفتتح معر�س 
مبادرة التاجر ال�سغري 

•• الذيد-الفجر: 

رئي�س  ه��وي��دن   ب��ن  اهلل  ال��دك��ت��ور حممد عبد  افتتح 
املجل�س البلدي مبدينة الذيد معر�س مبادرة التاجر 
ال�����س��غ��ري وال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه ف��ري��ق ال���ه���الل الطالبي 
الأوىل  احللقة  الأ�سا�سي  للتعليم  ال���ربدي  مبدر�سة 

بالذيد حتت م�سمى “كن ذا اأثر«.
وياأتي تنظيم املعر�س بدعم من جمل�س بلدي وبلدية 
فرع  ال�سارقة  و�سناعة  جتارة  غرفة  وبح�سور  الذيد 
اأم���ور الطلبة وال��ط��ال��ب��ات يف  اأول��ي��اء  ال��ذي��د وجمل�س 

لالأ�سر  ري��ع��ه  يخ�س�س  اأن  ع��ل��ى  ال��و���س��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
املتعففة.

وقام ابن هويدن بق�س �سريط افتتاح املعر�س وجتول 
وامل��راف��ق��ون يف امل��ت��اج��ر امل�����س��ارك��ة م��ن ق��ب��ل الأطفال 
خمتلف  يقدم  متنوعا  متجرا   28 وعددها  والطلبة 

ال�سلع التي قام الأطفال والطلبة باإعدادها.
واطلع ابن هويدن خالل جولته على املتاجر امل�ساركة 
اأهميتها يف حتفيز  املعرو�سات موؤكدا على  على كافة 
جيل الطلبة على التجارة وما ميثله من رفع مل�ستوى 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��در���س��ي��ة وت��ع��زي��ز املوهوبني  ال���وع���ي داخ����ل 

وال���س��ت��ث��م��ار الأم��ث��ل ل��ط��اق��ات اأب��ن��اء وب��ن��ات الدولة، 
املدار�س يف  ال�سباب وطالب  اإىل دعم م�ساريع  اإ�سافة 
وبدور  املعر�س  بفكرة  اإعجابه  مبديا  ال��ذي��د  مدينة 
لالأ�سر  املعر�س  ريع  تخ�سي�س  عن  ف�سال  الطالبات 

املتعففة.
واأب��دع��ت ال��ط��ال��ب��ات يف ع��ر���س ال��ع��دي��د م��ن املنتجات 
خ��الل الأج��ه��زة كما واأظ��ه��رت مواهب ع��دة يف القيام 
املنتجات  اأف�سل  وعر�س  والت�سويق  التجارة  باأعمال 
اأ���س��ع��ار تناف�سية الأم����ر ال���ذي ي��ع��زز من  م��ع ت��ق��دمي 

مهاراتهن يف امل�ستقبل واإعدادهن لريادة الأعمال .
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الفجر الريا�ضي

اآخر  ع���ن  ديبورتيفو"  "موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�����س��ف��ت 
ل�ستعادة  بر�سلونة  ن��ادي  ب�سعي  اخلا�سة  التطورات 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن���م ب��اري�����س �سان 

جريمان، يف املريكاتو املقبل.
اإن  الأح����د  اأم�����س  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  يف  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
مع  ناجحة  غري  خطوة  اتخاذ  يريد  ل  "بر�سلونة 
رئي�س  ف��اإن خ��وان لبورتا،  مي�سي، وكما هو معروف 

النادي، يريد عودته للفريق".
فعْر�س  امل����ال  ن��اح��ي��ة  "من  ال�����س��ح��ي��ف��ة:  واأ����س���اف���ت 
يعتمد  �سيء  كل  ولكن  الأف�سل،  يكون  لن  بر�سلونة 
على اإرادة ليونيل مي�سي، والنادي يريد معرفة رغبة 
اأنه  يعتقدون  واأنهم  الآن، خا�سة  الأرجنتيني  النجم 
يريد ال�ستمرار يف اأوروبا عن اأي عرو�س اأخرى لديه 

من الدوريني الأمريكي اأو ال�سعودي".
واأ�سارت: "تبقى الآن معرفة قرار مي�سي 

دوًرا خمتلًفا  يقبل  اأن  الذي عليه 
املالب�س  غ���رف���ة  ويف  ب��ال��ف��ري��ق 

التي  وال��ق��ي��ادة  لعمره  ن��ظ��ًرا 
ظ��ه��رت يف غ��ي��اب��ه، ك���ل �سيء 

والنادي  ق���راره،  على  �سيعتمد 
يتوقع اأن ي�سل قراره على �سكل 
معلومة من قبل اأحد الالعبني 

اأو عن طريق ت�سايف هرينانديز، 
املدير الفني للبلوغرانا".

وكان مي�سي قد ان�سم اإىل بر�سلونة 
ع��ام��ا، حيث حظي   13 يف عمر 

ب��ف��رة رائ���ع���ة م���ع ال���ن���ادي ال��ك��ت��ال��وين وح��ق��ق لقب 
الدوري الإ�سباين ع�سر مرات وفاز بلقب دوري اأبطال 

اأوروبا اأربع مرات.
يف  بر�سلونة  واجهها  التي  امل��ادي��ة  امل�ساكل  وت�سببت 
رحيل مي�سي عن الفريق يف عام 2021، حيث وقع 
مع  عامني،  ملدة  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  مع 

اإمكانية التجديد لعام ثالث.
ورغم ذلك فاإن مي�سي مل يوافق حتى الآن على جتديد 
عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية املو�سم اجلاري، 

و�سط اأنباء عن عودته ل�"كامب نو" جمددا.
موؤخرا:  ل��ه  ت�سريحات  يف  ق���ال  ق��د  لب���ورت���ا،  وك���ان 
الالعب  وكان  التاريخ  يف  لعب  اأف�سل  هو  "مي�سي 
الأكرث اأهمية يف تاريخ بر�سلونة، ولكن يجب اأن اأكون 
حذرا فيما اأقوله، فهو لعب باري�س �سان 
احرام  علي  ويجب  الآن  جريمان 

ذلك".
اأنه  "مي�سي يعلم  وتابع لبورتا: 
يف قلوبنا، هو جزء من �سعارنا، 
الإرث الذي وجدت نف�سي فيه 
يكن  مل  رئي�سا  اأ�سبحت  حينما 
ج���ي���دا، وك����ان ع��ل��ّي ات���خ���اذ قرار 
اأك���ن را���س��ي��ا ع��ن��ه، يجب علي  مل 
العالقة  لإ���س��الح  طريقة  اإي��ج��اد 
ب���ني م��ي�����س��ي وب��ر���س��ل��ون��ة، �سرنى 
اأبواب  اأن  يعلم  لكنه  �سيحدث،  ما 

النادي مفتوحة".

ياأتي رحيل جوليان ناغلزمان، املدير 
الفني لبايرن ميونخ، يف وقت- نظريا 
على الأقل- يتمتع فيه فريقه مبا قد 
مبو�سم  الأن��دي��ة  م��ن  العديد  ت�سميه 

ناجح.
واحدة  نقطة  ب��ف��ارق  ب��اي��رن  ويبتعد 
عن �سدارة ال��دوري الأمل��اين وبلغ دور 
اأوروب��ا وكاأ�س  اأبطال  الثمانية لدوري 
امل��و���س��م احل���ايل يحمل  اأن  اأي  اأمل��ان��ي��ا، 
ج��م��ي��ع ال�����س��م��ات امل��م��ي��زة ال��ت��ي يجب 
تذكرها خالل عام واحد، وهذا ما بدا 
وكاأنه �سيظهر - فقط لي�س بالطريقة 
ال��ت��ي اأراده�����ا ن��اغ��ل��زم��ان. وم���ن املثري 
توجيه  ب��داأ  اأن  مبجرد  اأن��ه  لل�سخرية 
بداعي  ل��ل��ب��ون��د���س��ل��ي��غ��ا  الن����ت����ق����ادات 
مناف�سة  فيها  ت��وج��د  ل  بطولة  اأن��ه��ا 
وي�سيطر عليها بايرن ميونخ، جندها 
حتولت اإىل اأحد اأف�سل �سباقات اللقب 
يف اأوروب�������ا ب���ني ب��رو���س��ي��ا دورمت���ون���د 
ولي���ب���زي���غ واأون�����ي�����ون ب���رل���ني، وه���ذه 
الفني  املدير  على  فاتت  قد  املناف�سة 

الأملاين.
اللقب  ع��ل��ى  الأن���دي���ة  ه���ذه  ومناف�سة 
ناغلزمان،  خ��ط��اأ  ل��ي�����س  امل��و���س��م  ه���ذا 
ومع ذلك، ياأتي ح�سوله على ما يبدو 
على عطلة تزلج قبل نحو اأ�سبوع من 
مواجهة برو�سيا دورمتوند يف ديربي 
الإطاحة  اأ�سباب  اأح��د  يكون  قد  اأملانيا 

به.

تاريخ ناغلزمان
ب��رز امل��دي��ر الفني ال�����س��اب ال��ب��ال��غ من 
اأكرث  35 ع���اًم���ا ك���واح���د م���ن  ال��ع��م��ر 
اإث���ارة يف اأوروب���ا قبل تعيينه  امل��درب��ني 
 2021 عام  اأرينا يف  األيانز  يف ملعب 
اأنحاء  جميع  يف  مطلوبا  ي���زال  ول   -
اأوروبا - اإذن ملاذا حدث كل هذا اخلطاأ 

بالن�سبة له يف بايرن؟
ميونخ  ب��اي��رن  يف  ناغلزمان  عهد  ب��داأ 
الروتينية،  املحلية  الثنائية  بح�سد 
ح��ي��ث ف����از ب����ال����دوري ب���ف���ارق ثماين 
ن��ق��اط ع��ن امل��ت�����س��در احل���ايل برو�سيا 

دورمت������ون������د، وي����ب����دو اأن�������ه ح������دد ما 
�سيء جيدا  كل  وبدا  �سيحدث لحقا. 
يف ب��داي��ة ولي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث كان 
ب���اي���رن ي��ت��ف��وق حم��ل��ي��ا ومل ي��ه��زم يف 
جميع امل�سابقات حتى �سبتمرب/اأيلول 
املا�سي، وبحلول اأواخر مار�س، خ�سروا 
مباراتني اأخريني فقط، ثالث هزائم 
قيا�سي جيد  رقم  مباراة هو   37 من 
بالن�سبة  ج��ي��دا  ل��ي�����س  ل��ك��ن��ه  ل��ل��غ��اي��ة، 

لبايرن ميونخ.
مباريات   10 يف  نقاًطا  ب��اي��رن  خ�سر 
املو�سم - فقط  الأمل��اين هذا  بالدوري 
ال�سبعة  امل���وا����س���م  م���ن  م��و���س��م��ني  يف 
الأخرية قبل تعيينه، متكن بايرن من 
حتقيق ه��ذا ال��ع��دد م��ن ال��ن��ق��اط، ول 
يزال هناك ت�سع مباريات يف الدوري، 
ق��ادة العمالق  اأك��رث ما �سيحبط  لكن 
ال���ب���اف���اري ه���و ال���راج���ع ع��ل��ى اأر�����س 

امللعب. 
كونه  خ��الل  من  �سمعته  بايرن  �سنع 
ح���ازم���ا وه���ادئ���ا يف ال���دف���اع وق���ات���ل يف 
ال���ه���ج���وم، و���س��ي��د ت���اري���خ���ه م���ن قبل 
جمموعة من العقول الأكرث خربة يف 
اللعبة، ومع ذلك فهذه �سمعة يقربوا 

من خ�سارتها ب�سكل مقلق.

فيها  خ�سر  التي  الع�سر  املباريات  ويف 
بايرن نقاًطا يف الدوري، تلقى الفريق 
مرتني هدًفا يف الوقت املحت�سب بدل 

ال�سائع من وكان متقدما.

غياب �سفات بايرن الأ�سا�سية
ق���ي���ادة  حت�����ت  ب�����اي�����رن  اأداء  اأ�����س����ب����ح 
ويفتقر  ناغلزمان جمهدا وم�سطحا، 
لدرجة  وال���ط���م���وح.  ال�����س��ي��ط��رة  اإىل 
�سالح  ح�����س��ن  ال��ري��ا���س��ي  امل���دي���ر  اأن 
اأن  املنا�سب  م��ن  اأن��ه  راأى  حميديت�س 
نظام  ب�����س��اأن  اخل��ا���س��ة  اأف���ك���اره  يجعل 
مدربه معروفا بعد الهزمية املفاجئة 

اأمام باير ليفركوزن.
عر�س  ع��ن  حميديت�س  ���س��ال��ح  وق���ال 
من  القليل  بايرن،  لي�س  "هذا  بايرن 
ما  ن����ادرا  واحل����زم.  والعقلية  ال��داف��ع 

جربت ذلك".
هناك راأي وا�سع النت�سار مفاداه اأنه يف 
ظل اإدارة املدرب الأملاين، فاإن مو�سيال 
هو الحتمال الوحيد يف النادي الذي 
يتم منحه الوقت الكايف لي�سبح لعًبا 
ذلك  وح��ت��ى   - الت�سكيلة  يف  اأ���س��ا���س��ي��ا 
احل���ني مت ت��ق��دمي امل��ه��اج��م م���ن قبل 

�سلف ناغلزمان هانز فليك.

ناغلزمان  اأن  ل��و  ك��م��ا  الأم����ر  ول��ي�����س 
حم����روم م���ن اخل����ي����ارات، ل��ك��ن يوجد 
وريان  تل  ماتي�س  مثل  �سبان  لعبون 
واأريغون  وان���ر  وب���ول  غ��راف��ي��ن��ب��ري���س 
املثال  �سبيل  على   - اإبراهيموفيت�س 
ل احل�سر - لكن الأربعة �سارك منهم 
الأ�سا�سية  بالت�سكيلة  ف��ق��ط  م��رت��ني 
للفريق بالدوري، اأي م�ساركتني فقط 
م��ن ال��ب��داي��ة ل��الع��ب��ني الأرب���ع���ة حتى 

الآن بالدوري.

النتائج بدل من تطوير الفريق
الفني كثريا على  املدير  يركز  عندما 
النتائج، بدل من تطوير جيل جديد 
النتائج  تكون  اأن  يجب  ال��ن��ج��وم،  م��ن 
�سريعة  ن��ظ��رة  �ستخربك  م�سمونة، 
على ترتيب الدوري الأملاين اأن الأمر 

لي�س كذلك.
ال��دوري الأمل��اين هو م��رادف لتعريف 
العامل ببع�س اأف�سل املواهب يف اأوروبا 
ل�سنوات قادمة، ولي�س فقط يف الدوري 
الأملاين يتخلف بايرن عن دورمتوند. 
ح��ت��ى الأ���س��م��اء الأك����رث ر���س��وخ��ا التي 
ال�12  الأ�سهر  يف  ال��ن��ادي  اإىل  و�سلت 
ناغلزمان،  قيادة  حتت  عانت  املا�سية 

م��ا اأث����ار ت�����س��اوؤلت ح���ول م��ه��ارات��ه يف 
تدريب  على  وقدرته  الب�سرية  الإدارة 

اأف�سل الالعبني.
املهاجمني  اأك��رث  اأح��د   - م��اين  �ساديو 
خ��ط��ورة يف اأوروب�����ا م��ن��ذ ع���دة �سنوات 
اإح�����س��اره لتخفيف وط���اأة رحيل  - مت 
روب�����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي، وم���ع ذلك، 
متكن الالعب ال�سنغايل من ت�سجيل 
�ستة اأهداف فقط يف الدوري الأملاين، 
الإط���الق  ع��ل��ى  ���س��يء  اأي  ي�سجل  ومل 

منذ اأكتوبر/ت�سرين الأول املا�سي.
ناغلزمان لي�س مدرًبا �سيًئا ومن املهم 
الإ�سارة اإىل اأن الأملاين يبلغ من العمر 
يف  مباراة   243 مع  فقط  عاًما   35

الدوري الأملاين.

م�ساكل يف التوا�سل
كان من املرجح دائًما اأن يواجه مديرا 
يف  �سعوبة  ج��ًدا  قليلة  بخربة  يتمتع 
بالنجوم  نف�سه يف فريق مليء  فر�س 
الغرور  ال���ع���امل - م���ع  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ال�����ذي ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع��ه - وم����ن خالل 
اعرافه اخلا�س، كان ناغلزمان يعلم 
�سيًئا  ك��ان��ت  الت�����س��ال  م��ه��ارات��ه يف  اأن 

يحتاج اإىل التح�سني.
 FAZ وقال ناغلزمان يف مقابلة مع
�ساأن  م��ن  قللت  "رمبا  املا�سي:  ال��ع��ام 
املكتب  يف  �سخ�سني  ب��ني  امل��ح��ادث��ة  اأن 
ال��الع��ب��ني مما  لبع�س  اأه��م��ي��ة  اأك����رث 
احلظ،  ل�سوء  كمدرب".  اأتخيله  كنت 
���ا مل ي��ك��ن ق����ادًرا  ي��ب��دو اأن����ه ك���ان در����سً
لإنقاذ  املنا�سب  الوقت  يف  اإتقانه  على 
م�ستقبله يف النادي، مع ظهور تقارير 
املدير  بني  امل�سكالت  من  العديد  عن 
الفني وجمل�س الإدارة ويبدو اأن عدًدا 
�سك  ل  الثقة.  ف��ق��دوا  الالعبني  م��ن 
م�سرق  م�ستقبل  لديه  ناغلزمان  اأن 
التي  ال��ف��رة  ل��ك��ن  اأم���ام���ه،  اللعبة  يف 
اأنه ل يزال  اأظهرت  بايرن  ق�ساها يف 
يتمكن  اأن  قبل  ليتعلمه  الكثري  لديه 
م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى م��ك��ان��ه كمدرب 

لأكرب اأندية اأوروبا.

اآخر تطورات موقف بر�سلونة 
ال�ستعادة مي�سي

 االأ�سباب الكاملة وراء اإقالة ناغلزمان 
من تدريب بايرن ميونخ

الأملاين  املنتخب  فيولكروغ  نيكال�س  برمين  ف��ريدر  مهاجم  ق��اد 
كرة  يف  دويل  ودي  لقاء  يف  -2�سفر  ال��ب��ريويف  �سيفه  على  للفوز 

القدم اأقيم يف مدينة ماينت�س جنوب البالد.
و�سجل فيولكروغ الذي بداأ م�سواره الدويل قبيل مونديال قطر 
الأول،  ال�سوط  الهدفني يف  الأول،  ال��دور  اأملانيا من  ودعته  ال��ذي 

ليمنح النت�سار لفريق املدرب هانزي فليك.
ويف وقت تخو�س املنتخبات الأوروبية الأخرى الت�سفيات املوؤهلة 
اىل كاأ�س اأوروبا 2024، حتاول اأملانيا امل�سيفة للبطولة القارية 
اخلروج  خيبة  بعد  مكانتها  اليها  يعيد  ف��ري��ق  وب��ن��اء  ال���س��ت��ع��داد 

مرتني على التوايل من دور املجموعات يف نهائيات كاأ�س العامل.

وا�ستبعد املدرب فليك عنا�سر اخلربة مثل توما�س مولر ولوروا 
التي  الت�سكيلة  عن  غوندوغان  واإل��ك��اي  رودي��غ��ر  واأنتونيو  �سانيه 

�ستلتقي اأي�ساً مع بلجيكا الثالثاء يف كولن.
وبداأ فليك اللقاء بالعب واحد من اأ�سل خم�سة ا�ستدعاهم للمرة 
دورمتوند(،  )بورو�سيا  وولف  ماريو�س  وهو  املنتخب،  اىل  الأوىل 
فيما جل�س الوافدون اجلدد الآخرون يو�سا فاغنومان )�ستوتغارت(، 
فيليك�س مني�سا )فولف�سبورغ(، كيفن �ساده )برنتفورد الإنكليزي( 

ومريغيم بريي�سا )اأوغ�سبورغ( على مقاعد البدلء.
واعتمد يف الهجوم على الثالثي كاي هافريت�س وفيولكروغ وتيمو 

فرينر.

الدقيقة  يف  الت�سجيل  فيولكروغ  افتتح  اإذ  مثالية  البداية  وكانت 
برمين  ف��ريدر  مهاجم  اأ�ساف  ثم  هافريت�س،  من  بتمريرة   12
اللقاء  يف  ال��ث��اين  ال�سخ�سي  ه��دف��ه  ع��ام��اً   30 العمر  م��ن  البالغ 
"مان�سافت" الذي  ب��األ��وان  خا�سها  مباريات  خم�س  يف  واخلام�س 
ا�ستهل م�سواره معه يف 16 ت�سرين الثاين-نوفمرب املا�سي، وذلك 

بعد متريرة من الوافد اجلديد وولف )33(.
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء رغم ح�سول الأملان 
يف  هافريت�س  ونفذها  �سلوتربيك  نيكو  انتزعها  ج��زاء  ركلة  على 
ربع  يف  دخ��ل  ال��ذي  ل�ساده  مكانه  ي��رك  اأن  قبل  القائم )68( 

ال�ساعة الأخري على غرار بري�سا.

بدًءا من 2024.. برييز يريد بناء 
حقبة جديدة يف ريال مدريد

نادي  رئي�س  برييز،  فلورنتينو  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
"املرينغي"  يف  جديدة  حقبة  بناء  ي�ستهدف  م��دري��د،  ري��ال 

بدًءا من مو�سم 2024.
برييز  اأن،  لها  تقرير  يف  "�سبورت"،  �سحيفة  واأو���س��ح��ت 
يخطط للتعاقد مع 3 لعبني كبار وهم: الفرن�سي كيليان 
م��ب��اب��ي، جن��م ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان، وال��رنوي��ج��ي اإرلينغ 
جنم  بيلينغهام،  وج����ود  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سر  جن��م  ه���الن���د، 
اقراب  اأنه مع  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  دورمتوند.  برو�سيا 
الإدارة  ف��اإن  "املرينغي"،  م��ع  بنزميا  ك��رمي  م�سرية  نهاية 
ت�سعى بقوة للتعاقد مع هالند يف 2024، خا�سة واأن عقد 
اجلاري  املو�سم  بنهاية  ينتهي  عاما  ال�35  �ساحب  بنزميا 

و�سيتم التجديد لعام اإ�سايف اآخر.
اأنه بعد جتديد عقد بنزميا  واأ�سافت ال�سحيفة الإ�سبانية 
لعام اآخر، �ستقوم اإدارة ريال مدريد بالتحرك نحو التعاقد 
مع هالند، واأنها تنتظر لل�سيف املقبل ل�سم الالعب مببلغ 
اأقل اإذا مت تفعيل ال�سرط اجلزائي يف عقده مع املان �سيتي 

الذي ميتد حتى �سيف 2027.
واأ�سارت تقارير �سابقة، اإىل اأنه يف حال عدم جناح الالعب يف 
ال�سغط على ناديه لتفعيل العقد، فاإن ريال مدريد �سيجهز 
ا �سيجعل هالند اأغلى لعب يف تاريخ كرة القدم،  ا قويًّ عر�سً
اإذ و�سع النادي ميزانية تراوح بني 220 اإىل 240 مليون 

يورو ل�سم هالند من �سفوف الفريق الإجنليزي.

مبابي
للفريق  بالنتقال  ا�سمه  يرتبط  ما  دائًما  فهو  مبابي،  اأم��ا 
ب��اري�����س �سان  �سابًقا وجت��دي��د ع��ق��ده م��ع  الأم���ر  رغ��م ف�سل 
جريمان حتى عام 2025، لكن عدة تقارير اأكدت اأن النجم 
2024 ميكن  عام  باأنه يف  الفرن�سي ميلك يف عقده خيار 
اإلغاء ال�سفقة، اإذ جدد ل�3 موا�سم، لكن املو�سم الثالث خيار 
�سخ�سي مُيكنه فيه التجديد اأو الرف�س، لذا �سيكون قادًرا 
على املغادرة اإذا رغب يف ذلك، وهو رمبا اخليار الذي يتمناه 

برييز.

بيلينغهام
جنم  بيلينغهام،  ج��ود  الإجنليزي  النجم  ا�سم  اأخ���رًيا  وب��رز 
اإذ ت��ت�����س��ارع ع���دة اأندية  و���س��ط ف��ري��ق ب��رو���س��ي��ا دورمت���ون���د، 

اأوروبية ل�سمه يف املريكاتو املقبل.
"ماركا" الإ�سبانية اأخرًيا، فاإن  وبح�سب ما ذكرته �سحيفة 
ري���ال م��دري��د ب���داأ بالفعل امل��ف��او���س��ات م��ع وك���الء الالعب، 
حيث  امللكي،  قمي�س  ارت���داء  يف  بيلينغهام  برغبة  ويثقون 
يريد دورمتوند 150 مليون يورو، بينم الفريق الإ�سباين 
ا بني 110 و115 مليون يورو، و35 اأو 40  �سيقدم عر�سً
بلد  ن��ظ��ريه  مل��واج��ه��ة  ال��ري��ال  وي�ستعد  ك��م��ت��غ��ريات.  مليونا 
الوليد، يوم الأحد املوافق ال�2 من اأبريل املقبل، على ملعب 

�سانتياغو برنابيو، �سمن مناف�سات الدوري الإ�سباين.
ري���ال م��دري��د يبتعد ع��ن ���س��دارة ال���دوري الإ���س��ب��اين ب�12 
�سد  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  نهائي  ن�سف  ذه��اب  وخ�سر  نقطة، 
بر�سلونة على ملعبه، وي�ستعد للقاء الإياب، وكذلك مواجهة 

ت�سيل�سي يف اإياب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

ذكرت �سحيفة "ذا �سن" اأن مان�س�سر �سيتي م�ستعد ملنح مهاجمه الرنويجي 
اإىل ريال  ال��دوري الإجنليزي املمتاز ملنع انتقاله  اأعلى راتب يف  اإرلينغ هالند 

مدريد، ال�ساعي ل�سمه يف امل�ستقبل.
وح�سب ما ذكرته ال�سحيفة، الأحد، فقد بداأت اإدارة مان�س�سر �سيتي مفاو�سات 
اإىل  راتبا ي�سل  املو�سم ومنحه  نهاية  للتو�سل لتفاق قبل  مع ممثلي هالند 
يف  الأول  مو�سمه  ه��الن��د  ويق�سي  اأ�سبوعيا.  اإ�سرليني  جنيه  األ���ف   500
2027، مع تقارير ت�سري لوجود �سرط  مان�س�سر �سيتي، وميتد عقده حتى 
يورو،  200 مليون  2024 مقابل ح��وايل  بالرحيل �سيف  له  ي�سمح  جزائي 
وت�سعى اإدارة ال�سيتي لتمديد عقده واإلغاء ال�سرط اجلزائي. ويتقا�سى هالند 
البلجيكي  زميله  لكن  اإ�سرليني،  جنيه  األ��ف   375 اإىل  ي�سل  اأ�سبوعيا  راتبا 
كيفن دي بروين، وحار�س مان�س�سر يونايتد الإ�سباين ديفيد دي خيا ميلكان 
نف�س الراتب ويتفوقان عليه فقط بحوافز اإ�سافية. واأثارت رافائيال بيمونتا، 

وكيلة اأعماله اإرلينغ هالند، اجلدل موؤخرا باإمكانية رحيله اإىل ريال مدريد، 
الذي و�سع خطة للتعاقد معه �سيف 2024، بعد ف�سله يف التعاقد معه حني 
كان لعبا يف برو�سيا دورمتوند، حيث تفوق مان�س�سر �سيتي وح�سم ال�سفقة 
و�سجل  اإ�سرليني.  جنيه  مليون   52 ح��وايل  البالغ  اجل��زائ��ي  ال�سرط  بدفع 
ترتيب  ويت�سدر  املو�سم،  ه��ذا  امل�سابقات  كل  يف  هدفا   42 الرنويجي  املهاجم 
هدايف الدوري الإجنليزي وهدايف دوري اأبطال اأوروبا، وترتيب جائزة احلذاء 
الأوروب��ي��ة، وح�سب م�سادر مقربة فهو  ال��دوري��ات  ه��داف يف  الذهبي لأف�سل 

�سعيد يف مان�س�سر �سيتي حاليا.
 2028 �سيف  حتى  هالند  عقد  جتديد  اأن  �سيتي  مان�س�سر  اإدارة  وتعتقد 
ال�سرط اجلزائي  واإل��غ��اء  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  رات��ب يف  اأع��ل��ى  ومنحه 
الرنويجي  النجم  على  للحفاظ  قوية  ر�سالة  هي  الرحيل،  يف  بحقه  اخلا�س 

و�سربة قوية لالأندية الراغبة يف �سمه واأبرزها ريال مدريد.

مان�س�سرت �سيتي ي�سعى لتح�سني هاالند باأعلى راتب 

اإيدنالدو  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ربازي��ل��ي  اأب��ل��غ رئي�س الحت���اد 
اأن�سيلوتي،  ك��ارل��و  م��دري��د  ري���ال  م���درب  اأن  رودري��غ��ي��ز، 
اإذا  املنتخب الأول  �سيكون اخليار الأف�سل لتويل قيادة 

كان متاحاً بنهاية املو�سم الأوروبي.
 63 البالغ عمره  امل��درب الإيطايل  باأن  واأق��ر رودريغيز 
الذي  تيتي  خلالفة  املر�سحني  قائمة  راأ���س  على  عاماً 
من  اخل��روج  بعد  الربازيلي  املنتخب  تدريب  عن  رح��ل 

دور الثمانية بكاأ�س العامل 2022 اأمام كرواتيا.
جميع  ب��اح��رام  اأن�سيلوتي  "يحظى  رودري��غ��ي��ز:  وق���ال 
فيني�سيو�س  اأو  نازاريو  رونالدو  فقط  لي�س  الالعبني، 

جونيور، واإمنا كل من لعب حتت اإمرته".
واأ�ساف: "اأحبه حقيقة ل�سدقه يف طريقة عمله وعمله 
بارع حقق  اإنه مدرب  التعريف،  اإنه غني عن  املتوا�سل، 

الكثري من الإجنازات وناأمل اأن يحقق املزيد".
املنتخب  لع��ب��ي  ح��دي��ث  حم���اور  اأح���د  اأن�سيلوتي  وك���ان 

الربازيلي على مدار الأيام املا�سية قبل اخل�سارة 2-1 
اأم���ام امل��غ��رب ودي����اً، اإذ اأث��ن��ى ع��دد م��ن ال��الع��ب��ني بينهم 
وكا�سيمريو  ورودريغو  واإيدر�سون  جونيور  فيني�سيو�س 

على املدرب الإيطايل.
لكن رودريغيز قال اإن الهو�س باأن�سيلوتي انتقلت كذلك 

اإىل اجلماهري الربازيلية.
"اأن�سيلوتي لي�س املدرب املف�سل لالعبني فقط،  وقال: 
لكن ي��ب��دو اأن���ه ك��ذل��ك ب��ني اجل��م��اه��ري، اأينما ذه��ب��ت يف 
الربازيل، يف كل ملعب، هو اأول من ي�ساألني امل�سجعون 

عنه".
للعمل  تقديراً  بحب،  عنه  يتحدثون  "اإنهم  واأ���س��اف: 
املثايل الذي قام به يف م�سريته، فلنكن على يقني باهلل 
مبقدورنا  ك��ان  ما  اإذا  و�سرنى  املنا�سب  الوقت  وننتظر 
ملنتخب  ج��دي��د  م���درب  لتعيني  �سعينا  يف  ذل��ك  حتقيق 

الربازيل".

رئي�س االحتاد الربازيلي 
يعرتف: اأحب اأن�سيلوتي

•• اأبوظبي-وام: 

يقام اليوم الثنني الفتتاح الر�سمي لبطولة كاأ�س من�سور بن زايد لكرة 
القدم، والتي تقام يف ن�سختها العا�سرة، وت�ستمر حتى 11 اأبريل املقبل، 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  الإم����ارات،  ق�سر  فندق  مالعب  على 
الرئا�سة.  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
للمجموعة  الأوىل  اجلولة  مناف�سات  انطالق  الثنني  مباريات  وت�سهد 
"نادي  فريق  مع  الثانية، حيث يلتقي فيها فريق "مكتب الأمني العام"، 
ال�سوؤون  "مكتب  فريقا  الثانية  امل��ب��اراة  يف  يلتقي  فيما  جولف"،  �سيتي 
القانونية" مع فريق "هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية". ويعد 
فريق "مكتب ال�سوؤون القانونية" من الفرق التي ان�سمت اإىل الن�سخة 
العا�سرة، بينما جمع فريق "هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية" 

نقطتني يف الن�سخة ال�سابقة. وت�سهد مباريات الثالثاء، افتتاح مواجهات 
مع  الدرا�سية"  البعثات  "مكتب  فريق  يلتقي  حيث  الثالثة  املجموعة 
مكتب   " فريق  يلتقي  الثانية  املواجهة  ويف  الق�ساء"،  دائ��رة  فريق" 
"املركز الوطني للتاأهيل". وتقام البطولة  ال�سوؤون اخلا�سة" مع فريق 
بتنظيم من ديوان الرئا�سة، وبرعاية ت�سويقية من جمموعة ات�سالت، 
وم�ست�سيف  الف�سي  الراعي  الإم���ارات،  ق�سر  وفندق  الذهبي،  الراعي 
اأي�سا.  الف�سي  الراعي  رويال جت،  اإىل طريان  اإ�سافة  املباريات،  جميع 
ف��ري��ق��ا، مت   12 اإىل  ال��ف��رق  ع���دد  زي����ادة يف  ال��ع��ا���س��رة  الن�سخة  وت�����س��ه��د 
تق�سيمهم اإىل ثالث جمموعات، على اأن يتاأهل مت�سدر كل جمموعة اإىل 
ن�سف النهائي، حيث تقام املواجهات بنظام دوري من دور واحد، على اأن 
يحدد املتاأهل الرابع اإىل قبل النهائي عرب اإقامة 3 لقاءات "ملحق" بني 

اأ�سحاب املركز الثاين واأف�سل ثالث.

اليوم.. االفتتاح الر�سمي لكاأ�س من�سور بن زايد لكرة القدم

 فيولكروغ يهدي اأملانيا فوزًا وديًا على البريو 
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الفجر الريا�ضي

•• تبلي�صي-الفجر

للجودو  الأول  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اخ���ت���ت���م 
مبارياته يف بطولة "تبلي�سي جراند 
التي   ،2023 لعام  للجودو  �سالم" 
اأم�س  م�����س��اء  م��ب��اري��ات��ه��ا  اخ��ت��ت��م��ت 
الأوملبية  الريا�سية  بالقاعة  الأول 
الثاين  ال��الع��ب  بخ�سارة  بجورجيا 
مناف�سات  ���س��م��ن  اأرام  ج��ري��ج��وري 
 27 ال��ذي �سم  90 كجم  وزن حتت 
امل�سنفني  الالعبني  اأب��رز  من  لعبا 
املرحلة  يف  ب���خ�������س���ارت���ه  ال����ع����امل  يف 
الثانية من ت�سفيات الوزن اأمام بطل 
واجلمهور  الأر���س  �ساحب  جورجيا 
الذهبي  بال�سكور  لوكا  ماي�سوراذرة 
بعد التعادل يف الزمن الر�سمي و�سط 
 ، 3000 متفرج  اك��رث م��ن  م����وؤازرة 
بعد اأن تخطى بجدارة بطل منتخب 
اأذرب���ي���ج���ان ت��ال��ي��ب��وف ف���وج���ار اأح���د 
ميداليات  ب��اإح��دى  للفوز  املر�سحني 

ذلك الوزن .
ويت�سدر بطولة تبلي�سي قبل ختامها 
وف�سية  بذهبيتني  �سربيا  منتخب 

مب�ستواه  اجل���م���ي���ع  ف����اج����اأ  وال�������ذي 
ب��ي��ن��م��ا مل حت���رز جورجيا  امل��ت��ط��ور، 
م�ست�سيفة البطولة حتى الن ذهبية 

بعدد  م�ساركتها  من  بالرغم  واح��دة 
الوفود. كاأكرب  ولعبه  لعبا   40

امل��ن��ت��خ��ب الأول  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����س��م��ن 

للجودو يف املرحلة القادمة ال�ستعداد 
التي  اأنطاليا   بطولة  يف  للم�ساركة 
ت��ق��ام يف ت��رك��ي��ا، خ���الل ال���ف���رة من 

اأبريل   2 وحتى  اجلاري  مار�س   31
امل��ق��ب��ل وال��ت��ي ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا حوايل 
دولة   88 من  ولعبة  لعبا   650

عربية  م��ن��ت��خ��ب��ات   7 ب��ي��ن��ه��م  م���ن   ،
البحرين   ، الإم���ارات  مقدمتهم  ويف 
،اجلزائر  ،امل��غ��رب  ،م�����س��ر  ال��ك��وي��ت   ،

بخم�سة  منتخبنا  ،وي�����س��ارك  ولبنان 
األتان  ب��ات�����س��و  ال��الع��ب��ة  اأف�����راد وه���م 
وزن حتت  مناف�سات  ت�سارك يف  التي 

57 كجم، والالعب تالل �سفيلي يف 
وجريجوري  ك��ج��م،   66 حت��ت  وزن 
وزن  مناف�سات  يف  ي�سارك  ال��ذي  اأرام 
يف  نوغزاري  ،وبا�سو  90 كجم  حتت 
وزن حتت 81 كجم، وماجو معروف 
بجانب  ك��ج��م   100 ف����وق  وزن  يف 
،  وي�سرف  امل�ساركة يف الوزن املفتوح 
املدرب  الأول  املنتخب  ت��دري��ب  على 
فيكتور لعب املنتخب الول ال�سابق 

 .
بطولت  يف  امل�ساركات  تلك  وت��ه��دف 
 ،IJF ل���ل���ج���ودو  ال��������دويل  الحت��������اد 
زي��ارة ر�سيد  الكربى بهدف  الأربعة 
�سباق  يف  ال���ن���ق���اط  م���ن  امل�������س���ارك���ني 
 2024 ال��ت��اأه��ل لأومل���ب���ي���اد ب��اري�����س 
التاأهل،  ن��ق��اط  م���ن  امل���زي���د  ب��ح�����س��د 
لتلك  ال���ت���ن���ازيل  ال���ع���د  ب�����داأ  اأن  ب��ع��د 
اأقل  لنطالقتها  تبقى  التي  ال��دورة 
برنامج  ويت�سمن  يوما..   490 من 
العامل  بطولة  يف  امل�ساركة  منتخبنا 
للجودو - الدوحة 2023 التي تقام 
14 مايو  7 اإىل  خ��الل ال��ف��رة م��ن 

القادم.

•• اأبوظبي-الفجر:

تعادل منتخبنا الوطني الأول مع منتخب طاجيك�ستان �سلبياً بدون اأهداف يف 
املباراة الدولية الودية التي جمعت املنتخبني م�ساء اأم�س الأول ال�سبت با�ستاد 

اآل نهيان بالعا�سمة اأبوظبي.
وجاءت املباراة يف اإطار حت�سريات منتخبنا الوطني �سمن مع�سكره الإعدادي 
املقام حالياً بالعا�سمة اأبوظبي، والذي يقام خالل فرة التوقف الدويل �سمن 
برنامج حت�سريات الأبي�س الأولية للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023 

والت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2026.
و�سهدت املباراة م�ساركة عدد من العنا�سر ال�سابة التي قدمت م�ستوى جيداً، 
عبد  احل��م��ادي،  خليفة  خ�سيف،  علي  ملنتخبنا  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  و�سمت 
العزيز هيكل، عبد ال�سالم حممد، عبد اهلل ادري�س، عبد اهلل حمد، حممد عبد 

البا�سط، عبد اهلل رم�سان، حارب عبد اهلل، فابيو ليما وكايو كانيدو.
واأجرى اجلهاز الفني تبديالت يف ال�سوط الثاين حيث �سارك خالد ال�سناين 
بدًل عن علي خ�سيف، و�سارك طحنون الزعابي وبالل عبد اهلل مكان عبد اهلل 
حمد وحممد عبد البا�سط، وحل اأحمد عامر بدياًل لكايو كانيدو بعد اإ�سابته، 

وخرج عبد العزيز هيكل وحل مكانه عبد اهلل الكربي .

�ستيفانو�س  ال������ي������ون������اين  ب����ل����غ 
عاملياً،  ثالثاً  امل�سنف  ت�سيت�سيبا�س، 
الدور الثالث لدورة ميامي الألف 
امل�سرب  ك��رة  يف  للما�سرز  نقطة 
بعد  وذل�����ك  ي��ل��ع��ب،  اأن  دون  م���ن 
ري�سار  الفرن�سي  مناف�سه  ان�سحاب 
فيما  كاحله،  يف  لالإ�سابة  غا�سكيه 
دانييل مدفيديف  الرو�سي  ا�ستهل 
ب��ق��وة ع��ن��دم��ا تغلب على  م�����س��واره 
 1-6 كاربايي�س  روبرتو  ال�سباين 

و2-6.
الثالث  ال��دور  اليوناين يف  ويلتقي 
الفائز  غارين  كري�ستيان  الت�سيلي 
على الأرجنتيني �سيبا�ستيان باي�س 

و3-6.  )2-7(  6-7
ويبحث ت�سيت�سيبا�س، امل�سنف ثانياً 
يف هذه الدورة التي مل يذهب فيها 
اأبعد من الدور ربع النهائي يف اأربع 
الأّول  لقبه  عن  �سابقة،  م�ساركات 
�سقوطه  وت���ع���وي�������س   2023 يف 
اإنديان  ل��دورة  الأوىل  العقبة  عند 
جوردان  الأ���س��رايل  يد  على  ويلز 

توم�سون.
بطولة  نهائي  اىل  و���س��ول��ه  وم��ن��ذ 
اأ�سراليا املفتوحة، اأوىل البطولت 
الثاين- الأرب��ع الكربى، يف كانون 

ال�سربي  اأم����ام  خ�سر  ح��ني  ي��ن��اي��ر 
عانى  دي����وك����وف����ي����ت���������س،  ن�����وف�����اك 
اليوناين البالغ 24 عاماً اإذ انتهى 
باكراً  روت������ردام  دورة  يف  م�����س��واره 
اأي�ساً عند الدور ثمن النهائي على 

يد الإيطايل يانيك �سيرن.
وياأمل يف اأن يكون اكرث توفيقاً يف 

ميامي والذهاب بعيداً حتى الفوز 
بلقبه الثالث يف دورات الألف نقطة 
للما�سرز )توج بلقب مونتي كارلو 

عامي 2021 و2022(.
ويف الثانية، احتاج مدفيديف الذي 
اأعفي من خو�س الدور الول على 
ال�32  وامل�سنفات  امل�سنفني  غ��رار 
لتجديد  دقيقة   62 اىل  الأوائ���ل، 
ال�سباين  م��ن��اف�����س��ه  ع���ل���ى  ف������وزه 
الدور  يف  عليه  تغلب  ك���ان  ب��ع��دم��ا 
الثاين لبطولة ا�سراليا املفتوحة 
بطاقته  وحجز  املا�سي،  قبل  العام 

اىل الدور الثالث.
رابعا  امل�سنف  مدفيديف  و���س��رب 
ال�سلوفاكي  ال��دورة، موعدا مع  يف 
ال���ف���ائ���ز على  األ���ي���ك�������س م���ول���ك���ان 
الياباين يو�سيهيتو ني�سيوكا 6-7 

)7-5( و1-6 و2-6.
عام  م��ي��دوز  فال�سينغ  بطل  وق���ال 
بخ�سارته  م��ن��ي  وال�����ذي   2021
الوىل يف 20 مباراة عندما �سقط 
كارلو�س  الخ����ر  ال����س���ب���اين  ام����ام 
اإنديان  دورة  ن��ه��ائ��ي  يف  األ��ك��ارا���س 
ويلز المريكية الحد املا�سي "اأنا 
الأوىل، قدمت  املباراة  �سعيد بهذه 

اأداًء قوياً".
وع�������ان�������ى ال�����ب�����ول�����ن�����دي ه�����وب�����رت 
ه���ورك���ات�������س، ال���ث���ام���ن يف ال�����دورة 
وال��ت��ا���س��ع ع��امل��ي��ا، الأم���ري���ن حلجز 
للدورة  الثالث  ال��دور  اىل  بطاقته 
وبلغ  التي توج بلقبها عام 2021 
املا�سي،  العام  فيها  النهائي  ن�سف 
جمموعات  ث�����الث  اىل  واح�����ت�����اج 

للتخل�س  ال��ف��ا���س��ل��ة  ب��اأ���س��واط��ه��ا 
ثانا�سي  ال������س�����رايل  ع��ق��ب��ة  م����ن 
 )12-10(  7-6 ك��وك��ي��ن��اك��ي�����س 
و7-6 )8-6( يف  و6-7 )7-9( 

ثالث �ساعات و30 دقيقة.
اأنقذ  ال�����ذي  ه��ورك��ات�����س  وي��ل��ت��ق��ي 
خ��م�����س ك�����رات ك���ان���ت ���س��ت��ط��ي��ح به 
م��ن ال�����دورة، يف ال����دور امل��ق��ب��ل مع 
الفائز  مانارينو  اأدري��ان  الفرن�سي 
 4-6 �سيلتون  بن  الأم��ريك��ي  على 

و3-6 و1-6.
فيليك�س  ال��ك��ن��دي  اأي�����س��ا  وع���ان���ى 
للتغلب  ال�ساد�س  اأوجيه-األيا�سيم 
تياغو  ال�����ربازي�����ل�����ي  ع����ل����ى  ع����ل����ى 
و6-7   )5-7(  6-7 م��ون��ت��ريو 

.)8-10(
وان��ت��ه��ى م�����س��وار الإي���ط���ايل ماتيو 

ال���ت���ا����س���ع ع�������س���ر عند  ب��ريي��ت��ي��ن��ي 
ال�������دور ال����ث����اين ب��خ�����س��ارت��ه اأم�����ام 
ماكدونالد  م��اك��ن��زي  الأم����ريك����ي 
 ،)7-5( و7-6   )10-8(  7-6
ومواطنه لورنت�سو موزيتي الثامن 
ع�سر بخ�سارته اأمام الت�سيكي يريي 

ليهيت�سكا 4-6 و6-4.
كما ودع الكرواتي بورنا ت�سوريت�س 
ال�������س���اب���ع ع�����س��ر م����ن ال�������دور ذات����ه 
ب����خ���������س����ارت����ه اأم������������ام الأم������ريك������ي 
6-3 و6-4  كري�ستوفر يوبانك�س 

و6-2.
انتهى  الأل���ف،  ال�سيدات  دورة  ويف 
م�����س��وار الأم���ريك���ي���ة ك����وري غوف 
مباراتني  ب��ع��د  ع��امل��ي��اً  ال�����س��اد���س��ة 
�ست  يف  ف���ق���ط  ال���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���رة 
املو�سم،  ب��داي��ة  منذ  لها  م�ساركات 

الثالث  ال��دور  وذل��ك بخ�سارتها يف 
باتابوفا  اأنا�ستازيا  الرو�سية  اأم��ام 

و6-2. و7-5   )8-10(  6-7
وكانت دورة الدوحة املرة الوحيدة 
ت�������ودع فيها  ال����ت����ي  امل����و�����س����م  ه������ذا 
مباراتني  ب��ع��د  ع��ام��اً  ال�19  اب��ن��ة 
اأمام  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف  بخ�سارتها 
الرو�سية فريونيكا كودرميتوفا يف 
�سباط/فرباير، فيما اأحرزت لقب 
ثمن  اىل  وو���س��ل��ت  اأوك���الن���د  دورة 
املفتوحة  اأ�سراليا  بطولة  نهائي 
ورب���ع  دب����ي  دورة  ن��ه��ائ��ي  ون�����س��ف 

نهائي دورة اإنديان ويلز الألف.
النهائي  ثمن  يف  بوتابوفا  وتلتقي 
ال�سينية كينوين جينغ التي تغلبت 
ليودميال  الرو�سية  على  ب��دوره��ا 
 7-5 ع�سرة  الثانية  �سام�سونوفا 

و7-6 )7-5( و3-6.
وتاأهلت اىل ثمن النهائي امل�سنفة 
اأو�ستابنكو  اإيلينا  الالتفية   24
 2017 بطلة رولن غارو�س لعام 
بياتري�س  الربازيلية  على  بفوزها 
ح����داد م��اي��ا ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة 2-6 
الثانية  املرة  وهذه  و3-6.  و6-4 
م�ساركات  ���س��ت  اأ����س���ل  م���ن  ف��ق��ط 
التي ت�سل فيها الالتفية اىل ثمن 
2018 حني  ع����ام  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي 
و�سلت اىل النهائي قبل اأن تخ�سر 

اأمام الأمريكية �سلون �ستيفنز.
جي�سيكا  الأم��ريك��ي��ة  ت��اأه��ل��ت  ك��م��ا 
بيغول الثالثة بفوزها ال�سهل على 
م��واط��ن��ت��ه��ا دان��ي��ي��ل ك��ول��ي��ن��ز 1-6 

و7-6 )-7�سفر(.
اإيلينا  ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة  واأف���ل���ت���ت 
ريباكينا، بطلة اإنديان ويلز الحد 
واأنقذت  مبكر  خ��روج  من  املا�سي، 
كرة املباراة يف ال�سوط العا�سر من 
اأن تقلب  ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال���ط���اول���ة ع��ل��ى ال���س��ب��ان��ي��ة ب���اول 

بادو�سا 3-6 و7-5 و3-6.
وميبلدون  بطلة  ريباكينا،  وعلقت 
قائلة:  املباراة  عقب  املا�سي،  العام 
املباراة ب�سكل جيد، لكن  اأب��داأ  "مل 
ا�ستعدت طاقتي وبداأت  النهاية  يف 
اأف�سل.  ب�سكل  امل��ل��ع��ب  يف  اأحت����رك 
كانت معركة �سعبة حًقا. اأنا �سعيدة 

لأنني متكنت من ح�سمها".
و�ست�سعى ريباكينا اىل فوزها ال�11 
البلجيكية  تلتقي  ع��ن��دم��ا  ت��وال��ي��ا 

اإيليز مرتن�س يف الدور الثالث.

بداية قوية ملدفيديف  

ت�سيت�سيبا�س اإىل الدور الثالث يف دورة ميامي 

منتخبنا الوطني يتعادل مع طاجيك�ستان �سلبيًا يف جتربة ودية دولية

منتخبنا يختتم م�ساركته يف بطولة »تبلي�سي جراند �سالم« للجودو 

اإعداد  دورة  يف  مدربًا   20
املدربني للقو�س وال�سهم 

•• اأبوظبي-وام:

نظم احتاد الإم��ارات للقو�س وال�سهم املرحلة الثانية من دورة املدربني 
مب�ساركة  ال�سارقة،  يف  ال�سرطية  العلوم  باأكادميية  يومني  م��دى  على 

عادل رجا املدير الفني لالحتاد.
تهدف الدورة التي جرت يومي ال�سبت والأحد و�سارك فيها 20 مدربا، 
املهنية لهم،  الكفاءة  املدربني وتطوير مهاراتهم وتعزيز  ل�سقل قدرات 

مبا يتما�سى مع التوجهات امل�ستقبلية لالحتاد.
للقو�س  الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اجلحو�سي  �سالح  واأك���د 
اأن املجل�س بقيادة �سعادة الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي يتبنى  وال�سهم، 
�سقل  خ��الل  م��ن  للتطور  الداعمة  ال���روؤى  لر�سيخ  املمار�سات  اأف�سل 

مهارات املدربني وتطوير قدراتهم، ودعم تطلعاتهم يف �ستى املجالت.
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•• دبي-الفجر:

مار�س   27 الث��ن��ني  ال��ي��وم  تختتم 
وال�سهم  القو�س  بطولة  مناف�سات 
ال����ت����ي ا����س���ت���م���رت مل������دة ي����وم����ني يف 
ال�������س���ال���ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب��ج��م��ع ند 
فعاليات  ���س��م��ن  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ب��ا 
ند  "دورة  م���ن  ال��ع��ا���س��رة  ال��ن�����س��خ��ة 
الأكرب  ال����دورة  الريا�سية"  ال�سبا 
ت��ق��ام خ��الل �سهر  ال��ت��ي  م��ن نوعها 
رم�����س��ان امل����ب����ارك، وت�����س��ت��م��ر حتى 
�سعار  حت����ت  امل���ق���ب���ل  اأب����ري����ل   10
"قدرات ل حدود لها"، وتت�سمن 8 
الكرة  ال��ب��ادل،  ه��ي:  ريا�سية  األعاب 
القو�س  اجل��وج��ي��ت�����س��و،  ال���ط���ائ���رة، 
على  ال�سلة  ك��رة  امل��ب��ارزة،  وال�سهم، 
الكرا�سي املتحركة، �سباق الدراجات 

الهوائية، و�سباق اجلري.
مناف�سات  اأم�������س  م�����س��اء  واأق���ي���م���ت 
بطولة  م���ن  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الأدوار 
ال�سالت  داخ����ل  وال�����س��ه��م  ال��ق��و���س 
ال����ت����ي ت�����س��م��ن��ت ال���ت���ن���اف�������س يف 5 
ف��ئ��ات ه��ي: ال��ق��و���س امل��رك��ب رجال، 
18 �سنة  الأومل���ب���ي رج����ال  ال��ق��و���س 
�سباب  الأومل��ب��ي  ال��ق��و���س  ف���وق،  فما 
الأومل���ب���ي  ال��ق��و���س  و17عام،   14
16 �سنة فما فوق، القو�س  �سيدات 
ال��ه��م��م، وتقام  اأ���س��ح��اب  امل��رك��ب - 
رمي  م�سافة  على  املناف�سات  جميع 

وتت�سمن  ال�سالة،  داخل  مر   18
رام ويف كل جولة  10 جولت لكل 
ثالثية  الأهداف  وجميع  اأ�سهم   3
ل���ق���ان���ون الحت����اد  ت��ب��ًع��ا  ���س��م   40
ال�سالت،  داخ��ل  ملناف�سات  ال���دويل 
الأدوار  م��ن��اف�����س��ات  ال���ي���وم  وت���ق���ام 
م�ساء   8:30 ال�ساعة  يف  النهائية 
ويعقبها تتويج الفائزين بع انتهاء 

املناف�سات.
الكعبي: ند ال�سبا الريا�سية تر�سخ 
الأن�سطة  ملمار�سة  الداعمة  ال��روؤى 
بالقدرات  والرت����ق����اء  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

وتطوير املهارات
م�سبح  �سعيد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س احت�����اد الإم�������ارات 
ند  دورة  اأن  وال�������س���ه���م  ل���ل���ق���و����س 
ال�����س��ب��ا ال��ري��ا���س��ي��ة ت��ر���س��خ ال����روؤى 
الأن�سطة  ممار�سة  لثقافة  الداعمة 
ال���ري���ا����س���ي���ة، والرت�����ق�����اء ب���ق���درات 
وتطوير  وال���الع���ب���ات،  ال��الع��ب��ني 

مواهبهم ومهاراتهم.
وقال اإن الدورة باتت عالمة م�سيئة 
الرم�سانية  الأن�����س��ط��ة  ت���اري���خ  يف 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  روؤي���ة  بف�سل 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
ال�������ذي ك������ان ل�����ه ال���������دور احل���ي���وي 
الداعمة  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  وامل���وؤث���ر يف 
مل��م��ار���س��ة الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف 

ال�سعادة  اأج������واء  ون�����س��ر  رم�������س���ان، 
اأفراد املجتمع  والإيجابية، وحتفيز 
الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة  على 
املختلفة واتخاذها اأ�سلوب حياة لها 

مفعولها امللهم.
كافة  الهائل من  وقال:" الإق��ب��ال   
امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى  ���س��رائ��ح املجتمع 
ا�ستدامة  ي��ر���س��خ  ���س��ن��وي��اً  ال������دورة 
لنجاحها  ال���داع���م���ة  ال���ت���وج���ه���ات 
التي  اجل���ه���ود  اأن  ك��م��ا  وت���ط���وره���ا، 
العاملة يف و�سع  اللجان  تبذل من 
بنجاحها  اخل���ا����س���ة  ال���رت���ي���ب���ات 
بقدر  ي�سهم  املمار�سات  اأف�سل  وفق 
م��وؤ���س��رات جناحاها  رف���ع  ك��ب��ري يف 

ومتيزها".
م�ساركة  اأن  الكعبي  �سعادة  واأو�سح 
ال�سبا  ند  دورة  يف  وال�سهم  القو�س 
قناعة  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق  ال��رم�����س��ان��ي��ة 

م��ث��ل هذه  واأه��م��ي��ة  را���س��خ��ة بقيمة 
الدورات الكبرية يف الرتقاء بقدرات 
وتعزيز  وال����الع����ب����ات،  ال���الع���ب���ني 
يتما�سى  امل��ي��دان��ي��ة، مب��ا  خ��ربات��ه��م 
مع روؤية الحتاد يف العمل على كل 
ما ميهد الطريق لالنطالق قدماً 
اللعبة  لن�سر  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��ط  يف 
املختلفة،  املجتمعية  الفئات  و�سط 
املنتخبات  املواهب لإرفاد  واكت�ساف 
على  ال���ق���ادرة  بالعنا�سر  ال��وط��ن��ي��ة 
املحافل  يف  ال����دول����ة  راي�������ات  رف�����ع 

اخلارجية.

هذه  ق��ي��م��ة  ن�����س��ت�����س��ع��ر  واأ�ساف:" 
الذين  ال��الع��ب��ني  م��ن��ح  ال�����دورة يف 
الوطنية  امل���ن���ت���خ���ب���ات  مي����ث����ل����ون 
لتعزيز  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والفنية  ال���ب���دن���ي���ة  ج���اه���زي���ت���ه���م 
اأن  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وال���ذه���ن���ي���ة، 
الدورة تكر�س بتنوعها يف الأن�سطة 
ودورها  واأهميتها  قيمتها  املختلفة 
يف اإر�ساء القيم الداعمة للتوجهات 
املخل�سة  اجلهود  ونثمن  الوطنية، 
ال����ت����ي و����س���ع���ت ه������ذه ال�����������دورة يف 
تاأثرياً  الأك����رث  الأن�����س��ط��ة  م�����س��اف 

واإيجابية وفق اأف�سل املمار�سات من 
وبرامج  متكاملة  منظومة  خ��الل 
تطلعات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����س��م��م��ي��ه��ا  مت 
اجلميع". اجلدير بالذكر اأن ريا�سة 
القو�س وال�سهم داخل ال�سالت كان 
يف  بامل�ساركة  الكبري  ح�سورها  لها 
حيث  الرم�سانية،  ال�سبا  ن��د  دورة 
قوية  مناف�سات  الفعاليات  �سهدت 
بني الالعبني والالعبات للو�سول 

اإىل املراكز الأوىل.
وتوا�سلت مناف�سات بطولة البادل، 
حيث اأقيمت مباريات دور ال� 16 يف 

100نقطة،  املحلي  الت�سنيف  فئة 
مكتوم  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  بح�سور 
احتاد  رئي�س  مكتوم،  اآل  جمعة  بن 
الإمارات للبادل، وفاز فيها الثنائي 
نو�سيز  ومارتن  رودريجيز  روبرتو 
ج����ون����اث����ان جرين  ال���ث���ن���ائ���ي  ع���ل���ى 
و1-6،   0-6 م���ار����س���ال  وك���ول���ني 
لوبيز  خ���اف���ري  ال���ث���ن���ائ���ي  وت�����اأه�����ل 
و���س��ريج��ي��و ال��ك��وري�����س��ا ب��ع��د غياب 
ومهار  اجل���ن���اح���ي  ح��م��د  ال��ث��ن��ائ��ي 
جوزيف، وفاز الثنائي حمد املازمي 
وحممد القا�سم على الثنائي �سعود 
بنتيجة  البلو�سي  ونا�سر  ال��ع��ارف 

و5-10. و6-4   4-6
فران�سي�سكو  ال���ث���ن���ائ���ي  ف�����از  ك���م���ا 
رودريجيز واإجنا�سيو جونزاليز على 
ودانيل  ال�سام�سي  حممد  الثنائي 
وفاز  و2-6،   1-6 بنتيجة  بالنكو 
الثنائي عبداهلل عبدالعزيز وفار�س 
�سامل  ال���ث���ن���ائ���ي  ع���ل���ى  اجل����ن����اح����ي 
ال��ه��ويل واأن��دري�����س ب��ريي��ز بنتيجة 
وف����از  و11-13،  و6-4   2-6
العارف وفيكتور مينا  الثنائي علي 
على الثنائي راجنان براديب وربيع 
و1-6   0-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  امل��ر���س��ت��اين 
توري�س  ج���ون���زال���و  ال��ث��ن��ائ��ي  وف�����از 
الثنائي  ع��ل��ى  ج��وري��و  وف��اب��ري��زي��و 
معمر اأمني ونا�سر حمودة بنتيجة 
عي�سى  الثنائي  وف��از  و2-6،   1-6

على  م�سطفى  واأح���م���د  امل���رزوق���ي 
وحميد  ال��زرع��وين  عمري  الثنائي 
و4-6.   1-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  لح����ج  ب���ن 
الفئة  16 من  ا�  ويف مناف�سات دور 
املزدوجة اإماراتي ووافد )مفتوحة( 
فاز الثنائي خافري لوبيز وعبداهلل 
�سعيد  ال��ث��ن��ائ��ي  ع��ل��ى  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
املري وبنجامني بامل بنتيجة 2-6 
و 6-2، وتاأهل الثنائي كارل �سفيق 
وحممد املهريي بعد غياب الثنائي 
مار�سال،  وك��ول��ني  ال��ع��و���س��ي  ع��م��ار 
اجلناحي  م���اج���د  ال���ث���ن���ائ���ي  وف������از 
الثنائي  ع��ل��ى  م��اري��ا  و�سيبا�ستياو 
عبدالرحمن �سمري وحمد املزروعي 

بنتيجة 6-0 و0-6. 
رودريجيز  روبرتو  الثنائي  فاز  كما 
الثنائي  ع��ل��ى  اجل���ن���اح���ي  وف����ار�����س 
ال���ه���ويل واأن���دري�������س برييز  ����س���امل 
6-1 و6-2، وفاز الثنائي  بنتيجة 
اأهلي  وعبداهلل  الكوري�سا  �سريجيو 
ع��ل��ى ال��ث��ن��ائ��ي م��ع��م��ر اأم����ني ون�سر 
النيادي بنتيجة 6-1 و6-0، وفاز 
ال��ث��ن��ائ��ي ح��م��د اجل��ن��اح��ي وخافري 
العارف  علي  الثنائي  على  ما�سون 
وفيكتور مينا بنتيجة 6-4 و4-6، 
ال�سام�سي  حم��م��د  ال��ث��ن��ائ��ي  وف����از 
حمد  الثنائي  على  بالنكو  ودان��ي��ل 
رودريجيز  وفران�سي�سو  �سمنوح  بن 

بنتيجة 6-3 و4-6.

•• الفجرية-الفجر

"دبا  وال��رباع��م  ل��الأ���س��ب��ال  الرم�سانية  البطولة  الأول  اأم�����س  م�ساء  افتتحت 
جتمعنا" التي ينظمها نادي دبا - الفجرية الريا�سي الثقايف مبالعب اأكادميية 
25-3 وحتى  2009-2013 ، يف الفرة من  النادي  لالعبني من مواليد 
 330 نحو  مب�ساركة  اجتماعية  ترفيهية  رم�سانية  ليايل  يف   2023-4-6
22 فريقاً ج��اوؤوا من خمتلف مناطق مدينة دبا والأكادمييات  لعباً ميثلون  

واملدار�س واملدن املجاورة بالإمارة.

اأحمد  �سعادة  بحفل كبري ح�سره  ر�سمياً  البطولة  انطالق  الإع��الن عن  وجاء 
�سعيد الظنحاين رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبا الريا�سي الثقايف ) راعي احلفل( 
واأجهزة  ال�سراتيجيني  وال�سركاء  والرعاة   ، الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  ونائبه 

العالم واأولياء الأمور والطاقم الفني والإداري بالنادي وال�سيوف.
رئي�س   ، الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الظنحاين   علي  ع��ب��داهلل  �سعادة   واأل��ق��ى 
جلنة الألعاب اجلماعية والفردية رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة الرم�سانية 
كلمة رحب فيها  باحل�سور ، حيث اأو�سح يف كلمته اأن اأهداف النادي من تنظيم 
البطولة تتمثل يف تعزيز الن�ساط الريا�سي والجتماعي وت�سجيع ودعم الأبناء 

على ممار�سة الريا�سة يف الليايل الرم�سانية يف اأجواء ريا�سية تناف�سية ممتعة 
لهم ولعائالتهم.

الريا�سي  دب��ا  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظنحاين  �سعيد  اأحمد  �سعادة  وق��ام 
النادي  ال�سراتيجيني والع��الم  وموظفي  وال�سركاء  الرعاة  بتكرمي  الثقايف 
، فريقي  القدم  لكرة  الم��ارات  الفائزة يف م�سابقات احت��اد  الأكادميية  وف��رق   ،

حتت 14 و 12 عام. 
وُيذكر اأن الفرق امل�ساركة يف البطولة التي ُتقام على مالعب اأكادميية نادي دبا 
2009-2010 اثنا ع�سر فريًقا  مت تق�سيمها على جمموعتني ، فئة مواليد 

، و هي: "عيال زايد، جنوم احل�سن، البيان، اأ�سبال النواخذة، ال�سيف، املدر�سة 
الهندية، البدية، مدر�سة الينابيع، الهالل، بر�سلونة، الفهود، ال�سقور" بينما 
-2012-2011" 10 فرق للفئات العمرية مواليد  ت�سم املجموعة الثانية 

2013م" ، وهي : جنوم امل�ساهري، الإمرباطور، املدر�سة الهندية، ريال مدريد، 
�سدنا، البدية، مدر�سة الينابيع، ليفربول، مان يونايتد، درمي تيم.

واأعقب حفل الفتتاح انطالق مباريات البطولة ، حيث اأقيمت مباراتان جمعت 
بني فريقي امل�ساهري و�سدنا �سمن مباريات املجموعة الأوىل ، وجمعت الثانية 

بني فريقي الهالل وبر�سلونة �سمن املجموعة 3.

•• دبي-وام:

اهتمت و�سائل الإعالم اليابانية بالإجناز الكبري الذي حققه اجلواد "اأو�سبا 
يف  للخيول،  العاملي  دب��ي  كاأ�س  يف  الرئي�سي  بال�سوط  ف��وزه  تي�سورو" بعد 
ن�سخته ال�27، يف ال�سباق الأغلى والأكرب يف العامل، الذي اأقيم اأم�س الأول 
ال�سبت، وبلغ جمموع جوائزه 12 مليون دولر. واأهدى "اأو�سبا تي�سورو" 
البالغ من العمر 6 �سنوات، اململوك ل�سركة ريوتوكوجي كنجي القاب�سة، 
التاريخي  الفوز  بعد  العاملي،  دب��ي  كاأ�س  يف  تاريخياً  الثاين  لقبها  اليابان 

اليابان  ليمنح   ،2011 عام  ن�سخة  بيزا« يف  »فيكتوريا  الذي حققه  الأول 
وو�سفت  العاملي.  دب��ي  كاأ�س  بلقب  الفائزة  ال��دول  قائمة  يف  الثاين  لقبها 
اجلواد  اخليول  �سباقات  يف  املتخ�س�سة  �سحيفة "تو�سبو كيبا" الريا�سية 
اخليل  تاريخ  الثاين" يف  "البطل  باأنه  العاملي  دبي  بكاأ�س  الفائز  الياباين 
الياباين الذي غمر اليابان بفرحة قادمة من ال�سرق الأو�سط، بعد و�سوله 
اإىل دبي للمرة الأوىل يف رحلة ا�ستك�سافية مب�ساركة 27 خياًل يابانياً هو 
الفوز  اأن الفرحة توا�سلت بعد  العدد الأكرب يف تاريخ الأم�سية. واأ�سافت 
من اأ�سابيع قليلة بكاأ�س ال�سعودية عرب جواد ياباين اأخر وهو "بانثال�سا" 

"اأو�سبا  مييز  م��ا  اأن  اإل  ال��ع��امل��ي،  دب��ي  ك��اأ���س  مناف�سات  اأي�سا  خا�س  ال��ذي 
تي�سورو" اأنها املرة الأوىل التي يغادر فيها اليابان حتت قيادة فار�س ياباين 
هو يوجا كواجا، الذي امتطى اجلواد لأول مرة يف هذا ال�سباق. و�ساركت 
15 جواد  ب�8 جياد �سمن  اليابان يف ال�سوط الرئي�سي لكاأ�س دبي العاملي 
�ساركوا يف ال�سوط الأغلى، هم "جن ليت بولت"، و"ويال اأزول" و"تي اأو 
و"كراون  فريوه"  و"كافيه  و"جيوجليف"  تي�سورو"،  و"اأو�سبا  كينيز"، 
برايد"، و "بانثال�سا"، وكانت انطالقة "اأو�سبا تي�سورو" من البوابة رقم 
العاملي، حيث  دبي  كاأ�س  اأم�سية  األقاب يف   4 اليابان  ح�سدت  واإجماًل   .8

ظفرت خيولها باألقاب كاأ�س دبي الذهبية، وديربي الإمارات، ودبي �سيماء 
كال�سيك، وكاأ�س دبي العاملي وفر�ست مع خيول الإمارات �سيطرتها على 8 

األقاب من اإجمايل 9 األقاب يف هذه الأم�سية.
ليا�س  "حيان" اململوك  األ��ق��اب عن طريق  باأربعة  اأي�سا  الإم���ارات  ف��ازت  و 
"اآيزوليت"  اجل��واد  وف��از  دبي كحيلة كال�سيك..  بلقب  فاز  ال��ذي  ري�سينج 
"دانيه"  ف��از  بينما  م��اي��ل،  ج��ودول��ف��ني  ب�سباق  ري�سينج(  اآر  اآر  )اآر  لفريق 
ل��سادويل بكاأ�س القوز لل�سرعة، وحافظ "لورد نورث" اململوك لل�سيخ زايد 

بن حممد لل�سباقات، على لقب دبي تريف.

نادي دبا يفتتح البطولة الرم�سانية لالأ�سبال والرباعم »دبا جتمعنا«

و�سائل االإعالم اليابانية حتتفي باإجناز »اأو�سبا تي�سورو« يف كاأ�س دبي العاملي للخيول

توا�سل املناف�سات القوية يف بطولة البادل

اليوم.. ختام بطولة القو�س وال�سهم يف »دورة ند ال�سبا الريا�سية« 
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وا�سل املنتخب املغربي لكرة القدم 
الرائعة  وع��رو���س��ه  ال��ت��اري��خ  كتابة 
التي اأبهر بها اجلميع يف مونديال 
بحلوله  املا�سي  العام  اأواخ��ر  قطر 
راب���ع���ا، وذل�����ك ع��ن��دم��ا ح��ق��ق فوزا 
الربازيلي  ���س��ي��ف��ه  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي��ا 
بطوطة يف  اب��ن  ملعب  على   1-2
يف  متفرج  األ���ف   65 واأم����ام  طنجة 

مباراة دولية ودية.
و�سجل �سفيان بوفال )29( وعبد 
)79( هديف  ال�����س��اب��ريي  احل��م��ي��د 
هدف   )67( وك���ازمي���ريو  امل��غ��رب، 

الربازيل.
على  ل��ل��م��غ��رب  الأول  ال���ف���وز  وه����و 
ث������الث م���واج���ه���ات  ال������ربازي������ل يف 
بعدما  الآن  ح��ت��ى  بينهما  ج��م��ع��ت 
ودية  الوىل  مرتني  اأمامها  خ�سر 
قّدم  ح��ي��ث  بيليم  يف   1997 ع���ام 
عر�سا جيداً قبل اأن ي�سقط بهدفني 
نظيفني يف الدقائق الع�سر الأخرية 
و88(،   80( دنيل�سون  �سجلهما 
يف  واح����دة،  ب�سنة  بعدها  وال��ث��ان��ي��ة 
دور املجموعات يف مونديال فرن�سا 
نظيفة  بثالثية  نانت  يف   1998
ت���ن���اوب ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا رون���ال���دو 

وريفالدو وبيبيتو.
وقدم "اأ�سود الأطل�س" مباراة رائعة 
ال�سيلي�ساو  اأم��ام جنوم  ندا  ووقفوا 
مدريد  ري�����ال  ج��ن��اح��ا  خ�����س��و���س��ا 
جونيور  ف��ي��ن��ي�����س��ي��و���س  الإ����س���ب���اين 
ورودريغو، ومتكنوا من حتقيق فوز 

عامليا  اأول  امل�سنف  ع��ل��ى  م�ستحق 
الأول ملنتخب عربي على بطل  هو 

العامل خم�س مرات.
ث��اين منتخب من  املغرب  ب��ات  كما 
التغلب  يف  ينجح  ال�سمراء  ال��ق��ارة 
الكامريون  ب��ع��د  ال����ربازي����ل  ع��ل��ى 
اجلولة  يف  -1�سفر  هزمتها  التي 
املجموعات  دور  م�����ن  الخ���������رية 

للمونديال القطري.
للمنتخب  الأوىل  امل���ب���اراة  وك��ان��ت 
التاريخي  م�����س��واره  ب��ع��د  امل��غ��رب��ي 
يف م���ون���دي���ال ق��ط��ر ع��ن��دم��ا حقق 
بلجيكا  ع���ل���ى  لف���ت���ة  ان���ت�������س���ارات 
واأ�سبح  والربتغال  وا�سبانيا  وكندا 
يبلغ  وعربي  اإفريقي  منتخب  اأول 
على  يخرج  اأن  قبل  النهائي  ن�سف 
 2018 ن�سخة  ب��ط��ل��ة  ف��رن�����س��ا  ي��د 
اأمام  الدوحة  نهائي  خ�سرت  والتي 

الأرجنتني.
وعلق مدرب املغرب وليد الركراكي 
كنا  ما  "حققنا  قائال  املباراة  عقب 
اجلماهري  اإ�سعاد  وه��و  اإليه  ن�سبو 
مل�ساندتنا  ج�����اءت  ال���ت���ي  ال���غ���ف���رية 
واأعتقد اأننا كنا يف املوعد بهذا الفوز 
التاريخي على منتخب كبري ميلك 

الكثري من النجوم واملواهب".
اأننا  ه��و  ال��ي��وم  "ر�سالتنا  واأ����س���اف 
منتخب  حت�سري  ع��ل��ى  �سنحر�س 
ي��ق��ات��ل ع��ل��ى ار���س��ي��ة امل��ل��ع��ب �سواء 
دائما  ���س��ن��ل��ع��ب  ان��ه��زم��ن��ا،  او  ف��زن��ا 
لتحقيق  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال������روح  ب���ه���ذه 

اأف�سل النتائج".
ال��رك��راك��ي بت�سكيلته  امل���درب  ودف��ع 
ال�سا�سية التي ابلت البالء احل�سن 
يف ق��ط��ر و���س��ه��دت ت��ع��دي��ال واح���دا 
غنك  و�سط  لع��ب  بالواعد  بدفعه 
اأ�سا�سيا  اخلنو�س  ب��الل  البلجيكي 
الوليد  ب���ل���د  لع�����ب  ح�������س���اب  ع���ل���ى 
الغائب  اأم������الح  ���س��ل��ي��م  ال����س���ب���اين 

ب�سبب الإ�سابة.
و�سارك مدافع باري�س �سان جرمان 
اأ�سا�سيا  حكيمي  اأ���س��رف  الفرن�سي 
ب��ع��دم��ا ك����ان ال�����س��ك ي���ح���وم حوله 

املالعب  عن  ابعدته  ا�سابة  ب�سبب 
يف ال�سبوعني الخريين.

املباراة الوىل للمنتخب  كما كانت 
الربازيلي منذ خروجه املخيب من 
ربع النهائي بركالت الرجيح اأمام 

كرواتيا.
املباراة يف غياب  وخا�ست الربازيل 
)�سان  ماركينيو�س  دفاعها  قطبي 
�سيلفا  تياغو  واملخ�سرم  ج��رم��ان( 
ومهاجمها  الن��ك��ل��ي��زي(  )ت�سل�سي 
ري�سارلي�سون )توتنهام النكليزي( 
جرمان(  )����س���ان  ن��ي��م��ار  وجن��م��ه��ا 

مدربها  وب��ق��ي��ادة  الإ���س��اب��ة،  ب�سبب 
بانتظار  مينيزي�س  رام���ون  امل��وؤق��ت 
الذي  لتيتي  خليفة  م��ع  ال��ت��ع��اق��د 
ا�ستقال من من�سبه عقب املونديال 

القطري.
لعبني   10 مينيزي�س  وا�ستدعى 

كانوا حا�سرين يف العر�س العاملي.
ووق��ف��ت اجل��م��اه��ري امل��غ��رب��ي��ة التي 
مالأت مدرجات ملعب ابن بطوطة 
تكرميا  ���س��م��ت  دق���ي���ق���ة  ب��ك��ام��ل��ه��ا 
وافته  ال�����ذي  ب��ي��ل��ي��ه  ل���الأ����س���ط���ورة 
املنية يف 29 كانون الأول/دي�سمرب 

ال�سيلي�ساو  لعبو  وارتدى  املا�سي. 
قم�سانا كتب عليها ا�سم "اجلوهرة 

ال�سوداء".
وك���ان ال��رك��راك��ي عند وع���ده الذي 
اأط��ل��ق��ه ق��ب��ل امل���ب���اراة ع��ن��دم��ا لعب 
بداية  م��ن��ذ  ه��ج��وم��ي��ة  مب���ج���ازف���ة 
الدفاعي  حل����ذره  خ��الف��ا  امل����ب����اراة 
��ز ب��ه يف امل��ون��دي��ال، لكن  ال���ذي مت��يرَّ
اأول فر�سة خطرية يف املباراة كانت 
ان���ف���رد مهاجم  ع��ن��دم��ا  ب��رازي��ل��ي��ة 
اثر  املنطقة  داخ��ل  روين  باملريا�س 
ت��ل��ق��ي��ه ك����رة ب��ي��ن��ي��ة م���ن رودري���غ���و 

�سددها فوق العار�سة )14(.
جناح  م�����رر  ع���ن���دم���ا  امل����غ����رب  ورد 
عر�سية  كرة  زيا�س  حكيم  ت�سل�سي 
الأملاين  ميونيخ  بايرن  مدافع  اىل 
املنطقة  داخ������ل  م��������زراوي  ن�����س��ري 
ف���ه���ي���اأه���ا ع���ل���ى �����س����دره وت���الع���ب 
مب����داف����ع����ي ت���وت���ن���ه���ام امي���ر����س���ون 
وريال مدريد اإيدر ميليتاو قبل اأن 
ي�سددها قوية بجوار القائم الي�سر 

.)23(
خطاأ  اث���ر  يفعلها  رودري���غ���و  وك����اد 
ف�سدد  املنطقة  حافة  عند  مل���زراوي 
حار�س  لها  ت�سدى  برعونة  الكرة 
يا�سني  ال���س��ب��اين  ا�سبيلية  م��رم��ى 

بونو على دفعتني )24(.
الت�سجيل  افتتاح  يف  امل��غ��رب  وجن��ح 
بعد هجمة من�سقة ولعبة م�سركة 
بني اخلنو�س وبوفال داخل املنطقة 
القطري  ال��ري��ان  مهاجم  فاأنهاها 
بت�سديدة زاحفة من م�سافة قريبة 
على ميني حار�س مرمى باملريا�س 

فيفرتون )29(.
ادراك  ف��ر���س��ة  رودري����غ����و  واه������در 
ال��ت��ع��ادل ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى ك���رة داخل 
املنطقة �سددها بعيدا عن اخل�سبات 

الثالث )36(.
وح��ذا ح��ذوه زيا�س اث��ر تلقيه كرة 
ع��ل��ى ط��ب��ق م���ن ذه����ب م���ن بوفال 
داخل املنطقة �سددها بجوار القائم 

المين البعيد )37(.
وكاد لعب و�سط مر�سيليا الفرن�سي 

عز الدين اوناحي يفعلها بت�سديدة 
ارتطمت  قريبة  م�سافة  م��ن  ذكية 
بقدم ميليتاو ومرت بجوار القائم 

لي�سر البعيد )37(.
خادعة  بت�سديدة  فيني�سيو�س  ورد 
ب�سنتمرات  ال��ع��ار���س��ة  ف���وق  م���رت 

قليلة )41(.
وان����ق����ذ ب���ون���و م����رم����اه م����ن هدف 
الثاين  ال�������س���وط  م��ط��ل��ع  ال���ت���ع���ادل 
ت�����س��دي��دة قوية  ب���رباع���ة  ب���اب���ع���اده 
"على الطاير" لرودريغو من خارج 
املنطقة اىل ركنية مل تثمر )47(. 
و�سدد اوناحي كرة قوية من خارج 
ب�سعوبة  احلار�س  ابعدها  املنطقة 

قبل اأن ي�ستتها الدفاع )54(.
وجنح القائد لعب و�سط مان�س�سر 
يف  كا�سيمريو  النكليزي  يونايتد 
بت�سديدة من خارج  التعادل  ادراك 
ي�����دي بونو  امل��ن��ط��ق��ة اف���ل���ت���ت م����ن 

وعانقت ال�سباك )67(.
وجن��������ح ال�����ب�����دي�����ل لع��������ب و����س���ط 
�سمبدوريا الإيطايل ال�سابريي يف 
ا�ستغل  عندما  للمغرب  الفوز  منح 
البديل  زم��ي��ل��ه  م���ن  م���رت���دة  ك����رة 
الخر مهاجم باري اليطايل وليد 
�سديرة اثر متريرة عر�سية للبديل 
البي�ساوي  ال����وداد  م��داف��ع  ال��ث��ال��ث 
قوية  ���س��دده��ا  اهلل  ع��ط��ي��ة  ي��ح��ي��ى 
بيمناه من م�سافة قريبة ارتطمت 
ال�سباك  وعانقت  العار�سة  ب�سقف 

.)79(

دنفر  فريقه  يوكيت�س  نيكول  ال�سربي  ال��ع��م��الق  ق��اد 
اأم��ام �سيفه ميلووكي  ا�ستعرا�س ع�سالته  اىل  ناغت�س 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ت��ني  م��ت�����س��دري  ق��م��ة  ب��اك�����س وح�����س��م 
ل��دوري كرة  النهائي  ال��دور  املر�سحني لبلوغ  وال�سرقية 
-129 �ساحقة  بنتيجة  للمحرفني،  الأمريكي  ال�سلة 

.  106
ال��دوري يف املو�سمني  و�سجل يوكيت�س، اف�سل لعب يف 
و�ست  حا�سمة  مت��ري��رة   11 م��ع  نقطة   31 امل��ا���س��ي��ني، 
وبني  بينه  مبارزة  اأي�سا  كانت  التي  املباراة  يف  متابعات 
امل��و���س��م جن��م باك�س  ل��ق��ب الأف�����س��ل ه���ذا  مناف�سه ع��ل��ى 
ال��ي��ون��اين ي��ان��ي�����س اأن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و امل��ت��وج ب��اجل��ائ��زة يف 

مو�سمي 2018-2019 و2020-2019.
وبدوره �سجل اأنتيتوكومنبو 31 نقطة مع ت�سع متابعات 
ف�سل يف  لكنه  �سرقات،  واأرب��ع متريرات حا�سمة ومثلها 
جتنيب فريقه اخل�سارة ال�21 يف 71 مباراة حتى الن 

هذا املو�سم والوىل بعد ثالثة انت�سارات متتالية.
ومل ي��ج��د اأن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و ال��دع��م ال����الزم م��ن زمالئه 
لوبيز  وب���روك  ميدليتون  كري�س  م��ن  ك��ل  اكتفى  حيث 
وغراي�سون األني بت�سجيل 13 نقطة مع ثماين متابعات 
وخ��م�����س مت���ري���رات ل������الأول، ف��ي��م��ا ب���رز ج��م��ال م���وراي 
 26 الول  بت�سجيل  ناغت�س  �سفوف  يف  بورتر  ومايكل 
نقطة مع ت�سع متريرات حا�سمة، والثاين 19 نقطة مع 

�سبع متابعات.
فيه  كانت  الذي  الأول  ال�سوط  يف  اأنتيتوكومنبو  وتاألق 
 24 ن�سبية لفريقه )66-63( حيث �سجل  الأف�سلية 
نقطة، لكن اأ�سحاب الأر�س انتف�سوا يف ال�سوط الثاين 
ال�سحوة  موا�سلني   ،40-66 كبري  ب��ف��ارق  وح�سموه 

بفوز ثالث تواليا و50 يف 74 مباراة حتى الآن.
طيلة  رائ���ًع���ا  دف���اًع���ا  لعبنا  اأن��ن��ا  "اعتقد  م����وراي  وق����ال 
على  املباراة،  يف  جيدة  بدايتنا  "كانت  م�سيفا  املباراة"، 
الرغم من اأنهم اندفعوا بدورهم لكننا كنا اأقوياء طيلة 

املباراة بف�سل دفاعنا".
يف امل��ق��اب��ل، ق��ال م���درب باك�س م��اي��ك ب��ادن��ه��ول��زر "لقد 

اكرموا وفادتنا يف ال�سوط الثاين".
املبا�سر  امام مطارده  ال�سدارة  وعزز ناغت�س موقعه يف 
حتى  املوؤهالن  الوحيدان  الفريقان  غريزليز،  ممفي�س 
املنطقة  يف  اأوف"  "بالي  الإق�سائية  الأدوار  اإىل  الآن 
الغربية، و�ساكرامنتو كينغز الذي اقرب خطوة اإ�سافية 

نحو التاأهل بفوزه على �سيفه يوتا جاز 113-121.
وفر�س كيفن هويرتر نف�سه جنما يف �سفوف الفائز يف 
غياب جنمه دي��اأرون فوك�س امل�ساب، ف�سجل 27 نقطة 
واأ�ساف كيغان موراي 22 نقطة، وهاري�سون بارنز 18 
 16 �سابوني�س  دومانتا�س  الليتواين  والعمالق  نقطة، 

نقطة مع 15 متابعة.
يف املقابل، تلقى يوتا جاز الذي كان لعبه ووكر كي�سلر 

�سربة  نقطة،   31 بر�سيد  امل��ب��اراة  يف  م�سجل  اأف�سل 
الفا�سل للبالي  ال��دور  موجعة يف �سراعه على بطاقة 
اأوف بخ�سارته ال�39 يف 74 مباراة وبقي ثانيا ع�سر يف 

املنطقة الغربية.
للمنطقة  الرابع  املركز  يف  موقعه  �سنز  فينيك�س  وعزز 
�سفنتي  فيالدلفيا  �سيفه  على  الكبري  ب��ف��وزه  الغربية 
 29 بف�سل   105-125 ال�سرقية،  ث��ال��ث  �سيك�سرز، 

نقطة لديفن بوكر و53 نقطة لدكة بدلئه.
فيما  متتالية،  هزائم  ثالث  بعد  توازنه  �سنز  وا�ستعاد 
مني �سيك�سرز باخل�سارة الثانية تواليا ومل ينفعه تاألق 
متابعات،  �سبع  م��ع  نقطة   37 �ساحب  ماك�سي  ترييز 
بت�سجيل  اإمبيد  جويل  الكامريوين  جنمه  اكتفى  فيما 

متابعات.  10 مع  نقطة   28
خم�س  بعد  النت�سارات  �سكة  اىل  نت�س  بروكلني  وع��اد 
هزائم متتالية بفوزه الكبري على م�سيفه ميامي هيت 
129-100 بف�سل تاألق ميكال بريدجز )27 نقطة( 

وكامريون جون�سون )23 نقطة(.
ب��داي��ت��ه��م جيدة  "كانت  ف���ون  ج���اك  نت�س  م���درب  وق���ال 
كان  وكان ذلك جيًدا.  ن�ست�سلم،  اننا مل  وحل�سن حظنا 
اإ�سارة اإىل  الربع الثالث مثرًيا داخل وخارج امللعب" يف 
ت�سجيل فريقه 39 نقطة مقابل 18 فقط مليامي هيت، 

قبل ان يك�سب الربع الخري 13-25.
واعرف مدرب اأ�سحاب الر�س اإيريك �سبويل�سرا باأن 
م�ساكل فريقه بداأت قبل فرة طويلة من الربع الثالث 
بعدما  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف   37-33 تخلفه  اىل  ملمحا 

ح�سم الول يف �ساحله 28-36.
فوزه  وح��ق��ق  �سحوته  بيليكانز  اأورل��ي��ان��ز  نيو  ووا���س��ل 
الرابع تواليا عندما تغلب على م�سيفه لو�س اأجنلي�س 

كليربز 110-131.
ويدين بيليكانز بفوزه اإىل براندون اإنغرام وتري موريف 
بت�سجيل كل منهما 32 نقطة مع 13 متريرة حا�سمة 

لالأول، و10 ثالثياث للثاين.
ورفع بيليكانز ر�سيده اىل 37 فوزا مقابل 37 خ�سارة 
كليربز  بقي  فيما  الغربية،  للمنطقة  التا�سع  املركز  يف 

�ساد�سا ب�36 خ�سارة و39 فوزا.
�سفوف  يف  م�سجل  اأف�سل  هايالند  بونز  البديل  وك��ان 
كليربز بر�سيد 18 نقطة، فيما اكتفى النجمان را�سل 
نقطة  و12   14 بت�سجيل  ل��ي��رند  وك��واه��ي  و���س��ت��ربوك 

تواليا.
اأوف  ال��ب��الي  يف  ببطقة  اآم��ال��ه  هوك�س  اأتالنتا  واأنع�س 
عن املنطقة ال�سرقية بفوزه على �سيفه اإنديانا باي�سرز 

.130-143
فوزا   37 بر�سيد  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز  اىل  ات��الن��ت��ا  و�سعد 
لإنديانا  ف��وزا  و33  خ�سارة   42 مقابل  هزائم  ومثلها 

الثاين ع�سر.

•• دبي -وام:

لزايد"  "الوفاء  بطولة  بلقب  اأوتيجالييف  اأزم���ات  الكازاخي  ف��از 
الرم�سانية لل�سطرجن ال�سريع التي ينظمها نادي دبي لل�سطرجن 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  وت��ق��دي��را  ع��رف��ان��اً  �سنوياً  وال��ث��ق��اف��ة 
الرتيب  اأوتيجالييف  وت�سدر   ." اهلل  رحمه   " نهيان  اآل  �سلطان 
مع  مت�ساوياً  نقاط   8 بر�سيد  مناف�ساتها  بنهاية  للبطولة  العام 
بف�سل  ومتفوقاً  توخاييف  اآدم  الأوك���راين  الكبري  ال��دويل  الأ�ستاذ 
قاعدة "ك�سر التعادل" باأف�سلية الفوز يف املواجهة املبا�سرة بينهما. 
�سارك يف البطولة 209 لعبني ولعبات من 31 دولة، من بينهم 
كبار.  دول��ي��ون  اأ�ساتذة   10 منهم  الأل��ق��اب  حملة  من  لعباً   21

نقاط   8 اأوتيغالييف  اأزم���ات  ال��ك��ازاخ��ي  النهائي  الرتيب  ت�سدر 
الأوكراين  الكبري  ال��دويل  الأ�ستاذ  النقاط  من  الر�سيد  وبنف�س 
اأربعة  ال�ساد�س  اإىل  الثالث  من  املراكز  يف  وت�ساوى  توخاييف،  اآدم 
ميالدينوفيت�س  اإيجور  ال�سربي  هم  نقطة   7.5 بر�سيد  لعبني 
وامل�سري اأحمد عديل والكوبي والر اأرين�سيبيا واملولدويف فيوريل 
بجائزة  اإ�سحاق  �سعيد  ال���دويل  الأ���س��ت��اذ  ف��از  فيما  يوردات�سي�سكو. 
اأف�سل لعب مواطن بعد حتقيقه 6.5 نقطة، وفازت اأحالم را�سد 
بلقب اأف�سل لعبة بر�سيد 6 نقاط، وفاز لعبنا اإبراهيم �سلطان 
بجائزة اأف�سل لعب من نادي دبي لل�سطرجن والثقافة فيما نالت 
اأف�سل لعبة من النادي. قام بتتويج  الالعبة ب�ساير خليل جائزة 
رئي�س  نائب  �سالح  املناف�سات جنيب حممد  نهاية  الفائزين عقب 

اإدارة نادي دبي لل�سطرجن والثقافة و�سعيد يو�سف �سكري  جمل�س 
الأمني العام وعثمان مو�سى عبداهلل رئي�س اجلهاز الفني بالنادي. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �سالح  حممد  جنيب  وج��ه  جانبه  م��ن 
التهنئة للفائزين بجوائز البطولة  نادي دبي لل�سطرجن والثقافة 
الكبرية لالعبني  بامل�ساركة  �سعادته  واأع��رب عن  والفئات اخلا�سة، 
يف م�ستهل الأن�سطة الرم�سانية لهذا العام. وقال: "م�ساركة 209 
لعبني ولعبات من 31 دولة منهم عدد كبري من الالعبني الذين 
ي�ساركون للمرة الأوىل يف امل�سابقات يدل على مدى انت�سار اللعبة 
دبي  ن��ادي  ينظم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   ." العمرية  الفئات  ب��ني خمتلف 
لل�سطرجن والثقافة، �سمن برناجمه الرم�ساين، بطولة ال�سطرجن 

اخلاطف للفرق يومي 29 و 30 مار�س اجلاري.

الكازاخي اأوتيجالييف بطاًل لكاأ�س »الوفاء لزايد« لل�سطرجن

�سفحة  ال���س��ب��اين  املنتخب  افتتح 
يف  املخيبة  مغامرته  بعد  ج��دي��دة 
وا�ستهل   2022 قطر  م��ون��دي��ال 
اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  حملته 
ب��ف��وز كبري   2024 اأوروب�����ا  ك��اأ���س 
-3�سفر  ال��������رنوج  ���س��ي��ف��ه  ع���ل���ى 
من  الأوىل  اجل���ول���ة  يف  ال�����س��ب��ت، 

مناف�سات املجموعة الأوىل.
الثالث  بالنقاط  ا�سبانيا  وت��دي��ن 
اإىل لع���ب لي��ب��زي��غ الأمل����اين داين 
ال�سبق  ���س��ج��ل ه����دف  ال����ذي  اأومل�����و 
)13(، يف �ساد�س اأهدافه الدولية، 
قبل اأن ي�سيف البديل خو�سيلو يف 
مباراته الدولية الأوىل هدفني يف 
الوقت  م��ع��دودة من  ث��وان  غ�سون 

القاتل )84 و85(.
النهائيات  اىل  م��ب��ا���س��رة  وي��ت��اأه��ل 
اأملانيا  يف   2024 ���س��ي��ف  امل���ق���ررة 
املجموعات  من  كل  وو�سيف  بطل 
الع�سر اإ�سافة اىل ثالثة منتخبات 
عرب دوري الأمم الأوروبية والبلد 

امل�سيف.
روخا"  "ل  منتخب  خّيب  وبعدما 
العام  ق��ط��ر  م��ون��دي��ال  الآم�����ال يف 
املا�سي بخروجه من ثمن النهائي 
الرجيح  ب���رك���الت  امل���غ���رب  اأم�����ام 
�سلباً،  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د  �سفر3- 
دي  لوي�س  اجل��دي��د  امل���درب  افتتح 
حّل  ال��ذي  عاماً(   61( فوينتي  ل 
بدًل من لوي�س اإنريكي يف الثامن 
من كانون الأول-دي�سمرب، �سفحة 

جديدة يف ملقة اأمام الرنوج.
وا�ستدعى دي ل فوينتي 23 لعباً 
الن�سخة  خا�سوا  فقط   11 منهم 
الخرية من نهائيات كاأ�س العامل، 
اإىل الت�سكيلة احلار�س كيبا  معيداً 
فرناندي�س  ونات�سو  اأري�����س��اب��الغ��ا 

وياغو اأ�سبا�س وفابيان روي�س.

-غياب هالند لالإ�سابة-
اأول  يف  ال���رنوج  تفتقد  امل��ق��اب��ل،  يف 
الت�سفيات  م����ن  ل���ه���ا  م���ب���ارات���ني 
لنجمها  وج���ورج���ي���ا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف 
�سيتي  مان�س�سر  ه��داف  العمالق 
الن��ك��ل��ي��زي اإرل��ي��ن��غ ه��الن��د الذي 

تعر�س ل�سابة يف فخذه.

افتتحت ا�سبانيا الت�سجيل بعد كرة 
و�سلت اإىل األفارو موراتا ومنه اإىل 
عليها  �سيطر  ال��ذي  ب��ادي  األيك�س 
الي�سار  اأر�سية من  بدوره  ومررها 
اأوملو بخارج  داخل املنطقة، قطعها 
ي�سار  على  و�سددها  اليمنى  قدمه 

احلار�س اأوريان نيالن )13(.
ولح����ت اأخ��ط��ر ف��ر���س ال����رنوج يف 
ال�سوط الأول بعد متريرة عر�سية 
من األك�سندر �سورلوث على اجلهة 
اأو�سن�س  فريدريك  تابعها  اليمنى 
"على الطاير" حولها اأري�سابالغا 

اإىل ركنية )29(.
واأه������در ي��رمي��ي ب��ي��ن��و ب��دي��ل اأومل���و 
ف���ر����س���ة م�����س��اع��ف��ة ال��ن��ت��ي��ج��ة يف 
ال�����س��وط ال��ث��اين ب��ع��دم��ا ���س��دد كرة 
القائم  مب���ح���اذاة  امل��ن��ط��ق��ة  داخ�����ل 
ال��ب��دي��ل الآخر  عقب مت��ري��رة م��ن 
اأن  قبل   ،)76( �سيبايو�س  دان��ي��ال 
ي�سيف خو�سيلو بعد ثالث دقائق 
يف  هدفني  ملوراتا  بدياًل  نزله  من 
راأ���س��ي��ة )84(  م��ن  الأول  دق��ي��ق��ة، 

والثاين بقدمه الي�سرى )85(.
على  للرنوج  الأخ��ري  الفوز  ويعود 
ح���زي���ران/  13 اإىل  روخا"  "ل 

يونيو 2000 بنتيجة -1�سفر يف 
روت��ردام يف م�ستهل مباريات كاأ�س 

اأوروبا.
و���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا ب����داأت 

ا�سكتلندا، وبطموح بلوغ النهائيات 
والرابعة  ت��وال��ي��اً  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
فقط يف تاريخها، م�سوارها ب�سكل 
واعد بفوزها على �سيفتها قرب�س 

-3�سفر.
يف  الت�سجيل  ا�سكتلندا  وافتتحت 
ماكغني  ج��ون  ع��رب   21 الدقيقة 
الثواين  حتى  انتظرت  ثم   ،)21(
نهائياً  ال��ن��ق��اط  حل�����س��م  الأخ�����رية 
مان�س�سر  جن���م  ال��ب��دي��ل  ب��ف�����س��ل 
�سكوت  الإن�����ك�����ل�����ي�����زي  ي����ون����اي����ت����د 
ماكتوميناي الذي �سجل الهدفني 

الثاين والثالث )87 و3+90(.
املجموعة  ا����س���ب���ان���ي���ا  وت���������س����درت 
ب��ر���س��ي��د 3 ن��ق��اط ب��ال��ت�����س��اوي مع 
جورجيا  احتلت  فيما  ا�سكتلندا، 
ال��غ��ائ��ب��ة ع��ن ه���ذه اجل��ول��ة املركز 
ال��رنوج وقرب�س من  اأم��ام  الثالث 

دون نقاط.

كرواتيا تفرط بالفوز
ويف املجموعة الرابعة ويف مواجهة 
يف  التقيا  منتخبني  ب��ني  متجددة 
 ،2020 اأوروب������ا  ك��اأ���س  ت�����س��ف��ي��ات 
ف���رط امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���روات���ي، ثالث 
بالفوز   ،2022 ق��ط��ر  م��ون��دي��ال 
تلقت  بعدما  الويلزي  �سيفه  على 
1-1 يف  ال���ت���ع���ادل  ���س��ب��اك��ه ه����دف 

الوقت بدل ال�سائع.

الت�سجيل  ك����روات����ي����ا  واف���ت���ت���ح���ت 
اأن�������دري  ع����رب   28 ال���دق���ي���ق���ة  يف 
بنيكو  ت��الع��ب  ال���ذي  كراماريت�س 
اأن  ق��ب��ل  وت��ق��دم  بحنكة  ول��ي��ام�����س 
املنطقة  م�سارف  من  الكرة  يطلق 
الأر�سية  ال��ي�����س��رى  ال���زاوي���ة  اىل 

ملرمى داين وورد.
حتى  حالها  على  النتيجة  وبقيت 
ال�سائع ح��ني خطف  ب��دل  ال��وق��ت 
التعادل  ب��روده��ي��د  نايثن  ال��ب��دي��ل 
ب��ع��د مت��ري��رة راأ���س��ي��ة م��ن مري�س 

ميفام )90+3(.
بالتايل  الكرواتي  املنتخب  وف�سل 
يف ت����ك����رار ف������وزه ع���ل���ى اأر�����س����ه يف 
 2020 نهائيات  ت�سفيات  ذه���اب 
يتعادل  اأن  ق��ب��ل   ،1-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
مناف�سات  ����س���م���ن   1-1 اإي������اب������اً 
ال��ت��ي تاأهل  امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����س��ة 
عنها املنتخبان والأول يف ال�سدارة 

بفارق ثالث نقاط.
ويف نف�س املجموعة ورغم الأجواء 
العدائية يف يريفان، متكنت تركيا 
احل�سا�سة  م��واج��ه��ت��ه��ا  ح�����س��م  م��ن 
اأرمينيا  م�سيفتها  م��ع  ���س��ي��ا���س��ي��اً 
خالله  ت��خ��ل��ف��ت  ل��ق��اء  يف   ،1-2
ال�سديقة  بالنريان  �ُسِجَل  بهدف 
 )10( كاباك  اأوزان  مدافعها  عرب 
اأورك������ون  ب��وا���س��ط��ة  ت����رد  اأن  ق��ب��ل 
اأكتورك  وك���رمي   )34( كوكت�سو 

اأوغلو )64(.

-بداية قوية ل�سوي�سرا-
ب����داأت  ال��ت��ا���س��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
التاأهل  ن��ح��و  ح��م��ل��ت��ه��ا  ���س��وي�����س��را 
ال�ساد�سة  ال����ك����ربى  ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
على  الكا�سح  بفوزها  بقوة،  توالياً 

"م�سيفتها" بيالرو�س -5�سفر.
نهائيات  ع��ن  ���س��وي�����س��را  ت��غ��ب  ومل 
2012 وعن  م��ن��ذ  اأوروب������ا  ك��اأ���س 
وتبدو   2002 منذ  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
م��ر���س��ح��ة ب���ق���وة ل��ل��ح�����س��ول على 
اإحدى بطاقتي املجموعة التا�سعة 
وقد   ،2024 اأملانيا  نهائيات  اىل 
�ساد  ن���ويف  يف  ال�سبت  ذل���ك  اأث��ب��ت��ت 
بيالرو�س  لعبت  ح��ي��ث  ال�����س��رب��ي��ة 
الغزو  ب�����س��ب��ب  الأوىل  اجل���ول���ة  يف 

الرو�سي لأوكرانيا.

اإمكانية  ع����ن  احل����دي����ث  وو�����س����ط 
ا�ستبعاد بيالرو�س من الت�سفيات، 
رو�سيا،  م��ع  م��ا ح�سل  غ���رار  ع��ل��ى 
بلغوا  الذين  ال�سوي�سريون  �سرب 
وثمن   2020 ن�سخة  نهائي  رب��ع 
 ،2022 ق��ط��ر  ن��ه��ائ��ي م��ون��دي��ال 
الثالث  ال��ن��ق��اط  ب��ق��وة وح�����س��م��وا 
بف�سل  الأول  ال�����س��اع��ة  ن�����س��ف  يف 
و17   4( �ستيفن  ريناتو  ثالثية 
لعب  ي�����س��ي��ف  اأن  ق���ب���ل  و29(، 
غرانيت  الإن����ك����ل����ي����زي  اأر�����س����ن����ال 
والبديل   )62( ال����راب����ع  ت�����س��اك��ا 
يف   )65( اخلام�س  اأم���دوين  زك��ي 

ال�سوط الثاين.
وياأمل فريق امل��درب م��ورات ياكني 
ت��اأك��ي��د ه��ذه ال��ب��داي��ة ال��ق��وي��ة حني 
ي��ت��واج��ه ال��ث��الث��اء على اأر���س��ه مع 
اإ����س���رائ���ي���ل امل��ت��ع��ادل��ة ال�����س��ب��ت مع 

�سيفتها كو�سوفو 1-1.
املجموعة  ���س��وي�����س��را  وت�������س���درت 
ب��ث��الث ن��ق��اط وب���ف���ارق الأه�����داف 
اأندورا  ال��ف��ائ��زة على  ع��ن روم��ان��ي��ا 
�سجلهما  -2�سفر،  امل��ت��وا���س��ع��ة 
األيبيك  ودني�س  دني�س مان )34( 
)49(. و�سهدت املباراة طرد لعب 
الدقيقة  ريبي�س يف  م��ارك  اأن���دورا 

.61

اإ�سبانيا تفتتح �سفحة جديدة بفوز كبري على الرنوج

املغرب ي�سعق الربازيل ويوا�سل كتابة التاريخ

خو�سيلو يك�سر رقم موريينت�س
�سجل خو�سيلو ماتو اأول هدفني له مع منتخب اإ�سبانيا خالل اأربع دقائق و15 ثانية يف اأول مباراة 
دولية له، اأمام الرنويج، لي�سبح اأ�سرع لعب اإح��رازاً لثنائية مع )لروخ��ا(، متجاوزاً الرقم القيا�سي 

امل�سجل با�سم فرناندو موريينت�س.
وكان موريينت�س قد �سجل هدفني خالل خم�س دقائق و40 ثانية يف 25 مار�س -اآذار 1988 اأثناء 
مواجهة اإ�سبانيا وال�سويد يف باليدو�س والتي انتهت بفوز عري�س لالإ�سبان 4-0 حتت قيادة خافيري 

كليمنتي الذي منح موريينت�س فر�سة اأول ظهور دويل يف تلك املباراة.
ومنذ ذلك احلني مل يتمكن اأي لعب جديد يف �سفوف املنتخب الإ�سباين من ت�سجيل هدفني يف اأول 
مباراة دولية له حتى اأم�س ال�سبت، حني اأحرز خو�سيلو، مهاجم اإ�سبانيول الذي نزل اأر�سية امللعب يف 

الدقيقة 81 بدًل من األفارو موراتا.
و�سرح الالعب عقب اللقاء: "لطاملا حلمت بهذه البداية، من ل يحلم بالت�سجيل يف اأول مباراة مع 
منتخب بالده الأول ثم ينتهي به احلال حمرزاً هدفني، الأحالم وجدت كي حتقق وقد فعلت ذلك".

ناغت�س ي�ستعر�س ع�سالته اأمام 
باك�س بدوري »اأن بي ايه«  
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الذي  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ���س��وب��رم��ان  ���س��ب��اق  �سهد   
اأبوظبي يف ختام  ب��راذرز  وارن��ر  ع��امل  ا�ست�سافته 
من  اأك���رث  م�ساركة  ���س��وب��رم��ان  مو�سم  احتفالية 

900 مت�سابق من حمبي الرفيه واملناف�سة. 
وتاألق ال�سيوف من العائالت والأ�سدقاء باأجمل 
مالب�س �سوبرمان، و�ساركوا يف ال�سباقات الثالثة 
كلم،  و10  كلم  و5  كلم   3 مل�سافة  ام��ت��دت  ال��ت��ي 

اأقيمت جميعها يف املنطقة املحيطة بعامل  والتي 
وارنر براذرز اأبوظبي. وتفاجاأ ال�سيوف مب�ساركة 
املحبوبة  الأنيمي�سن  �سخ�سيات  اأ�سهر  من  ع��دد 
بت�سجيع  قامتا  اللتني  وتويتي  �سيلف�سر  مثل 
و�سارك  النهاية.  خ��ط  بلوغهم  عند  املت�سابقني 
نظم  ال��ذي  الأط��ف��ال  �سباق  ال�سغار يف  ال�سيوف 
على م�سافة 200 مر داخل عامل وارنر براذرز 

اأبوظبي والذي انطلق من منطقة ميروبولي�س 
واختتم عند غوثام �سيتي.

وح�سل الفائزون عند ختام ال�سباق على ميداليات 
خا�سة مطرزة بت�ساميم م�ستوحاة من �سخ�سية 
للتقاط  الفر�سة  لهم  اأتيحت  كما  ���س��وب��رم��ان، 
على  �سوبرمان  ب�سحبة  التذكارية  ال�سور  اأجمل 

من�سة التتويج. 

����س���ارك ف���ن���دق ل���ي���ج���ولن���د، و هو 
دبي،  ليجولند  منتجع  م��ن  ج��زء 
يف الحتفال ب�ساعة الأر���س للمرة 
ال��ع��ام، وذل��ك ت�سامنا  الأوىل ه��ذا 
ال��ن��ا���س واملئات  امل���الي���ني م���ن  م���ع 
م���ن امل��ن��ظ��م��ات ح����ول ال����ع����امل، يف 
واح��دة من اأك��رب امل��ب��ادرات البيئية 
زيادة  اإىل  تهدف  والتي  العامل  يف 
حيث  املناخية،  بالتغرّيات  ال��وع��ي 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د  ي��ت��م 
من  كاملة  �ساعة  مل��دة  الكهربائية 
و  م�ساًء   9:30 اإىل  م�ساًء   8:30

ذلك يوم اأم�س الأول ال�سبت.
ليجولند،  ف����ن����دق  وق�������ام  ه����ن����ا، 
ن��وع��ه يف  ي��ع��د الأول م���ن  وال�����ذي 
والوجهة  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
امل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��ائ��الت ال��ت��ي ت���راوح 
عام،   12  -2 من  اأطفالهم  اأعمار 
بالحتفال ب�ساعة الأر�س بطريقة 
فريدة خ�سي�سا ل�سيوفه ال�سغار، 
ح��ي��ث ���س��ي��ق��دم ور����س���ة ع��م��ل ليجو 
�ساعة  الإب��داع��ي��ة، خا�سة مب��ب��ادرة 

8:30 م�ساء  ال�ساعة  الأر���س من 
م�����س��اء -   9:00 ال�����س��اع��ة  وح��ت��ى 
ال�سغار  الفندق  ل�سيوف  ح�سريا 
عمر  م��ن  الفندق  يف  املقيمني  م��ن 

5 �سنوات.
ع��ل��ى مبداأ  ال�������س���وء  ول��ت�����س��ل��ي��ط    
ال���ت���ع���ل���ي���م م�����ن خ�������الل الأل�����ع�����اب 
فندق  ب��ه  يتميز  ال���ذي  وال��رف��ي��ه 
ليجولند بدبي، قام مدرب ور�سة 
الإبداعية واملتخ�س�س  عمل ليجو 

يف بناء ليجو، جميل اأحمد عبدول، 
ال�سغار  مب�ساركة  الور�سة،  خ��الل 
الب�سيطة  احل��ق��ائ��ق  م��ن  بالعديد 
�ساعة  مبادرة  عن  ممتعة  بطريقة 
كوكب  و  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ن  و  الأر��������س، 
�سخ�س  ل��ك��ل  اأن  وك��ي��ف  الأر�������س، 
ال��ق��درة على  ال�سغار  ذل��ك  مب��ا يف 
اإي���ج���اب���ي حقيقي  ت���اأث���ري  حت��ق��ي��ق 
وملمو�س للمحافظة على البيئة و 

على الكوكب.

اأعلن ديرفيلدز مول، مركز الت�سوق ال�سهري يف 
املجل�س  اإطالق جتربة  اأبوظبي، عن  العا�سمة 
التقليدي والدورة الفتتاحية من  الرم�ساين 
مار�س   22 من  اب��ت��داًء  الليلي  ال�سوق  فعالية 

الفر�سة  �سيوفه  ليمنح  اأب���ري���ل،   23 وح��ت��ى 
امل���ب���ارك بطريقة  ���س��ه��ر رم�����س��ان  ل���س��ت��ق��ب��ال 
جتمع  التي  املجل�س  جتربة  وتتيح  ا�ستثنائية. 
والرفيه،  وال�سيافة  وال����راث  الثقافة  ب��ني 

بت�سكيلة  ال�ستمتاع  م��ول  ديرفيلدز  ل�سيوف 
الأ���س��ي��ل��ة، مب��ا يف ذلك  العربية  الأط��ب��اق  م��ن 
 8 ال�����س��اع��ة  ، م��ن  ف��را���س  اللقيمات وح��ل��وي��ات 
ال��ل��ي��ل يف ركن  ب��ع��د منت�سف   1 م�����س��اًء وح��ت��ى 
م��ن��ط��ق��ة احلديقة.  ���س��م��ن  رم�����س��ان  ل��ي��ال��ي��ن��ا 
�سحور  جت��رب��ة  ع��ن  للباحثني  املطاعم  وت��ق��دم 
اأ�سهى الأطباق يف تري بيان و�سك�سبري  مميزة 
واأوتانتيك وق�سر الهند �سمن مم�سى املطاعم. 
التقاليد  اأجواء  كما ي�ستح�سر ديرفيلدز مول 
الليلي  ال�����س��وق  جت��رب��ة  م��ع  الأ���س��ي��ل��ة  العربية 
م��ن��ت��ج��ات احلرف  ي��ق��دم  ال���ذي  الأوىل  ل��ل��م��رة 
وغريها  بالب�سرة  والعناية  والعطور  اليدوية 
م��ن م��ن��ت��ج��ات ع�����س��وي��ة م��ن اإن���ت���اج حم��ل��ي بني 
ال�ساعة 8 م�ساًء و1 بعد منت�سف الليل. ويوفر 
ديرفيلدز مول جمموعة من اأن�سطة الأطفال 
الرفيهية، مبا يف ذلك الر�سم باحلناء وتلوين 
الزجاج وفن الرمال و�سناعة الفواني�س خالل 
ال�سغار  ال�سيوف  ليتمكن  املدر�سية،  العطلة 

من ال�ستمتاع بوقتهم. 

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة ع��ن و�سولها 
الإن�سانية  م�����س��ريت��ه��ا  يف   6000 ال���رق���م  اإىل 

اإقبال  الطفلة  اأمنية  النبيلة من خالل حتقيق 
من  لتتمكن  بيانو  على  باحل�سول  ع��ام��اً   14

وتطوير  لة  املُف�سّ املو�سيقية  مقطوعاتها  عزف 
مهاراتها يف العزف ب�سكل احرايف.

ب������داأت رح���ل���ة حت��ق��ي��ق الأم���ن���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
اأدماف،  والفنون-  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
املوؤ�س�سة  اإقبال مع فريق عمل  من خالل زيارة 
ملقابلة  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  اإىل 
امل��و���س��ي��ق��ار ال��ع��امل��ي زان����غ ه��و���س��ني ال����ذي رّحب 
العزف  كيفية  ح��ول  ال��درو���س  بع�س  باإعطائها 
وال���ط���ري���ق���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة حل���رك���ة ال����ي����د، ويف 
عائلتها  اأف���راد  م��ع  اإق��ب��ال  ا�سطحاب  مّت  امل�ساء 
مو�سيقي  ح��ف��ل  حل�����س��ور  ل��ي��م��وزي��ن  ب�����س��ي��ارة 
ب�سماع  وال���س��ت��م��ت��اع  املُ���ب���دع،  للمو�سيقار  رائ���ع 
مقطوعاته املو�سيقية املُمّيزة والتقاط �سور مع 

املو�سيقار لذكريات لتن�سى.
اإقبال  مبفاجاأة  املوؤ�س�سة  قامت  التايل  اليوم  يف 
عائلتها،  منزل  اإىل  الح��رايف  البيانو  بو�سول 
ال�سعادة على وجهها  ر�سم م�ساعر  ال��ذي  الأم��ر 

مع �سحكات فرح لتو�سف.
اإبراهيم  ���س��ع��ادة ه���دى  امل��ن��ا���س��ب��ة ق��ال��ت  وب��ه��ذه 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  موؤ�س�س  اخلمي�س، 
والفنون: ي�سعدنا اأن نتعاون مع موؤ�س�سة حتقيق 
اأمنية يف حتقيق اأحالم واأمنيات الأطفال الذين 
الإن�ساين  ع��ط��ائ��ه��ا  م�����س��رية  امل��وؤ���س�����س��ة  ك��ّر���س��ت 
واحتياجاتهم،  مطالبهم  وحتقيق  خلدمتهم 
الت�سامن  اأهمية  الأم��ر من  مع ما يعك�سه هذا 
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وال��ع��ط��اء الإن�������س���اين ومن 
مواهب  يف  لال�ستثمار  م�سرك  جمتمعي  دور 

ال�سباب و�سقلها وتنميتها.

عر�س دورية املخلب: �سباق االإنقاذ يوفر جتارب غامرة لالأطفال يف اأبوظبي 
العر�س  اأب��وظ��ب��ي  يف  اأري���ن���ا  الحت����اد  ���س��ال��ة  ت�ست�سيف 
املتحركة  الر�سوم  عر�س  عن  املقتب�س  احل��ي،  التفاعلي 
يونيو  الإنقاذ  يف  �سباق  املخلب:  دوري��ة  املحبوب، عر�س 
امل��ق��ب��ل. وي��ح��م��ل ال��ع��ر���س ل��الأط��ف��ال م��غ��ام��راٍت جديدة 
ال�سخ�سيات  رايدر وفريقه من  بالت�سويق برفقة  حافلة 
لالأطفال  املميز  العر�س  ويتيح  امل��ح��ب��وب��ة.   الكرتونية 
وامل�سلية،  اجلديدة  الأن�سطة  من  مبجموعة  ال�ستمتاع 
املف�سلة والرق�س  التفاعل مع �سخ�سياتهم  مبا يف ذلك 
دورية  عر�س  ويتميز  ال��رائ��ع��ة.  امل��غ��ام��رات  يف  وامل�ساركة 

امل�سرحية  امل�ساهد  با�ستخدام  الإن���ق���اذ   �سباق  امل��خ��ل��ب: 
الكال�سيكية ونظام جدار الفيديو التفاعلي ملنح اجلمهور 
املواقع  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل  حتملهم  ا�ستثنائية  اأج����واء 
املغامرة  التلفزيونية، ومنها خليج  ال�سل�سلة  ال�سهرية يف 
يومي  املُ��زارع��ة  ومزرعة  الفقمة  وجزيرة  املراقبة  وب��رج 
اختبار  فر�سة  للجمهور  العر�س  ويوفر  جايك.  وجبل 
اأجمل التجارب التفاعلية وامل�سلية، حيث يتيح لالأطفال 
الرق�س على اأنغام اأغنية بوب بوب بوجي املحبوبة وغناء 
خالل  اجلمهور  يحظى  كما  ال�سهرية.  العر�س  اأغ���اين 

العمدة  واإن��ق��اذ  امل��غ��ام��رات  يف  امل�ساركة  بفر�سة  العر�س 
جودواي من خالل الن�سمام اإىل فريق الإنقاذ، والبحث 

عن الأدلة واإيجاد احللول وهم جال�سون يف مقاعدهم.
املدير  ري��ن��ا،  نيكول�س  ق��ال  امل��و���س��وع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
عر�س  يدعو  اإنرتينمنت:  برواكتيف  ل�سركة  الإداري 
اإىل  وال��ع��ائ��الت  الأط��ف��ال  الإن��ق��اذ  �سباق  دوري���ة املخلب: 
دخ����ول خ��ل��ي��ج امل��غ��ام��رة وخ���و����س جت��رب��ة غ���ام���رة وغري 
م�سبوقة. ونحر�س على تقدمي العر�س باأبهى حلة ومنح 

الأطفال فر�سة ال�ستمتاع والتعلم يف اآن معاً. 

�سباق �سوبرمان االأول من نوعه يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي  ي�ست�سيف اأكرث من 900 م�سارك 

باملو�سيقى.. اأمنية تبلغ الرقم 6000 يف م�سريتها االإن�سانية النبيلة

فندق ليجوالند بدبي يحتفل للمرة االأوىل ب�ساعة االأر�س

ديرفيلدز مول يطلق جتربتي ال�سوق الليلي واملجل�س احتفااًل بحلول �سهر رم�سان املبارك

من  ب�سيوفه  ترحيبه  دبي  مو�سينجيت  اأعلن 
الطلبة والعائالت خالل عطلة الربيع يف اأكرب 
هوليوود  عامل  من  م�ستوحى  ترفيهي  متنزه 
من  عاملاً  لهم  اأع��د  الأو���س��ط، حيث  ال�سرق  يف 
التجارب واملغامرات والرفيه العائلي املبهر، 
ووجهات رائعة تزخر باأكرث من 29 من األعاب 

الركوب التي حتب�س الأنفا�س. 
ميكن لل�سيوف بدء يومهم احلافل بركوب ناو 
اأفعوانية دوارة  اأ�سرع  يو �سي مي: هاي رولر، 
واأفعوانية  ليونزجيت،  منطقة  يف  العامل،  يف 
ق��ط��ار ك��اب��ي��ت��ول ب��ول��ي��ت ���س��دي��دة الن���دف���اع؛ 
ذا  ال�سهري  الأم��ري��ك��ي  الفيلم  م��ن  امل�ستوحاة 
املزيد  �ستدفعهم خلو�س  والتي  هانغر غيمز، 
بامن  جولة  �ستمنحهم  بينما  امل��غ��ام��رات.  من 

اأريال رباعية الأبعاد ال�سعور وكاأنهم على منت 
حوامة حتلق فوق مدن دولة بامن الأ�سطورية، 

يف جتربة ا�ستثنائية مبهرة.
العائلة  اأف��راد  جلميع  الفر�سة  �ستتاح  كذلك 
لالنطالق معاً يف رحلة مائية مليئة باملنزلقات 
العاملية  ال�سينمائية  الأفالم  ل�ستك�ساف عامل 
مثل: كالودي ويذ اإيه ت�سان�س اأوف ميتبول�س: 
رحلة النهر يف منطقة كولومبيا بيكت�سرز، اأو 
الركوب على منت اأفعوانية مكافحة اجلرمية 
���س��دي��دة ال�سرعة  غ��ري��ن ه��ورن��ي��ت: م���ط���اردة 
ال��دوارة، اإىل جانب البطل الأ�سطوري غرين 
هورنيت اأو حماربة الزومبي يف لعبة الركوب 
مغامرة  ل��ع��ي�����س  اأوف،  ب��ال���س��ت  زوم��ب��ي��الن��د 

الهبوط املخيف.

مو�سينجيت دبي.. الوجهة املثالية لع�ساق املغامرات خالل عطلة الربيع

ال�سالم  اأجل  األوان من  ق  معر�س  افُتِتح مبركز �سيليك��ون �سنت��رال للت�سوُّ
 11 و   4 اأعمارهم بني  ت��راوح  ر�سومات لأط��ف��ال  يعر�س  وال��ذي  العاملي، 
عاًما من 135 دولة خمتلفة متثل 5 قارات حول العامل؛ حيث مت افتتاح 
هذا املعر�س كجزء من برنامج اأن�سطة وفعاليات �سيليك��ون �سنت��رال ل�سهر 

رم�سان املبارك.
جمعية األوان من اأجل ال�سالم هي جمعية غري ربحية تعمل على الرويج 
الثقافية  امل�سافات  من  احل��د  بهدف  العاملي،  ال�سعيد  على  الطفل  لفنون 
يهدف  حيث  والفقرية؛  الغنية  البلدان  بني  والقت�سادية  والجتماعية 
مدركني  العاملي،  ال�سالم  لثقافة  حاملني  الأطفال  ي�سبح  اأن  اإىل  املعر�س 
تاأكيداً  وذل��ك  النا�س،  وتق�سيم  للحرب  منطق  لأي  وراف�سني  لأهميتها، 
اإخال�سها لقيم امل�ساواة واحرام  اأجل ال�سالم على  األ��وان من  من جمعية 
اجل���ار وال��ت�����س��ام��ن وال��ع��دال��ة. ح�سر ال��ف��ع��ال��ي��ة ك���اًل م���ن: راع���ي الفنون 
واملحامي القانوين، الدكتور حميد حممد ر�سا الأن�ساري، و راعي الفنون 
املدير  اإىل  بالإ�سافة  نورييغا،  روب��رت  الدكتور  الفنزويلي،  والدبلوما�سي 
العام  املدير  و  ثامبان،  ال�سيد كي. بي.  العاملية،  اللولو  الإقليمي ملجموعة 

ملركز �سيليك��ون �سنت��رال، ال�سيد مار�سيلو لري�زا.

ق افتتاح معر�س األوان من اأجل ال�سالم يف مركز �سيليك��ون �سنت��رال للت�سوُّ

تعاون بناء مع اأمريكية ال�سارقة ل�سيانة منزل الأيتام التمكني االجتماعي
�سلمت موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني الجتماعي بالتعاون 
اأ�سر  لأح��د  منزًل  ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  مع 
الأيتام بعد اإجراء �سيانة �ساملة للمنزل �سمن م�سروع 
جدران الهادف لتوفري البيئة ال�سكنية الالئقة باإقامة 
الأيتام واأ�سرهم ، و مت ت�سليم املنزل بح�سور م�سوؤويل  
�سوؤون الطلبة يف اجلامعة ، وعدد من ممثلي املوؤ�س�سة 
ال�سيانة  اأع��م��ال  ب��اإج��راء  ج���دران  م�����س��روع   ويتمثل   .
،عن  للموؤ�س�سة  املنت�سبني  الأيتام  اأ�سر  ملنازل  الالزمة 
طريق تعاون اأفراد املجتمع وتكاتفهم لتجديد وترميم  
�سامل للمنزل ،حيث نفذ فريق العمل املوؤلف من �سواعد 
�سيانة  اأعمال  الأمريكية  اجلامعة  طالب  من  �سبابية 
الفريق  ق��ام  حيث  الأ���س��ب��وع،  قرابة  ا�ستغرقت  للمنزل 
بعمليات التنظيف الأولية لتهياأة املنزل لل�سيانة وفك 
، ثم عمل عمليات الطالء والتجديد،   الأث��اث القدمي 

وبعدها مت توفري الأثاث اجلديد والأجهزة الكهربائية 
ال�سرورية وتركيبها بالتعاون مع املوؤ�س�سة اإ�سافة اإىل 

تزيني احلديقة اخلارجية.
ال���رخ���اء  اإدارة  -م����دي����ر  احل����ام����دي  ن������وال  واأع�����رب�����ت 
اجلامعة  جلهود  وتقديرها  �سكرها  الجتماعي-عن 
وفريق العمل قائلة: نثمن م�ساركة اجلامعة الأمريكية 
يف ال�سارقة من خالل ق�سم اخلدمة املجتمعية وفريق 
ع��م��ل  ي����داً ب��ي��د  يف م�����س��روع ج�����دران ون�����س��ك��ر جميع 
امل�ساركني من الطلبة الذين �سخروا اأوقاتهم وطاقاتهم 
ال�سبابية وماقدموه من دعم مادي لتعود بالنفع على 
م��ن��زل الأي��ت��ام ،وت��ع��د اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة على راأ�س 
2009 والتي نفخر  اجلهات املتعاونة لدينا منذ عام 
بهذا التعاون العريق معنا الذي يرتقي بواقع التكافل 

الجتماعي بني موؤ�س�سات املجتمع.

كيو القاب�سة تفتتح م�سجد الرمي 
يف جزيرة الرمي يف اأبوظبي

 يف خطوة تتزامن مع ال�ستعدادات ل�ستقبال 
اأع��ل��ن��ت جمموعة  ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك، 
املجموعات  اأك�����رب  اإح�����دى  ال��ق��اب�����س��ة،  ك��ي��و 
عن  ال��دول��ة،  يف  والقت�سادية  ال�ستثمارية 
اف��ت��ت��اح م�سجد ال���رمي يف ج��زي��رة ال���رمي يف 
من  ج���زءاً  ُي�سكل  ال��ذي  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة 
للمجموعة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ب��رام��ج 
اأبوظبي، ويف  اإم��ارة  جتاه املجتمع املحلي يف 
امل��ت��ح��دة عموماً،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
املحلي  وامل��ج��ت��م��ع  املنطقة  ج��م��ه��ور  وي��خ��دم 
م�ساحة  ع��ل��ى  امل�سجد  ومي��ت��د  اجل���زي���رة.  يف 
يف  جن��م��ة  منطقة  يف  م��رب��ع،  م��ر   3200
تبلغ  ا�ستيعابية  ب��ق��درة  ويتمتع  اجل���زي���رة، 
1750 من امل�سلني 1500 رجال و250 
املعماري  ب���ط���رازه  امل�����س��ج��د  ن�����س��اء. وي��ت��م��ي��ز 
ال������ذي يوحي  امل���ت���ني  امل��ب��ت��ك��ر وت�����س��م��ي��م��ه 
بال�سكينة والروحانية، بالإ�سافة اإىل مئذنته 
املبتكرة بارتفاع 32 مرا التي ت�سفي عليه 

جمالية فريدة وغري م�سبوقة.



    

ناد كوميدي يف االأردن ملواجهة �سغوط احلياة
اأ�ّس�س اأردنيان يف عّمان اأول  يف مواجهة �سغوط احلياة و�سعوباتها، 
ولأن  الأع�ساب،  لتهدئة  كاأ�سلوب  ال�سحك  لتعليم  للكوميديا  ن��اد 

“اأف�سل طريقة للتنفي�س عن الهموم هي من خالل ال�سحك«.
ويقوم نادي عّمان للكوميديا الذي تاأ�ّس�س عام 2019، بتدريب رجال 
والكوميديا  كوميدي”  اأب  ال�”�ستاند  فنون  على  موهوبني  ون�ساء 
الرجتالية والكتابة ال�ساخرة على اأمل اأن ي�سبحوا جنوماً موعودين 
ا�ستمرت نحو  النادي حتى الآن ومب�ساعدة  يف هذه املجالت. ودّرب 
“ذا �سكند �سيتي”،  الرائد  الكوميدي الأمريكي  النادي  عامني من 
يف  الأمريكية  وال�سفارة  الأملانية  اأديناور”  “كونراد  موؤ�س�سة  ومن 
عّمان، اأكرث من 140 �سخ�سا تراوح اأعمارهم بني 18 اإىل 40 عاماً 
واأطباء ومهند�سون وحمامون وحالقون،  بينهم طالب وموظفون 
الرو�س  اأب��و  ي��زن  ال��ن��ادي  موؤ�س�َسي  اأح��د  ويقول  املهن.  من  وغريها 
فران�س  ل��وك��ال��ة  الأع��م��ال  اإدارة  يف  ماج�ستري  ���س��ه��ادة  يحمل  ال���ذي 
“نواجه يف حياتنا اليومية الكثري من ال�سغوط القت�سادية  بر�س 
الهموم  للتنفي�س عن هذه  واأف�سل طريقة  والنف�سية  والجتماعية 

هي من خالل ال�سحك«.

ال�سيف يدخل املذيعة يف حالة �سحك ه�ستريي
هذا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سر  طريف  فيديو  يف 
الأ�سبوع، فقدت مذيعة اأ�سرالية ال�سيطرة على نف�سها، وانهمرت 
عرب  �سيف  م��ع  ات�����س��ال  خ��الل  مبا�سرة،  ال��ه��واء  على  بال�سحك، 
“نيو  حمطة  من  مونفريز،  األي�س  ت�ستطع  ومل  “زووم«.  تطبيق 
بع�س  �سيفها  واج��ه  اأن  بعد  ال�سحك  عن  التوقف   ،”9 اأدي��الي��د 

ال�سعوبات الفنية خالل ات�سال عرب “زووم«.
واختار مارك بورلي�س، من اجلمعية امللكية لل�سيارات، عن طريق 
اخلطاأ، �سورة جعلته يبدو كما لو كان يرتدي قبعة م�سغرة على 

�سكل بيتزا، خالل ن�سرة الأخبار.
وحاول ال�سيف اختيار “فلر” يخفي خلفيته ويجعلها �سبابية، 
لكنه مل يعرف كيف يحقق ذلك، فاختار �سورة لفتاة تغ�سل �سيارة 

باخلطاأ وو�سعها كخلفية.
املذيعة  ان��ف��ج��رت  راأ����س���ه،  ع��ل��ى  “البيتزا”  ق��ب��ع��ة  و���س��ع  وع��ن��دم��ا 

بال�سحك ومل ت�ستطع تدارك نف�سها.
و�سارك بورلي�س بال�سحك وبعد مالحظة القبعة وقال: “�ساأقوم 

بت�سجيل اخلروج واأعود فورا«.
ون�سرت املذيعة الفيديو على ح�سابها، وكتبت “ل زلت اأ�سحك«.

�سائق يحاول ا�ستخدام بطاقة اخلروج من ال�سجن اأمام �سرطي
القانون  اإن��ف��اذ  رج��ال  الأمريكية  ميني�سوتا  ولي��ة  يف  �سائق  فاجاأ 
لعبة  م����ن  جماناً”  ال�����س��ج��ن  م����ن  “اخلروج  ب���ط���اق���ة  ب���ت���ق���دمي 

مونوبويل.
�سي�ساغو على في�س بوك هذا  �سرطة مقاطعة  قائد  ون�سر مكتب 
يوم اجلمعة  ال�سرطة  اأع�ساء  الذي حدث لأحد  الطريف،  اخلرب 

املا�سي.
بتوقيف  امل�ساعدين  اأحد  قام  املا�سية،  الليلة  “يف  املن�سور:  ويقول 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه،  البطاقة  ه��ذه  بتقدمي  ال�سائق  وق���ام  ���س��ي��ارة، 
رخ�سة القيادة اخلا�سة به”، وتابع مكتب قائد ال�سرطة “لالأ�سف، 

ل تعرف ولية ميني�سوتا ب�سحة هذه الوثيقة«.
ومل يذكر مكتب ال�سرطة �سبب توقيف ال�سائق، اأو ما اإذا كان قد 
للمجهود  “نقاط  اإن��ه ح�سل على  قال  لكنه  ح�سل على خمالفة، 

والفكاهة«.

   بانوراما
ن�ساء يعربن مياه املحيط الهادي جتديفًا يف 80 يومًا  6

التجديف يف مياه املحيط  الفرن�سية بعدما تناوبن على  اإىل جزيرة موريا يف بولينيزيا  ال�سبت  و�سلت �ست ن�ساء 
الهادي لثمانني يوماً انطالقاً من البريو، يف مبادرة ت�سامنية مع مر�سى ال�سرطان.

اإىل م�ساعدة الأطفال امل�سابني بال�سرطان  وترمي امل�ساركات يف هذه املغامرة الريا�سية امل�سماة “كاب اأوبتيم�سيت”، 
ودعم الأ�سخا�س املواكبني لهم.

وبعدما انطلقن يف الرابع من كانون الثاين-يناير من ليما، ا�سُتقبلت امل�ساركات يف املبادرة، وهّن خم�س فرن�سيات 
واإ�سبانية، على بعد حواىل ثمانية اآلف كيلومر من نقطة النطالق، من جانب املئات من �سكان بولينيزيا، بينهم 

بع�س امل�سابني بال�سرطان.
وهّن اجتزن الأمتار الأخرية على قارب تقليدي ي�سم �ستة مقاعد، قبل مل ال�سمل مع عائالتهن.

وقالت األك�سندرا لوك�س، وهي اإحدى امل�ساركات يف التجديف، لوكالة فران�س بر�س اإنها ت�سعر ب�”فرح غامر وارتياح 
كبري مع تكليل م�سروع ا�ستمر التح�سري له ثالث �سنوات” عرب “اللتقاء بابنتي بعد ا�ستقبال ا�ستثنائي«.

واأو�سحت اإميانويل بي�سرون، وهي م�ساركة اأخرى يف هذه املبادرة، اأن “جتديف كل امراأة منا لأربع �ساعات يومياً 
كان مهمة �ساقة حقاً، لكّنه كان اأي�ساً حتدياً ذهنياً وب�سرياً من خالل العي�س معاً على مركب �سغري«.
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ا�ستبدلت هاتف ابنتها الذكي باآخر »غبي«
عالج  ملحاولتها  الن��رن��ت  ع��رب  للتوبيخ  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  ام����راأة  تعر�ست 
ب�سيط  بجهاز  ا�ستبداله  طريق  عن  الذكي،  الهاتف  على  ابنتها  “اإدمان” 

جداً، ي�سمح فقط باإجراء املكاملات بالطريقة املعتادة.
وذكرت املعلومات اأن الأم كانت ت�سعر بالقلق ب�ساأن ا�ستخدام ابنتها املفرط 
للهاتف الذكي، ما دفعها ل�سراء هاتفاً رخي�ساً ي�سبه اللعبة، وذهبت قدماً 
ال�سف  ابنتها يف  اأن  الإن��رن��ت، م�سيفًة  قرارها عرب  ر�سالة حول  ون�سرت 

اخلام�س كانت ت�ستعد لالختبارات.
مل�ساهدة  يوم  كل  الإنرنت  “تدخل  ابنتها:  عن  الأم  قالت  لها،  من�سور  يف 
الفيديوهات. حتى اأن جهدها يف م�ساهدة الهاتف اأكرب من الن�ساط الذي 

ي�سعه العاملون يف وظائفهم اليومية«
ملدة  ال�سف  يف  زمالئها  ل�”�سخرية  البنة  تعر�ست  املن�سور،  لهذا  ونتيجة 
مورنيغ  �ساينا  “�ساوث  موقع  بح�سب  الأم  �سرحت  ح�سبما  كامل”،  �سهر 
ابنتها  ت��زال  الآن ول  ال�سخرية  ذل��ك، توقفت  الإل��ك��روين. وم��ع  بو�ست” 

حتمل الهاتف اإىل املدر�سة كل يوم.
وتقول الأم “ل اأحتاج القلق ب�ساأن م�ساهدة ابنتي للفيديوهات حتى عندما 
يتم  جيدة  بطارية  للهاتف  ذل��ك،  اإىل  “اإ�سافة  م�سيفًة:  ال�سارع”،  تعرب 

�سحنها مرة واحدة فقط كل خم�سة اأيام«.
وتفيد الأم اأن املفاجاأة الكربى كانت من التوبيخ امل�ستمر الذي ح�سلت عليه 

من التعليقات عرب من�سات التوا�سل.

�سنغافورة حتذر من البعو�س القاتل يف ال�سيف
حذرت وكالة البيئة الوطنية يف �سنغافورة، من مغبة التف�سي املحتمل حلمى 
ب��دءاً من يونيو  ال�سنك يف البالد، مع اق��راب حلول الأ�سهر الأك��رث دفئاً 
اأعداد البعو�سة  اأغ�سط�س )اآب(، و�سط زيادة متوقعة يف  )حزيران( وحتى 

التى تنقل حمى ال�سنك وتعرف با�سم “اإيدي�س اإيجيبتاي«.
وقالت وكالة البيئة الوطنية: اإن “اأ�سراب البعو�س هذه تنقل النمط الأقل 
�سيوعاً لفريو�س حمى ال�سنك )دي اإي اإن يف3-(، والذي ل يزال الكثريون 
الفريو�س، وفقاً  ال�سابق لهذا  التعر�س  ب�سبب عدم  له،  املجتمع عر�سة  يف 

ل�سحيفة �سريت�س تاميز ال�سنغافورية.
ومت ت�سجيل اأكرث من 2000 حالة اإ�سابة بحمى ال�سنك منذ بداية العام، 
اإن هذا الرقم �سريتفع،  اأن وكالة البيئة الوطنية يف �سنغافورة، قالت  بيد 
%16 مقارنة  بن�سبة  بالفعل  الناقل للفريو�س  البعو�س  اأع��داد  ارتفاع  مع 
بالأرقام امل�سجلة يف �سهر فرباير )�سباط( من العام املا�سي. واأكدت الوكالة 
�سنغافورة، مع  ال�سنك يف  ب��وؤرة ن�سطة لتف�سي حمى   39 اأن��ه يوجد حالياً 

ا�ستمرار ت�سجيل اأكرث من مئة حالة اأ�سبوعياً منذ بداية العام.

�سور تك�سف موعدًا بني اأجنلينا 
جويل مع اأحد اأغنياء عائلة روت�سيلد
اأظهرت جمموعة من ال�سور اأم�س 
اأجن��ل��ي��ن��ا جويل  امل��م��ث��ل��ة  اأن  الأح�����د 
كاليفورنيا  يف  غ��داء  وجبة  �ساركت 
امل��ل��ي��اردي��ر ووري���ث ديفيد ماير  م��ع 
دي روت�سيلد. ومت روؤية جويل”47 
اأثناء خروجها من  عاماً” مبت�سمة 
نادي “نوبو” احل�سري للم�ساهري 
الربيطاين  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ا���س��ط  م���ع 
روت�سيلد  اأن  ي��ذك��ر  ع���ام���اً«.   44“
واح����دة م��ن اأغ��ن��ى ال��ع��ائ��الت حول 
ال���ع���امل.  ويف ح���ني رف�����س��ت جويل 
اإن  �سيك�س”  “بايج  ملوقع  التعليق 
كان الثنان قد خرجا يوم اخلمي�س 
ملناق�سة الأعمال اأو ملجرد املتعة، اإل 
ل���دى كليهما  اأن  امل��ع��روف  اأن���ه م��ن 
روت�سيلد  دي  م�����س��رك��ة.  خ�����س��ال 
م��داف��ع ع��ن ال��ب��ي��ئ��ة وع��م��ل �سفرياً 
لدى  للبيئة  ال�سديقة  لل�سيارات 
جويل  عملت  بينما  “هيونداي”، 
مع الالجئني ملدة 20 عاماً مبعوثة 
اإىل  ي�سار  امل��ت��ح��دة.  ل���الأمم  خا�سة 
عالقة  يف  ت����دخ����ل  مل  ج������ويل  اأن 
ج���دي���ة ع��ل��ن��اً م��ن��ذ ان��ف�����س��ال��ه��ا عن 
 ،2016 زوجها ال�سابق براد بيت يف 

وح�سولها على الطالق يف 2019.

كانييه وي�ست يعلن تخليه 
عن االآراء املعادية لل�سامية 
اأعلن كانييه وي�ست يف من�سور عرب اإن�ستغرام 
اإن  قائال  لل�سامية،  املعادية  اآرائ��ه  تخليه عن 
 21“ فيلم  يف  هيل  جوناه  املمثل  م�ساهدته 
من  اليهود  “يحب  جعلته  �سريت”  جامب 
جديد«. واأطلق مغني الراب، املعروف ر�سمياً 
املا�سية  القليلة  الأ���س��ه��ر  يف  “يي”،  ب��ا���س��م 
ردد  اإذ  لل�سامية،  معادية  ت�سريحات  �سل�سلة 
هتلر”،  اأح���ب  “اأنا  ع��ب��ارة  ع��دة  منا�سبات  يف 
يف  ال��ع��م��الق��ة  “اأديدا�س”  ب�����س��رك��ة  دف���ع  م��ا 
اأخرى  اأزياء  وُدور  الريا�سية  املنتجات  جمال 
املغني  ُم��ن��ع  ك��ذل��ك  م��ع��ه.  تعاونها  وق��ف  اإىل 
الجتماعية  ال�سبكات  معظم  ا�ستخدام  م��ن 
على  وي�����س��ت  كانييه  وك��ت��ب  معينة.  ل��ف��رات 
ح�سابه يف اإن�ستغرام “م�ساهدة جوناه هيل يف 
“21 جامب �سريت” جعلتني اأحب ال�سعب 

اليهودي من جديد«.

اإدانة رجل بالقتل بعد اال�ستماع اإىل �سهادة ببغاء
اأدي��ن بقتل  اأق��رت حمكمة يف الهند ب�سرورة �سجن رجل 

امراأة يف 2014، بعد ال�ستماع اإىل �سهادة ببغاء.
الإل���ك���روين،  توداي”  “انديا  م��وق��ع  ت��ف��ا���س��ي��ل  ووف����ق 
رئي�س حترير  زوج��ة  ق�سية مقتل  احلكم يف  اإ���س��دار  مت 
اآغرا، نيالم �سارما، يف منزلها  �سحيفة كربى يف مدينة 
يوم 20 فرباير -�سباط 2014، ومل يكن هناك اأي اأدلة 

ثابتة �سوى الببغاء الأليف.
اأم�س،  املن�سور يف وقت متاأخر من يوم  التقرير  وبح�سب 

فاإن الطائر كان يظل ي�سرخ با�سم ابن اأخ زوج ال�سحية.
وا�ستبه الزوج فيجاي بعد �سماع �سرخات الببغاء ينادي 
با�سم البن البالغ من العمر 28 عاماً، حيث اعرف اأ�سو 

بقتل نيالم مب�ساعدة �سديقه روين ما�سي.
كال  على  القا�سي  حكم  اجل��رمي��ة،  على  �سنوات   9 وبعد 
وفر�س  احل��ي��اة  م��دى  بال�سجن  وروين،  اأ���س��و  املتهمني، 
اأ�سو  ب��ن��اًء على اع���راف  األ��ف روب��ي��ة   72 غ��رام��ة قيمتها 
ترك  توداي”،  “انديا  ملعلومات  وفًقا  الالحقة.  والأدل��ة 
ف��ي��ج��اي ���س��ارم��ا م��ن��زل��ه يف 20 ف��رباي��ر -���س��ب��اط 2014 
املنزل. عندما عاد  حل�سور حفل زف��اف وبقيت نيالم يف 
وكلبها  زوجته  بجثث  فوجئ  الليل،  من  متاأخر  وق��ت  يف 

الأليف مقتولني باأداة حادة.

مذيعة توقف بث تقرير لتحت�سن ابنها الناجي من اإطالق نار
وثق مقطع فيديو م�سهدا موؤثرا للقاء مذيعة كانت تقدم 
تقريرا مبا�سرا عن حادث اإطالق نار يف مدر�سة ثانوية 
ي���وم الأرب���ع���اء، بابنها الذي  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  ب��دن��ف��ر 

ت�سادف مغادرته للمبنى مع بث التقرير.
“فوك�س  قناة  ن�سرته  ال��ذي  الفيديو  مقطع  يف  ويظهر 
توقف  وهي  اأكونا  األي�سيا  املرا�سلة  يوتيوب،  على  نيوز” 
الت�سوير لتعانق ابنها الذي خرج من املدر�سة التي �سهدت 
اإطالق النار. وقالت اأكونا بعدما اأوقفت الت�سوير: “اإين 
وهو  ابنك  م�ساهدة  �سعور  و�سف  ميكن  ل  ج��دا.  اآ�سفة 
يخرج من مثل هذا املوقف«. وكانت تقارير قد حتدثت 
باأن ابن اأكونا هو الذي اأخربها بحادث اإطالق النار، بينما 
كانت تغطي حدثا اآخر. وقالت و�سائل اإعالم اأمريكية، اإن 
طالبا يبلغ من العمر 17 عاما، اأطلق النار واأ�ساب اثنني 

من املوظفني الإداريني يف املدر�سة.

مقتل »االأرنب«.. اأخطر زعيم ع�سابة ر�سد لراأ�سه مليون دوالر
�سيبايو�س  رمييخيو  الفنزويلي  ال��داخ��ل��ّي��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ع�سابة  زع��ي��م  وه���و  )الأرن�������ب(،  كونيخو”  “اإل  م��ق��ت��ل 
تعر�س  ال�سلطات  وكانت  �سهور  منذ  مطلوب  اإج��رام��ّي��ة 

مكافاأة قدرها مليون دولر للعثور عليه.
وقال �سيبايو�س يف بيان بّثه التلفزيون العام اإّن “كارلو�س 
اإل  امل�ستعار  بال�سم  امل��ع��روف  رودري��غ��ي��ز  غوميز  اإنريكي 
كونيخو واملطلوب يف جرائم اإرهاب وابتزاز وخطف وقتل 

وجرائم اأخرى، قد ُقِتل«.
بال�سم  ُع��رف��ت  خطرة  ع�سابًة  رودري��غ��ي��ز  غوميز  ��م  ت��زَعّ
امل�ستعار لزعيمها، وكان ين�سط يف ولية اأراغوا يف و�سط 
�سمال البالد. ومل ُيدل الوزير بتفا�سيل حمّددة يف �ساأن 
اأ�سار  لكّنه  كونيخو”،  “اإل  فيها  “ُقِتل”  التي  الطريقة 
“اأ�سهًرا  توا�سلت  عملّية  اأث��ر  على  احلياة  ف��ارق  اأّن��ه  اإىل 

عّدة” يف كّل اأنحاء البالد، خ�سو�سا يف ولية اأراغوا.

كايتي بريي تك�سف حقيقة عينها املغلقة
الغربية،  ال�سحافة  اأثارته  ال��ذي  القلق  على  اأخ��رياً  ب��اري  كايتي  الفنانة  رّدت 
اآلف  اأم��ام  ق��ادرة على التحكم بعينها، واإبقائها مفتوحة  اأن ظهرت غري  بعد 

الأول  -ت�سرين  اأكتوبر  اإىل  تعود  واقعة  يف  امل�سرح،  على  مبا�سرة  املعجبني 
ل�س  حفل  من  فيديو  مقطع  ت��داول��ت  قد  اإع��الم  و�سائل  وكانت  املا�سي. 
فيغا�س، ظهرت فيه باري تعاين من خلل ما يف عينها اليمنى، و�سفه عدد 

من امل�ستخدمني باأنه اأ�سبه بال�”عطل ميكانيكي«.
هو  ح���دث  م��ا  اأن  ب���ريي  ك�سفت  “فوغ”  م��ع جم��ل��ة  م��ق��اب��ل��ة  ويف 

واحدة من احليل العديدة التي تعلمتها من اجلل�سات الطويلة 
لت�سفيف ال�سعر واملاكياج على مر ال�سنني.

و�ساركت املغنية هذه احليل يف فيديو على تيك توك، حيث 
عر�ست حركتها امل�سّماة “عني الدمية” وهي عبارة عن 
العيون  تغميزة مطّولة جداً، متكنها من و�سع ظالل 

بينما تراقب بالعني الأخرى ت�سفيف �سعرها.

جتمع من النا�س يف منطقة مزينة يف العا�سمة الليبية طرابل�س يف بداية �سهر رم�سان املبارك »ا ف ب«

�سل�سلة من الزوابع حت�سد 
قتيال يف مي�سي�سيبي  25

ا على الأقّل عندما  ُقِتل 25 �سخ�سً
����س���رب���ت زواب��������ع م�����دّم�����رة ولي����ة 
الوليات  ج��ن��وب  يف  مي�سي�سيبي 
امل��ت��ح��دة، ملحقة دم����ارا ك��ب��ريا يف 
واآتية  وامل��ن��ازل  وال�سّيارات  الطرق 
ت�ستعد  فيما  بالكامل  اأح��ي��اء  على 

املنطقة لعوا�سف جديدة الأحد.
واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي جو 
م�ساعدات  اإر����س���ال  الأح����د  ب��اي��دن 

فدرالية اإىل املناطق املنكوبة.
وكتب حاكم الولية تايت ريفز يف 
متحدثا  ماأ�ساة”  “ن�سهد  تغريدة 
عن “اأ�سرار هائلة” بعدما �سربت 
املنطقة �سل�سلة زوابع عربت م�سافة 
زادت عن 150 كيلومرا من غرب 

مي�سي�سيبي اإىل �سرقها.
وق���ال ب��ع��د ت��ف��ق��ده م��دي��ن��ة �سيلفر 
العوا�سف  اجتاحتها  ال��ت��ي  �سيتي 
والأ�سرار  اخل�سائر  “نطاق  بقوة 

وا�سح يف كل املناطق«.
قتيال   25 احل�������س���ي���ل���ة  وب����ل����غ����ت 
اأجهزة  بح�سب  اجلرحى  وع�سرات 
مي�سي�سيبي  ولي����ة  يف  ال���ط���وارئ 
اأربعة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  اإىل  م�����س��رية 
اأ�سخا�س كانوا يف عداد املفقودين.

وت��وا���س��ل ف���رق ال��ب��ح��ث والإن���ق���اذ 
ع����م����ل����ه����ا ب����ح����ث����ا ع�������ن ����س���ح���اي���ا 

حمتملني.
واأم����ر ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي الأحد 
ب���ت���ق���دمي م���������س����اع����دات ف���درال���ي���ة 
اإق���ام���ة  ت�����س��ت��خ��دم خ�����س��و���س��ا يف 
م�ساكن موقتة ويف اأعمال الت�سليح 
ق���رو����س بن�سب  ول��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 
اخل�سائر  لتغطية  متدنية  ف��ائ��دة 
ت�سملها  ل  مب��م��ت��ل��ك��ات  ال��الح��ق��ة 

عقود تاأمني.

م�سوؤول باالآثار امل�سرية يك�سف تفا�سيل كنز »روؤو�س الكبا�س املحنطة«
الك�سف  امل�سرية،  الآث���ار  وزارة  يف  م�سوؤول  و�سف 
اجل���دي���د مل��ج��م��وع��ة ���س��خ��م��ة م���ن روؤو������س الكبا�س 
الفراعنة،  ع��ه��د  م��ن��ذ  حمنطة  اأخ����رى  وح��ي��وان��ات 
“نادر  ب��اأن��ه  ال��ق��اه��رة،  جنوبي  ���س��وه��اج  مبحافظة 
وغ���ري م��ت��ك��رر، وي��رم��ز ل��ع��ق��ي��دة امل�����س��ري القدمي 

وطقو�س عبادته«.
وم�ساء ال�سبت، مت الإعالن عن جناح البعثة الأثرية 
ن��ي��وي��ورك، العاملة  ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة  الأم��ريك��ي��ة 
باأبيدو�س،  ال��ث��اين  رم�سي�س  امللك  معبد  مبنطقة 
يف الك�سف عن اأكرث من األفني من روؤو�س الكبا�س 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  البطلمي،  للع�سر  ت��ع��ود  املحنطة 

مبنى �سخم من ع�سر الأ�سرة ال�ساد�سة.
مدير منطقة اآثار اأبيدو�س يف �سوهاج، حممد ر�سا، 

اأكد ملوقع “�سكاي نيوز عربية«:
روؤو����س اخلراف  م��ن  ع��دد  اأك��رب  »الكت�ساف ميثل 
القدمية،  م�سر  يف  اآم��ون  لالإله  ويرمز  املحنطة، 

وكذلك الإله خنوم«.
ال��درا���س��ة والفح�س،  مل��زي��د م��ن  »ال��ك�����س��ف ي��ح��ت��اج 
ملعرفة ما اإذا كان هناك عبادة م�سرة لالإله اآمون 

يف الع�سر البطلمي اأم ل«.
»ك���ل امل��وؤ���س��رات وه���ذا ال��ع��دد ال�سخم م��ن روؤو����س 
اإىل  ي�سري  املحنطة،  الأخ��رى  واحليوانات  الكبا�س 
اأن عبادة احليوانات ا�ستمرت يف الع�سر البطلمي، 

وهي ترمز لالإله اآمون«.
اأبيدو�س �سرح تفا�سيل الك�سف  اآثار  مدير منطقة 

الأثري، قائال:
روؤو�����س حيوانات  ال��ك��ب��ا���س،  روؤو�����س  ب��ج��ان��ب  ي�سم 
اأخرى، هي ماعز بري ونعاج وكالب واأبقار وغزلن 

وحيوان النم�س.
روؤو�س الكبا�س وجميع احليوانات الأخرى، وجدت 
م��ر���س��و���س��ة وم��ن��ظ��م��ة يف غ��رف��ة واح������دة، مبكان 
يف  الثاين  رم�سي�س  معبد  مبنطقة  باملخزن  اأ�سبه 

اأبيدو�س.
التي كانت تتمتع  الدينية  الأهمية  الك�سف يو�سح 
بها منطقة اأبيدو�س منذ ما قبل الأ�سر الفرعونية، 
القدمية  امل�سرية  احل�����س��ارة  ط���وال  وا���س��ت��م��راره��ا 
ك��م��دي��ن��ة دي��ن��ي��ة م��ه��م��ة، وذات ق���دا����س���ة ع��ل��ى مر 

الع�سور.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:


