
   

�شيف بن زايد ي�شهد احلفل اخلتامي للتمرين 
التعبوي امل�شرتك اأمن اخلليج العربي 3 

•• الدمام-وام:
�سهد �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �لعر�س �خلتامي للتمرين �لتعبوي �مل�سرتك 
�أمن �خلليج �لعربي 3 يف �ملنطقة �ل�سرقية باململكة �لعربية �ل�سعودية 
وذلك بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن �سعود بن 
نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود، وزير �لد�خلية �ل�سعودي ومعايل �لفريق 
�أول ركن معايل �ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة، وزير �لد�خلية يف 
مملكة �لبحرين ومعايل �ل�سيد حمود بن في�سل �لبو�سعيدي، وزير 
�لد�خلية يف �سلطنة عمان ومعايل �لدكتور نايف بن فالح �حلجرف، 
�لعربية وروؤ�ساء وفود دول  �لتعاون لدول �خلليج  �أمني عام جمل�س 
�لأجهزة  ج��ه��ود  يعر�س  فيلما  �حل�سور  و�ساهد  �ل��ت��ع��اون.  جمل�س 
بد�أت  ثم  كورونا  �لتعاون يف مو�جهة جائحة  بدول جمل�س  �لأمنية 
�لفر�سيات �مليد�نية �لتي ��ستملت على فر�سية �لتعامل �لأمني مع 
�لهجوم �ل�سيرب�ين، وفر�سية �لت�سدي لهجوم على من�ساأة �قت�سادية 

و�لهجوم بالقو�رب �ملفخخة.                              )�لتفا�سيل �س3(

ال�شحة جتري 459,244 فح�شا ك�شفت عن 2,291 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد و1,014 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  مع    متا�سيا 
�مل�سابة  �ملبكر وح�سر �حلالت  �لدولة بهدف �لكت�ساف  �لفحو�سات يف 
 .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�ل�ساعات  خالل  جديد�  فح�سا   459،244 �إج��ر�ء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.                          )�لتفا�سيل �س3(

متظاهرون �سود�نيون ي�ساركون مب�سرية يف �خلرطوم تطالب بحكم مدين. )� ف ب( 

�لعا�سفة »مالك« ت�ستمر يف �لتدمري مبنطقة �سكانيا بال�سويد. )� ف ب(

جون�سون... حزبه من �مامه ومعار�سوه من ور�ئه

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون �شيومارا 
كا�شرتو مبنا�شبة اأدائها اليمني الد�شتورية رئي�شة لهندورا�س

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث 
حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �سيومار� كا�سرتو رئي�سة جمهورية 
جلمهورية  رئي�سة  �لد�ستورية  �ليمني  �أد�ئها  مبنا�سبة  وذلك  هندور��س 

هندور��س.
�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو  كما بعث �ساحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�سة �سيومار� كا�سرتو.

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع �لرئي�س �ل�سر�ئيلي  )و�م(

حممد بن زايد و رئي�س اإ�شرائيل يبحثان عالقات التعاون وامل�شتجدات يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام: 

بحث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة وفخامة �إ�سحاق هرت�سوغ رئي�س 
دولة �إ�سر�ئيل جو�نب �لتعاون يف �سوء �تفاق �ل�سالم �لإبر�هيمي �لذي 
�إىل ع��دد م��ن �ملو�سوعات  �إ���س��اف��ة   2020 �ل��ب��ل��د�ن خ��الل ع��ام  وقعه 

و�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية حمل �لهتمام �مل�سرتك.
دولة  رئي�س  و  �سموه  عقدها  �لتي  �ملحادثات  جل�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

�إ�سر�ئيل يف ق�سر �لوطن يف �أبوظبي.
ورحب �سموه يف بد�ية �للقاء بالرئي�س �ل�سيف و�أعرب عن تطلعه �إىل 

�أن ت�سهم هذه �لزيارة يف دفع عالقات �لبلدين �إىل مزيد من �خلطو�ت 
مل�سلحة �سعبيهما و�سعوب �ملنطقة.

�لتعاون  لتنمية  �ملتوفرة  �لفر�س  �إ�سر�ئيل  ورئي�س  �سموه  و��ستعر�س 
و�لتجارية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ج��الت  يف  خا�سة  �مل�ستويات  جميع  على 
وغريها  و�ل�سحة  �لتكنولوجيا  �إىل  �إ�سافة  و�لتنموية  و�ل�ستثمارية 
�أو�سع من  �آفاق  مبا يحقق �مل�سالح �ملتبادلة للبلدين وتطلعاتهما �إىل 

�لتعاون �ملثمر.
كما تناول �للقاء عدد� من �لق�سايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 
�مل�سرتك خا�سة جهود حتقيق �ل�سالم و�ل�ستقر�ر و�لتنمية يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط ملا فيه �خلري و�لزدهار ل�سعوبها.  )�لتفا�سيل �س2(

جمل�ض ال�شيادة ال�ش�داين: نرف�ض التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للبالد

اإطالق غاز لتفريق حمتجني قرب الق�شر الرئا�شي يف اخلرطوم
•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�سود�نية،  �لأم����ن  ق����و�ت  �أط��ل��ق��ت 
للدموع  �مل�������س���ي���ل  �ل����غ����از  �لأح���������د، 
لتفريق  بكثافة  �ل�سوتية  و�لقنابل 
�سارع  مد�خل  عند  �ملحتجني  �آلف 
�لق�سر �ملوؤدي �إىل �لق�سر �لرئا�سي 

يف و�سط �لعا�سمة �خلرطوم.
من  �لآلف  ع�����������س�����ر�ت  وجت�����م�����ع 
و�ل�سو�رع  �مل��ي��ادي��ن  يف  �ل�سود�نيني 
�خلرطوم  �لعا�سمة  يف  �لرئي�سية 
�أخ�����رى  20 م���دي���ن���ة  و�أك��������ر م����ن 
�مل�ستمرة  �حتجاجاتهم  مو��سلني 
للحكم  رف�����س��ا  �أك���ت���وب���ر   25 م��ن��ذ 
�لع�سكري و�لتي قتل فيها حتى �لآن 

نحو 78 �سخ�سا.
و����س��ت��ب��اق��ا لح���ت���ج���اج���ات، �لأح�����د، 
������س�����ددت �ل�������س���ل���ط���ات �ل�������س���ود�ن���ي���ة 
بع�س  و�أغلقت  �لأمنية  �إج��ر�ء�ت��ه��ا 
�جل�����س��ور �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �ل��ر�ب��ط��ة بني 
و�أعلنت  �خل��رط��وم  �لعا�سمة  م��دن 
حميط  منطقة  يف  �ل��ت��ج��م��ع  ح��ظ��ر 

�لق�سر.
�مل��ت��ح��دة يف  ب��ع��ث��ة �لأمم  و�ن��ت��ق��دت 
وطالبت  �لإج����ر�ء�ت  تلك  �ل�سود�ن 
ع�����ن قمع  ب���ال���ت���وق���ف  �ل�������س���ل���ط���ات 
ب�سرورة  �إي��اه��ا  م��ذك��رة  �ملحتجني، 
و�لتجمع  �لتعبري  ح��ق��وق  �ح����رت�م 

�لأفق حتى �لآن.
�خلارجية  وزي����ر  م�����س��اع��دة  وق��ال��ت 
�لأمريكي لل�سئون �لإفريقية مويل، 
�ل�سيادة  جمل�س  ق��ادة  �إن  �لأرب��ع��اء، 
بوقف  بتعهدهم  يفو�  �ل�سود�ين مل 
�ل���ع���ن���ف ����س���د �مل���ت���ظ���اه���ري���ن خالل 
�أ�سبوع،  ن��ح��و  ق��ب��ل  ب��ه��م  ل��ق��اء�ت��ه��ا 

مهددة بعو�قب على ذلك.
رئي�س جمل�س  نائب  ذل��ك، قال  �إىل 
�ل�سيادة �ل�سود�ين �إن مبعوث �لأمم 
م�سهاًل  ي���ك���ون  �أن  ي��ج��ب  �مل���ت���ح���دة 
نهج  �إىل  ي�سري  م��ا  و���س��ي��ط��اً  ول��ي�����س 
ي���ب���دو م���ع �جلهود  ف��ي��م��ا  م��ت�����س��دد 

�لدولية حلل �لأزمة �ل�سيا�سية.
�لتي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��ع��ث��ة  وب�����د�أت 
�مل��ب��ع��وث �خل���ا����س فولكر  ي��ق��وده��ا 
�ل�سهر  ه����ذ�  حم����ادث����ات  ب��رت��ي�����س، 
للم�ساعدة يف حل �لأزمة �ل�سيا�سية. 
�ل�سيادة  جمل�س  رئي�س  نائب  وق��ال 
دقلو  ح��م��د�ن  �أول حم��م��د  �ل��ف��ري��ق 
يف بيان: رئي�س بعثة �لأمم �ملتحدة 
�لنتقالية  �ملرحلة  لدعم  �ملتكاملة 
�أن يكون م�سهاًل  يف �ل�سود�ن، يجب 

ولي�س و�سيطاً بني �لأطر�ف.
ول  ي��ع��ادي  ل  �ملجل�س  �أن  و�أ����س���اف 
يقاطع �ملجتمع �لدويل لكنه يرف�س 
�لد�خلية  �ل���������س����وؤون  يف  �ل���ت���دخ���ل 

للبالد.

�لقو�نني  يف  �مل���ك���ف���ول���ة  �ل�����س��ل��م��ي 
و�ملو�ثيق �لدولية.

حظر  ق��ر�ر  قانونيون  �عترب  وفيما 
�ل��ت��ج��م��ع يف و���س��ط �ل��ع��ا���س��م��ة غري 
قانوين، رف�ست جلان �ملقاومة �لتي 
�ل�ستجابة  �حل���ايل  �حل����ر�ك  ت��ق��ود 
يف  �ست�ستمر  �أن��ه��ا  و�أع��ل��ن��ت  ل��ل��ق��ر�ر 
ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���ار�ت���ه���ا �مل��ت��ج��ه��ة نحو 

�لق�سر.

وت���ت���ز�م���ن �ح��ت��ج��اج��ات �لأح�����د مع 
�لعا�سمة  يف  �ل�����س��ل��ل  ح��ال��ة  ت���ز�ي���د 
�ملد�ر�س  معظم  و�إغ���الق  �خل��رط��وم 
�حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  و�جلامعات 

و�خلا�سة.
ووف��ق��ا ل�����س��ه��ود ع��ي��ان ف��ق��د حتولت 
�لرئا�سي  بالق�سر  �ملحيطة  �ملنطقة 
ظل  يف  ع�����س��ك��ري��ة  ث��ك��ن��ة  ���س��ب��ه  �إىل 
�ل���ت���و�ج���د �ل��ك��ث��ي��ف ل���ق���و�ت �لأم����ن 

و�ل�سيار�ت �ملدرعة و�ملحملة باأ�سلحة 
ثقيلة.

عبد�لفتاح  �جل��ي�����س  ق��ائ��د  و�أع���ل���ن 
�ملا�سي  �أك���ت���وب���ر   25 يف  �ل���ربه���ان 
جمل�سي  وح�����ل  �ل�����ط�����و�رئ  ح����ال����ة 
�إىل  �أدى  ما  وه��و  و�ل���وزر�ء  �ل�سيادة 
حالة من �ل�سط���ر�ب �لأمني و�سلل 
بروز  دون  �لعامة  �حلي������اة  يف  كبري 
يف  �سيا�سي  حل  على  موؤ�س����ر�ت  �ي 

•• عوا�صم - وام:

�أدت �لعا�سفة )مالك( �لتي ت�سرب 
ب��ح��ر �ل�����س��م��ال و�أج�����ز�ء م��ن �أوروب����ا 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �سخ�سني  بحياة 
و�إ�سابة �سخ�س �آخر فيما �نقطعت 
�ل���ك���ه���رب���اء ع����ن ع�������س���ر�ت �مل����ن����ازل. 
وح���ذرت هيئة �لأر���س��اد �جل��وي��ة يف 
�أمل��ان��ي��ا م��ن ع��و����س��ف ق��د ت�سل �إىل 
م�����س��ت��وى ه���ب���وب �لأع���ا����س���ري على 
�ل�سمايل  �ل��ن�����س��ف  ويف  �ل�����س��اح��ل 
�ل�����س��رق��ي م���ن �ل����ب����الد. م���ن جهة 
�ستوية  ع��ا���س��ف��ة  �ج��ت��اح��ت  �أخ�����رى 
ع���ات���ي���ة ����س���م���ال �����س����رق �ل�����ولي�����ات 
حكام  دف��ع  مما  �لمريكية  �ملتحدة 
ونيوجريزي  ن���ي���وي���ورك  ولي�������ات 

•• الفجر -مايك غولد�صميث 
–ترجمة خرية ال�صيباين

رغ���م جن���اح ح��م��ل��ة �ل��ت��ط��ع��ي��م �سد 
بوري�س  �أن  �إل  ك���وف���ي���د،  م���ر����س 
�أزم�������ة كبرية  ي����و�ج����ه  ج���ون�������س���ون 
دعا  حيث  �لذ�تية،  �سلطته  رهانها 
�لوطني  و�حل������زب  �ل��ع��م��ال  ح����زب 
�إىل ��ستقالته. وجدت  �لإ�سكتلندي 
ه��ذه �ل��دع��و�ت �سدى د�خ��ل حزب 
�ملحافظني، لدى معار�سي بوري�س 
من  بع�س  ا  �أي�سً ولكن  جون�سون، 
�أت��ب��اع��ه م��ق��رتح��ني �أن �ل��وق��ت قد 

حان لرحيله.
ف�سل  �أي  ب�سبب  لي�ست  �أزم��ت��ه  �إن 
ُينظر  ما  ب�سبب  بل  ل�سيا�ساته،  ما 

�أخرى  وولي����ات  وما�سات�سو�ست�س 
�إىل �إعالن حالة �لطو�رئ حمذرين 
من �حتمال �نقطاع �لكهرباء فيما 

�لطري�ن  �سركات  �لعا�سفة  �أجربت 
�آلف  �إلغاء ما يقرب من �ستة  على 

رحلة خالل عطلة نهاية �لأ�سبوع.

�ل�سلطة  ن��ق�����س يف  �أن����ه  ع��ل��ى  �إل��ي��ه 
�لأخالقية، ف�ساًل عن �سعف ثقايف 
د�وننع  يف  نف�سه،  �ل��دول��ة  قلب  يف 
عن  تقارير  ك�سفت  فقد  �سرتيت. 
���س��ه��ر�ت وح��ف��الت يف  تنظيم ع���دة 

مقر �إقامة رئي�س �لوزر�ء، و�لعديد 
م��ن��ه��ا يف �ل���وق���ت �ل����ذي ك��ان��ت فيه 
�لبالد مغلقة يف حالة حجر �سحي 

تام.  
                 )�لتفا�سيل �س15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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�رسد املكان يختتم اأربع ليال احتفت 
بخم�سني عاما يف حب �سلطان

اأخبار الإمارات

الغزو الرو�سي على الأبواب.. هكذا 
ا�ستعدت اأوكرانيا ل�ساعة ال�سفر

عربي ودويل

�سيطرة اإماراتية يف افتتاح 
»دولية الدراجات املائية«

الفجر الريا�سي

ق�شد تك�شر مترد داع�س يف احل�شكة ب�شكل كامل
•• عوا�صم-وكاالت:

غوير�ن،  �سجن  يف  �أتباعه  من  وع��دد  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم  زعماء  �أح��د  ��ست�سلم 
مبدينة �حل�سكة �سمال �سرقي �سوريا، ما يوؤذن بنهاية �ملعركة �لتي بد�أت قبل �أيام. 
�أبو عبيدة، و��ست�سلم لقو�ت  �سوريا  ويطلق هذ� �لقيادي �لد�ع�سي على نف�سه ��سم 
�لإن�سان،  �ل�سوري حلقوق  �ملر�سد  �أتباعه. وذكر مدير   20 من  �لدميقر�طية مع 
ر�مي عبد �لرحمن، ملوقع �سكاي نيوز عربية: ��ست�سالم هذ� �لقيادي �لد�ع�سي مع 
�لدو�ع�س  �ل�سجناء  به  ق��ام  �ل��ذي  �لع�سيان  �سفحة  يطوي  �أتباعه،  من  جمموعة 

وينهي حماولتهم �ل�سيطرة على �ل�سجن ومن ثم �لفر�ر �جلماعي.
�أن �خلطر ل ز�ل قائما، حيث  wنبه عبد �لرحمن: لكن مع مالحظة  ومع ذلك، 
هناك �ملزيد منهم ممن جنحو� يف �لهروب من �ل�سجن و�لتخفي و�لنت�سار خارجه.

وقو�ت  د�ع�س  ت��ز�ل مندلعة بني م�سلحي  ل  مناو�سات  �أن هناك  عيان  �سهود  وذك��ر 
�سوريا �لدميقر�طية يف �ملبنى �لأخري من �سجن غوير�ن. 

وي�سيف عيد �لرحمن :مبو�ز�ة �لعملية �لع�سكرية �ملتو��سلة �سد �لدو�ع�س، بد�أت 
�لد�رة �لذ�تية يف �سمال �سرق �سوريا وقو�تها �لع�سكرية يف عملية �أمنية و��ستخبارية، 

بغية ك�سف مالب�سات �خلرق �لأمني �لكبري �لذي ت�سبب يف ح�سول هذه �لكارثة.

�سفينة ع�سكرية �أوكر�نية خالل تدريبات يف �لبحر �لأ�سود  )رويرتز(

حدود اأوكرانيا تقلق بريطانيا.. والنات� لن ير�شل ق�ات

الفروف: نريد �شمانات غربية مكتوبة ولي�شت �شفهية
•• عوا�صم-وكاالت:

مع  �مل�ستعلة  �لأزم����ة  ع��ل��ى  تعليقاً 
�سمال  وح���ل���ف  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل�������دول 
�ملخاوف  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  �لأط��ل�����س��ي 
رو�سيا،  �تهمت  �أوك��ر�ن��ي��ا،  غ��زو  من 
�أم�س �لأحد، �لناتو بجر كييف �إىل 

�حللف.
�سريغي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
للتلفزيون  ت�سريحات  لف��روف يف 
�لر�سمي �إن بالده تريد من �لغرب 
�سفهية  ولي�ست  مكتوبة،  �سمانات 
طرحتها  �ل��ت��ي  �مل���خ���اوف  ع��ل��ى  رد�ً 

رو�سيا.
�ستطلب  م��و���س��ك��و  �أن  �أ����س���اف  ك��م��ا 
كان  �إذ�  م��ا  تو�سيح  �لأطل�سي  م��ن 
�لأمنية  �لل��ت��ز�م��ات  تنفيذ  يعتزم 
�أع��ل��ن��ت بالده  �أن  ب��ع��د  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة، 
رد �حللف على مطالبها  �أن  �سابقا 
وت��اب��ع قائال:  ب��ال��غ��ر���س.  ي��ف��ي  ل 

���س��ر���س��ل ط��ل��ب��ا ر���س��م��ي��ا م��ن خالل 
يف  ل���زم���الئ���ن���ا  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة 
و�لتعاون  �لأم���ن  ومنظمة  �حللف 
تو�سيح  ع��ل��ى  ن��ح��ث��ه��م  �أوروب�������ا،  يف 
�لتز�مهم  تنفيذ  �عتز�مهم  كيفية 
بعدم تعزيز �أمنهم على ح�ساب �أمن 

�لآخرين.

ب��������دوره، �ع���ت���رب رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
جون�سون،  ب���وري�������س  �ل���ربي���ط���اين 
حدود  ع��ل��ى  �ل�������س���ورة  �أن  �لأح������د، 
ب�سكل  مقلقة  رو�سيا  م��ع  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�سمال  حلف  �أك��د  وق��ت  يف  متز�يد، 
قو�ت  ير�سل  �أن��ه  �لناتو  �لأطل�سي 
تعر�ست  ل��و  ح��ت��ى  �أوك���ر�ن���ي���ا،  �إىل 

للغزو �لرو�سي.
ت����غ����ري����دة  يف  ج����ون���������س����ون  وق����������ال 
ع���رب ت���وي���رت: يف وق����ت ���س��اب��ق من 
قادتنا  �أط��ل��ع��ن��ي  �لأ�����س����ب����وع،  ه����ذ� 
�ل��ع�����س��ك��ري��ون ع��ل��ى �ل���و����س���ع على 

�حلدود �لأوكر�نية.
ب�سكل  مقلقة  �ل�����س��ورة  و�أ����س���اف: 
رو�سيا على  �أح��ث  زل��ت  ما  متز�يد. 
�مل�ساركة يف �ملفاو�سات وجتنب غزو 

متهور وكارثي.
ويف �لأ�سابيع �لأخ��رية، بد�أت لندن 
تديل بدلوها يف �لأزمة �لأوكر�نية، 
�أ�سلحة �إىل كييف  فاأر�سلت �سحنات 
�لتدريب  جم����الت  يف  و���س��اع��دت��ه��ا 

و�لأمن �لإلكرتوين.
وقال وزيرة �خلارجية �لربيطانية، 
ليز تر��س، �إنه ل ت�ستبعد �أي خيار 
�أوك��ر�ن��ي��ا، ملو�جهة  يف جم��ال دع��م 
�إنه و�سيك، وهو  �لغرب  غزو يقول 

ما تنفيه مو�سكو.

خطفت مدنيني.. ميلي�شيات احلوثي تنفذ حملة اعتقاالت مباأرب

عا�شفة جتتاح اأجزاء من اأوروبا واأخرى فى �شمال �شرق الواليات املتحدة

القرار بيد حزب املحافظني

اململكة املتحدة: هل �شي�شتقيل بوري�س جون�شون؟

•• اليمن-وكاالت:

على وقع �خل�سائر �لتي منيت بها خالل �ل�ساعات �ملا�سية، 
يف  ع�سو�ئية  �عتقالت  حملة  �حلوثي  ميلي�سيات  نفذت 

حمافظة ماأرب.
�أن عدد�ً من  �أفاد مر��سل �لعربية- �حلدث، �لأحد،  فقد 
�سكان مديرية �لعبدية جنوب غربي مدينة ماأرب �أكدو� 
كما  و�ع��ت��ق��الت،  م��د�ه��م��ات  حملة  ن��ف��ذت  �مليلي�سيات  �أن 

خطفت عدد�ً من �ملدنيني يف �ملنطقة.
ح��وث��ي��ة مباأرب  �أل��غ��ام  تفكيك  و�حل��وث��ي�����س��اه��د..  �ل��ي��م��ن 

وغنائم من عتاد �مليلي�سيا  
جاءت  و�لعتقالت  �ملد�همات  حملة  �أن  �إىل  �أ���س��ارو�  كما 
�لعمالقة  و�أل��وي��ة  �ليمني  �جلي�س  �سيطرة  من  �أي��ام  بعد 

على منطقة �جلفرة �أوىل قرى مديرية �لعبدية.
بالتز�من، نفذت مقاتالت حتالف دعم �ل�سرعية يف �ليمن 

و�آليات مليلي�سيا �حلوثي يف  عدة غ��ار�ت على مو�قع 
جبهات �لقتال جنوب ماأرب. و�أعلن �لتحالف يف بيان 
تنفيذ 25 ��ستهد�فا للميلي�سيات يف ماأرب خالل �ل� 
 11 دمرت  �لغار�ت  �أن  م�سيفاً  �ملا�سية،  �ساعة   24
�أكر من  �إىل مقتل  �آلية ع�سكرية للحوثيني، و�أدت 

عن�سر�.  80
وك��ان��ت م�����س��ادر �ل��ع��رب��ي��ة-�حل��دث، �أف�����ادت يف وقت 
�سابق بخو�س قو�ت �جلي�س م�سنودة بقو�ت �ملقاومة 
�ل�سعبية معارك عنيفة �سد �مليلي�سيات يف �جلبهات 

�جلنوبية للمحافظة.
�ل�سال�سل  على  هجوماً  �ل�سرعية  ق��و�ت  �سنت  فقد 
تكبد  فيما  ري�����س،  �أم  مع�سكر  حم��ي��ط  يف  �جل��ب��ل��ي��ة 
بعد  و�لأرو�ح،  ب��امل��ع��د�ت  ك��ب��رية  خ�سائر  �حل��وث��ي��ون 
�جلي�س  �سيطرة  مناطق  على  �لهجوم  حماولتهم 

قرب �سد ماأرب.

اأوك��ران��ي��ا  يف  االأزم�����ة 
���ط ال����رواب����ط  ت���ن�������شّ
ب���ني رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت 

– ترجمة خرية ال�صيباين

�ملتز�يدة  �لرو�سية  �لتوتر�ت  �أدت 
وحلفائها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع 
�لرو�سي  �ل��غ��زو  �ح��ت��م��ال  ب�����س��اأن 
لأوكر�نيا، �إىل تن�سيط �لعالقات 
وُتظهر  وب����ك����ني.  م��و���س��ك��و  ب����ني 
بو�سوح  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �ل�����س��ل��ط��ات 
دع��م��ه��ا ل��ف��الدمي��ري ب��وت��ني �سد 
�ل������ولي������ات �مل����ت����ح����دة. م�����ن بني 
بني  �ل����ع����الق����ة  دفء  ع�����الم�����ات 
�حلكومة  م����و�ق����ف  �جل�����ارت�����ني، 
�ل�سينية دون �لت�سريح علًنا عن 
�لغزو،  �لأخ�سر ملثل هذ�  �ل�سوء 
ومل ي��ت��اأخ��ر ���س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ يف 
و�ل�سني  رو�سيا  �أن  عن  �لإع���الن 
�أي وقت  �أك���ر م��ن  ���س��رتت��ب��ط��ان 
م�سى بق�سايا جيو��سرت�تيجية.      
)�لتفا�سيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ن��اق�����س 
�ل�سناعة  وز�رة  دور  م����و�����س����وع 
�ساأن  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
خالل  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل�سناعة  تطوير 
�نعقاده  دور  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ل�����س��ة 
�لت�سريعي  للف�سل  �لثالث  �ل��ع��ادي 
برئا�سة  عقدها  �لتي  ع�سر،  �ل�سابع 
�ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل 
موؤخر� مبقر �ملجل�س، وتر�أ�س �سعادة 
حمد �أحمد �لرحومي �لنائب �لأول 

لرئي�س �ملجل�س جانبا منها.
�أع�ساء  �ل�����س��ادة  مناق�سات  وت��رك��زت 
�مل����ج����ل���������س ع����ل����ى حم���������اور �خل���ط���ة 
�لوز�رة  ت�سعى  �لتي  �ل�سرت�تيجية 
بتطوير  يتعلق  فيما  حتقيقها  �إىل 
و�ملنح  و�حل��و�ف��ز  �ملحلية،  �ل�سناعة 
لدعم �ل�سناعات �لوطنية وحمايتها 
و�لتعاون  �لأجنبية،  �ل�سناعات  من 
�لحتادية  �جل��ه��ات  م��ع  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق 
�ل�������س���ن���اع���ات  دع�������م  و�مل����ح����ل����ي����ة يف 

�لوطنية.
�لتو�سيات  �ملجل�س عدد� من  وتبنى 
و�ل�سيا�سات  �لت�سريعات،  ت��ن��اول��ت: 
و�خل��������ط��������ط �ل������س�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ة، 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لب���ت���ك���ار، ودع���م 
وت�سجيع  �ل���وط���ن���ي���ة،  �ل�������س���ن���اع���ات 
وتوطني  �لإم����ار�ت����ي����ة،  �ل�������س���ادر�ت 

�لقطاع �ل�سناعي.
�لدكتور  م���ع���ايل  �جل��ل�����س��ة  ح�����س��ر 
���س��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر وزي���ر 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
�لأمريي  يو�سف  بنت  �سارة  ومعايل 

وزيرة دولة للتكنولوجيا �ملتقدمة.
�ل���ت���ي قرر  وط���ال���ب���ت �ل���ت���و����س���ي���ات 
�سوؤون  جل��ن��ة  �إىل  �إع��ادت��ه��ا  �ملجل�س 
�ملعدنية،  و�ل��روة  و�لطاقة  �لتقنية 
لت�سمني مالحظات �ل�سادة �لأع�ساء 
ورفعها للمجل�س لعتمادها ورفعها 
حتديث  يف  ب���الإ����س���ر�ع  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
ل�سنة   /1/ رق��م  �لحت���ادي  �لقانون 
�سوؤون  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���اأن  يف   1979
�ل�سناعة، وباأهمية �أن ت�سمل م�سودة 
�ل�سناعة  �����س����وؤون  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون 
تف�سيلية  م���ز�ي���ا  حت���دي���د  �لآت�������ي: 
�ملنتجات  على  �لوطنية  للمنتجات 
�ل�سناعية �لأجنبية مثل /تخفي�س 
�أ�سعار �لطاقة، و�لأر��سي �ل�سناعية، 
و�لر�سوم، و�إلز�م �جلهات �حلكومية 
بتطبيق �لأف�سلية يف �سر�ء منتجات 
ي�سمن  ومب��ا  �ل��وط��ن��ي��ة/،  �ل�سناعة 
توفري �حلماية �لقانونية لها لتعزيز 
�لقيمة �مل�سافة لل�سناعات �لوطنية، 

ور�سوم  و�سو�بط  �إج��ر�ء�ت  وتوحيد 
و�ملز�يا  �ل��وط��ن��ي��ة،  �مل�سانع  ت�سغيل 
و�لإع������ف������اء�ت �مل���م���ن���وح���ة ل���ه���ا على 
�آليات  �مل�����س��ت��وى �لحت�����ادي، وو���س��ع 
تنفيذية  وخطط  وو��سحة  حم��ددة 
و�لأبحاث  �مل�����س��اري��ع  ودع���م  لتمويل 

�ل�سناعية �لقائمة على �لبتكار.
بتحقيق  �ل��ت��و���س��ي��ات  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
لبع�س  و�لت�سدير  �لذ�تي  �لكتفاء 
وطنيا  �أم��ن��ا  متثل  �ل��ت��ي  �ل�سناعات 
مثل �ل�سناعات �ل�سحية، و�لدو�ئية، 
�لدولة  د�خ���ل  �مل�سنعة  و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
بالتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، 
وتاأهيل �لكو�در �لب�سرية �ملتخ�س�سة 
بتطبيقات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة 
�ملهارة  عالية  مهنية  ك���و�در  لإي��ج��اد 
ل�����س��غ��ل �ل���وظ���ائ���ف �جل����دي����دة وفق 
��سرت�تيجية  حدتها  �لتي  �مل��ج��الت 
�لر�بعه،  �ل�سناعية  للثورة  �لإمار�ت 
�لبتكار  ت���دع���م  م����ر�ك����ز  و�إن���������س����اء 

باجلامعات  م��رت��ب��ط��ة  �ل�����س��ن��اع��ي 
�أهمية  م���ع  �لأك���ادمي���ي���ة،  و�مل���ع���اه���د 

تقدمي حو�فز لدعم �لبتكار.
�أهمية  ع���ل���ى  �ل���ت���و����س���ي���ات  و�أك��������دت 
�مل�سانع  �أ�سحاب  �إعد�د ت�سريع يلزم 
و�لإد�رية  �لإ�سر�فية  �ملهن  بتوطني 
وق�����س��ر �ل��ع��م��ل يف ه���ذه �مل��ه��ن على 
�مل���و�ط���ن���ني ف���ق���ط، م���ع حت���دي���د حد 
�لرو�تب، وفر�س عقوبات  �أدنى من 
م�سددة على خمالفة هذ� �لت�سريع، 
و�لتن�سيق مع �ملعاهد �لفنية و�ملهنية 
و�جلهات ذ�ت �لعالقة لطرح بر�مج 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة ت���رك���ز على 
�سوق  باحتياجات  �ملرتبطة  �ملهار�ت 
خارطة  و�ع��ت��م��اد  �ل�سناعي،  �لعمل 
�ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع  لتوطني  ط��ري��ق 
و�مل����ع����د�ت  �لآلت  ب���ت���وط���ني  ت����ب����د�أ 
�لتكنولوجية،  خ��ا���س��ًة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�ل�����ذك�����اء  يف  �ل������س�����ت�����خ�����د�م  وذ�ت 

�ل�سطناعي.

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بحث 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
وفخامة �إ�سحاق هرت�سوغ رئي�س دولة 
�ل��ت��ع��اون يف �سوء  �إ���س��ر�ئ��ي��ل ج��و�ن��ب 
�تفاق �ل�سالم �لإبر�هيمي �لذي وقعه 
�إ�سافة   2020 ع���ام  خ���الل  �ل��ب��ل��د�ن 
و�لق�سايا  �مل��و���س��وع��ات  م��ن  ع��دد  �إىل 
�لهتمام  حم��ل  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 

�مل�سرتك.
جاء ذلك خالل جل�سة �ملحادثات �لتي 
�إ�سر�ئيل  دولة  رئي�س  و  �سموه  عقدها 

يف ق�سر �لوطن يف �أبوظبي.
ورحب �سموه يف بد�ية �للقاء بالرئي�س 
�أن  �إىل  تطلعه  ع��ن  و�أع����رب  �ل�سيف 
دف��ع عالقات  �ل��زي��ارة يف  ه��ذه  ت�سهم 
�خلطو�ت  م���ن  م��زي��د  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن 

مل�سلحة �سعبيهما و�سعوب �ملنطقة.
�إ�سر�ئيل  ورئي�س  �سموه  و��ستعر�س 
�لفر�س �ملتوفرة لتنمية �لتعاون على 
�ملجالت  يف  خا�سة  �مل�ستويات  جميع 
و�ل�ستثمارية  و�لتجارية  �لقت�سادية 
�لتكنولوجيا  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�لتنموية 
�مل�سالح  و�ل�سحة وغريها مبا يحقق 
�إىل  وتطلعاتهما  للبلدين  �مل��ت��ب��ادل��ة 

�آفاق �أو�سع من �لتعاون �ملثمر.
�لق�سايا  من  ع��دد�  �للقاء  تناول  كما 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
حتقيق  ج����ه����ود  خ���ا����س���ة  �مل���������س����رتك 
�ل�������س���الم و�ل����س���ت���ق���ر�ر و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط ملا فيه �خلري 

و�لزدهار ل�سعوبها.
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�أع��رب �ساحب 
بن ز�يد �آل نهيان عن �سكره للرئي�س 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي مل��وق��ف��ه وم���وق���ف بالده 
�لأخرية  �لإرهابية  �لع��ت��د�ء�ت  جت��اه 
على من�ساآت مدنية يف دولة �لإمار�ت 
روؤيتنا  ي��ج�����س��د  م��وق��ف  �إن����ه  وق����ال   ..

�لتهديد  م�������س���ادر  جت�����اه  �مل�������س���رتك���ة 
لال�ستقر�ر و�ل�سالم �لإقليميني .. ويف 
�لإرهابية  و�لقوى  �مليلي�سيا  مقدمتها 
و�أهمية  ل��ه��ا  �ل��ت�����س��دي  و����س���رورة   ..

�تخاذ موقف دويل حازم �سدها.
زي���ار�ت  ت���و�يل  �أن  �إىل  ���س��م��وه  و�أ����س���ار 
دولة  �إىل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �مل�����س��وؤول��ني 
�لبلدين  �أن ع��الق��ات  ي��وؤك��د  �لإم����ار�ت 
ت�سري �إىل �لأمام با�ستمر�ر و�أن هناك 
لتعزيزها  وق���وي���ة  م�����س��رتك��ة  �إر�دة 

مل�سلحة بلدينا و�سعبينا.
وقال �سموه �إن �تفاق �إبر�هيم لل�سالم 
فقد   .. كبري  ت��اري��خ��ي  حت��ول  مبثابة 
توؤمن  �ل������ذي  �ل�������س���الم  ن���ه���َج  ���د  ج�������سَّ
لتعزيز  �مل���ج���ال  وف���ت���ح  �لإم��������ار�ت  ب���ه 
�سر�كاتنا �لتنموية، خا�سة يف جمالت 
و�ل�سحة  و�لب���ت���ك���ار  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و�لطاقة وغريها.

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�أع��رب �ساحب 
بن ز�يد �آل نهيان عن ثقته باأنه ميكن 
كلها  �ملنطقة  �إىل  يقدما  �أن  للبلدين 

منوذجاً عملياً لثمار �ل�سالم ..
وكيف ميكن توجيه �ملو�رد و�لإمكانات 
�أف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل�����س��ن��ع  و�ل���ع���ق���ول 

للجميع.
وق����ال ���س��م��وه �إن م�����س��ارك��ة ب��ل��دك��م يف 
معر�س �إك�سبو 2020 دبي هي �إحدى 
على  و�ست�ساعد   .. �ل�سالم  ه��ذ�  ثمار 
و�لتعرف  و�ل�سر�كة  �ل��ت��ع��اون  تعميق 
�إ�سر�ئيل  ب��ني  �ملتبادلة  �لفر�س  على 
�أن منطقتنا  �سموه  و�أك��د  و�لإم����ار�ت. 
�ملناطق �لتي عانت من  �أك��ر  هي من 
�حل���روب و�ل�����س��ر�ع��ات .. وم��ن خالل 
�ل�سالم ميكننا يف �لإمار�ت و�إ�سر�ئيل 
�مل�������و�رد  ن����وج����ه  �أن  ك���ل���ه���ا  و�مل���ن���ط���ق���ة 
و�لطاقات �إىل خدمة �سعوبنا ومتهيد 

�لطريق نحو غد �أف�سل لها.
كما �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�إىل  �ل��ت��و���س��ل  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
فل�سطني  ل��ق�����س��ي��ة  د�ئ����م����ة  ت�����س��وي��ة 
�سيمثل دفعة قوية لل�سالم يف �ملنطقة 
مو�جهة  يف  �ل���ت���ع���اون  وي����ع����زز  ك��ل��ه��ا 
�لطريق  ويقطع  �مل�سرتكة  �لتحديات 
�أمام �ملتطرفني ودعاة �ل�سر�ع �لأبدي 
�ل�سالم  ي��ع��م  �أن  ت��ع��اىل  �هلل  ..د�ع���ي���ا 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط.
�إ�سر�ئيل  رئ��ي�����س  �أع�����رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
دولة  �إىل  �لأوىل  بزيارته  �سعادته  عن 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ول���ق���ائ���ه  �لإم���������ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����س��ي��خ 
�لتعاون  م�����س��ت��وى  ب��ت��ط��ور  ..م�����س��ي��د�ً 
�ملتقدمة  و�خل���ط���و�ت  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�لتفاق  على  للبناء  يتخذ�نها  �ل��ت��ي 
�لإب��ر�ه��ي��م��ي �ل���ذي وق��ع��اه. ك��م��ا قدم 

�ل�ستقبال  حل��ف��اوة  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره 
�لذي حظي به .. وقال �إن هذه �لزيارة 
ل���ه و�سعب  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �ل��ك��ث��ري  ت��ع��ن��ي 
مو��سلة  �إىل  يتطلع  �ل��ذي  �إ�سر�ئيل 
و�تفاقية  �ل�سلمي  �ل��ت��ع��اي�����س  ت��ع��زي��ز 

�ل�سالم بني �لبلدين.
و�أ�ساف فخامته �أن زيارته �إىل �لدولة 
تعبري عن روؤية �ل�سالم �لتي يحملها 
دولتان  نحن   .. باأ�سرها  �ملنطقة  �إىل 
ناجحتان فقد طورنا بلدينا فاأ�سبحتا 
من  �لعديد  يف  للنجاح  عاملياً  منوذجاً 
�مل���ج���الت ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا ك��ي��ف��ي��ة قيادة 
نحو  طموحة  بروؤية  وتطويرها  دولة 
له  �مل��غ��ف��ور  �أن  �إىل  و�أ����س���ار  �مل�ستقبل. 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان رحمه 
�هلل و�سع �لأ�سا�س مل�ستقبل باهر لدولة 
�لإمار�ت و�أنتم �لآن تو��سلون �إرثه .. 
كلها  �ملنطقة  �إىل  بر�سالة  يبعث  وهذ� 

�أن ه��ن��اك ب��دي��ال ه��و �ل�سالم  م��ف��اده��ا 
�أجل  من  و�لتعاون  �مل�سرتك  و�لعي�س 

خري �لب�سرية جمعاء.
وقال فخامة �لرئي�س �إ�سحاق هرت�سوغ 
: �إن��ن��ي �أت��ف��ق م��ع �سموكم مت��ام��اً على 
�لز�وية  حجر  ه��ي  �ل�سالم  ر�سالة  �أن 
ن�سعى  �أن  يجب  و�أن��ن��ا   .. عالقتنا  يف 
ج��اه��دي��ن م��ن �أج���ل �ل�����س��الم لتحقيق 
ي�سوده  وم�ستقبل  و�أم��ل  �أف�سل  حياة 

�ل�سالم ل�سالح �جلميع يف �ملنطقة.
و�أ�سار �إىل زيارته �ليوم معر�س �إك�سبو 
بالده  �حتفال  حل�سور  دبي   2020
�إ�سر�ئيل  ج��ن��اح  يف  �ل��وط��ن��ي  ب��ي��وم��ه��ا 
�مل�����س��ارك وق���ال ه��ي �ل��ت��ج��رب��ة �لأروع 

و�لتي يتحدث عنها �جلميع.
وقال �إن �إ�سر�ئيل حري�سة على تنمية 
�لتعاون �لثنائي مع دولة �لإمار�ت يف 
جميع �ملجالت مبا يخدم م�ساحلهما 

�ملتبادلة وي�سهم يف حتقيق �ل�ستقر�ر 
و�لتنمية ل�سعوب �ملنطقة جمعاء.

�ل�سيخ من�سور بن  �للقاء �سمو  ح�سر 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
و�سمو  �لرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
ومعايل  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
�ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �جلابر 
وزير �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�ملبارك رئي�س  ومعايل خلدون خليفة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع�سو  �ل���������س����وؤون  ج���ه���از 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و���س��ع��ادة حممد 
�آل خاجة �سفري �لدولة لدى  حممود 

�إ�سر�ئيل .
للرئي�س  �مل��ر�ف��ق  �ل��وف��د  ح�سره  كما 

�لإ�سر�ئيلي.
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وك���ان  
�أب���و  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 

�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى للقو�ت  ن��ائ��ب  ظ��ب��ي 
�إ�سحاق  ��ستقبل فخامة  �مل�سلحة.. قد 
�لذي  �إ�سر�ئيل  دول��ة  رئي�س  هرت�سوغ 
 .. �ل��دول��ة  �إىل  ر�سمية  ب��زي��ارة  ي��ق��وم 
�ل�سيدة �لأوىل مي�سال  تر�فقه حرمه 
 �� �ل�سيف  للرئي�س  وج��رت  هرت�سوغ. 
مر��سم   � �ل��وط��ن  ق�سر  و�سوله  ل��دى 
��سطحب  ح��ي��ث  ر���س��م��ي��ة  ����س��ت��ق��ب��ال 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان.. فخامته �إىل من�سة �ل�سرف 
وعزف �ل�سالم �لوطني لكل من دولة 
�لإمار�ت ودولة �إ�سر�ئيل فيما �أطلقت 
بزيارة  ت��رح��ي��ب��اً  طلقة   21 �مل��دف��ع��ي��ة 
�ل�����س��ي��ف و����س��ط��ف��ت ث��ل��ة م���ن حر�س 

�ل�سرف حتية لفخامته.
�ل�سيخ  �ل���س��ت��ق��ب��ال..���س��م��و  يف  وك����ان 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لرئا�سة  �سوؤون  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي����د �آل 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان 
�ل�����دويل و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ن��ه��ي��ان ومعايل  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�خلا�سة  �ل�سوؤون  م�ست�سار  نهيان  �آل 
ومعايل  �ل��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وز�رة  يف 
�ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �جلابر 
وزير �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�لأمريي  يو�سف  بنت  ���س��ارة  وم��ع��ايل 
�ملتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة 
�ملبارك رئي�س  ومعايل خلدون خليفة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع�سو  �ل���������س����وؤون  ج���ه���از 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وم���ع���ايل حممد 
�لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  و�ل�سياحة 
و�سعادة حممد �خلاجة �سفري �لدولة 

لدى �إ�سر�ئيل.
فيما ير�فق �لرئي�س �إ�سحاق هرت�سوغ 
وفد ي�سم عدد�ً من كبار �مل�سوؤولني يف 
، �سفري  �أمري حايك  �إ�سر�ئيل و�سعادة 

�إ�سر�ئيل لدى �لدولة.

حممد بن زايد ورئي�س اإ�شرائيل يبحثان عالقات التعاون وامل�شتجدات يف املنطقة

ق�شاء اأبوظبي متنح تراخي�س الدفعة الثالثة من كتاب العدل اخلا�س

الوطني االحتادي يتبنى عددا من التو�شيات ب�شاأن دور وزارة ال�شناعة يف تطوير ال�شناعة الوطنية

لق�شية فل�شطني �شتمثل دفعة ق�ية لل�شالم يف املنطقة كلها وتعزز التعاون يف م�اجهة التحديات   الدائمة  الت�ش�ية  زايد:  بن  • حممد 
من اأجل ال�شالم لتحقيق حياة اأف�شل واأمل وم�شتقبل ي�ش�ده ال�شالم ل�شالح اجلميع يف املنطقة جاهدين  ن�شعى  اأن  يجب  هرت�ش�غ:  • اإ�شحاق 

زيارة الرئي�س اإ�شحاق هرت�شوغ تاأتي يف اإطار احتفاالت دولة اإ�شرائيل بيومها الوطني يف جناحها امل�شارك يف اإك�شبو 2020 دبي 
•• اأبوظبي- وام:

�إ�سحاق  بها فخامة  يقوم  �لتي  �لر�سمية  بالزيارة  �لإم��ار�ت  دولة  ترحب 
�أم�س �لأحد  �إىل دولة �لإم��ار�ت بدء�ً من  �إ�سر�ئيل  هرت�سوغ رئي�س دولة 
�إ�سر�ئيل  دول��ة  �حتفالية  حل�سور  �حل��ايل  يناير  �سهر  م��ن   30 �مل��و�ف��ق 

بيومها �لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي.
وحتتفي �إ�سر�ئيل يف جناحها يف �إك�سبو �ليوم 31 يناير �حلايل بح�سور 
بثقافات  تعرف  فعاليات  يف  �لوطني  باليوم  هرت�سوغ  �إ�سحاق  �لرئي�س 
�ل�ستمتاع  فر�س  للزو�ر  �لحتفالية  �ستتيح  فيما  وتقاليدها  �إ�سر�ئيل 
بعرو�س من �لفنون و�لفقر�ت �لوطنية و�لطالع عن كثب على ما متلكه 

�إ�سر�ئيل من مقومات و�إمكانات يف جميع �ملجالت".
�إ�سر�ئيل  �لإم����ار�ت ودول���ة  دول���ة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �ل��زي��ارة متانة  وجت�سد 
�أ�س�س �لتفاهم و�لح��رت�م �ملتبادل، و�لرغبة يف تطوير  و�لتي بنيت على 
هذه �لعالقة مبا يج�سد طموحات قيادتي �لبلدين وتوجهاتهما، ويخدم 

�لأهد�ف و�مل�سالح �مل�سرتكة.
�مل�ستقبلية  و�لآف���اق  �مللحوظ  �لتقدم  �ل��زي��ارة  خ��الل  �جلانبان  ويناق�س 
�لإبر�هيمي لل�سالم  �لتي حتققت مع توقيع �لتفاق  �لثنائية  للعالقات 
�لنظر  وجهات  تبادل  جانب  �إىل   2020 ع��ام  من  �سبتمرب  �سهر  خ��الل 
ح���ول �ل��ب��ن��اء ع��ل��ى �ل��زخ��م �لإي��ج��اب��ي ل��الت��ف��اق يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون بني 

�لبلدين.

يف  و�لتعاون  �ل�سد�قة  عالقات  �ل��زي��ارة..  �إط��ار  يف  �جلانبان  يبحث  كما 
�آفاق  نحو  تطلعاتهما  يحقق  مبا  متبادل  باهتمام  حتظى  �لتي  �ملجالت 
�أو�سع من �لتعاون و�لعمل �مل�سرتك �ملثمر �لذي يعود باخلري على �لبلدين 
�أن هناك جمموعة من �لتفاقيات �لقت�سادية قيد �لنقا�س بني  .. كما 

�جلانبني �أبرزها �تفاقية �لتجارة �حلرة.
�أكر من  بينهما  �لدبلوما�سية  �لعالقات  �إقامة  �لبلد�ن وقعا منذ  وكان 
تعزيز   : ت�سمل  �ملجالت  من  �لعديد  يف  تفاهم  ومذكرة  �تفاقية   60
وحماية �ل�ستثمار، و�ل�سحة و�لرعاية �لطبية، بجانب �لتعاون يف جمال 
و�ملياه،  �لغذ�ئي،  و�لأم���ن  " و�ل��زر�ع��ة   19  - " كوفيد  مو�جهة جائحة 
و�لبيئة و�لتغري �ملناخي .. �إ�سافة �إىل �لتكنولوجيا و�لأبحاث و�لتطوير 

عن  ف�ساًل  دولر،  مليون   100 ب���  م�سرتك  �سندوق  �إن�ساء  خ��الل  م��ن 
برنامج تبادل �لطالب بني �جلامعات �لإمار�تية و�لإ�سر�ئيلية.

�لإمار�ت  دول��ة  ز�رو�  �إ�سر�ئيلي  مو�طن  �أل��ف   300 من  �أك��ر  �أن  يذكر 
عام  خ��الل  لل�سالم  �لإب��ر�ه��ي��م��ي  �لت��ف��اق  توقيع  منذ  �ملتحدة  �لعربية 
2020، فيما بلغ عدد �لزيار�ت بني �مل�سوؤولني �حلكوميني يف �لبلدين 
دولة  من  وزر�ء  �ستة  ز�ر  �إذ  وز�ري،  م�ستوى  على   18 منها  زي��ارة   50
�إ�سر�ئيلياً بزيارة  12 وزي��ر�ً  �إ�سر�ئيل فيما قام �أكر من  �لإم��ار�ت دولة 
�لإجمايل  �حلجم  بلغ  �مل�سرتك..بينما  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  لبحث  �ل��دول��ة 
للتجارة غري �لنفطية بني دولة �لإمار�ت و�إ�سر�ئيل �أكر من 1.3 مليار 

دولر خالل �لفرتة من �أغ�سط�س 2020 �إىل يناير 2022.

•• اأبوظبي-وام:

�أدى �سبعة ع�سر من كتاب �لعدل �خلا�س �جلدد، �ليمني �لقانونية، �أمام �سعادة 
�مل�ست�سار يو�سف �سعيد �لعربي، وكيل د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي.

ويبد�أ كتاب �لعدل تاأدية مهامهم يف �إطار �لعمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 
�آل  �أبوظبي، وقر�ر �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد  �إمارة  ب�ساأن �لكاتب �لعدل يف 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �سوؤون �لرئا�سة، رئي�س د�ئرة �لق�ساء، 
2017، باعتماد لئحة �لكاتب �لعدل �خلا�س ونظام موظفي  38 لعام  رقم 

�جلهات �حلكومية �ملرخ�س لهم مبز�ولة مهنة �لكاتب �لعدل �لعام.
من  �لثالثة  �لدفعة  تر�خي�س  منح  �أن  �لعربي،  يو�سف  �مل�ست�سار  �سعادة  و�أك��د 
كتاب �لعدل �خلا�س لدى مكاتب �ملحاماة �ملرخ�س لها مبز�ولة مهنة �لكاتب 
�سهولة ممار�سة  دع��م  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لأه����د�ف  �إط���ار حتقيق  ي��اأت��ي يف  �ل��ع��دل، 
�لد�عمة  �جلهود  وتعزيز  �أبوظبي،  لإم��ارة  �لتناف�سية  �ملكانة  وتر�سيخ  �لأعمال 
مللف �لتوطني ورفد �سوق �لعمل بالكو�در �ملو�طنة، وتوفري فر�س عمل لل�سباب 

�لإمار�تيني يف �لقطاع �خلا�س.
وتاأهيل  ت��دري��ب  بعملية  خا�ساً  �هتماماً  ت��ويل  �لق�ساء  د�ئ���رة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

وتقدمي  �ملهني  و�لتوجيه  �لإر���س��اد  بر�مج  من  يلزم  ما  كل  وتوفري  �ملو�طنني، 
�لدعم �لفني �ملبا�سر و�لتدريب و�لتطوير، من خالل �إحلاقهم برب�مج تاأهيلية 
عدد  �إج��م��ايل  ب��ذل��ك  لي�سل  �لق�سائية،  �أب��وظ��ب��ي  �أك��ادمي��ي��ة  ل��دى  متخ�س�سة 
�لربنامج  �جتيازهم  بعد  �خلا�س  �لعدل  �لكاتب  مهنة  مبز�ولة  لهم  �ملرخ�س 
يف  حماماة  ملكاتب  ف��روع  �سبعة  على  موزعني  ع��دل،  كاتب   28 �إىل  �لتدريبي 

منطقة �أبوظبي، وثالثة فروع يف منطقة �لعني.
و�أو�سح �مل�ست�سار يو�سف �لعربي، �أن �لرب�مج �لتدريبية �لتخ�س�سية للمر�سحني 
و�لجتاهات  ب��امل��ع��ارف  ت��زوي��ده��م  ت�ستهدف  �ل���ع���دل،  �ل��ك��ات��ب  مهنة  مل��م��ار���س��ة 
عالية  بدقة  �إليهم  �ملوكلة  �لأعمال  لتنفيذ  وتاأهيلهم  و�لقدر�ت،  و�ل�سلوكيات 
ووفق �ملعايري �ملعتمدة، مبا ميكنهم من �لتطبيق �ل�سحيح للقانون �أثناء �إجر�ء 

�لت�سديقات على �ملحرر�ت، و�أد�ء جميع �ملهام �لعدلية بكفاءة و�إتقان.
ولفت �إىل �أن �ملخرجات �لرئي�سة لربنامج �لتكوين و�لتدريب، تتمثل يف قدرة 
�مل�ساركني على �إجر�ء �ملعامالت وفق �ل�سو�بط و�لت�سريعات �ملنظمة، ومعرفة 
حترير  وتقنيات  مهار�ت  و�كت�ساب  �ل�سلة،  ذ�ت  و�لقانونية  �لفقهية  �جلو�نب 
�لوثائق وتلقي �ل�سهاد�ت، �إىل جانب ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة للتو��سل مع 

�لأطر�ف �ملعنية وتوثيق �لأعمال.
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اأخبـار الإمـارات

•• الدمام-وام:

بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �ل��ف��ري��ق  �سهد 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لعر�س  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي������ر  �ل���������وزر�ء 
�مل�سرتك  �لتعبوي  للتمرين  �خلتامي 
" يف �ملنطقة   3 "�أمن �خلليج �لعربي 
�ل�سعودية  �لعربية  باململكة  �ل�سرقية 
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  بح�سور  وذل��ك 
�لأم������ري ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب���ن ���س��ع��ود بن 
وزير  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  نايف 
�لفريق  وم��ع��ايل  �ل�سعودي  �لد�خلية 
ر�����س���د بن  �ل�����س��ي��خ  م���ع���ايل  رك����ن  �أول 
�لد�خلية يف  وزير  �آل خليفة،  عبد�هلل 
مملكة �لبحرين ومعايل �ل�سيد حمود 
بن في�سل �لبو�سعيدي، وزير �لد�خلية 
يف �سلطنة عمان ومعايل �لدكتور نايف 
بن فالح �حلجرف، �أمني عام جمل�س 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية وروؤ�ساء 

وفود دول جمل�س �لتعاون.
و�ساهد �حل�سور فيلما يعر�س جهود 
ب�������دول جمل�س  �لأم����ن����ي����ة  �لأج�����ه�����زة 

كورونا  جائحة  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��ت��ع��اون 
�لتي  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �لفر�سيات  ب���د�أت  ث��م 
��ستملت على فر�سية �لتعامل �لأمني 
وفر�سية  �ل�����س��ي��رب�ين،  �ل��ه��ج��وم  م���ع 
�لت�سدي لهجوم على من�ساأة �قت�سادية 
و�لهجوم بالقو�رب �ملفخخة، بالإ�سافة 

نفذ  �مل�سلح حيث  �ل�سطو  �إىل فر�سية 
وحرفية  بدقة  �لفر�سيات  �مل�ساركون 
�لتعبوي  �لتمرين  هذ�  جناح  �أظهرت 
�أو��سر  تعزيز  يف  �مل�سرتك  �خلليجي 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ب���ني  �ل��ت��ع��اون 
�خل��ل��ي��ج��ي يف �مل���ج���ال �لأم���ن���ي ورف���ع 

�ل�ستعد�د  ودرج���ة  �لتن�سيق  م�ستوى 
و�جل���اه���زي���ة ل��الأج��ه��زة �لأم���ن���ي���ة، ثم 
يف  �مل�ساركة  �لقو�ت  ��ستعر��س  ج��رى 
�لتمرين �أمام �ملن�سة �لرئي�سة للحفل 
دولة  �إىل  �ل��ت��م��ري��ن  ع��ل��م  ت�سليم  ومت 
�لن�سخة  ت�ست�سيف  �سوف  �لتي  قطر 

�لر�بعة "�أمن �خلليج �لعربي 4" .
وح��ي��ا ���س��م��و �ل��ف��ري��ق ���س��ي��ف ب���ن ز�يد 
�آل ن��ه��ي��ان �مل�����س��ارك��ني ب��ال��ت��م��ري��ن من 
�لقو�ت �خلليجية عند لقائه بالقو�ت 
�لإمار�تية �مل�ساركة، م�سري�ً �سموه �إىل 
مميز  �أد�ء  من  �ليوم  �ساهدناه  ما  �أن 

و�لتاأهيل و�جلاهزية  �لتدريب  يعك�س 
�لعالية و�لتن�سيق بني كافة �لوحد�ت 
�خلا�سة  و�ل��ق��و�ت  و�جل��وي��ة  �لأر�سية 
و�لنجاح  �لتوفيق  كل  �سموه  متمنياً   ،
لهم يف حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة. وكان 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو 

قد و�سل �ليوم �إىل مطار قاعدة �مللك 
عبد�لعزيز �جلوية بالظهر�ن، وكان يف 
��ستقباله �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ن ���س��ع��ود ب��ن ن��اي��ف بن 
�ل�سعودي  �لد�خلية  وزي��ر  عبد�لعزيز 
�أحمد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

ب��ن عبد�لعزيز  ���س��ل��م��ان  ب��ن  ف��ه��د  ب��ن 
باململكة  �ل�سرقية  �ملنطقة  �أمري  نائب 
، ومعايل �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
نايف  �لدكتور  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
فالح مبارك �حلجرف وعدد من كبار 

�مل�سوؤولني.
�حلفل  ����س���م���وه  ج����ان����ب  �إىل  ح�������س���ر 
�خل��ت��ام��ي ���س��ع��ادة �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�سفري  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د  ب���ن  ���س��ي��ف 
�لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�ملري  �لفريق عبد�هلل خليفة  ومعايل 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����س��رط��ة دب���ي ومعايل 
�ل���ل���و�ء ف���ار����س خ��ل��ف �مل���زروع���ي قائد 
و�ل��ل��و�ء خليفة  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام 
�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �خلييلي  ح��ارب 
طحنون  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل��ل��و�ء  و 
�لأمن  ���س��وؤون  قطاع  مدير  نهيان  �آل 
و�لعميد  �أب��وظ��ب��ي  ب�����س��رط��ة  و�مل��ن��اف��ذ 
�ل��ر����س��دي من  �ل��رك��ن م�سلم حم��م��د 
قيادة حر�س �لرئا�سة بالقو�ت �مل�سلحة 

وعدد من �ل�سباط .

•• اأبوظبي –الفجر:

 �أعلنت موؤ�س�سة �سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�سلطان بن خليفة �آل نهيان �لإن�سانية 
و�لعلمية بالتعاون مع �لهيئة �لعامة 
لل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف ووز�رة 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب���دء حتكيم 
�لتا�سعة جلائزة  �ل��دورة  �مل�ساركات يف 
نهيان  �آل  �ل�سيخة ح�سة بنت حممد 
" و�لدة  �ل��ك��رمي  رحمها �هلل  للقر�آن 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة " ل��ل��ع��ام " 1442 - 
1443 ه� " 2021 - 2022 م ".

وبلغ عدد �لطلبات �ملقدمة للم�ساركة 
بالدورة �لتا�سعة 479 كانت كالتايل 
: 314 من طالبات �ملد�ر�س و165 
وبعد   ، �ل���ق���ر�آن  م��ر�ك��ز حتفيظ  م��ن 
�ل��ت��دق��ي��ق وف���ق ����س���روط �جل���ائ���زة مت 
 239 منهن   متناف�سة   395 قبول 
م��ن ط��ال��ب��ات �مل���د�ر����س  و 156 من 
ط���ال���ب���ات م����ر�ك����ز حت��ف��ي��ظ �ل����ق����ر�آن 

�لكرمي بالدولة.
�لتمهيدية  �لختبار�ت  �إقامة  وتقرر 
ب��ع��د، ف��ي��م��ا ع����دد م��ق��ار �للجان  ع���ن 
:�أبوظبي  ه���ي  م��ق��ار  ���س��ب��ع��ة  ���س��ي��ك��ون 
و�لعني و�لظفرة وعجمان ) و�ستخترب 

فيه �ملتناف�سات من عجمان و�ل�سارقة 
�خليمة  ور�أ����س  �لقيوين  و�أم   ) ودب��ي 
و�لفجرية ) و�ستخترب فيه �ملتناف�سات 

من �لفجرية وخورفكان (.
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  وق��ال��ت ح���رم 
�سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�سار 
�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة �ل�سيخة 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ي��ف  ب��ن��ت  ���س��ي��خ��ة 
�ل�سيخ  مل��وؤ���س�����س��ة  �لأع����ل����ى  �ل��رئ��ي�����س 
�آل نهيان  �لدكتور �سلطان بن خليفة 
�جلائزة  �إن   : و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �لإن�����س��ان��ي��ة 
تهدف �إىل خدمة كتاب �هلل، و�لعناية 

على  �لنا�سئة  ت�سجيع  خ��الل  م��ن  ب��ه 
حفظه و�إتقانه، و�لرتكيز على طالبات 
�لإقبال  على  وت�سجيعهن  �مل���د�ر����س، 
وت�سجيع  ع��ل��وم��ه،  م��ن  و�ل��ن��ه��ل  عليه 
كتاب  تعلم  على  �ملو�طنات  �لطالبات 
�أ�سحاب  بفئة  و�لعناية  وحفظه،  �هلل 
�لهمم من خالل �إتاحة �لفر�سة لهن 
�إىل  �جلائزة  �سعي  موؤكدة  للم�ساركة، 
�لبحث عن �ملو�هب �ملتميزة يف جمال 
و�ل�سوت  و�ل��ت��ج��وي��د  �حل��ف��ظ  �إت��ق��ان 
لت�سبح  ن��ط��اق��ه��ا  وت��و���س��ي��ع  �حل�����س��ن، 
�لعام  ه��ذ�  حتتفل  و�لإم����ار�ت  عربية 

باخلم�سني عاماً منذ قيام �لحتاد.
ورح���ب���ت ب��امل��ت��ن��اف�����س��ات �مل�����س��ارك��ات يف 
�ل���دورة  م��ن  �لتمهيدية  �لت�سفيات 
�ل��ت��ا���س��ع��ة ل���ل���ج���ائ���زة و�مل���ق���ام���ة على 
�للجان  و���س��ك��رت   ، �ل���دول���ة  م�����س��ت��وى 
�لتمهيدية  �لت�سفيات  على  �لقائمة 

للجائزة .
من جهته �أعرب هاين �لزبيدي �أمني 
ت��ق��دي��ره لهتمام  ع���ام �جل���ائ���زة ع���ن 
نهيان  �آل  �سيف  بنت  �سيخة  �ل�سيخة 
ونطاقها،  فئاتها  وتو�سيع  باجلائزة، 
�جلديدة  �ل�������دورة  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 

ت�سمل11 فرعاً ، هي : �لفرع �لأول : 
حفظ �لقر�آن �لكرمي كاماًل و�خلا�س 
�لإن���اث  �لعربية  �ل���دول  مبت�سابقات 
ب�سرط �أل يتجاوز عمر �ملت�سابقة 21 
، �لفرع �لثاين : حفظ ع�سرون  عاماً 
�ملت�سابقة  �أل يتجاوز عمر  على  جزء�ً 
�مل���د�ر����س  ط���ال���ب���ات  م���ن  ع���ام���اً   18
�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ونزيالت  و�ملر�كز 
و�لإ�سالحية ، �لفرع �لثالث : حفظ 
�أل يتجاوز عمرها  �أج��ز�ء على  ع�سرة 
16 عاماً من طالبات �ملد�ر�س و�ملر�كز 
�ملوؤ�س�سات  ون���زي���الت  �ل��ه��م��م  وذو�ت 

�لفرع   ، و�لإ�����س����الح����ي����ة  �ل���ع���ق���اب���ي���ة 
�أج�����ز�ء على  ح��ف��ظ خم�سة   : �ل���ر�ب���ع 
عاماً   14 �ملت�سابقة  عمر  يتجاوز  �أل 
�مل��د�ر���س و�مل��ر�ك��ز وذو�ت  من طالبات 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ون��زي��الت  �لهمم 
و�لإ����س���الح���ي���ة ، �ل���ف���رع �خل��ام�����س : 
يتجاوز  �أل  على  �أج���ز�ء  �أرب��ع��ة  حفظ 
عمر �ملت�سابقة 12 عاماً من طالبات 
ون���زي���الت  �ل��ه��م��م  وذو�ت  �مل����د�ر�����س 
و�لإ�سالحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
ثالثة  ح��ف��ظ   : �ل�������س���اد����س  �ل���ف���رع   ،
�أل يتجاوز عمرها ع�سرة  �أج��ز�ء على 

�أع����و�م م��ن ط��ال��ب��ات �مل���د�ر����س وذو�ت 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ون��زي��الت  �لهمم 
و�لإ�سالحية ، �لفرع �ل�سابع : حفظ 
جزءين على �أل يتجاوز عمرها ثمان 
وذو�ت  �مل��د�ر���س  طالبات  م��ن  �سنو�ت 
�أ�سحاب  من  فقط  �لذهنية  �لإع��اق��ة 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ون��زي��الت  �لهمم 
و�لإ�سالحية ، �لفرع �لثامن : حفظ 
ي���ت���ج���اوز عمر  �أل  ع��ل��ى  و�ح�����د  ج����زء 
بر�عم  لفئة  ���س��ن��و�ت  ���س��ت  �ملت�سابقة 
�ل�����ق�����ر�آن مب����ر�ك����ز حت��ف��ي��ظ �ل����ق����ر�آن 
�مل����د�ر�����س وذو�ت  �ل���ك���رمي وط���ال���ب���ات 

�أ�سحاب  من  فقط  �لذهنية  �لإع��اق��ة 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سات  ون��زي��الت  �لهمم 
و�لإ�سالحية ، �لفرع �لتا�سع : حفظ 
 " – �لنا�س  " �ل�سم�س  �ل�سور  ق�سار 
ل����ذو�ت �لإع���اق���ة �ل��ذه��ن��ي��ة ف��ق��ط من 
�أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م ، �ل���ف���رع �ل��ع��ا���س��ر : 
و�مل�ساركة  �حل�سن  �ل�����س��وت  م�سابقة 
ومر�كز  �مل��د�ر���س  لطالبات  مفتوحة 
عمر  ي��ت��ج��اوز  �أل  ب�����س��رط  �لتحفيظ 
�حلادي  �لفرع   ، عاماً   18 �ملت�سابقة 
�ملتميزة  �مل�������س���ارك���ة  ج����ائ����زة  ع�������س���ر: 
و�أف�سل  م���در����س���ة،  �أف�����س��ل  ل��ت��ك��رمي 
�ساركا  �لكرمي  للقر�آن  مركز حتفيظ 

يف �جلائزة .
للجائزة  �لإع���الم���ي  �مل�ست�سار  وق���ال 
نظام  ي�����س��م��ح   : ن��ق��ي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�جلائزة  �أم��ان��ة  م��ن  �ملعتمد  �جل��ائ��زة 
و�ملقيمات  ل��ل��م��و�ط��ن��ات  و�لأوق��������اف 
�لإم���ار�ت  يف  �جلن�سيات  خمتلف  م��ن 
ت�سارك  و�أن  �جل���ائ���زة،  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
فروع  م��ن  و�ح���د  ف��رع  يف  �ملت�سابقات 
�جلائزة و�أل ت�سارك �ملت�سابقة يف فرع 
فازت فيه �أو فرع �أدنى منه، وي�سرتط 
و�أن  �ملحفوظة  �لأج���ز�ء  يف  �لرتتيب 

تكون من �إحدى دفتي �مل�سحف.

•• دبي -وام:

�لتقى �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
فخامة �جلر�ل ديفيد هرييل حاكم عام �أ�سرت�ليا.

جرى خالل �للقاء �لذي عقد يف مقر �إك�سبو 2020 دبي بحث �لعالقات �لثنائية 
بني دولة �لإمار�ت و�أ�سرت�ليا و�سبل تعزيزها وتطوير �آفاق �لتعاون �مل�سرتك يف 

�ملجالت كافة مبا يحقق �مل�سالح �ملتبادلة للبلدين �ل�سديقني و�سعبيهما.
�مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  م��ن  ع��دد�  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  ت��ن��اول  كما 

وفخامة  �سموه  و��ستعر�س  و�لدولية.  �لإقليمية  �ل�ساحتني  على  و�مل�ستجد�ت 
هذ�  ودور  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  �أ���س��رت�ل��ي��ا  م�ساركة  ه��رييل  ديفيد  �جل���ر�ل 
�حلدث �لعاملي �لبارز يف حتقيق �ملزيد من �لتطور يف �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين 
�ل�سديقني باملجالت كافة. ورحب �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة 

دولة  بني  �ل�سد�قة  عالقات  عمق  على  موؤكد�  ه��رييل  ديفيد  �جل��ر�ل  فخامة 
يف  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  على  �مل�سرتك  و�حل��ر���س  و�أ�سرت�ليا  �لإم���ار�ت 
خمتلف �لقطاعات. ح�سر �للقاء معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�سمي وزيرة دولة 

ل�سوؤون �لتعاون �لدويل �ملدير �لعام ل� "�إك�سبو 2020 دبي".

�شيف بن زايد ي�شهد احلفل اخلتامي للتمرين التعبوي امل�شرتك اأمن اخلليج العربي 3 

�شيخة بنت �شيف اآل نهيان : قبول 395 متناف�شة يف الت�شفيات التمهيدية التا�شعة جلائزة ال�شيخة ح�شة بنت حممد اآل نهيان للقراآن الكرمي

عبداهلل بن زايد يلتقي حاكم عام اأ�شرتاليا يف مقر اإك�شبو 2020

ال�شحة تعلن تقدمي 13,912 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

كوفيد- لقاح  من  جرعة   13،912 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
�ملا�سية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها   24 �ل�  �ل�ساعات  خالل   19
حتى �م�س 23،527،779 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 237.89 جرعة لكل 100 

�سخ�س.
�إىل �لو�سول �إىل  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �ل��وز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً 
�ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة 

على فريو�س كوفيد19-.

ال�شحة جتري 459,244 فح�شا ك�شفت عن 2,291 اإ�شابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد و1,014 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 459،244 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات 
�أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�سية   24 �ل��� 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

  و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س يف �لدولة وتو�سيع نطاق 
�لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 2،291 حالة �إ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 843،030 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن حالة وفاة و�حدة وذلك من تد�عيات �لإ�سابة 
�لدولة  يف  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

حالة.  2،240

تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��ساتها لذوي �ملتويف، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 1،014 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
�ملر�س  �أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�سفاء 776،186 حالة.
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•• دبي-وام:

تر�أّ�س �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 
موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
بح�سور  �لأك��ادمي��ي��ة،  �ل�سحية  دب��ي 
بن  حممد  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�لرئي�س،  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����س���د 
حيث  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  �جتماع 
جرت مناق�سة خططها �ل�سرت�تيجية 

و�أولوياتها و�أهد�فها �مل�ستقبلية.
�لجتماع  خ��الل  �ملجل�س  �عتمد  وق��د 
�لأولويات �ل�سرت�تيجية ملوؤ�س�سة دبي 
�أربعة  وح���ّدد   ، �لأك��ادمي��ي��ة  �ل�سحية 
حماور و�أولويات ل�سري �لعمل وت�سمل: 
معايري  لإر���س��اء  �ل�سحية:  �ل��رع��اي��ة 
�لعلمية  �لأدل�����ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ع��امل��ي��ة 
�ملخرجات  وحت�سني  �ملر�سى  لرعاية 
�ل�سحية، و�لتعلُّم: من خالل �إحد�ث 
�لتعليم م��ن خالل  حت��وٍل ج��ذري يف 
�إىل  بالإ�سافة  �ملر�سى  رحلة  تطوير 
لتلبية متطلبات  �إعد�د كو�در موؤهلة 
طريق  ع��ن  و�لك��ت�����س��اف:  �مل�ستقبل، 
�لبتكار  على  قائمة  منظومة  �إي��ج��اد 
�ملحور  �إىل  �إ�سافة  �لعلمي،  و�لبحث 
�لعطاء:  وه��و  �ملوؤ�س�سة  لعمل  �ل��ر�ب��ع 
و�لتعاطف  �لكفاءة  م�ستويات  بتعزيز 
و�ل�ستفادة �ملثلى من �ملو�رد وحتقيق 
�لإد�رة  جمل�س  و�أج��م��ع  �ل���س��ت��د�م��ة. 
�لأولويات  ت��ل��ك  تفعيل  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
م����ن خ�����الل ���س��ل�����س��ل��ة م����ن �لأه�������د�ف 
�لد�عمة  و�ل��ع��و�م��ل  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حتقيقاً لروؤية �ملوؤ�س�سة: "معاً نرتقي 
�لأه���د�ف  وت��رك��ز  �لإن�سان".  ب�سحة 

�ملري�س ورحلته  على حت�سني جتربة 
يف قطاع �لرعاية �ل�سحية بالإ�سافة 
�ملتخ�س�سة  �مل����و�ه����ب  ت��ط��وي��ر  �إىل 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى م����ع خطة 
عن  ف�ساًل  �ل�سحية،  �لعاملة  �لقوى 
و�ل�ستك�ساف  �لأبحاث  يف  �ل�ستثمار 
و�لأعمال وزيادة �لكفاءة و�ل�ستد�مة 
�لرعاية،  ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  خ����الل  م���ن 
وغ����ريه����ا م����ن �لأه����������د�ف �ل���ر�م���ي���ة 
للنهو�س بقدر�ت �لقطاع على �ملديني 

�لقريب و�لبعيد. مرجعية عاملية .
�سعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  �سمو  وق���ال 
�لأول������وي������ات  "حتقق  م����ك����ت����وم:  �آل 
�لتكامل  عليها  �ملتفق  �ل�سرت�تيجية 
و�ل���ت���ع���ل���م  �ل�����رع�����اي�����ة  �مل����ط����ل����وب يف 
بذلك  �ملوؤ�س�سة  لت�سبح  و�لكت�ساف 
�ملر�سى  رع���اي���ة  يف  ع��امل��ي��ة  م��رج��ع��ي��ة 
و�أ����س���اف  �ل�سحية".  و�مل���خ���رج���ات 
بالرقم  دب���ي  ����س��م  "�رتباط  ���س��م��ّوه: 
�أر����س���اه ���س��اح��ب �ل�سمو  و�ح����د م��ب��د�أ 

مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، وهدفنا 
�أن نرتجم هذ� �ملبد�أ يف جمال �لرعاية 
�أهمية، ترجمة  �ل�سحية، مبا له من 
تر�ّسخ  �إجن���از�ت  �إىل  بتحويله  دقيقة 
م��ك��ان��ة دب���ي ك��ن��م��وذج ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
تقدمي �أف�سل �أ�سكال �لرعاية و�لعالج 
�لجتماع  خ����الل  ومّت  للمر�سى". 
ك��ذل��ك �لت���ف���اق ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 

بهدف  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة،  �ل����رب�م����ج 
ر�سالة  لتحقيق  نوعية  نقلة  �إح���د�ث 
م�ستقبل  �سناعة  �ملتمثلة يف  �ملوؤ�س�سة 
�لرعاية  ت��ك��ام��ل  خ���الل  م��ن  �ل�سحة 
تلك  وتنطوي  و�لكت�ساف.  و�لتعّلم 
�لرب�مج على حت�سني جتربة �ملري�س 
�ل�سحية  �ل����رع����اي����ة  م����ر�ح����ل  ع����رب 
��ستمر�رية  وت����ع����زي����ز  �مل���ت���و�����س���ل���ة 
�لرعاية وتطوير مبادر�ت ل�ستقطاب 
و�لعلماء  �ل�سحية  �لرعاية  �أخ�سائّي 

�لطب  جم������الت  يف  و�لأك����ادمي����ي����ني 
�ملختلفة، وتطوير قدر�تهم و�حلفاظ 
�لبنية  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة  عليهم، 
�لتحتية لعمليات �لكت�ساف و�لبحث 

�لعلمي.

�شراكات مع القطاعني احلك�مي 
واخلا�ض.

و�أكد �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد 
�خلطة  �أن  م���ك���ت���وم  �آل  ر������س����د  ب����ن 

�ملري�س  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
رحلة  ت�����س��ّور  ب����اإع����ادة  وت��ل��ت��زم  �أوًل 
�ملري�س عرب �سل�سلة �لرعاية �مل�ستمرة 
وتعزيز�ً  �لأف�������ر�د  ل�����س��ح��ة  حت�����س��ي��ن��اً 
للرعاية  عاملية  كوجهة  دب��ي  ل�سمعة 
�إن�ساء  "�إن  �سمّوه:  و�أ�ساف  �ل�سحية. 
بيئة حا�سنة لالبتكار و�لكت�ساف �أمر 
�أ�سا�سي لتحقيق هذ� �لطموح و�سنقوم 
�لقطاعني  م���ع  ����س���ر�ك���ات  ب��ت��ط��وي��ر 
وترية  لت�سريع  و�خل��ا���س  �حل��ك��وم��ي 

و��ستناًد�  �ل�سحية".  �لرعاية  تطوير 
�لقيا�سية  و�مل���وؤ����س���ر�ت  �مل��ع��اي��ري  �إىل 
�لقيمة  م�����ع  ومت����ا�����س����ي����اً  �ل����ع����امل����ي����ة، 
�أوًل"،  "�ملري�س  للموؤ�س�سة  �لأ�سا�سية 
حمور  ل��ك��ل  �أد�ء  مقايي�س  و���س��ع  مت 
من �ملحاور �لأربعة لر�سد �لإجناز�ت 
نحو حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية، 
وت�سمل �ملقايي�س على: موؤ�سر �سالمة 
�ملنظومة  يف  �ملري�س  وثقة  �ملر�سى، 
�ملوؤ�س�سية،  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل�����س��ح��ي��ة، 
�لعاملة  �لقوى  كفاءة  �إىل  بالإ�سافة 
وتوّفر �لرعاية �لتخ�س�سية �لدقيقة 
و�إجمايل �لأوقاف �ل�سحية بالإ�سافة 

�إىل مقايي�س �أخرى.
�أع�������س���اء جمل�س  ح�����س��ر �لج���ت���م���اع 
�سغرّي  عو�س  �سعادة  �ملوؤ�س�سة:  �إد�رة 
عي�سى  رج�����اء  و�ل���دك���ت���ورة  �ل��ك��ت��ب��ي، 
و�سعادة عبد�هلل عبد�لرحمن  �لقرق، 
�أحمد  �ل�����س��ي��ب��اين، و�ل���دك���ت���ور ع��ام��ر 
���س��ري��ف، و�لأ����س���ت���اذ �ل���دك���ت���ور علوي 
�ل�سحي،  ح�سن  وحممد  علي،  �ل�سيخ 
و�لأ�ستاذ  �ل��ع��و���س��ي  ���س��ع��ي��د  وول���ي���د 

�لدكتور �إيان �أندرو جرير.
�ل�سحية  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  �أن  ُي���ذك���ر 
�ملا�سي  يوليو  يف  تاأ�س�ست  �لأكادميية 
ب��ق��ط��اع �ل�سحة يف  �ل��ن��ه��و���س  ب��ه��دف 
وت�سهيل  ��ستد�مته  وتعزيز  �لإم����ارة 
يف  لت�ساهم  خ��دم��ات��ه،  �إىل  �ل��و���س��ول 
دعم م�ساعي دبي �لر�مية �إىل حتقيق 
على  وقائم  وم�ستد�م  متنوع  �قت�ساٍد 
�ل�سحة  ق���ط���اع  ي���رف���د من���و  �مل��ع��رف��ة 
بالتعليم  م���دع���وم���اً  �أد�ءه،  وي���ع���زز 

و�لأبحاث و�مل�ساهمة �ملجتمعية.

•• خورفكان-الفجر:

تو��سلت �لفعاليات �لتي نظمتها د�ئرة �سوؤون �ل�سو�حي و�لقرى وجمال�س 
�ل�سو�حي يف �لحتفال مبرور خم�سني عاما على تويل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�ل�سارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�سمي ع�سو  �لدكتور �سلطان بن حممد 

مقاليد �حلكم يف �إمارة �ل�سارقة .

و�أعلت �لفقر�ت من �لفرحة �لتي ت�سطرها �لفعاليات بح�سور �أهايل �إمارة 
�ملجتمع  يكنها  �لتي  �مل�ساعر  وبيان  خورفكان  مدينة  م��درج  على  �ل�سارقة 
�بتهاجا بهذه �لذكرى وتخليد �لإجناز�ت �لتي حققها �ساحب �ل�سمو حاكم 

�ل�سارقة خالل خم�سني عاما .
�ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�سويدي  �سامل  بن  �لأم�سية خمي�س  ح�سر 
و�لقرى و�ل�سيخ ماجد بن �سلطان �لقا�سمي مدير �لد�ئرة ولفيف كبري من 

�ل�سخ�سيات و�ملدعوين و�أهايل �لمارة .
�لفقرة �لأوىل �سملت �أم�سية غنائية حملت عنو�ن )�سلطان �لقلوب(  ملجموعة 
من �لق�سائد �ملغناة ملعايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي و�سملت �أربعة 
�أغاين وهي م�ساء �لأنو�ر ور��سيني يا �سلطان وطنا �أر�ك و�سلطان �لقلوب .

بعدها تابع �جلمهور و�حل�سور �لأم�سية �ل�سعرية يف �لفقرة �لثانية و�لتي 
فيها  ق��دم  �لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور  ملعايل  ��ست�سافة  فيها  ج��رى 
جمموعة من �لق�سائد مبنا�سبة خم�سني عاما لتويل �ساحب �ل�سمو �حلاكم 
�سنعا  �أبدعت  �لق�سائد  عناوين  و�سملت  �ل�سارقة  �إم��ارة  يف  �حلكم  مقاليد 
وملك �لقلوب و�لنبع �لد�فق ونور �خلري وفيو�س �لقيم و�سحابة �خلري . 
وتخلل �لأم�سية عرو�س لالأطفال بجانب عرو�س �أخرى للفرق �حلربية . 
وتو�لت فقر�ت �لأم�سية لن�سهد  �ل�سحب على جو�ئز كربى �أ�سعدت �مل�ساركني 
يف �ل�سحوبات على خم�س �سيار�ت من نوع ني�سان عالوة على �جلو�ئز �لقيمة 
�سمن �أجو�ء �لحتفال وقام بت�سليمها للفائزين خمي�س بن �سامل �ل�سويدي 
�سلطان  بن  ماجد  �ل�سيخ  ير�فقه  و�ل��ق��رى  �ل�سو�حي  ���س��وؤون  د�ئ��رة  رئي�س 

�لقا�سمي مدير �لد�ئرة.
�لأم�سية جرى تنظيم م�سرية بحرية على �سفاف بحر  بعدها وقبل ختام 
خورفكان عربت عن �لفرحة مبنا�سبة تويل حاكم �ل�سارقة مقاليد �حلكم 

و�سط ح�سور ومتابعة �لأهايل و�جلمهور .

حّدد اأربعة حماور واأول�يات ل�شري العمل

جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دبي ال�شحية االأكادميية يحدد اأولوياتها اال�شرتاتيجية واأ�ش�س حتويل معايري الرعاية ال�شحية يف االإمارة

•• ال�صارقة-وام:

ي�����س��ارك م��ع��ه��د �ل�����س��ارق��ة ل��ل��رت�ث يف ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
ي�سم  بجناح   53 �ل�  ن�سخته  للكتاب يف  �ل��دويل  �لقاهرة 
�إ�����س����د�ر�ت ع���دة ت��زي��د ع��ل��ى 350 �إ�����س����د�ر�ً يف �ل���رت�ث 
�لرحالت  و�أدب  و�لأن��روب��ول��وج��ي��ا  و�ل��ت��اري��خ  و�ل��ث��ق��اف��ة 

وغريها.
ويطلق �جلناح بر�مج توقيعات يف جناح �ملعهد لالإ�سد�ر�ت 
�إىل  بالإ�سافة  و�لباحثني  �ل��ك��ّت��اب  م��ن  لنخبة  �مل�سرية 
تنظيم �لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة �ملتنوعة ��سافة 
جمموعة  مع  و�لثقافية  �لعلمية  �للقاء�ت  من  عدد  �ىل 
م��ن �مل��وؤ���س�����س��ات �مل�����س��ري��ة ل��ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك يف 

و�لن�سر  �لكتاب  �سناعة  ويف  و�لثقافية  �لعلمية  �ملجالت 
�إت��ف��اق��ي��ة م��ع جامعة  �إت��ف��اق��ي��ات �ل�����س��ر�ك��ة منها  وت��وق��ي��ع 
�لقاهرة و�أخرى مع جامعة �لفيوم بالإ�سافة �إىل زيار�ت 
جل�سة  وكذلك  و�أر�سيفية  تر�ثية  موؤ�س�سات  �إىل  علمية 
علمية ح��ول ع���و�مل �ل���رت�ث �لإم���ار�ت���ي وجت��رب��ة �ملعهد 

و�إ�سهاماته ..
�لدكتور  �سعادة  �ملعر�س  �مل�سارك يف  �ملعهد  وفد  ويرت�أ�س 
�لبريق  �سامل  و�أح��م��د  �ملعهد  رئي�س  �مل�سّلم  �لعزيز  عبد 
ق�سم  رئي�س  �لدح  و�أحمد  �ملوؤ�س�سي  �لت�سال  �إد�رة  مدير 
�إد�رة  مدير  بونعامه  مّني  و�لدكتور  �لدولية  �لعالقات 
�ملحتوى و�لن�سر وع�سام �لدمني من�سق �ل�سوؤون �لد�خلية 

مبكتب رئي�س �ملعهد.

على  نحر�س   : �مل�سّلم  �لعزيز  عبد  �لدكتور  �سعادة  وقال 
�مل�ساركة يف معار�س �لكتاب �لعربية و�لعاملية حيث تاأتي 
�سمن روؤية �ملعهد �لثقافية �ل�ساملة و�ملتكاملة و�لر�مية 
تر�عي  قّيمة  علمية  بنتاجات  �لثقافية  �ل�ساحة  رفد  �إىل 
عليها  �ملتعارف  �لأكادميية  و�ل�سو�بط  �لعلمية  �ملعايري 
يف جمال �لن�سر �لعلمي و�لتي تّت�سق مع م�سروع �ل�سارقة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  م��ع  وت��ت��و�ف��ق  �ل��ث��ق��ايف 
�ملجل�س  �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو  ب��ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور 
�لكتاب  عرب  �ملعرفة  ج�سور  لبناء  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى 
من خالل �إختيار عناوين �سّيقة ذ�ت م�سامني ثرية ت�سهم 
يف بلورة �لوعي �لثقايف و�إثر�ء �ملكتبة �لإمار�تية و�لعربية 

باجلديد يف �لثقافة و�لرت�ث و�لتاريخ وغريها .

ال�شارقة للرتاث ي�شارك يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب ب�اأكرث من 350 اإ�شدارا

ارتباط دبي بالرقم واحد مبداأ اأر�شاه حممد بن را�شد.. ونعمل على ترجمته بجعلها من�ذجًا   �شعيد:  بن  • اأحمد 
يف تقدمي اأف�شل اأ�شكال الرعاية والعالج للمر�شى

• من�ش�ر بن حممد: اخلطة اال�شرتاتيجية للم�ؤ�ش�شة تركز على املري�ض اأواًل وتعزز �شمعة دبي ك�جهة عاملية للرعاية ال�شحية
والتعلُّم واالكت�شاف والعطاء حماور رئي�شية لعمل امل�ؤ�ش�شة  ال�شحية  • الرعاية 

ق�شائد تتغنى يف اأم�شية �شلطان القلوب لدائرة 
�شوؤون ال�شواحي والقرى على مدرج خورفكان 

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اعالن بالن�شر        

 1405/2021/18 عقاري جزئي  
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

تكنولوجيز  كينج  وجلوبال  )حاليا(  ليمتد  هولدجنز  تي  كيه  جي   -1  : عليه  �ملدعي  �إىل 
ليمتد )�سابقا(  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : ح�سة بنت قا�سم بن عثمان �لق�سبي  
وميثله : عدي تقي هادي �لقزويني  

وق��دره )78867  �ملدعي عليهم مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
وحتى  �لإ�ستحقاق  تاريخ  من   %9 �لفائدة  و  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
�ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/2/15 �ل�ساعة 8.30 �سباحا يف 
قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1/2022/39 جتاري م�شارف كلي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403  

مو�سوع �لدعوى : مطالبة �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 14،760،364.12 درهم )�ربعة ع�سر مليون و�سبعمائة و�ستون 
�لف وثالثمائة و�ربعة و�ستون درهم و�ثني ع�سر فل�س( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12%من تاري �ل�ستحقاق وحتى 
متام �ل�سد�د.  �ملدعى : بنك �لفجرية �لوطني - �سركة م�ساهمة عامة - عنو�نه : �إمارة دبي بردبي �سارع خالد بن �لوليد 
، فاك�س :   04-3971700  : ، هاتف   2908894348 ، رقم مكاين   2979 بناية بنك �لفجرية �لوطني �س ب 
�ملطلوب �إعالنه : 1 - بافاغوتو ر�غور�م �سيتي - �سفته : مدعى   -  0564065970 موبايل   04-  39379100
عليه.  مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها مطالبة �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 14،760،364.12 
درهم )�ربعة ع�سر مليون و�سبعمائة و�ستون �لف وثالثمائة و�ربعة و�ستون درهم و�ثني ع�سر فل�س( مع �لفائدة �لقانونية 
2022/2/2 �ل�ساعة  12%من تاري �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق  بو�قع 
9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 726/2019/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- غادة طوين جري�ساتي - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : مو�رد للتمويل 

وميثله : علي �سلطان �سامل �لكندي  
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م   2021/5/6 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للمدعية مبلغ 93،017/15 درهم. ثالثة وت�سعون �لف و�سبعة ع�سر درهم وخم�سة ع�سرة فل�س م�سافا 
 2019/2/13 يف  �حلا�سل  �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �عتبار�  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ليه 
�لدعوى  يف  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتها  �لتام  �ل�سد�د  وحتى 
مبثابة  حكما  بالن�سر.   بالإعالن  بي�سرح    NAME_  PARTY1  / ل�سالح  �أع��اله  �ملذكورة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى 2501/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- د�نيل جوزيف فورتادو ، 2-جلوبال ميتلز م م ح - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : جر��سيو�س فورتادو مولكي - وميثله : �سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي  
جر��سيو�س  ل�سالح/  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2021-11-17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  تعلتكم 
فورتادو مولكي بحل وت�سفية �ل�سركة �ملدعي عليها �لثانية )جلوبال ميتلز - م .م ح( - وتعيني �خلبري �ساحب �لدور 
باجلدول م�سفيا لها ، وذلك بتكليفه ب�سهر حكم �لت�سفية وجرد كافة �أ�سول �ل�سركة، وح�سر مالها من حقوق وما عليها 
من �لتز�مات ، وعلى مدير �ل�سركة حترير قائمة مف�سلة باأمو�ل �ل�سركة وميز�نيتها وما لها من حقوق لدى �لغري وما 
عليها من �لتز�مات وديون وتكليف �مل�سفى ببيع موجود�ت �ل�سركة بطريق �ملز�د �لعلني ، و�إيد�ع ح�سيلة �لبيع يف �أحد 
�مل�سارف حل�ساب �ل�سركة حتت �لت�سفية ، و�إخطار د�ئني �ل�سركة وت�سفية جميع �لديون �مل�ستحقة علي �ل�سركة وحت�سيل 
حقوقها لدى �لغري و�سد�د ديونها، وتوزيع ما يتبقى من �أمو�ل علي �ل�سركاء كل بح�سب ح�سته، وحددت مبلغ خم�سة 
ع�سر �ألف درهم حتت ح�ساب م�ساريف و�أجر �مل�سفى كلفت بها �ملدعي، و�ألزمت �ملدعي عليها �لثانية بامل�ساريف.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اعالن بالن�شر    
يف  املنازعة رقم 46/2022/465 نزاع جتاري  

�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �لتا�سعة رقم 785   
مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 200000 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
�ملتنازع : �سالم مو�سى عبد�هلل  

عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة �ل�سارقة �ملجاز �ل�سارقة �سارع �ل�سارقة كورني�س �لبحرية �سقة 1006 
وميثله / ولء جابر نا�سر �سالح �آل رحمه 

�ملطلوب �إعالنه : 1 - هاين �سعيب حممد - �سفته متنازع �سده  
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 200000 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
 9.00 �ل�ساعة   2022/2/2 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  �سباحا �س بقاعة �لتقا�سي عن بعد. لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

الت�شويات   الودية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني- الفجر 

�أطلق جمل�س بن حم �لذكي �لدورة 
حم  ب��ن  م�سلم  ج��ائ��زة  م��ن  �لثانية 
�جتماع  خ�����الل  وذل������ك  ل���الب���ت���ك���ار 
�ل�سيخ  ب��رئ��ا���س��ة  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�ل���ع���ام���ري رئي�س  ب���ن ح���م  م�����س��ل��م 

جمل�س �لإد�رة .
خطة  �ملجل�س  �أع�����س��اء  و��ستعر�س 
�لثانية  ب���ال���دورة  �خل��ا���س��ة  �ل��ع��م��ل 
و�إ�سافة  �جل���ائ���زة  ف��ئ��ات  وحت��دي��د 
�لفر�سة  لإت����اح����ة  ج���دي���دة  ف���ئ���ات 
�ملبدع  �ل�سباب  �أك��رب من  �أم��ام ع��دد 

�ساحب �لأفكار �خلالقة .
ع�سو  ح��م  ب��ن  م�سلم  �ل�سيخ  و�أك���د 
�ملجل�س �ل�ست�ساري �لوطني لإمارة 
�لبتكار  �أه��م��ي��ة  " ع��ل��ى  �أب���وظ���ب���ي 
على  وت�سجيعهم  �ملبتكرين،  ودع��م 

�قت�ساد  بناء  يف  �لفعالة  �مل�ساهمة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  م��ع��ريف 
�ملتحدة من خالل م�ساريع �بتكارية 
قابلة للتطبيق �لقت�سادي وت�ساهم 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
و�مل�ستد�مة  �ل�ساملة  و�لقت�سادية  

للدولة .
بن  يحتفي جمل�س  بن حم:  وتابع 
و�لتي  �لبتكار  بجائزة  �لذكي  حم 
ت��ق��ام ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي ك���و�ح���دة من 
من  تهدف  �لتي  �لنوعية  �مل��ب��ادر�ت 
خاللها لن�سر ثقافة �لبتكار ودعم 
و�ملخرتعني يف  �لباحثني  وت�سجيع 
لالأفكار  د�عمة  بيئة  وخلق  �لدولة 
�ل��ط��م��وح��ة و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى تقدمي 
�ل��ت�����س��ه��ي��الت �ل���الزم���ة ل��ه��ا لرتى 

�لنور .
بن حم  وق��ال مدير موقع جمل�س 

�ل��ذك��ي �ل��دك��ت��ور ب��خ��ي��ت ب��ن �سامل 
متابعة  ع���ل���ى  ن��ع��م��ل  �ل����ع����ام����ري: 
�لأوىل  �خلم�سة  باملر�كز  �لفائزين 
ومتابعة تطور م�ساريعهم و�أفكارهم 
ون�����ق�����دم ل���ه���م �ل�����دع�����م و�مل���������س����ورة 
�ملطلوبة لرتى هذه �لأفكار �لنرية 

و�خلالقة �لنور .
ن����ح����ن على  �ل�����ع�����ام�����ري:  وت�����اب�����ع 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف  ت��و����س��ل م�ستمر م��ع 
"بن  ج���ائ���زة  م���ن  �لأوىل  �ل�������دورة 
�آخر  على  للتعرف  لالبتكار"  ح��م 
�مل�����س��ت��ج��د�ت يف م�����س��اري��ع��ه��م و�أي���ن 
�لعون  وتقدمي  تنفيذها  يف  و�سلو� 
عليهم  ل��ن�����س��ه��ل  ل��ه��م  و�مل�������س���اع���دة 
ليجدو�  بها  مي��رون  �لتي  �لعقبات 
ت�سبح  ولكي  �لنجاح  �إىل  طريقهم 
ه���ذه م�����س��اري��ع ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �أر����س 

�لو�قع .

جماالت جائزة م�شلم بن حم
�جل����ائ����زة  ف����ئ����ات  �إىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
"�لعلوم" و"�ل�سحة"  �لأ�سا�سية يف 
و"�لتقنية"  و"�لفن"  و"�لثقافة" 
لالبتكار  ح���م  ب���ن  "جائزة  ت�����س��م 

ف��ئ��ات جديدة  �ل��ث��ان��ي��ة  دورت���ه���ا  يف 
��ستقطاب  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�ستهدف 
ع����دد �أك�����رب م���ن �مل��ت��م��ي��زي��ن وهي: 
ويتم  و�خلا�سة  �حلكومية  �جلهات 
�ملوؤ�س�سات  ت���ك���رمي  خ���الل���ه���ا  م����ن 
و�خلا�سة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�جل����ه����ات 

�لد�عمة لثقافة �لبتكار 
و�ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ان��ي��ة ه��ى �أف�����س��ل فكرة 
ن�����س��ائ��ي��ة و�ل����ه����دف منها  م��ب��ت��ك��رة 
حت��ف��ي��ز ودع�����م ���س��اح��ب��ات �لإب������د�ع 
�جلامعات  خريجات  من  و�لبتكار 
�لأعمال  ور�ئ����د�ت  �لعليا  و�مل��ع��اه��د 

لبتد�ع �أفكار وم�ساريع جديدة
و�ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ال��ث��ة ه��ي �أف�����س��ل فكرة 
�ملتجددة  �لطاقة  مبتكرة يف جمال 
وتهتم مب�ستقبل �لطاقة �مل�ستد�مة 
�ملبتكرة يف  �لأف��ك��ار  و�إي��ج��اد ودع���م 

جمال �لطاقة �مل�ستد�مة 

•• ال�صارقة-وام: 

�ختتم �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة م�ساء �أم�س �لأول �لعر�س �لفني "�سرد 
�ملكان " �لذي نظمه على مدى 4 ليال �حتفاًء بالذكرى �خلم�سني لتويل �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
"م�سرح �ملجاز" �إىل لوحة فنّية  �ل�سارقة مقاليد �حلكم يف �لإم��ارة حيث حتّول 
تتبدل م�ساهدها بعرو�س �أد�ئية وم�سرحية لرتوي �سرية �إمارة �ل�سارقة وتاريخ 

منجز�تها.

و من �أبرز م�ساهد �لعر�س �لق�سة �لتاريخية ملقاومة �أهايل خورفكان لال�ستعمار 
�ل�سمو  وق�سة رهن �ساحب  ع�سر وحكاية �سمودهم  �ل�ساد�س  �لقرن  بد�يات  يف 
حاكم �ل�سارقة خلنجره �لذهبي مقابل �حل�سول على كتب و�لق�س�س �لرت�ثية 
�لأوىل لتجارب �لغو��سني و�سيادي �للوؤلوؤ �إىل جانب رحلة �ملنجز�ت �حل�سارية 
ومركز�ً  و�لإب����د�ع  و�لكتاب  للمعرفة  عا�سمة  وتوجتها  �لإم���ارة  خا�ستها  �لتي 

للجذب �ل�سياحي من كل �أنحاء �لعامل.
د �لعر�س �لذي نفذته �سركة "مالتبل �إنرتنا�سونال" بالتعاون مع "7  كما ج�سَّ
فنجرز" حمطات ومنجز�ت �لإمارة باأكر من ع�سرة فنون �إبد�عية تنوعت بني 

�ل�سرد و�ل�سعر و�ملو�سيقى و�لغناء و�لفنون �لأد�ئية و�ألعاب �لأكروبات و�لتمثيل 
�مل�سرحي وفنون �ل�سوء و�لعرو�س �لب�سرية ثالثية �لأبعاد وغريها.

�ل�سارقة  �لإعالمي حلكومة  �ملكتب  عام  �سعيد عالي مدير  �سعادة ط��ارق  وق��ال 
: لكل مكان حكاية وحكاية �ل�سارقة جت�سيٌد لروؤية وحكمة قائٍد �ختار �لإن�سان 
و�ملعرفة ركيزتني �أ�سا�سيتني للبناء و�لتنمية فكانت �لنتيجة بعد خم�سني عاماً 
و�ملعارف  لالإن�سانية  وحا�سنًة  و�لتقدم  و�لنمو  للح�سارة  منوذجاً  متثل  �إم��ارًة 
درو�ساً  معنا  حاملني  �مل��ك��ان/  /���س��رد  ع��ر���س  فعاليات  نختتم  ون��ح��ن  و�ل��ف��ن��ون 
وِعرب�ً وطموحاً و�إر�دًة ر�سخها �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة على مد�ر �لأعو�م 

�خلم�سني �ملا�سية منذ توليه مقاليد حكم �لإمارة لندخل �سنو�ت جديدًة ومديدًة 
من �ملنجز�ت �لنوعية حتت قيادة �سموه وبرعايته وتوجيهاته.

و�أ�ساف : ميثل عر�س �سرد �ملكان حتية من �أهل �ل�سارقة من مو�طنيها و�سكانها 
مو��سلة  على  ومعاهدة  �سلطان  حب  يف  ور�سالة  فيها  ذكرياته  �أ�س�س  من  وك��ل 

�لعمل و�لإبد�ع.
وكان �لعر�س حمل �إحتفاء جنوم �لفن و�لدر�ما و�مل�سرح يف �لإم��ار�ت و�ملنطقة 
و�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي ح��ي��ث ح�����س��ره ع���دد م��ن ك��ب��ار �ل��ن��ج��وم و�ل��ف��ن��ان��ني و�ملوؤثرين 

�لإمار�تيني و�لعرب.

•• العني - الفجر

�ملو�طنني  ك��ب��ري م��ن  ع���دد  ���س��ارك 
حفل  �إىل  �ملدعوين  من  و�ملقيمني 
����س���ع���ادة ع���ل���ي �سامل  زف������اف جن����ل 
�خلالدية  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���ع���ام���ري 
مب���دي���ن���ة �ل����ع����ني  يف م����ب����ادرة هي 
خالل  ت���ق���ام   ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل 
حفل زفاف، ت�سمنت حملة  للتربع 
�لوطنية  للحملة  ��ستجابة  بالدم 
" ب����ال����دم����اء ن����روي����ك يا  ب���ع���ن���و�ن 
�لدم  ب��ن��ك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وطن"، 
�ل�سيخ  بح�سور  �لعني،  يف  �ملركزي 
���س��امل حممد ب��ن ركا�س  �ل��دك��ت��ور 
�لوطني  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ع��ام��ري 
�سابقاً ورئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�للو�ء  �لإم��ار�ت لل�سرطان و�سعادة 
�لري�سي  ن��ا���س��ر  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
�جلنائية  �ل�سرطة  منظمة  رئي�س 
" مفت�س  " �لن���رتب���ول  �ل��دول��ي��ة 

عام وز�رة �لد�خلية، و�سعادة �سامل 
ر��سد �ل�ساعدي وكيل وز�رة �سوؤون 
�لدكتور  و�ل�سيخ  �سابقاً  �لرئا�سة 
رئي�س  ح�����م  ب�����ن  م�������س���ل���م  حم���م���د 
ي��ا وط���ن �لتطوعي  ف��ري��ق ع��ون��ك 

بن  ���س��امل حم��م��د  و���س��ع��ادة م�سلم 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعامري  حم 

جمعية كلنا �لإمار�ت. 
�لكعبي  م�����رو�ن  �ل��دك��ت��ور  و�أ����س���اد 
مدير �لعمليات يف �سركة "�سحة" 

�لنبيلة  �مل����ب����ادرة  ب���ه���ذه  �أب���وظ���ب���ي 
�سامل  ���س��ع��ادة علي  �أ���س��رة  م��ن قبل 
دعم  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل���ع���ام���ري 
�ملخزون �ل�سرت�تيجي لحتياجات 
بنك �لدم، موؤكد�ً �أن دولة �لإمار�ت 

ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع  �لظروف  جن��ح��ت 
�ل�ستثنائية جلائحة كورونا  عرب 
جمموعة من �ملبادر�ت، �إىل جانب 
و�لقو�نني  �لتعليمات  م��ن  ح��زم��ة 
تاأثري  م����ن  ل���ل���ح���ّد  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
مبختلف  �ملجتمع  ع��ل��ى  �جل��ائ��ح��ة 
قطاعاته، وتوفري خدمات �لرعاية 
�ل�سحية �ل�ساملة للجميع يف �سياق 
لدفع  �ل��و����س��ع��ة  �لوطنية  �جل��ه��ود 
�ل�سحية   �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  م�����س��رية 
قيادتنا  بتوجيهات   �لتطور   نحو 

�لر�سيدة.
وع���رب و�ل���د �ل��ع��ري�����س ���س��ع��ادة علي 
�سامل �لعامري عن �سكره وتقديره 
ل���ل���ح�������س���ور و�مل�����ت�����ربع�����ني ب����ال����دم 
"�سامل"،  جن��ل��ه  زف����اف  مب��ن��ا���س��ب��ة 
�لإم�����ار�ت يلبون  �أب��ن��اء  �أن  م��وؤك��د�ً 
�ل���وط���ن يف جميع  ون������د�ء  ح���اج���ة 
وتغمرهم  و�مل���ح���ط���ات  �مل��ن��ا���س��ب��ات 
بالعطاء  و�ل���������س����ع����ادة  �ل����ف����رح����ة 

�لو�جب  يف  و�ل��ت��ط��وع  و�لت�سحية 
�ل����وط����ن����ي ح����ت����ى خ�������الل �إق�����ام�����ة 
�مل��ن��ا���س��ب��ات �ل��ع��ائ��ل��ي��ة و�لأ����س���ري���ة 
بجهود  م�سيد�ً  �ل����زو�ج.  كحفالت 
�ل��ط��اق��م �ل��ط��ب��ي يف ب��ن��ك �ل����دم يف 
�ل���ع���ني �ل��ت��اب��ع ل�����س��رك��ة �أب�����و ظبي 
للخدمات �ل�سحية " �سحة" �لذي 
�لتي تقام  جت��اوب مع هذه �لفكرة 
تاأكيد�ً  زف���اف  ح��ف��ل  يف  م���رة  لأول 
�لإن�ساين  �لعطاء  مبادئ  على  منا 

و�مل�سوؤولية �لجتماعية.

�لدكتور  �مل�ست�سار  ق��ال  جهته  م��ن 
على  �أ�سرف  �ل��ذي  �لأن�ساري  علي 
تنظيم هذه �حلملة  �إن �لهدف من 
هذه �ملبادرة �لإن�سانية و�لتطوعية 
�ل���ت���ربع بالدم  ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة  ه���ي 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  �ل�سباب  ب��ني 
و�حل���الت  �مل��ر���س��ى  ح��اج��ة  لتلبية 
�مل�ست�سفيات.  يف  �لعاجلة  �ل�سحية 
�إىل  �ل�����س��ك��ر  وق����دم د. �لن�������س���اري 
�لعري�س  لتهنئة  ت���و�ف���دو�  �ل��ذي��ن 

�لتد�بري  وم�ساركته فرحته �سمن 
و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية 
لتجنب فريو�س كورونا، ثم �لتربع 
بالدم يف هذه �ملنا�سبة �لجتماعية، 
وكلهم �أمل �أن ت�ستمر هذه �حلملة 
وت�سبح ظاهرة يف جميع �ملنا�سبات 
�ملر�سى  �ل��ع��ام خل��دم��ة  م���د�ر  على 

و�مل�سابني.
�أول  �أن �لعري�س وو�لده كانا  يذكر 
ب��ال��دم يف ه���ذه �حلملة  �مل��ت��ربع��ني 

خالل حفل �لزفاف.  

فئات جديدة لتكرمي اجلهات احلك�مية واخلا�شة 

اإطالق جائزة م�شلم بن حم لالبتكار بن�شختها الثانية

�شرد املكان يختتم اأربع ليال احتفت بخم�شني عاما يف حب �شلطان

هي االأوىل من ن�عها

مبادرة للتربع بالدم يف حفل زفاف ا�شتجابة للحملة الوطنية »بالدماء نرويك يا وطن«

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل نائبة 
وزير خارجية املك�شيك

•• راأ�س اخليمة -وام:

ر�أ�س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�خليمة، يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد، �م�س، معايل مارثا ديلغادو بري�لتا نائبة وزير 
خارجية �ملك�سيك لل�سوؤون متعددة �لأطر�ف، �لتي تزور �لبالد حالياً، ير�فقها �سعادة فر�ن�سي�سكا 

�ليز�بيث ميند�س �ي�سكوبار �سفرية �لوليات �ملتحدة �ملك�سيكية لدى �لدولة، و�لوفد �ملر�فق.
ورحب �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة، مبعايل نائبة وزير خارجية �ملك�سيك وتبادل معها 

�لأحاديث حول تعزيز �آفاق �لتعاون بني �لبلدين �ل�سديقني يف عدة جمالت.
�ل�سمو  ل�ساحب  وتقديرها  �سكرها  بالغ  ديلغادو بري�لتا، عن  �أعربت معايل مارثا  من جهتها 

حاكم ر�أ�س �خليمة على كرم �ل�سيافة وح�سن �ل�ستقبال.

•• العني-الفجر: 

ُت�سارك جامعة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لدولة و�لعامل 
�ملُهملة"،  �مل��د�ري��ة  لالأمر��س  �لعاملي  "�ليوم  ب�  �لحتفال 
�إىل حتفيز  ك��ّل ع��ام، ويهدف  30 يناير من  �ل��ذي يو�فق 
�ملُجتمعات على �لتعاون للق�ساء على هذه �لأمر��س �لتي 
ُت�سّبب �آلف �لوفّيات و�لإعاقات �لتي مُيكن �لوقاية منها، 
حياة  عي�س  على  و�لبالغني  �لأط��ف��ال  ماليني  وم�ساعدة 

�سحية بكر�مة.
�سامل خلفان  �لدكتورة فاطمة علي  قالت  �ملنا�سبة  وبهذه 
�لظاهري، �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم طب �لأطفال، كلية �لطب 
و�لعلوم �ل�سحية: "نفتخر باأن �جلهود �لدبلوما�سية �لتي 
�ل�سحة  �عتماد جمعية  �لإم��ار�ت �ساهمت يف  قادتها دولة 
30 يناير يوماً  �لعاملية يف دورتها �لر�بعة و�ل�سبعني يوم 
ل��دف��ع عجلة  �مل���د�ري���ة �ملهملة  ل��الأم��ر����س  ر���س��م��ي��اً  ع��امل��ي��اً 
�ل��ت��ق��دم يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة ه���ذه �لأم����ر������س م���ن خالل 
�ل�سيا�سية  �لإر�دة  وزي���ادة  �لهتمام  من  مزيد  ��ستقطاب 
ماليني  ُمعاناة  لإنهاء  �لعاملية  �جلهود  وتعزيز  و�لعامة، 

�لأ�سخا�س حول �لعامل".
�إ���س��ه��ام دول���ة �لإم���ار�ت  "�إن  �ل��دك��ت��ورة فاطمة:  و�أ���س��اف��ت 
�ملهملة  �ملد�رية  �لأمر��س  �لق�ساء على  �لعربية يف جهود 

م��ن دور  ي��اأت��ي �نطالقاً  ع��ام��اً،   30 �أك��ر م��ن  �ملُمتّد على 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�س  �لقائد  وجهود 
" طيب �هلل ثر�ه "، �لذي ترّبع مببلغ 5.77 مليون دولر 
د�ء  م��ن  �لتخّل�س  يف  ك��ارت��ر  م��رك��ز  حلملة   1990 ع���ام 
�لتنينات )دودة غينيا(، ويتو��سل مع جهود �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب 
ماليني   10 ق��ّدم  �ل��ذي  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
دولر �لعام �ملا�سي ملو��سلة �لتعاون يف دعم ق�سايا �ل�سحة 
�لعاملية ب�سكل عام، �إ�سافة �إىل �ملُ�ساهمة يف �لق�ساء على د�ء 

)دودة غينيا( وبّث روح �لأمل يف �ملجتمعات �ملُتاأّثرة".
"و��سلت  بالقول:  ت�سريحها  فاطمة  �لدكتورة  و�ختتمت 
جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي �أ�س�سها �ل�سيخ ز�يد 
�ل�سحية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب  وكلية   1976 ع��ام  �هلل  رح��م��ه 
ز�يد  �ل�سيخ  روؤية  1984، حتقيق  تاأ�سي�سها عام  مّت  �لتي 
لدر��سة ومكافحة �لأمر��س �ملد�رية �ملُهملة ب�سكل �أف�سل 
من خالل �لأبحاث �لعلمية و �ملناهج �لتعليمية. وب�سفتي 
كع�سو  �ل�سحية وحالياً  خريجة من كلية �لطب و�لعلوم 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س يف جم���ال �لأم���ر�����س �مل��ع��دي��ة، مُيكنني 
�لقول باأن دعم �ل�سيخ ز�يد �ملبكر ملوؤ�س�سة كارتر و�جلهود 
جمال  يف  �أتخ�س�س  �أن  �ألهمني  �لطب  لكلية  �لتعليمية 

�لأمر��س �ملعدية وتكري�س جهود �لأبحاث فيها".

جامعة االإمارات حتتفي باليوم العاملي لالأمرا�س املدارية املهملة
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اأخبـار الإمـارات

خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء 
يف وفاة والدة ال�شهيد بطي االأحبابي

•• العني - وام:

قدم �ل�سيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �أم�س 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور لها باإذن �هلل مهره عبد�لرحمن �لأحبابي و�لدة �ل�سهيد بطي عائل م�سفر �لأحبابي 

يف مدينة �لعني.
و�أعرب �ل�سيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان - خالل زيارته جمل�س �لعز�ء - عن �سادق مو��ساته وتعازيه لأهل �لفقيدة 

وذويها �سائاًل �ملوىل عز وجل �أن يتغمدها بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهمهم �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

ينطلق يف اإك�شبو 2020 دبي .. 40 وزارة وهيئة حكومية ت�شارك يف مهرجان االأخوة االإن�شانية االأربعاء املقبل
•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �لت�سامح و�لتعاي�س عن م�ساركة �أكر من 40 وز�رة وهيئة 
حكومية يف مهرجان �لأخوة �لإن�سانية �لذي تنظمه �لوز�رة بالتعاون مع 
و�لفاتيكان،  �لأزهر  وم�ساركة  بح�سور  �لإن�سانية،  لالأخوة  �لعليا  �للجنة 
وبرعاية وح�سور معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح 

و�لتعاي�س، خالل �لفرتة من 2 �إىل 5 فرب�ير يف �إك�سبو 2020 دبي.
وتركز �لأن�سطة �لتي ت�سارك بها هذه �جلهات على ور�س �لع�سف �لذهني 
�حلكومة  �لوطنية  �ملبادرة  مظلة  حتت  وذلك  �لعمل،  وور���س  و�ملنتديات، 

حا�سنة للت�سامح.
�أن�سطة   كما �ستنظم جلان �لت�سامح �ملنت�سرة بكافة �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
فرعية ود�خلية يف �إطار �ملهرجان �سمن �حتفالتها باليوم �لعاملي لالأخوة 
وثيقة  توقيع  ل��ذك��رى  تخليد�  �ملتحدة  �لأمم  �أق��رت��ه  و�ل���ذي  �لإن�سانية، 
�أبوظبي لالأخوة �لإن�سانية، و�لتي مت توقيعها من جانب ف�سيلة �لإمام 
وقد��سة  �ل�سريف  �لأزه���ر  �سيخ  �لطيب،  �أحمد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لأك��رب 
�ساحب  من  كرمية  برعاية  �لكاثوليكية  �لكني�سة  بابا  فرن�سي�س  �لبابا 

�لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف 4 فرب�ير 2019 باأبوظبي.

وقالت �سعادة عفر�ء �ل�سابري �ملدير �لعام بوز�رة �لت�سامح و�لتعاي�س �إن 
م�ساركة كافة �ملوؤ�س�سات �حلكومية باملهرجان لها �أهمية كبرية ملا له من 
�أثر يف تعزيز ثقافة �لت�سامح و�لأخوة �لإن�سانية لدى كافة �لعاملني بهذه 
�ملوؤ�س�سات، كما �أنه فر�سة لإبر�ز جهود كافة جلان �لت�سامح بهذه �ملوؤ�س�سات 
و�لتي مت �إن�ساوؤها قبل عامني، يف �إطار �ملبادرة �لوطنية �حلكومة حا�سنة 
للت�سامح، موؤكدة �أن مهرجان �لأخوة �لإن�سانية فر�سة ل�ستعر��س ما مت 
�لأ�س�س  لو�سع  ور���س ع�سف ذهني  �للجان، وعقد  ه��ذه  قبل  �إجن��ازه من 

لتطوير �لعمل خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�أن م�ساركة جلان �لت�سامح باملهرجان ميهد �لطريق  و�أ�سافت �ل�سابري 
�أي�����س��ا لتعزيز ث��ق��اف��ة �لأخ����وة �لإن�����س��ان��ي��ة، و���س��رح �أ���س�����س وث��ي��ق��ة �لأخ���وة 
�جلهود  يف  �لوثيقة  ه��ذه  ودور  ب��اأب��وظ��ب��ي،  توقيعها  مت  �ل��ت��ي  �لإن�سانية 
�لر�مية لإحالل �ل�سالم و�لت�سامح و�لتعاي�س بكافة قار�ت �لعامل، و�لدور 
�لإمار�تي �لبارز يف هذ� �ملجال، م�سيدة باجلهود �لتي بذلها �أع�ساء �أكر 
من 40 جلنة للت�سامح خالل �ملرحلة �ملا�سية، �سو�ء د�خل موؤ�س�ساتهم، �أو 

يف �إطار �لتعاون �مل�سرتك يف ما بينهم، وهي جهود تدعمها وتقدرها وز�رة 
�لت�سامح و�لتعاي�س حتت مظلة �حلكومة حا�سنة للت�سامح.

وعن ور�سة �لع�سف �لذهني �حلكومة حا�سنة للت�سامح .. �آمال وطموحات 
.. �أكدت �ل�سابري �أنها تركز على عدة حماور، منها عو�ئد تفعيل وتعزيز 
�لت�سامح و�لأخوة �لإن�سانية يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية، عالوة على ترجمة 
توجيهات قيادتنا �لر�سيدة يف ما يتعلق بالت�سامح و�لأخوة �لإن�سانية على 
�أر�س �لو�قع، �إ�سافة �إىل تعزيز �مل�ساركة و�ل�سفافية لدى هذه �ملوؤ�س�سات 
وحت��دي��د ف��ر���س و�إم��ك��ان��ات �لتطوير وت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل���ع���ارف، فيما 
يتعلق مبو�سوع �جلل�سة، معربة عن �أملها باأن تخرج �جلل�سة مبقرتحات 
و�أفكار لتعزز �لت�سامح و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�سانية يف خمتلف موؤ�س�سات 

�لدولة.
�لوز�ر�ت  ممثلي  كافة  �إن  �ل�سابري  قالت   .. �جلل�سة  عمل  �آل��ي��ة  وح��ول 
و�لهيئات و�أع�ساء جلان �لت�سامح �سيتم تق�سيمهم �إىل جمموعات وحتديد 
قائد لكل جمموعة، ثم يتم تبادل �لأفكار و�ملقرتحات، و�خلرب�ت، للخروج 
باأفكار مبتكرة قابلة للتطبيق، ثم يتم ��ستعر��س كافة �ملخرجات، لدجمها 

وجدولتها �سمن �لتو�سيات �لنهائية للجل�سة.

�أ�سا�سي يف زمن  دف��اع  �لإن�سانية خط  �لأخ��وة  �إن جل�سة  �ل�سابري  وقالت 
كورونا" تعد و�حدة من �أهم �لفعاليات �لرئي�سية ملهرجان �لأخوة �لإن�سانية، 
لأنها تتعلق بجهود كافة �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف مو�جهة �جلائحة، موؤكدة 
�أن عدد� كبري� من �لوزر�ت و�لهيئات �ست�سارك يف �جلل�سة �لنقا�سية �لتي 
�لأخوة  �ملوؤ�س�سات يف مو�جهة �جلائحة، ومكانة  تتناول جهود كافة هذه 
كانت  �لإمار�تية  �ملوؤ�س�سات  كافة  �أن  موؤكدة  �ملو�جهة،  هذه  يف  �لإن�سانية 
لتعزيز  �لعمل  على  �جلائحة  ه��ذه  ملو�جهة  �لأول  �ل��ي��وم  منذ  حري�سة 
�أو تف�سيل  وحماية �ملجتمع �لإمار�ت بكافة فئاته، و�أفر�ده دومنا تفرقة 
لأحد على ح�ساب غريه، وهذه �ل�سورة تعد �أ�سمى م�ساهد �ملو�جهة على 
كافة  �سو�ه يف  دون  �لإن�سانية  �لأخ��وة  لأنها عززت مبد�أ  �لعاملي،  �مل�ستوى 

ممار�ساتها وجهودها حلماية �ملجتمع �لإمار�تي مبختلف فئاته.
�أ�سا�سي  دفاع  �لإن�سانية خط  �لأخ��وة  �مل�ساركني يف جل�سة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
عن  للتاريخ  �سهادتهم  �سيقدمون  �ل���وز�ر�ت،  كافة  من  �لكورونا  زم��ن  يف 
�إجناز�ت �لإمار�ت حمليا وعامليا يف مو�جهة �جلائحة، من خالل �ملو�قف، 
��ستفاد منه �جلميع حمليا وعدد  و�ل��ذي  �لإجن��از،  و�جلهود، وم�ستويات 

كبري من دول �لعامل على �مل�ستوى �لدويل.

واالأفراد  م�ؤ�ش�شات  من  م�شاركات   9

ملتقى التطوع الثالث ي�شلط ال�شوء على برامج تاأهيل و�شقل مهارات املتطوعني
•• ال�صارقة -الفجر:

�ل�سارقة  �لعمل �لتطوعي3، �لذي نظمته جائزة  �ختتمت فعاليات ملتقى 
"متكني  �سعار  حتت  �جل���اري،  �ل�سهر  من  يناير   26 يف  �لتطوعي،  للعمل 

وتاأهيل �ملتطوعني" تخلله 9 م�ساركات من �ملوؤ�س�سات و�لأفر�د.
يف  و�ملجتمع  �ملوؤ�س�سات  بني  و�لتكامل  �ملعرفة  لتبادل  من�سة  �مللتقى  ويعد 
�سبيل تعزيز �لنهو�س بالعمل �لتطوعي، وتخلله 3 حماور، ت�سمن �ملحور 
�لأول "�لرب�مج �ملوؤ�س�سية لتمكني وتاأهيل �ملتطوعني" �سارك فيها؛ مركز 
�ل�سارقة للتطوع بد�ئرة �خلدمات �لجتماعية، وموؤ�س�سة �لإمار�ت، و�لإد�رة 

�لعامة للدفاع �ملدين بال�سارقة، و جمعية فر�سان �لإمار�ت �لتطوعية.
وتاأهيل  مت��ك��ني  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات  "دور  �ل���ث���اين؛  �مل��ح��ور  وت���ن���اول 
�ملتطوعني"، و�سارك فيها كل من جامعة �لإمار�ت، وكليات �لتقنية �لعليا، 

بالإ�سافة �إىل جامعة �ل�سارقة.
و��ستعر�س �ملحور �لثالث؛  "فر�س وحتديات متكني وتاأهيل �ملتطوعني"، 
�هلل،  عبد  ع��ادل  �لدكتور  قدمه  �لأول  �لعر�س  ورقتني،  خاللها  وطرحت 
مدرب م�ست�سار معتمد برب�مج �ملو�رد �لب�سرية و�إد�رة �لأزمات، فيما �لورقة 
�لثانية قدمتها ميثاء حممد �لكعبي - م�ست�سارة ومدربة يف جمال �لتنمية 

�لب�سرية وتطوير �لذ�ت.

�ل���ذي يعد حديثا  �ل��ت��ط��وع  ل��الرت��ق��اء مب�ستوى  ق��دم��وه��ا يف ه��ذ� �جل��ان��ب 
مب�سماه، و�أنه يعد �أحد �لقيم �لر��سخة جذوره يف تربة جمتمع �لإمار�ت. 

تر�شيخ التط�ع يف نف��ض الطلبة 
�لتقنية  كليات  م��ن  لكل  3 جت��ارب  ��ستعر��س  �لأك��ادمي��ي مت  �جل��ان��ب  ويف 
�لركيزة  �ل�سباب  يعترب  حيث  �لإم���ار�ت،  وجامعة  �ل�سارقة  وجامعة  �لعليا 
يف  �لتطوع  قيمة  برت�سيخ  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  وتهتم  للتطوع  �لأ�سا�سية 
من  �لكثري  �إجن��از  مت  وبالفعل  �لتطوع  على  وت�سجيعهم  �ل�سباب،  نفو�س 
�لأرقام �لقيا�سية يف هذ� �جلانب باأعد�د �ملتطوعني و�أي�سا فر�دة �ملبادر�ت 
حية  جتربة  ��ستعر��س  مت  كما  �جلو�ئز،  �أعلى  على  و�حل�سول  �لتطوعية 
يف �لتطوع كنموذج ومعرفة تاأثري �لتطوع على �لإن�سان �لذي يتحول �إىل 
مر�سد للتطوع، وي�سبح م�سغول بتقدمي �ملبادر�ت وت�سجيع �لآخرين على 

�مل�ساعدة وعمل �خلري.

التاأهيل والتدريب
حمباً  �ملتطوع  يكون  �أن  ���س��رورة  على  �لتاأكيد  مت  �لتدريبي  �جل��ان��ب  ويف 
لعمل �لتطوع ولي�س جمرب�ً كما �لعمل على �لتطوع بهدف �حل�سول على 
يجب  �لتي  �لأ�س�س  �أه��م  من  و�ل��ور���س  �لتدريبية  �ل���دور�ت  وتعد  �سهاد�ت، 

�جلهود  توحيد  �أهمية  على  �لتطوعي،  �لعمل  ملتقى  يف  �مل�ساركون  �أك��د 
للموؤ�س�سات �ملعنية بالتطوع على م�ستوى �لدولة.

�لتطوعي  �لعمل  �إىل  بالن�سمام  �لر�غبني  تزويد  ���س��رورة  �إىل  و�أ���س��ارو�   
ب��امل��ه��ار�ت و�مل��ع��رف��ة و�ل��ع��ل��م مب��اه��ي��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي و�أه���د�ف���ه، وثمنو� 
�مل�ستوى �لر�قي و�ملتقدم للتطوع يف دولة �لإمار�ت و�لذي و�سل �إىل �أوجه 

على �مل�ستويات �ملتنوعة خا�سة خالل جائحة كورونا.

ت�طيد العالقة التط�عية
�لجتماعي  �لعمل  تفعيل  على  �ل��رتك��ي��ز  �مل�����س��ارك��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  �أك���دت  كما 
ب�سكل مكثف و�أكرب وتوطيد �لعالقة �أكر مع �ملوؤ�س�سات �لر�عية للتطوع، 
و�مل�سوؤولية �ملجتمعية، و�لأهم من ذلك هو كيفية نقل ثقافة �لتطوع من 
�لأخ���رى وه��ي تعزيز ثقافة  �لأه���د�ف  �إىل  بالإ�سافة  ه��ذ�  �آخ��ر.  �إىل  جيل 
وبناء  �لتطوعية  �لرب�مج  و�لبتكار يف  و�لتنوع  �لتطوعي وتطويره  �لعمل 
�لأعمال  يف  �مل�ساركة  على  وت�سجيعهم  �لأف���ر�د  بني  �لجتماعية  �ل��رو�ب��ط 

�لتطوعية.

مبادرات واأهداف
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �لتطوعية  موؤ�س�ساتهم  �أه��د�ف  �مل�ساركون  ��ستعر�س  كما 

�أخ��رى دعا  ناحية  �ملجال، ومن  �ملتطوع كفوؤ� يف هذ�  لي�سبح  �لعمل عليها 
�مللتقى �إىل �سرورة تدريب �مل�سرفني على فرق �لتطوع كي ي�ستطيعو� توزيع 

�ملتطوعني على ح�سب توجههم وقدر�تهم ورغباتهم �أي�سا.

حماكم راأ�س اخليمة تطلق خدمة ت�شجيل احلاالت 
االأ�شرية اإلكرتونيا

•• راأ�س اخليمة-وام:

�أطلقت د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة خدمتها �لإلكرتونية 
�لأ�سرية  ل��ل��ح��الت  �لإل���ك���رتوين  "�لت�سجيل  �جل��دي��دة 
و�لعائلية" عرب �لبو�بة �لر�سمية �لإلكرتونية حلكومة 
و�ل�سرعة  �ملتعاملني  �لت�سهيل على  بهدف  ر�أ�س �خليمة 
يف تقدمي طلباتهم لق�سم �لت�سامح �لأ�سري دون �حل�سور 

�ل�سخ�سي ملقر حمكمة �لأ�سرة.

رئي�س  �لزعابي  حميد�ن  عارف  �لقا�سي  �سعادة  و�أو�سح 
حمكمة �لأ�سرة �أنه ميكن جلميع �ملتعاملني �لتقدمي على 
�خلدمة �سو�ء كانو� م�سرتكني يف �خلدمات �لإلكرتونية 
ومرنة  �سهلة  �إج����ر�ء�ت  ع��رب  وذل���ك  م�سرتكني  غ��ري  �أو 
�لرقمية  بالهوية  �لدخول  ت�سجيل  خالل  من  و�سريعة 
ومن ثم �إىل موقع حكومة ر�أ�س �خليمة �لإلكرتوين �أو 
�لدخول �ملبا�سر للخدمة عن طريق رمز �لتحقق �لذي 

ي�سل لهاتف طالب �خلدمة.

وقال �لزعابي �إن هذه �خلدمة تتيح للمتعاملني تقدمي 
�لطلبات ومتابعة �حلالة و�ل�ستعالم عنها وعن �جلل�سات 
�ملوؤجلة و�لطالع على مو�عيد �جلل�سات �لقادمة حيث 
�ست�ساهم يف �ل�ستغناء عن �ملعامالت �لورقية و�لخت�سار 
م��ن زم��ن �إجن���از �خل��دم��ة وتقدميها يف دق��ائ��ق معدودة 
وباإمكان �ملتعامل �لتقدمي على �خلدمة يف �أي وقت ومن 
�أي مكان ب�سكل �سهل ومب�سط من خالل تعبئة �ل�ستمارة 

�لإلكرتونية و�إرفاق �مل�ستند�ت �ملطلوبة.

متلقو البالغات يف �شرطة دبي...اأبطال خلف الكوالي�س 
•• دبي-الفجر:

حيوياً  دور�ً  �لبالغات  متلقو  يوؤدي 
و�إنقاذ  �إن�سانية،  خدمات  تقدمي  يف 
�لآخرين،  وم�ساعدة  �لنا�س  ح��ي��اة 
مركز  �إد�رة  يف  عملهم  خ���الل  م��ن 
�لقيادة و�ل�سيطرة يف �لإد�رة �لعامة 
ويتوجه  دب��ي،  �سرطة  يف  للعمليات 
�لكثري من �لنا�س بال�سكر لالأطباء 
و�مل�سعفني ورجال �ل�سرطة و�لدفاع 
�ملدين لأعمالهم �لبطولية يف �إنقاذ 
�لعون  وت���ق���دمي  �لآخ����ري����ن  ح���ي���اة 
يعملون  رج���ال  ول��ك��ن هنالك  ل��ه��م، 
ي��ق��ل عملهم  �ل��ك��و�ل��ي�����س، ل  خ��ل��ف 
�أهمية عن تلك �لفئات، وهم متلقو 

حجم  ي��وؤك��د  م��ا  وه���ذ�   ،99.6%
�ل��ع��م��ل �ل�����ذي ي��ق��وم��ون ب����ه، حيث 
ي�����س��ت��ق��ب��ل ك���ل ف����رد م��ن��ه��م م���ا بني 

�ليوم. يف  مكاملة   400 �إىل   150

م�شاعدة امراأة
وقال �لر�ئد حممد عزيز، م�سوؤول 
�لقيادة  م���رك���ز  �إد�رة  يف  �ل���ف���ئ���ات 
�لأ�سخا�س  �أح����د  �إن  و�ل�����س��ي��ط��رة، 
و�ل�سيطرة  �ل��ق��ي��ادة  مب��رك��ز  �ت�سل 
يف منت�سف �لليل، يفيد باأن زوجته 
م�سكلة  ب�سبب  �لبيت  م��ن  خ��رج��ت 
و�أن  ذه��ب��ت،  �أي��ن  يعرف  ول  عائلية 
حاول بالت�سال بها عدة مر�ت ومل 
بزوجته  �لت�سال  فتم  له،  ت�ستجب 
�لبيت،  �إىل  ع��ادت  �أن  �إىل  وتهدئتها 
موجهة  �لأ�سرية،  �مل�سكلة  حل  ومت 

�لعائلة �سكرها ل�سرطة دبي.   

م�شاعدة طفل
�ل�سعدي،  �إ�سماعيل  �لرقيب  وق��ال 
�لعمليات  بغرفة  �ت�سل  ط��ف��اًل  �إن 
يفيد باأنه وحده باملنزل ويعرب عن 
قلقه ب�سبب تاأخر و�لدته يف �لعودة 
�إل���ي���ه، و�أن�����ه ل مي��ل��ك ر���س��ي��د كاف 
�سرطة  م�ساعدة  ويطلب  ليهاتفها، 
دبي لالت�سال بو�لدته و�لطمئنان 
�لت�سال  مت  �ل��ف��ور  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا، 

و�ل�سيطرة،  �ل��ق��ي��ادة  م��رك��ز  �إد�رة 
�لطارئة  �حل�����الت  م���ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 
و�ل�����س��رع��ة يف حت��وي��ل �مل��ك��امل��ات �إىل 
ماأمور �لال�سلكي، فهم يلعبون دور�ً 
�ل�ستجابة  زمن  حتقيق  يف  رئي�سياً 
�إىل عدم  �إ�سافة  �لطارئة،  للحالت 
�لتذمر من مكاملات �لأطفال �لذين 
غياب  نتيجة  �ملنزل  بهاتف  يعبثون 
�أن  �إىل  م�������س���ري�ً  ع��ن��ه��م،  �ل���رق���ي���ب 
و�ل�سيطرة  �ل��ق��ي��ادة  م��رك��ز  �أه��م��ي��ة 
تتمثل يف كونه يتيح و�سع �إمكانات 
�ل�سحيح  مكانها  يف  �ل�سرطة  ق��وة 
حتقيق  بهدف  �ملنا�سب،  �لوقت  ويف 
�أف�����س��ل �إجن�����از يف �لأم�����ن و�لأم�����ان 
للحالت  �ل�ستجابة  �سرعة  وتعزيز 

�لقيادة  م���رك���ز  �إد�رة  يف  �مل���ك���امل���ات 
و�لذين  دبي،  �سرطة  يف  و�ل�سيطرة 
ي�سكلون حلقة و�سل بني �جلمهور 
و�جلهات �لتي تقدم �خلدمات لهم، 
ومن خالل عملهم، كثري�ً ما قامو� 
�إن�����س��ان��ي��ة جليلة،  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
و�إنقاذ حياة �لنا�س ب�سرعة �لبديهة 
�لتي يتحلون بها وح�سن ت�سرفهم 

ولباقتهم.
بطي  ك��ام��ل  �ل��ل��و�ء مهند�س  و�أك����د 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل�����س��وي��دي، 
على  �لبالغات  تلقي  �أن  للعمليات، 
تعترب   ،)999( �ل���ن���ج���دة  ه���ات���ف 
م��ه��م��ة �إن�����س��ان��ي��ة ب��ح��د ذ�ت���ه���ا، فقد 
�أي ت��اأخ��ري يف و���س��ول دورية  ي���وؤدي 
�إىل  �إىل م��ك��ان �حل�����ادث،  �ل�����س��رط��ة 
�أو وفاته، فهي  �مل�ساب  تفاقم حالة 
�للباقة  م��ن  �لكثري  تتطلب  مهمة 
و�ل���������س����رب وح�������س���ن �ل���ت�������س���رف يف 
�أفر�د  �ل��و�ردة من  ��ستقبال �ملكاملات 
�جل��م��ه��ور ل���الإب���الغ ع��ن �حل����و�دث، 
ملكان  �لدقيق  �لتو�سيف  لأن  وذلك 
و�سول  ع��م��ل��ي��ة  ي�����س��ه��ل  �حل��������ادث، 
دورية �ل�سرطة �إىل �ملكان باأقل زمن 

و�لتعامل �ل�سريع مع �حلالة. 
�أن متلقي  �ل�سويدي  �للو�ء  و�أو�سح 
�لبالغات يتم تدريبهم على كيفية 
�إىل  �ل�����و�ردة  �مل��ك��امل��ات  جميع  تلقي 

�ل��ط��ارئ��ة، و�ل����ذي ي��ع��ت��رب م��ن �أهم 
للقيادة  �ل���رئ���ي�������س���ي���ة  �مل�����وؤ������س�����ر�ت 
�ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي، وذل����ك من 
�لأنظمة  �أح����دث  ����س��ت��خ��د�م  خ���الل 
�أن��ظ��م��ة حتديد  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات، م��ث��ل 
م�����وق�����ع �ل�����ب�����الغ�����ات ب���ا����س���ت���خ���د�م 
�لذكاء  و�أن��ظ��م��ة  �إ�س"  ب��ي  "�جلي 
�لتنبوؤ  ن���ظ���ام  م��ث��ل  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�لبيانات  وحتليل  �ل��ذك��ي،  �لأم��ن��ي 
�لدوريات  توزيع  لإع���ادة  �ل�سخمة 
تكر  �لتي  �ملناطق  على  و�لرتكيز 
بالإ�سافة  �لطارئة،  �لبالغات  فيها 
�لتي  �ل���س��ت�����س��ر�ف��ي��ة  �مل�����س��اري��ع  �ىل 

تعزز �لنتائج �ملحققة.
  

خربات مرتاكمة
وم����ن ج��ان��ب��ه، �أك����د �ل��ع��ق��ي��د تركي 
مركز  �إد�رة  م���دي���ر  ف�����ار������س،  ب����ن 
�لإد�رة  يف  و�ل�������س���ي���ط���رة  �ل���ق���ي���ادة 
�أهمية  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات،  �ل���ع���ام���ة 
متلقو  يلعبه  �ل��ذي  �حليوي  �ل��دور 
حلقة  ميثلون  و�ل��ذي��ن  �ل��ب��الغ��ات، 
�لتي  و�سل بني �جلمهور و�جلهات 

تقدم لهم �خلدمات.
�أن  و�أو�سح �لعقيد تركي بن فار�س 
يف  تلقى  و�ل�سيطرة  �لقيادة  مركز 
5 ماليني  �أك��ر م��ن  �ل��ع��ام �ملا�سي 
منها  وحت����ق����ق  ه���ات���ف���ي���ة،  م���ك���امل���ة 

و�إنقاذ حياته.

احل�ض االأمني 
و�ل�سيطرة  �ل��ق��ي��ادة  م��رك��ز  وت��ل��ق��ى 
���س��ي��دة م��ن �جلن�سية  �ت�����س��اًل م��ن 
�لآ������س�����ي�����وي�����ة، و�أث�������ن�������اء �حل����دي����ث 
م��ع��ه��ا مل��ع��رف��ة ط��ل��ب��ه��ا، ���س��ح��ب �أحد 
و�أغلق  م��ن��ه��ا  �ل��ه��ات��ف  �لأ���س��خ��ا���س 
�إن�ساء بالغ  �لفور مت  �خل��ط، وعلى 
�لأمنية  �ل����دوري����ة  �إىل  و�إر����س���ال���ه 
وبعد  �لخ��ت�����س��ا���س،  م��وق��ع  ح�سب 
حم��������اولت ع�����دة ل���الت�������س���ال على 
�ل��ه��ات��ف �مل���ذك���ور ع���اد ل��ل��ع��م��ل مرة 
���س��خ�����س جمهول  ل��ي��ق��وم  �أخ�������رى، 
ب��ال��رد و�أف���اد ب���اأن ك��ل ���س��يء على ما 
ير�م ول توجد �أية م�سكلة.  وطلب 
متلقي �لبالغ حمادثة �ل�سيدة �لتي 

ب���و�ل���دت���ه و�ل����ت����ي ق���ام���ت ب���دوره���ا 
بالت�سال بابنها و�لطمئنان عليه، 
على  دب��ي  ل�سرطة  �سكرها  موجهة 

�لهتمام و�لبادرة �لطيبة. 

اإنقاذ حياة
�سامل،  �أحمد حممد  �لعريف  وق��ال 
�لقيادة  مركز  �إد�رة  يف  يعمل  �ل��ذي 
�إن من  15 ع���ام،  مل���دة  و�ل�����س��ي��ط��رة 
يتذكرها،  �ل���ت���ي  �ل���ب���الغ���ات  �أك�����ر 
������س�����روع �أح���������د �لأ������س�����خ�����ا������س من 
�لنتحار،  يف  �لآ���س��ي��وي��ة  �جلن�سية 
ف���ك���ان �ل���ت���ف���او����س م���ع���ه ���س��ع��ب يف 
�لبد�ية، �إىل �أن مت تهدئته تدريجياً 
ومعرفه �سبب �سروعه يف �لنتحار، 
ليفيد باأنه ناجم عن وقوع خالفات 
مل�ساكله  حلول  له  ليقدمو�  �أ�سرية، 

طلبت �ل�ستغاثة للتاأكد من �سحة 
و�أنها  �مل��ج��ه��ول،  �ل�سخ�س  ح��دي��ث 
قامت  ثم  مكروه،  لأي  تتعر�س  مل 
�مر�أة �أخرى تو�جدت يف نف�س �ملكان 
بالدعاء �أنها �ملعنية، و�أفادت باأن كل 
�أن فطنة  �إل  ي����ر�م،  م��ا  ع��ل��ى  ���س��يء 
متلقي �لبالغ وح�سه �لأمني ك�سفت 
وجود تغري يف نربة �ل�سوت، و�أ�سر 
طلب  من  لي�ست  �ملتحدثة  �أن  على 
�ل���س��ت��غ��اث��ة، و�أ����س���ر ع��ل��ى حمادثة 
�ملعنيون  ����س��ت��ج��اب  �أن  �إىل  �مل��ع��ن��ي��ة 
�إىل  �ل��ت��ح��دث  م��ن  ومت��ك��ن  لطلبه، 
�لدورية  و���س��ول  وع��ن��د  �مل�ستغيثة، 
هنالك  �أن  تبني  �ملكان  �إىل  �لأمنية 
زوجها،  وب��ني  بينها  �أ�سرية  م�سكلة 
�تخاذ  ومت  �لعائلة  �أ�سدقاء  بوجود 

�لالزم يف ذلك.

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 2244/2021/300 ا�شتئناف مدين  
مو�سوع �لإ�ستئناف : 

 طالب �لإعالن : تر�ن�س �ل�سرق �لو�سط للمقاولت �لعامة - ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  ليلى عي�سى �سليمان �ملهري - �سفته  بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- على ر�سا �لطاف ح�سني ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته �ل�سريك �ملفو�س 
بالإد�رة للم�ستدعى �سدها �لثانية و�لثالثة - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل �لإقامة 
مدين   2021/393 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  ��ستاأنف  ق��د   : �لإع���الن  مو�سوع 
بقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2022/2/10  يوم �خلمي�س  لها جل�سه  جزئي. وحددت 
�لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70533

رز�  ع����ل����ي   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ستان   ، �ق����ب����ال  حم���م���د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)dz9893972( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

Date 31/ 1/ 2022  Issue No : 13456
Announcement by way of Publication

In lawsuit No. 39/2022/1 Commercial Banking Plenary
Heard by : 4th Case Management Department No. 403
Subject of Lawsuit: A request to issue a payment order to the defendant to pay the amount of 
AED 14.760.364.12 (fourteen million, seven hundred and sixty thousand, three hundred and 
sixty four dirhams and twelve Fils) in addition to the legal interest by 12% from the date of 
maturity until full payment.
Claimant : Fujairah National Bank - PISC
Address : Emirate of Dubai, Bur Dubai, Khalid Bin Al Waleed Street, National Bank of 
Fujairah Building, P.O. Box: 2979, Makani No.: 2908894348, Tel: 04-3971700, Fax: 04-
39379100, Mobile : 0564065970
Defendant : 1- BAVAGUTHU RAGHURAM SHETTY, as a defendant
Subject of Announcement : This lawsuit has been filed against you whose subject is requesting 
the defendant to pay the amount of AED 14.760.364.12 (fourteen million, seven hundred and 
sixty thousand, threet hundred and sixty four dirhams and twelve Fils) in addition to the legal 
interest by 12% from the date of maturity until full payment. A session is scheduled to hear 
the above lawsuit on Wednesday, 02-02-2022 at 09:00 AM at the Remote Litigation Hall 
BUILDING DESC & you are therefore assigned to appear before the Court or your legal 
representative, and you are required to provide all the memorandums or documents that are in 
your possession to the Court three days at least before the session.
Prepared by : Mona Ibrahim Kamal 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 31/ 1/ 2022  Issue No : 13456
Notice by Publishing

In case No 11/2021/3109- Civil, Summary
Considered in First Case Management Circuit No 400
Matter of the case : Request to order the defendant to pay the claimant (AED 369,720) which comprises 
its share in value of purchase of Unit No BYZ-F21 2115/ BAYZ TOWER/ Business Bay/ Dubai, or 
to terminate the agreement that was concluded between the parties to the case for purchase of the 
mentioned unit, and to address Land Department to write off the defendant's name from the preliminary 
sale contract and the unit register, and costs, charges and attorney fees, and to summarily enforce the 
judgment without bail. 
Claimant : Urja Vijaykumar Shah - Address : United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Portsaid, Deira, 
Al Maktoum Street, Building of Business Village, Block B- Apartment 204 
Represented by Sohad Fadhil Gabbar Mahdy Al Jabouri
Notified Party 1- Harpreet Kaur, Legal Standing : Defendant
Subject of Notice : The case was filed against you. The subject of the case is request to order the defendant 
to pay the claimant an amount of (AED 369,720) which comprises its share in value of purchase of 
Unit No BYZ-F21 2115/ BAYZ TOWER/ Business Bay/ Dubai, or to terminate the agreement that 
was concluded between the parties to the case for purchase of the mentioned unit, and to address Land 
Department to write off the defendant's name from the preliminary sale contract and the unit register, and 
costs, charges and attorney fees, and to summarily enforce the judgment without bail. You must appear 
before Case Management Office on Sunday, 03/02/2022 at 09:00 am to 12:00 pm at the remote litigation 
room which can be accessed through Dubai Courts Website- General Services- Roll of Hearings of Legal 
Cases, to consider the above case.
Prepared by : Al Murr Ahmed Abdullah Khamis Al Murr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533Date 31/ 1/ 2022  Issue No : 13456
Announcement of the date of a hearing for the management of a Lawsuit for publication

Lawsuit number: 274/2021 - Partial Civil
Based on the request of the prosecutor Azahed Azad Muhammad Azad Khan - Nationality : Pakistan
To the defendant / Muhammad Ali Akbar Muhammad Abu Al-Hussein Nationality : Bangladesh
You are required to appear before Ras Al Khaimah Court of First Instance in person or through an 
authorized representative on your behalf at 09:00 on Thursday 03-02 2022 to answer the lawsuit and 
submit your data and defenses. In case you fail to attend or send a representative on your behalf at the 
appointed time, the court will proceed with the case in absentia.
Requests : First :- Before deciding on the subject of the case: 
Delegating a medical committee from the Department of Forensic Medicine in Ras Al Khaimah to 
conduct a medical examination on the plaintiff and determine the injuries he sustained because of the 
accident and determine deficit ratio. Second : On the subject: obligating the defendants to pay the 
plaintiff redressal compensation for all the bodily, material and moral damages incurred by him as a 
result of the accident he suffered and the legal interest on it at 12% from the date of the claim until full 
payment. Third: Include and obligate the defendants to fees, and expenses, attorney fees. 
Administrator
Aisha Abdulrahman Al-Dossary
Remarks : Announcement must be in both Arabic and English languages.
The document is electronically signed under the name of the employee AISHA DOSARI related to the 
employee Aisha Abdulrahman Al-Dossary. Dated 28/01/2022 10:39

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70533
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اأخبـار الإمـارات
جناح ال�شني يف اإك�شبو 2020 دبي يحتفل بال�شنة ال�شينية اجلديدة

•• دبي -وام:

من  �سل�سلة  باقامة  وذل��ك  �جلديدة  �ل�سينية  بال�سنة  وغ��د�  �ليوم  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  �ل�سني  جناح  يحتفل 
ت�سمى  حيث  �لربيع  مهرجان  �أو  �جلديدة  �لقمرية  �ل�سنة  با�سم  �أي�سا  تعرف  �لتى  �ملنا�سبة  بهذه  �لحتفالت 
�ل�سنو�ت �لقمرية �ل�سينية باأ�سماء 12 حيو�نا، يطلق كل منها على جمموعة حمددة من �لأعو�م وفق �لأبر�ج 
�ل�سينية وقد متت ت�سمية عام 2022 بعام �لنمر. وحتل ليلة ر�أ�س �ل�سنة �ل�سينية يف �إك�سبو 2020 دبي يف 31 
يناير، حيث �ستقام عرو�س �أزياء ل�ستعر��س ت�ساميم "�لهان" وهي نوع من �لأزياء �لتقليدية �ل�سينية، تتكون 
�لتقليدية  �حلريرية  �لأقم�سة  من  عادة  وت�سنع  و��سعة،  تنورة  فوق  �رتد�وؤها  يتم  ق�سرية  �أو  طويلة  �سرتة  من 
و�ملطرزة على �لطريقة �لتقليدية باللونني �لأحمر و�لذهبي، بالإ�سافة �إىل مر�وح �ليد �لأنيقة، وميكن للزو�ر 

ح�سور عرو�س �لأزياء �لتي �سينظمها جناح �ل�سني علي مد�ر �ليومني �ملقبلني.
كما ينظم جناح �ل�سني غد� عر�ساً مو�سيقياً برفقة �أورك�سرت� �ستعزف جمموعة من �لأغاين �ل�سينية �لكال�سيكية 

��سافة �ىل عر�س �أزياء بعد غد من تقدمي مدينة �سينزن ف�سال عن �سل�سلة من �لفعاليات و�ملعار�س .

ميثاء ال�شام�شي تزور جناح بوتاناالأعمال اخلريية بعجمان تدعم موؤ�ش�شة ال�شيخ �شعود بن �شقر التعليمية اخلريية
•• عجمان-وام: 

�خلريية  �لأع�����م�����ال  ه��ي��ئ��ة  دع���م���ت 
بن  �سعود  �ل�سيخ  موؤ�س�سة  �لعاملية 
�إمارة  يف  �خل��ريي��ة  �لتعليمية  �سقر 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة مب��ب��ل��غ م����ايل ق���دره 
جلهودها  تقدير�ً  درهم،  �ألف   300
للطلبة  ودعمها  �لتعليم،  جم��ال  يف 
م����ن خمتلف  و�مل��ت��ع��ف��ف��ني  �لأي�����ت�����ام 
�جلن�سيات. وبهذه �ملنا�سبة قال �سعادة 
�خلاجة  عبد�لوهاب  خالد  �لدكتور 
هيئة  ت�ستمر  للهيئة:  �لعام  �لأم��ني 
�لأعمال �خلريية �لعاملية يف جهودها 
�لإن�سانية و�خلريية، ودعمها مل�سرية 
�ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة يف دول���ة �لإم�����ار�ت، 
معززة بذلك م�سوؤوليتها �ملجتمعية، 
�ملوؤ�س�سات  ه��ذه  دع��م  على  وحر�سها 
���س��اح��ات ل�سناعة  �إىل  �ل��ت��ي حت��ول��ت 

لأبنائنا  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  وب����ن����اء  �لأم�������ل 
علي  �ل�سيد  �ل�سيك  و�سلم  �لطلبة. 
�لهيئة  ف��رع  مدير  �ل�سحي  ع��ب��د�هلل 
�سعادة  �إىل  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س  ب���اإم���ارة 
�ل�������س���وي���دي، ع�سو  ح������ارب  ���س��م��ي��ة 
رئي�س  �لحت����ادي،  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 

�سعود  �ل�سيخ  موؤ�س�سة  �أمناء  جمل�س 
�لتي  �خلريية،  �لتعليمية  �سقر  بن 
�أث���ن���ت ع��ل��ى ج���ه���ود ه��ي��ئ��ة �لأع���م���ال 
وب�سماتها  �ل����ع����امل����ي����ة  �خل�����ريي�����ة 
�لإن�������س���ان���ي���ة �ل���و�����س���ح���ة و�ل���ب���ن���اءة 

خ�سو�ساً يف جمال �لتعليم.

•• دبي-وام:

جناح  دول��ة  وزي���رة  �ل�سام�سي  �سامل  بنت  ميثاء  �ل��دك��ت��ورة  معايل  ز�رت 
بوتان مبنطقة �لفر�س يف �ك�سبو 2020 دبي حيث ��ستقبلتها بامي ز�م 
مديرة جناح بوتان . و��ستعر�ست ز�م �لأركان �لأربعة لل�سعادة يف بوتان 
و�لتي تركز على �حلفاظ على �لبيئة، و�حلفاظ على �لثقافة و�لرتويج 
لها، و �لتن�����مية �لجتم�����اعية و�لقت�سادية �مل�ستد�مة و�لعادلة، و�حلكم 

�لر�سيد .
على  وتعرفت   ، �جلناح  يف  �ملختلفة  �لأق�سام  على  معاليه������ا  و�طل����عت 
�أجل  من  وجهودهم  بوتان  ملجتمع  �لغني  و�لثقايف  �حل�ساري  �ل��رت�ث 

�ملحافظة عليه.
معبد  �إىل  تعود  �لتي  �ملنمنمات  من  م�سغرة  جمموعة  �ىل  بال�س����افة   
" تاكت�سانغ" و�مل�سغولت �حلرفية و�لقطع �لأثرية و�للوحات �لوطنية، 

��سافة �ىل �لفر�س �ل�سياحية �ملميزة �لتي توفرها بوتان للزو�ر.
ويف ختام �جلولة، عربت معايل �لدكتورة ميثاء �ل�سام�سي عن �سرورها 
كل  ب���وت���ان  ل�����س��ع��ب  دب����ي، متمنية   2020 �ك�����س��ب��و  ب���وت���ان يف  مل�����س��ارك��ة 

�لزدهار.

جزر �شليمان تعر�س مناذج متعددة من التماثيل اخل�شبية والعمالت الثمينة يف اأك�شبو 2020
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

�أك�سبو  �سليمان  ج��زر  دول��ة  ج��اءت 
وت�سلط  نف�سها  ع��ن  لتعلن   2020
وثقافتها  ت��اري��خ��ا  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
وتقاليدها،  وع���اد�ت���ه���ا  �ل��ع��ري��ق��ة 
وما  �لقت�سادية  مكوناتها  وت��ربز 
مت��ت��ل��ك��ه م���ن �أل����ي����ات مت��ك��ن��ه��ا من 
�لدولية،  �خل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  �ل��ب��ق��اء 
ف����م����ع �ن����ه����ا جم����م����وع����ة ج�������زر يف 
يف  جناحها  �أن  �إل  �لهادئ  �ملحيط 
حياة  تفا�سيل  ع��ن  ي��ع��رب  �أك�����س��ب��و 
مليون  ن�سف  يبلغ  �ل���ذي  �سعبها 
�سبعون  �أك��ر من  ويتحدث  ن�سمة 
�لتنوع  لغة، وهذ� �لأمر يدل على 
�ل�سكانية،  للرتكيبة  �لبيولوجي 
ك��م��ا ت��زخ��ر ه���ذه �ل���دول���ة بقدر�ت 
�لإن�سان  �أن  ح��ي��ث  ه��ائ��ل��ة  ب�سرية 
�سئ  لكل  �ملحركة  �لأد�ة  ه��و  فيها 
�خلرب�ت  ونقل  �لذ�تية  بالتنمية 

و�ملعرفة.
يربز جناح جزر �سليمان يف منطقة 
�أك�سبو،  �ل��دويل  باملعر�س  �لفر�س 
�لدور �حليوي �لذي تلعبه �لدولة 
�ملناخي،  �ل��ت��غ��ري  ق�����س��ي��ة  ح���ل  يف 
ف��اجل��زر ه��ى �أك���ر �مل��ن��اط��ق تاأثر� 
ب���ه���ذ� �ل��ت��غ��ي��ري، ح��ي��ث �ن درج���ة 
�ستنهار  ت��رت��ف��ع  ع���ن���د�  �حل�������ر�رة 
�جل���ب���ال �ل��ث��ل��ج��ي��ة مم���ا ي��زي��د من 
للفناء،  ويعر�سها  �مل��ي��اه  من�سوب 
حلل  �سليمان  ج���زر  ت�سعى  ل��ذل��ك 
هذه �لق�سية و�لتعامل معها بناء� 

�ملتنوع ومبو�ردها �لطبيعية.
ل��وح��ة ت�سم بع�س  �ل��ز�ئ��ر  وي��ج��د 
�ن ج���زر  ت����ق����ول  ون����ب����ذة  �مل����ع����امل 
باجلمال  ت��ت��م��ي��ز  دول�����ة  ���س��ل��ي��م��ان 
وي�سمل  �لأن�����ظ�����ار،  ي���اأ����س���ر  �ل�����ذي 
�لنطاق  و�����س���ع  �حل���ي���وي  ت��ن��وع��ه��ا 
و�حليو�نية  �لنباتية  �لأن��و�ع  �آلف 
و�ل�����ب�����ح�����ري�����ة، مت����ث����ل �ل����ت����ج����ارة 
�مل�ستد�مة  و�ل�سياحة  و�ل�ستثمار 

�لنحت ب�سفة خا�سة.
�لز�ئر  �سليمان  ج��زر  جناح  ياأخذ   
يف رحلة �إىل عامل مليء بالت�سويق 
و�لفنون، فمنذ دخول �جلناح وعلى 
���س��ي��ج��د معلقة  �لأمي������ن  �جل���ان���ب 
�جل��زر يف  ملوقع  ترحيب وخريطة 
�ملحيط �لهادئ، ونبذة عن �لدولة، 
ويف �ملدخل يقف متثالني كحر��س 
باجلناح،  �مل����وج����ودة  ل��ل��م��ق��ت��ن��ي��ات 

و�ل�ستعانة  �حلديثة  �لتقنية  على 
جناح  ويعترب  �لدولية،  باخلرب�ت 
�لتى  �لأج��ن��ح��ة  م��ن  �سليمان  ج��زر 
�أهتمت بفن �لنحت وعر�س مناذج 
و�جلريية  �خل�سبية  �لتماثيل  من 
و�لبتكار  �لإب����د�ع  ع��ن  �ل��ت��ى تعرب 
�ل��ع��ام��ة للفرد  و�ل��ت�����س��اق �حل��ي��اة 
معتقد�ته  وت���رج���م���ة  مب��ج��ت��م��ع��ه 
وق���ن���اع���ات���ه ب��ال��ف��ن��ون ع���ام���ة وفن 

وت��ع��رب �أي�����س��ا ع��ن ���س��ع��اره��ا �لذي 
�ل�سر�كات  لإق���ام���ة  �ل��ع��امل  ي��دع��و 
لتحقيق �لنمو �مل�ستد�م، من حيث 
و�سيد  �ل�����س��ي��اح��ة  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�لأ�سماك و�لزر�عة، فاجلزر تتمتع 
ك�سلة  �لزر�عة  على  تعتمد  بكونها 
�سناعة  يف  و�ل���س��ت��ث��م��ار  غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لتعدين،  م��ن  �ل���س��م��اك وغ��ريه��ا 
بال�ستثمار  غنية  �سليمان  فجزر 

م�سغولت يدوية ولكنها يف �لو�قع 
�لعمالت  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��ع��ت��رب 
�لفتيات  بها  تتزين  �أ�سكال  ومنها 
يتم  �لعمالت  وه��ذه  �أعر��سهم،  يف 
�ل��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا يف ج��م��ي��ع �لأم�����ور 
�لق���ت�������س���ادي���ة ك�������س���ر�ء �لأر������س����ي 
و�ملقاي�سة، فالعملة تعادل قيمتها 
�ل��ي��وم يف  ح��ت��ى  وت�ستخدم  �مل��ادي��ة 
�ن��ح��اء ك��ث��رية م��ن م��ن��اط��ق �جلزر 
�لعمالت  ه��ذه  بني  وم��ن  �سليمان، 
عملة من �ل�سدف وهذه �خلامات 
بال�سعب  �ملحيطة  �لبيئة  من  تعد 
يف ج����زر ���س��ل��ي��م��ان، و�ل��ن�����س��اء هن 
بدقة  �لعمالت  ه��ذه  ي�سنعن  م��ن 
متناهية وباإبد�ع منقطع �لنظري. 

حم�����ور ت���رك���ي���زه���ا �ل���رئ���ي�������س���ي يف 
يدعو �جلناح  كما  �حل��ايل،  �لوقت 
ب���اأر����س  �ل����س���ت���م���ت���اع  �إىل  زو�ره 
�ملزدهرة  �ملطرية  بالغابات  حافلة 
و�ل�سو�طئ ذ�ت �لأحجار �ملرجانية 
فر�سة  و�أنها  �مل�ستعلة،  و�لرب�كني 
�لزر�عة  ق��ط��اع��ات  يف  لال�ستثمار 
وم�������س���اي���د �لأ�����س����م����اك و�ل���غ���اب���ات 
ولكت�ساف  و�ل�سياحة،  و�لتعدين 
�لق�سية  �سليمان  تعالج جزر  كيف 
�عتبار  على  �ملناخ  لتغري  �حليوية 
�أهم �لق�سايا �لتى ت�سغل  �أنها من 
�ل�����ع�����امل. وي����ع����ر�����س ج����ن����اح ج���زر 
�ملقتنيات  م��ن  جمموعة  �سليمان 
د�خل �سناديق زجاجية وتبدو �أنها 

يربز جناح جزر �سليمان يف �أك�سبو 
�لأدو�ت �لقدمية �لتى ت�ستخدم يف 
�ل��زر�ع��ة و�حل���رث ومن���وذج ملركب 
�سيد، وقد خ�س�س ركن يف �جلناح 
ل��ل��م�����س��غ��ولت �ل���ي���دوي���ة و�حل����رف 
�جلزر،  ب��ه  ��ستهرت  �ل��ت��ى  �ملحلية 
�لتماثيل  م��ن  ك��ب��رية  وجم��م��وع��ة 
يف  �ملوجود  �خل�سب  من  �مل�سنوعة 
وتبنى  ب��اجل��زر،  �ملحيطة  �ل��غ��اب��ات 
�جل��ن��اح ف��ك��رة ت��ق��دمي �ل���رت�ث مبا 
حتمله �لكلمة من معنى، لتحقيق 
�لهدف من �مل�ساركة يف �أك�سبو وهو 
جذب �ل�ستثمار للجزر و�لتعريف 
وتر�ثها  وت���اري���خ���ه���ا  ب��ث��ق��اف��ت��ه��ا 

�لعريق. 

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اعالن بالن�شر 

 9565/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  علي في�سل عبد�لرحمن �لغيالين - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ د�ر �لتمويل �س م ع  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)98425.71( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 8693/2021/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/394 جتاري م�سارف جزئي، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )879980.54 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع  

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 
موبايل رقم 055/7016552 - رقم مكاين )3113783794(  

�ملطلوب �إعالنهما : 1- هاين طنب ، 2-هيفاء جرب�ن - �سفتهما : منفذ �سدهما   
 AL مو�سوع �لإع��الن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �لوحدة �لكائنة يف 
وقدره  �أعاله  �مللف  يف  به  �ملطالب  للمبلغ  وفاء   2507 �لوحدة  رقم   NOUJOUM TOWER

قانونا.  مفعوله  ونفاذ  جاء  مبا  للعلم  وذلك   ، درهم   879980.54
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 9600/2021/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2648 جتاري جزئي، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)177600 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : ماجني فيك )�س ذ م م( وميثلها مديرها / جويالوم �إميل هري مايلالرد فرن�سي �جلن�سية  

عنو�نه : �لعنو�ن �ملختار / �ل�سارقة - �ملجاز 3 ، �سارع �خلان ، مركز �لغامن لالأعمال ، �لدور �لعا�سر مكتب رقم 1007، 
مكتب �حلقوق �لدولية حمامون وم�ست�سارون قانونيون ، هاتف رقم 065444515 ، فاك�س رقم 065444514  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - لوجاب للو�ساطة �لتجارية )�س ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 177600 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 3109/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لوىل رقم 400  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )369،720 درهم( عبارة عن ن�سيبها يف قيمة �سر�ء 
�لوحدة )رقم :  BYZ-F21 2115/ م�سروع )BAYZ TOWER( / منطقة �خلليج �لتجاري / دبي ، �أو ف�سخ �لتفاق �ملربم 
بني طريف �لدعوى  على �سر�ء �لوحدة �ملذكورة وخماطبة د�ئرة �لر��سي و�لأم��الك ل�سطب ��سم �ملدعي عليها من عقد �لبيع �ملبدئي 

و�سجل �لوحدة ، �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعى : �أورج��ا فيجاي كومار �ساه   عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - بور�سعيد - ديرة - �سارع �آل مكتوم - مبنى قرية �لعمال بلوك 

بي - �سقة 204  وميثله : �سهاد فا�سل جبار مهدي �جلبوري  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - هاربريت كايور  - �سفته : مدعى عليه  ، مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
-F21 2115  : ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )369،720 درهم( عبارة عن ن�سيبها يف قيمة �سر�ء �لوحدة )رقم�

BYZ/ م�سروع )BAYZ TOWER( / منطقة �خلليج �لتجاري / دبي ، �أو ف�سخ �لتفاق �ملربم بني طريف �لدعوى  على �سر�ء 
�لوحدة �ملذكورة وخماطبة د�ئرة �لر��سي و�لأمالك ل�سطب ��سم �ملدعي عليها من عقد �لبيع �ملبدئي و�سجل �لوحدة ، �لر�سوم و�مل�ساريف 
�ملو�فق  �لح��د  يوم  يف  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �م��ام  ح�سوركم  يقت�سى  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل 
2022/2/3 �ل�ساعة 9.00 �سباحا �ىل �ل�ساعة 12.00 م�ساء� بقاعة �لتقا�سي عن بعد و�لتي ميكن �لو�سول �إليها من خالل موقع 

حماكم دبي �للكرتوين - �خلدمات �لعامة - جدو�ل جل�سات �لق�سايا وذلك لنظر �لدعوى �ملذكورة �أعاله. 
 رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533
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العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  �بوويز  �ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �لدو�ت �لكهربائية و�ملكيفات رخ�سة رقم:1037116 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ذي�سان �حمد حممد ��سحاق %100
تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة �سعيد ��سماعيل ر�سا عبد�هلل �خلورى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ��سحاق ب�سري �حمد
تعديل وكيل خدمات / حذف �سعيد ��سماعيل ر�سا عبد�هلل �خلورى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/هاي �يند كافية - �سركة 

 CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم:1173719 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حنان في�سل حممود على �ليمانى  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبري عبد�هلل عو�س باروي�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
دينتيك  �ل�س�����ادة/معمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN لال�سنان ذ.م.م رخ�سة رقم:4072632 
قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء 

عالء يو�سف من 34% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف ر�مي جورج �لدخيل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�للوفر 

CN لالملنيوم و�لزجاج  رخ�سة رقم:2880831 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/زرقاء  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ليمامة ملنتجات �لعناية بال�سعر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3670302 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون 

فو�غي لتجميل �ل�سيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2771487 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافيترييا �لوها للع�سائر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2446548 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جولدن فينجر لأعمال تركيب �حلجر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2927735 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة على د�ود على �لزمط  %24
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة بر�ء حممد �ديب �ل  %25

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سعيد م�سلم �سعيد عبد�هلل �لقبي�سى  %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�ل�سالم يو�سف ح�سن ر��سد �ليافعى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ جولدن فينجر لأعمال تركيب �حلجر

GOLDEN FINGERS STONE INSTALLATION WORKS
�إىل/ ماجيك بل�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م

MAGIC PLUS GENERAL CONTRACTING. L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها  4100002

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف �أعمال تركيب �حلجر  4330002

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مقر �لعامل لل�سياحة و�ل�سفر ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2241348 
تعديل مدير / �إ�سافة عبد�لنظار كيزهي�سريى حممد جمال

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة مقر �لعامل لل�سفريات ذ م م
COZMO TRAVEL LLC

تعديل مدير / حذف عبد�لرحمن ر��سد �سلطان حممد بن طليعه
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ريبيان ماناجمنت �نف�ستمنت

ARABIAN MANAGEMENT INVESTMENT
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ل�سركة �لعربية للطري�ن �س م ع - �لعربية للطري�ن

AIR ARABIA P J S C - AIR ARABIA
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مقر �لعامل لل�سياحة و�ل�سفر ذ.م.م
COZMO TRAVEL & TOURISM L.L.C

�إىل/ مقر �لعامل لل�سياحة و�ل�سفر - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
COZMO TRAVEL AND  TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بو�ستا �ك�سربي�س خلدمات �لتو�سيل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3698524 

تعديل �إ�سم جتاري من/ بو�ستا �ك�سربي�س خلدمات �لتو�سيل

POSTA EXPRESS DELIVERY SERVICES

�إىل/ روتيك�س خلدمات �لتو�سيل

ROUTEX DELIVERY  SERVICES

تعديل ن�ساط / حذف تو�سيل حقائب �مل�سافرين  5229010

 تعديل ن�ساط / حذف نقل �لوثائق و�مل�ستند�ت  5320007

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات �لتو�سيل �ل�سريع و�لطرود 5320009

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سكيب �سدى للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1766407 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سكيب �سدى للمقاولت �لعامة
SCAPE SADA GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �سكيب �سدي للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
SCAPE SADA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بي �ر لتخلي�س �ملعامالت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3705750 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة وفا موفق خلوف %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لرحمن �سامل ر��سد �سامل �ملزروعى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ بي �ر لتخلي�س �ملعامالت
P R TRANSACTIONS SERVICES

�إىل/ بي �ر لتخلي�س �ملعامالت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
P R TRANSACTIONS SERVICES  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات متابعة �ملعامالت  8299003
 تعديل ن�ساط / حذف �خلدمات  70015

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

�لعدد 13456 بتاريخ 2022/1/31

�لعدد 13456 بتاريخ 2022/1/31�لعدد 13456 بتاريخ 2022/1/31

�لعدد 13456 بتاريخ 2022/1/31

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
املو�شوع : التوثيقات واال�شهادات / اإ�شافة م�شمى قبيلة 

مقدمة الطلب : فاطمة جالل حممد جمل 

يطيب ملحكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية �ن تقدم ل�سعادتكم �أطيب 
حتياتها وو�فر �سكرها ،،،  

للطلب �ملقدم من �ل�سيدة / فاطمة جالل حممد جمل �إ�سافة م�سمى 
 )2419/304( رقم  قيدها  وخال�سة  �سفرها  جو�ز  يف  )�لري�سي(  قبيلة 
لي�سبح �لإ�سم �لكامل : فاطمة جالل حممد جمل �لري�سي  فمن لديه 
�عرت��س على ذلك �ن يتقدم �ىل حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية 

خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ هذ� �لإعالن.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - العربية ل�شيانة وتركيب معدات مكافحة احلريق   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003979/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �لعربية ل�سيانة وتركيب معد�ت مكافحة �حلريق
�لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة منطقة �ل�سجعه بناية �لزهرة 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سيف مطلق قحطان ثابت ، �جلن�سية ميني يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 44265.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
�ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �ملحكمة  �مام  باحل�سور 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                             يف التنفيذ رقم  127/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

ENF يف �لدعوى رقم CFI-056-2021 و�لذي   -  047 مو�سوع �لتنفيذ : �لتنفيذ رقم 2021- 
ت�سدد  ب��اأن  ���س.ذ.م.م  للمقاولت  �ملدينة  �ملنفذ �سده:طائف  بالز�م  و�لقا�سي  ب��ت��اري��خ:2021/2/16  �سدر 

لطالب �لتنفيذ:�آرتي�ستيك لينجد للتطوير �لعقاري مبلغ وقدره )419815.86( درهم �مار�تي.
طالب �لتنفيذ : �آرتي�ستيك لينجد للتطوير �لعقاري

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �ملركز �لتجاري �لوىل - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى برج لطفي - �سقة 
1407

 : - �سفته  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة(   )�سركة  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  �ملدينة  : 1- طائف  �إعالنه  �ملطلوب 
منفذ �سده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
وقدره )419815.86( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000097 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : طريق �مل�ستقبل ل�ستقد�م �ليدي �لعاملة  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان �ل�سقاع ليو�رة 72  

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/8 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
8( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/27 م. 

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0001118 عمايل )جزئي(    
�ىل �ملدعي عليه : �لفريق ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات 

نعلمكم بان �ملدعي �مزد �سرد�ر ركمان �سرد�ر بنجالدي�سي �جلن�سية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة و�سدر بحقكم �حلكم �لتي 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �سبعة �آلف ومائة درهم )7100 درهم( 
�لدعوى  ورف�س  �لر�سوم  باقي  من  �ملدعي  و�عفاء  �ملنا�سبة  و�مل�سروفات  و�لر�سوم 

فيما ز�د على ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ  2021/6/6 - حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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اآراء الكتاب

م�شاحة ن�شتعر�ض فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

االإقامة الذهبية 
كل يوم نرى على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي كلمات �سكر وثناء من فئات 
متعددة من �ملقيمني ، منهم �لأو�ئل يف �لدر��سة و�لأطباء خط �لدفاع �لأول 
ورجال �لأعمال، و�ملبتكرون و�ملوهوبون و�لفنانون، كلهم يكتبون ر�سائل �سكر 
لدولة �لإمار�ت على هذ� �لتكرمي �لعظيم، ومعظم هوؤلء �لذين ح�سلو� على 
�لإقامة �لذهبية كانو� ي�سعون لتحقيق �أحالمهم و�جتهدو� خلدمة �ملجتمع 

فكافاأتهم �لإمار�ت و�أعلنت �أنها تقدر هذ� �جلهد. 
كيان  م��ن  يرفعون  �ملر�سو�س  كالبناء  وق��ف��و�  �مل��ج��الت  جميع  يف  �ملبدعون 

من  فمعظم  وجمتمعاتهم،  �أنف�سهم 
يعترب  �لذهبية  �لإق��ام��ة  على  ح�سل 
و�حرتم  �لأم،  لوطنه  م�سرفة  �سورة 
وقدر �لوطن �لذي يعي�س فيه و�هتم 
�أحالمه  يحقق  �أن  و�سعى  بقو�نينه 
من  و�جلمعية  �ل�سخ�سية  و�ه��د�ف��ه 
�لتى يجدها  �لت�سهيالت  خالل هذه 
على  �جل��م��ي��ع  تلهم  خ�سبة  بيئة  يف 

�لإبد�ع و�لتفكري و�لتميز.
�ملنا�سب  �مل��ن��اخ  تهيئ  دول���ة  �لإم����ار�ت 
للموهوب �أن يطور من �أد�ئه، ولديها 
�لقدرة على حتويل �لأحالم �إىل و�قع 
يلزمهما  و�لتميز  فالنجاح  ملمو�س، 

�إر�دة قوية وفكر و�ع وبلد مثل �لإمار�ت.
حممد اأ�شامة /كاتب 

جن�مية احلدث و�شغف الزوار 
من  تعلم  حكيمة  ملهمة  ق��ي��ادة  بتخطيط  ج��اء  ب��ل  عبثا  تنظيمه  ي���اأت  مل 
�لأه��م يف عامل  �ملثلث  �ل�ستثمار و�لإع��م��ار و�ل�سياحة  �لكتف من  توؤكل  �أي��ن 

�أهل  ق��در  على  �حل��دث  فجاء  �لقت�ساد 
�لعزم تاأتي �لعز�ئم. 

وجنح �ك�سبو 2020 با�ستقطاب �لعامل 
�أج��م��ع م��ن ك��اف��ة ب��ق��اع �لأر����س �سدو� 
�ل���رح���ال وك�����ان �ل��ل��ق��اء حت���ت مظلة 
دب���ي �حل��ا���س��ن��ة ل�����س��ع��وب �لأر������س يف 
قرية �سغرية مبدينة �ك�سبو �لكبرية 
ما�سيهم  ت��ر�ث��ه��م  �ل�سعوب  ح��ك��اي��ات 
وح��ا���س��ره��م يف م��ك��ان و�ح����د مبظلة 
ب�سماتها  جعلت  و�ح���ده  فتية  دول���ة 
�لنفو�س  كافة  يف  �أث��ر  ذ�ت  �ليجابية 
�مل�سهد عن  وتابعو�  �ملكان  ز�رو�  ممن 
وت�سامح  حمبة  ر�سالة  دبي  من  كثب 
وموؤمتر عاملي جمع �لعامل ليكونو� يف 

�إك�سبو 2020 ق�سة جناح �إمار�تية ملهمة لكل مبدع لكل من �أر�د �أن تكون له 
ب�سمة من �أجل �أن يحلق يف ف�ساء �ملجد من خالل �لإمار�ت �حلبيبية لي�سل 
بر�سالته للعامل ويقول بثقة �إننا هنا من قلب �حلدث من �إك�سبو 2020 كتبت 
و�جلغر�فيا  �مل�سافات  �خت�سر  زمن  يف  �ملكان  مع  حكايتي  �لذهب  خيوط  يف 
و�حلدود لأرقى عامل �حت�سنته دبي �لعاملية و�لتقدم و�حل�سارة و�ملعا�سرة 
و�قتد�ر،  بثقة  �لعامل  ف�ساء  يف  وحتلق  للمجد  ترنو  حكيمة  ر�سيدة  بقيادة 

فاإىل �لأمام و�إىل مزيد من �لإجناز.
 �شحر حمزة /كاتبة

جتليات اخلالق 
من �ملوؤكد �أن هناك عدد�ً غري حم�سور من �لظو�هر �لطبيعية، �لتي تظهر 
�لعلماء  �كت�سف  وموؤخر�  وتعايل يف خلقه..  �سبحانه  �خلالق  �إب��د�ع وعظمة 
ظاهرة فائقة �جلمال وهي �جلبال �مللونة باألو�ن قو�س قزح، وقد �أ�سار �هلل 
تعاىل يف كتابه �لعظيم �إىل هذه �لظاهرة يف �سورة فاطر يف �لآية 27 حيث 
َتِلًفا  ْ َماِء َماًء َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَر�ٍت خمُّ َ �أَنَزَل ِمَن �ل�سَّ قال تعايل ” �أَمَلْ َتَر �أَنَّ �هللَّ

َتِلٌف �أَْلَو�ُنَها َوَغَر�ِبيُب �ُسوٌد”. ْ َباِل ُجَدٌد ِبي�ٌس َوُحْمٌر خمُّ �أَْلَو�ُنَها  َوِمَن �جْلِ
وت��ف�����س��ري ه�����ذه �لأي�������ة �ل��ع��ظ��ي��م��ة يدل 

�لأ�سياء  خلقه  يف  ق��درت��ه  ك��م��ال  على 
�ملتنوعة �ملختلفة من �ل�سيء �لو�حد 
وه���و �مل���اء �ل���ذي ي��ن��زل��ه م��ن �ل�سماء 
فيخرج به ثمر�ت خمتلفاً �ألو�نها من 
�إىل  و�أبي�س  و�أخ�سر  و�أح��م��ر  �أ�سفر 
غري ذلك من �ألو�ن �لثمار.. وكذلك 
خلق �جلبال خمتلفة �لألو�ن كما هو 
موجود يف �لكون من بي�س وحمر ويف 
�جل��دد خمتلفة  بع�سها طر�ئق وهي 
ثالثة  يف  و�سنبني  �أي�����س��اً..  �لأل�����و�ن 
�ملوجودة  �جلبال  من  �لي�سري  �أج���ز�ء 

يف �لعامل.
 يف �ل�����س��ني ج��ب��ال د�ن��ك�����س��ي��ا �ل��ت��ي يبلغ 

"ت�سانغيه  �جليولوجية  �لوطنية  �حلديقة  يف  وتقع  �لأمتار  مئات  �رتفاعها 
د�ن�سكيا" �ملوجودة يف مقاطعة قان�سو يف �سمال غرب �ل�سني، و�سميت هذه 
�ألو�ن  لت�سابه  قزح” وذل��ك  ” قو�س  جبال  �أو  د�نك�سيا  جبال  با�سم  �جلبال 
�جلبال  تغطي  �لتي  �للونية  وللتدرجات  �لقزحية  �لأل��و�ن  تلك  �جلبال مع 
و�ل�سخور و�لتي تتد�خل مع �لعديد من �لألو�ن �لأخرى، وعندما ترى يظن 
للوهلة �لأوىل �أن �ل�سينيني قامو� بدهنها بالألو�ن �لقزحية و�سكلوها على 

تلك �لهيئة �ملوجودة عليها حاليا.
على  �لأخ��رى  و�ملعادن  �لرملية  �لأحجار  تر�كم  بفعل  تكونت  �جلبال  فهذه 
مد�ر ماليني �ل�سنني و�ساعد على تكوينها عو�مل �لتعرية كالرياح و�سقوط 
�لقزحية  �لنهاية تلك �جلبال  لتت�سكل يف  �ل�سنني  �آلف  �لأمطار على مد�ر 

�للون كما تبدو عليه �لآن.
ممتلئ  �سخم  د�خلي  حو�س  هناك  ك��ان  حيث  قو�س  د�نك�سيا  جبال  وتكون 
لرتفاع  ونظر�  �ملحيطة  �جلبال  من  �ملياه  حملتها  �لتي  بالطمي  بالكامل 
تاأك�سد  �لتعرية  �لعامل جف هذ� �حلو�س ومع عو�مل  درج��ات �حل��ر�رة فى 
�لرو��سب وحتولت للون �ل�سد�أ� ثم ت�سكلت على �حلو�س طبقة حمر�ء �للون 
�لطبا�سري وتكونت على  با�سم  3700 مرت و�لتى تعرف  �إىل  ي�سل �سمكها 

�لع�سر  خ��الل  ت�سكلت  م��رت   1300 ب�سماكة  �سلبة  طبقة  �لعلوى  �جل��زء 
�لطبا�سريي و�لتي عملت ب�سكل تدريجي على ت�سكيل قمة جبل د�نك�سيا.

ت��ز�ل هذه  م��ر�ت ول  باأكمله عدة  �لثورة �جلبلية �حلو�س  ثم رفعت حركة 
�سنة  �أل��ف   500 �ل���  م��دى  على  د�نك�سيا  جبل  منطقة  يف  م�ستمرة  �حل��رك��ة 
 10،000 كل  م��رت�ً   0.87 �رت��ف��اع  ح��دوث متو�سط  �إىل  �أدى  �ملا�سية مما 
من  د�نك�سيا  لأر����س��ي  و�مل��ن��ح��در�ت  �ل�سخرية  �جل���در�ن  تت�سكل  حيث  ع��ام 
من  فريد  ن��وع  د�نك�سيا  و�أر����س��ي  �لتكتالت،  وم��ن  �لأح��م��ر  �لرملي  �حلجر 
من  ب�سر�ئح  تتميز  �لتي  �ل�سني  يف  �مللونة  �ل�سخرية  �جليومورفولوجيا 
�جلبال  تلك  ت�سكلت  �حل��ادة..  �ملنحدر�ت  على  �حلمر�ء  �لر�سوبية  �ل�سخور 
�ل�سنو�ت  �أن��و�ع��ه��ا و�حل��ج��ر �جل��ريي وت�سكلت على م��ر  �مل��ع��ادن بجميع  م��ن 

�ملا�سية بفعل عو�مل �لتعرية كاملياه و�لرياح.
ويتدفق �ملاء هبوطاً من خالل �سقوق مما يعمل على تاآكل �ل�سخور �لر�سوبية 
�سم  مت  وق��د  �لآن..  نر�ها  �لتي  �حل��م��ر�ء  �ملتناثرة  �ل�سخور  ور�ءه  وي��رتك 
عام  لليون�سكو  �لعاملى  �ل��رت�ث  مو�قع  �سمن  �للون  �لقزحية  د�نك�سيا  جبال 
2009 و�أ�سبحت جبال د�نك�سيا فى �لوقت �حلاىل قاعدة بحثية لت�ساري�س 
�أر��سي د�نك�سيا �ل�سينية� و�أ�سبحت �أحد �أهم �لوجهات �ل�سياحية �لتي جتذب 
�ل�سياح من كل �لعامل وبالتايل �سوف ي�ساعد علي تنمية و�زده��ار �ل�سياحة 

�ل�سينية.
يف  �ل�سني  يف  �سهرة  �مللونة  �جل��ب��ال  �أك��ر  م��ن  بع�س  هيلز:  د�ن�سيا  جبال   
مقاطعة قان�سو وتغطي �أكر من 500 كيلومرت مربع وُيعرف باأنها و�حدة 
�لأحمر  �لرملي  �حلجر  و�لكوكب،  �ل�سني  يف  �لطبيعية  �ملناظر  �أجمل  من 
يتناوب مع �حلجر �جلريي و�لرو��سب �لأخرى، وعلى مدى ماليني �ل�سنني 

�سكلت هذه �جلبال طبقات ت�سبه كعكة �لنفخ �لعمالقة.
ريفية �سغرية يف  ه��ي منطقة  ي��ون��ان: دوجنت�ساون  �حل��م��ر�ء يف  �لأر����س��ي   
�ليونان،وهنا رمبا تكون �أكر �لأر��سي �حلمر�ء يف �لعامل، هذه �ملناطق غنية 
باحلديد و�لنحا�س فهي تعطي �لرتبة �سبغة حمر�ء غري عادية ويف كل عام 
ياأتي �ليها �ل�سياح لروؤية هذه �ملناظر �لطبيعية �ملتناق�سة �ملده�سة و�لأر�س 
�ملحروثة للزر�عة و�لتي يزرع �حلنطة �ل�سود�ء و�ل�سفر�ء و�ل�سعري �لأخ�سر 

�لزمردي.
مازن متيم /كاتب

�ش�ؤال
�لكوب  �إىل ن�سف  �أن��ت ممن ينظر  ل��الأذه��ان هل  يتبادر  د�ئ��م��اً  ���س��وؤ�ل  هناك 

هذ�  على  �لإجابة  �لفارغ؟  �أم  �ملمتلئ 
�ل�������س���وؤ�ل ت��ع��ط��ي ف��ك��رة ع���ن نظرتك 
قد  جت��اه��ه��ا،  �سلوكك  و  �حل��ي��اة  �إىل 
ثقة  عن  تعرب  �يجابية  كلمات  تقول 
خمالفة  فكرة  تعطي  وق��د  بالنف�س، 
متاماً تعرب عن نظرة مت�سائمة فيها 
 !! يهم  و�لتوتر ل  �لقلق  �لكثري من 
�لتفكري  م��ه��ار�ت  تتعلم  �أن  باإمكانك 
تزيف  �أن  يعني  ل  ه��ذ�  و   ، �ليجابي 

�حلقائق جتاه جو�نب �حلياة. 
�لنف�س بطريقة  م��ع  �حل��دي��ث  و�إمن���ا 
يف  مهامك  �أكملت  لو  م��اذ�  متفائلة، 
يوم عمل ب�سكل ر�ئع، ومميز و�سلمت 

ما هو مطلوب منك قبل �ملوعد �ملحدد ونلت ��ستح�سان مديرك و�سمعت منه 
�أريدك   ، �أد�ئ��ك  �أ�سعرتك بالر�سا عن  �أ�سعدتك و  كلمات، حتفيزية م�سجعة 
�أن حتتفظ بهذه �مل�ساعر وتثبيت هذه �للحظة، و�أن حتتفظ بها يف �لذ�كرة 
لتعود �إليها يف يوم حتاول فيه �إخفاء �آثار �لتعب و �لإحباط �لذي قد تولد يف 
يوم �سعب ملئي بالتحديات، حاول كل مرة ت�سعر بحديث �سلبي مع نف�سك 

�أن ت�سرتجع �جناز�تك. 
طبعاً لن ت�سبح متفائاًل بني ليلة و �سحاها، لكن مع �لتدريب �ست�سبح حالتك 
�لذهنية متفائلة، ب�سكل عام تاأكد �أن �مل�ساعر �ليجابية جتلب م�ساعر �يجابية 
و توؤدي �إىل �سلوك �يجابي جتاه، نف�سك و جتاه �لآخرين فتتنا�سى �حباطك 
و تتابع يومك مت�سلح بال�سحكة �حللوة، كلما حتدتك، �حلياة �غم�س عينك 
و تخيل تلك حلظة �لنجاح �لتي مررت بها و �أخفيتها يف �لذ�كرة، ��ستعيدها 
لتخرجك من حالة �لحباط لتتابع ن�ساطك بهمة، �هم�س لنف�سك كل �سيء 
�سيكون على ما ير�م ، كل �سيء �سيكون لالأف�سل ، باإمكاين �خلروج من �ملاأزق 
�إذ� رتبت وقتي، و�أفكاري و تابعت عملي، برمج نف�سك على �مل�ساعر �ليجابية 
و لي�س فقط ��ستعمال �لكلمات �ليجابية �ملعربة عن �لفرح .  عندما تتحكم 
مب�ساعرك ت�ستطيع تغري حالتك �ملز�جية ب�سهولة ، ل تن�سى كلما �نخف�ست 
بكل  لذلك   ، فيك  وتتحكم  عو�طفك  يف  �ل�سلبية  �ستظهر  �ملز�جية  حالتك 
�أن ك��ل �سيء  �أخ��ربه��ا  ع��ن نف�سك و حياتك ب�سكل ع��ام و  �حل��ب ك��ن ر����س��ي��اً 
�سيكون على ما ير�م و�ستكون �لدنيا بخري، �أنت م�سوؤول عن نوع �حلياة �لتي 
�ستعي�سها، مع قليل من تنظيم �لوقت و تفاوؤل و ترتيب �لأولويات و �جتهاد 

�ستتغري �حلال ، م�ستقبلك يعتمد عليك.
ندى فرني /مدربة تنمية ب�شرية 

الدراما ال�ش�رية
كلما �ساهدت م�سل�سال تلفزيونيا عربيا ف�سيحا وبحثت عنه وجدته �سوري 
�ملن�ساأ، حيث �متازت �سوريا �حلبيبة ب�سجل �سخم من �لأعمال �خلالدة �لتي 
�ستظل عالقة يف �أذهاننا، ولنا معها ذكريات ل تن�سى، كالزير �سامل و�حلجاج 
و�لظاهر بيرب�س و�سالح �لدين �لأيوبي وغريهم من �لأعمال �خلالدة، وقد 

�ل�����س��وري��ة يف بد�ية  �ل���در�م���ا  ���س��ه��دت 
ب���اه���ر� منقطع  �ل��ت�����س��ع��ي��ن��ات جن��اح��ا 
تناف�س  ق�����س��رية  ف���رتة  ويف  �ل��ن��ظ��ري، 
ع��ل��ي��ه��ا �مل�����س��ت��ث��م��رون �ل����ع����رب وكر 
�ملحطات  ���س��ت��ى  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ط��ل��ب 
�لعربية حتى تربعت �لدر�ما �ل�سورية 

على �لعر�س ومل يناف�سها فيه �أحد.
لالأعمال  �جت���ه���و�  �أن  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
و�أبرزها  لل�سيا�سية  و�أي�سا  �لتاريخية 
حمام �لقي�ساين وخان �حلرير وعائد 
�لأعمال  بع�س  �أن  لدرجة  حيفا،  من 
�لعاملية  �إىل  �سهرتها  �ل�سورية و�سلت 
ور�ح�����ت ت���غ���زو �مل��ح��ط��ات �لأوروب����ي����ة 

و�لأمريكية.
جمال احلفني

مرحلة املك�شاج 
�لتي  �مل�ساهد  من  �أخ��رى  ن�سخ  �أي  عمل  �ملونتري  ي�ستطيع  ل  �ملونتاج،  �أثناء 
�ملو�سيقى  فى  �لتفكري  و�ملونتري  �ملخرج  على  ولذلك  لها،  �ملونتاج  عمل  مت 

�أث��ن��اء تو�جدهم فى غرفة  و�مل��وؤث��ر�ت 
�ملونتري  ي�ستطيع  ل  ف��ق��ط،  �مل��ون��ت��اج 
�أث�����ن�����اء م���رح���ل���ة �مل����ون����ت����اج ف�����س��ل �أو 
تنظيف لقطات �ل�سوت �مل�سجلة �أثناء 
ل  م���وؤث���ر�ت،  �أو  ح���و�ر  م��ن  �لت�سوير 
 mix م��زج  عمل  �مل��ون��ت��ري  ي�ستطيع 
�أو موؤثر�ت  ب��ني �لأ���س��و�ت م��ن ح��و�ر 
جهاز  على  �لعمل  �أث��ن��اء  مو�سيقي  �أو 
�ملفيول، مرحلة �ملك�ساج : قد ي�سطر 
مهند�س �ل�سوت لإمتام عملية �ملك�ساج 
علي عدة مر�حل وبالذ�ت �إذ� كان عدد 
حتي  وذل��ك  ك��ث��رية،  �ل�سوت  �سر�ئط 
دقة  علي  �لكاملة  �ل�سيطرة  ي�ستطيع 

�ل�سر�ئط بح�سب  �إيل تق�سيم  �ملزج بني �لأ�سو�ت، وفى هذه �حلالة ي�سطر 
 premixing نوعها – �حلو�ر، �ملوؤثر�ت ، �ملو�سيقى - وعمل مك�ساج مبدئي

لكل نوع منهم بدون �سماعه ل�سر�ئط �ل�سوت �لأخري �أثناء �ملك�ساج.
�ملونتاج  ملرحلة  �لنهائي  �ل��ن��اجت   : �لأول��ي��ة  �مل��ون��ت��اج  ملرحلة  �لنهائي  �ل��ن��اجت 
 edge �أرق��ام �حلافة  عليها  للفيلم  بوزتيف  ن�سخة  �ملفيول هي  علي جهاز 

. غري  ل  فقط   ، كادر   16 كل   number
مرحلة �ملونتاج �لنهائية : مرحلة �ملونتاج �لنهائية هى عملية تقطيع يدوية 
لن�سخة  مطابقة   Negative Cutting �لفيلم  نيجاتيف  ل�سر�ئط 
مونتري  ي��ق��وم   .Positive Working Copy �ل��ب��وزت��ي��ف  �لعمل 
�إيل  �لفيلم  نيجاتيف  ���س��ر�ئ��ط  بتق�سيم  مت��ام��ا  ي���دوي  ب�سكل  �لنيجاتيف 

لقطات معتمد� علي �لكالكيت �مل�سورة يف بد�ية ، �أو نهاية كل لقطة .
يقوم �ملونتري بتقطيع �لنيجاتيف معتمد� فقط علي �أرقام �حلافة �ملطبوعة 
لأرقام  يدوى  ب�سكل  �ملكتوبة  �لالئحة  وعلي   ، �لبوزتيف  �لعمل  ن�سخة  علي 
�حلافة �خلا�سة ببد�ية كل لقطة ونهايتها لهذه �لن�سخة، ولأن �أرقام �حلافة 
مكتوبة كل 16 كادر، لذلك فهو م�سطر �إيل عد �لأرقام وجمعها وطرحها 

�سو�ء يف بد�ية �للقطة �أو يف نهايتها طو�ل مرحلة �لتقطيع .
�لفيلم  ملونتاج  �لنهائى  �ل��ن��اجت  �لنهائية:  �مل��ون��ت��اج  ملرحلة  �لنهائي  �ل��ن��اجت 
�ل�سينمائى بالطريقة �لتقليدية هى ن�سخة �ستاندرد معدة للعر�س مطبوع 

عليها �ل�سورة و�ل�سوت.
ب�سكل  تتم  �لنظام  ه��ذ�  با�ستعمال  �ملونتاج  مرحلة   : �ملونتاج  مرحلة  م�سار 
�أفقى horizontally �أي �أن كل خطوة منها ل ميكن �أن تبد�أ �إل بانتهاء 
طوياًل،  وق��ت��اً  ت�ستغرق  كلها  �ملرحلة  يجعل  م��ا  وه��و  قبلها،  �ل��ت��ى  �خل��ط��وة 
لذلك  نف�سه،  �لبوزتيف  �لفيلم  �سريط  علي  يتم  �ملونتاج   : �ملونتاج  طبيعة 
طو�ل مرحلة �ملونتاج لي�س هناك �أى ت�سجيل على �أى �سريط �آخر، ول ميكن 
�لفيلم ميكن  لقطات  لأن  م�سهد،  كل  و�ح��دة من  ن�سخة  على  �إل  �حل�سول 
�أن يحكم على طول كل لقطة، بل  �لإم�ساك بها، لذ� فاإن �ملونتري ي�ستطيع 
وكم من �لوقت �ست�ستغرقه على �ل�سا�سة ؟ بناء على �مل�ساحة �لتى حتتلها كال 
منهما كما و�أنه من �ملمكن ب�سهولة �إعادة ترتيبها، ومع ذلك تظل حتتل نف�س 
�مل�ساحة �ل�سابقة، بالرغم من �ختالف ترتيبها وهكذ� جند �أن �ل�سورة على 
ي�سمح  �لفيلم،  مونتاج   ،Space م�ساحة  حتتل  �ل�سينمائي  �لفيلم  �سريط 
�حلذف  من  وميكنه  بل  ي��ري��ده،  �أ�سلوب  �أو  ترتيب  ي��اأي  يعمل  �أن  للمونتري 
و�لإ�سافة طو�ل مرحلة �لعمل �أو حتى بعد �لنتهاء من �ملونتاج لذلك فهو 

.Nonlinear Editing مونتاج غري متتايل
 معاذ الطيب /خمرج

اتخاذ القرار
لنوقف  ق���ر�ر�ً  نتخذ  �أن  لها  �لفا�سل  يكون  بها  من��ر  �لتي  �مل�سكالت  �أغ��ل��ب 
�لقر�ر  �تخاذ  من  يخاف  �لأ�سخا�س  معظم  ولكن  �ل��و�ق��ع،  ولنغري  �مل�سكلة 
ويقف عاجز�ً عنده و�حلقيقة �أن هذ� �خلوف هو حم�سلة لتجارب قدمية يف 
�ملا�سي ح�سلنا عليها ب�سبب قر�ر�ت �أو مو�قف �أدت �إىل نتائج �سلبية معاك�سة 
قر�ر  �أي  �تخاذ  عند  �ل�سطح  �إىل  تطفو  �سلبية  م�ساعر  فتولدت  لتوقعاتنا 
نتحمل م�سوؤوليته. حيث يبد�أ �لعقل �لالو�عي باإظهار خوف معني ليحميك 

�ل�سابق  �خل��ط��اأ  بنف�س  وق��وع��ك  م��ن 
ومي���ن���ع���ك م����ن جت������اوز �حل�����د �ل����ذي 

و�سعته يف عقلك �لباطن. 
�إن �أغلب ما يحركنا يف هذه �حلياة هو 
و�لقر�ر�ت  و�مل�ساعر  �لأفكار  ما�سينا 
�ل���ت���ي ت��ب��ن��ي��ن��اه��ا و�ل���ت���ي ن��ع��ي�����س من 
جتاربنا  حم�����س��ل��ة  وه�����ي  خ���الل���ه���ا 
فا�سل  بع�سها  �ل��ق��دمي��ة  وخ��رب�ت��ن��ا 
وبع�سها ناجح لكنها علمتنا �أن ن�سع 
ولالآخرين  لأنف�سنا  معينة  ح���دود�ً 
على  بالتعديل  نحن  نقم  مل  ولكننا 
�أفكار�ً  �كت�سبنا  عندما  �حل��دود  ه��ذه 
�سمنها  �أ���س��رى  �أ�سبحنا  ب��ل  ج��دي��دة 

ومل ننقل �لفكر �جلديد لها لنخو�س جتارب جديدة ت�سمح لنا �أخذ قر�ر�ت 
جديدة بحياتنا، حيث عمل �لعقل �لباطن �خلزينة �لفكرية و�لعاطفية لك 
نف�سه وخلق م�ساحات معينة  د�ئ���رة ح��ول  ور���س��م  �حل���دود  ه��ذه  تثبيت  على 
ليحمي �ساحب �لفكر وبد�أ باإ�سقاط �لتجارب �لقدمية مع نتائجها ليحميك 
ومينعك من �تخاذ قر�ر�ت جديدة معينة ويذكرك باأنك و�سعت حدود بينك 
وبني �ملحيط �خلارجي وبني خو�س جتارب �أوعالقات جديدة �أو حتى بينك 
وبني نف�سك لذلك عند �تخاذ قر�ر جديد يتولد هذ� �ل�سعور باخلوف، لكن 

هل هذ� �خلوف من �لقر�ر نف�سه �أم من ماذ�؟ 
و�لتي  مر�سية  �لغري  �لقدمية  جتاربنا  نتائج  من  هو  �خل��وف  �أن  �حلقيقة 
�إىل  �أدت  �لتجارب  فهذه  وتوتر  �إىل خوف  لدينا  �لالو�عي  �لعقل  يرتجمها 
�لنتائج �لتي ح�سلنا عليها و�لتي هي حم�سلة لأفكارنا وم�ساعرنا وخرب�تنا 
�أي قر�ر كي ل نكرر  �تخاذ  �لأ�سهل عدم  �أنه من  �لقدمية ودفعتنا للتفكري 
نف�س �لنتائج �أو نخترب نف�س �مل�ساعر و�ملو�قف �أونتعر�س للنقد ويبد�أ �لعقل 
�لباطن من منعك من �تخاذ �أي قر�ر باأن يخلق لك خوف وهمي بد�خلك 
ويكون  ج��دي��دة  جت��ارب  خو�س  م��ن  مينعك  ك��ي  �لقدمية  بالتجارب  متعلق 
�ل��وه��م��ي �لغري  �مل��ا���س��ي ه��و �خل���وف �حل���ايل  �ل��وح��ي��د بينك وب��ني  �لفا�سل 

حقيقي. لكنك عندما تفكر �أن جتاربك �لقدمية �عتمدت على وعيك �لقدمي 
وعلى �أفكارك وم�ساعرك و�سخ�سيتك �ل�سابقة وعلى �لأ�سخا�س و�ملحيط يف 
�أن هذه �لنتائج لن تتكرر نف�سها لأنك �ستتخذ �لقر�ر  ذلك �لزمن �ستدرك 
�لآن يف �لتوقيت �حلايل بوعي و�أفكار و ردود �أفعال و�سخ�سية تختلف متاماً 
لديك  �لال�سعور  �أن  من  و�نتبه  ع��م��ر�ً.  �أ�سغر  كنت  عندما  عليه  كنت  عما 
�لتجربتني  تت�سابه ظروف  لو مل  �ملا�سية حتى  �ل�سلبية  بالنتائج  �سريتبط 
وتخفيف  �مل�سوؤولية  من  للتهرب  �لآخرين  من  �مل�ساعدة  لطلب  و�سيدفعك 
عندها حتت  و�ستكون  بنف�سك  ثقتك  �هتز�ز  ب�سبب  وذل��ك  باخلوف  �ل�سعور 
بناء�ً  حياتك  و�ستبني  حياتك  دفة  بقيادة  لهم  �ست�سمح  بل  �لآخرين  �سلطة 
على قر�ر�ت غريك وغالباً �ست�سل لنتائج غري مر�سية وتبد�أ نف�سك �للو�مة 
�أر�د  �لذي  �لآخ��ر  �ل�سخ�س  �أحكام على  لتندم وتتهم وتلوم وت�سقط  بالعمل 
جمدد�ً  �أن��ك  و�ل��غ��ري��ب  �مل�ساعدة  لطلب  �أي�����س��اً  نف�سك  و�ستلوم  م�ساعدتك 
�أخ���رى وتطلب  �ستدور يف نف�س �ل��د�ئ��رة وت��ك��رر نف�س �خل��ط��اأ وت��خ��اف م��رة 
�مل�سوؤولية وذلك كله ب�سبب نتائج  �أن تتعلم حتمل  �مل�ساعدة من جديد دون 

�ملا�سي �ل�سلبية.
�حلل هو �أن تعود للما�سي وتقارن نف�سك �حلالية بنف�سك �لقدمية ووعيك 
�لتجربة  �لآن تخو�س  �أن��ت نف�سك  �إذ� كنت  �لقدمي ور�ق��ب  �حل��ايل بوعيك 
�لقدمية �ستكت�سف �أنه من �مل�ستحيل �أن تقع يف �خلطاأ �لقدمي لأنك تغريت 
�لتجربة  ُت�سقط  وب��ذل��ك  و�سعيدة  مر�سية  نتيجة  على  �ستح�سل  كنت  ب��ل 
درجة  �ستتنخف�س  وع��ن��ده��ا  �حل���دث  وت��غ��ري  �ل��ب��اط��ن  م��ن عقلك  �ل��ق��دمي��ة 
�لقر�ر  ��ستعد�دك لتخاذ  قوة  و�ستزد�د  باأكمله  �ستن�سف �خلوف  بل  �خلوف 
�ملو�قف  ت��رب��ط  و�أن  �ل��ت��ج��ارب  وخ��و���س  للتدريب  يحتاج  ه��ذ�  بالطبع  لكن 
�أنت عن ما�سيك ومدى ن�سجك وثقتك  ببع�سها وتر�قب مدى �ختالفك 
بنف�سك �ليوم و�ستجد �حلل ملرونة �تخاذ �لقر�ر�ت يف حياتك لأن �لقر�ر�ت ل 
ُتخيف �إمنا �ملخيف مرتبط باملا�سي فقط ولي�س باحلا�سر �أو �مل�ستقبل فنحن 
�مل�ستقبل فهو جتربة  �أما  �ل�سلبية  �ملا�سي  نتائج  ب�سبب  �مل�ستقبل  نخاف من 
جديدة �سنخو�سها �إما ننجح فور�ً لننتقل للتجربة �لتي بعدها �أو نتعلم من 
عندك  �خل��وف  مبيز�ن  تثق  ول  �أف�سل  ب�سكل  لننتقل  فيها  �لعر�ت  بع�س 
�لذي يرتفع كلما �عتمدت على نف�سك وينق�س عند �عتمادك على �لآخرين 
لأنه وهمي وخمادع يجعلك تتخبط دون �إدر�ك �أن ما�سيك هو �ل�سبب و�أن 

قر�ر�تك هي �لتي حت�سم �ملو�قف و�مل�ساكل �لتي تعي�سها.
  منال احلبال /كاتبة

اإدارة االأم�ال  
�ملال هو ع�سب �حلياة وزينة �لدنيا لالإن�سان ، ويف �لوقت ذ�ته �ملال �لوحيد 
�أي كيف جمعه؟  �أت��ى به؟  �أي��ن  �أدم مرتني �لأول من  �ل��ذي �سي�ساأل عنه �بن 

�لأهمية  تكمن  �أنفقه،  فيما  و�ل��ث��اين 
يف ك��ي��ف��ي��ة �حل�����س��ول ع��ل��ى �لأم�����و�ل 
و�لتي بها تاأتي �لأمالك ومتثل هذه 
�لأهمية ن�سف �لأهمية مبا يت�ساوى 
مع �أهمية فيما �نفقته ومن هنا تكون 
�أهمية �إد�رة �لأمو�ل �أو �لأمالك �لتي 

هي نتاج من نتائج جمع �لأمو�ل .
ف��الأم��و�ل لب��د م��ن حتقق ع���دد�ً من 
�لنجاة  �لأقل  لت�سمن على  �ل�سروط 
م���ن ���س��وؤ�ل��ك ) م���ن �أي�����ن( �أه����م تلك 
حالًل،  م�سدرها  يكون  �أن  �ل�سروط 
و�لإق��������ر�ر �أن���ه���ا ن��ع��م��ة م���ن ن��ع��م �هلل 
عليك، �لدعاء هلل جل �ساأنه �أن يبارك 

لك فيها، �إتيان حق �هلل يف هذ� �ملال من 
خالل �لزكاة باإي�سالها �إىل م�سارفها �لثمانية �لتي �سرعها �هلل لكل ذي مال 
�أن �لعمل على تزكية هذ� �ملال  و�سل ن�ساب �لزكاة وحال عليه �حلول، كما 
�إد�رة تلك  �أح��د ركائز ح�سن  �لأم���و�ل ميثل  بها تلك  ب��اإخ��ر�ج �سدقة تطهر 

�لأمو�ل، وكذلك عدم �لتباهي على من هم دونك ماًل.
�أت��اه �هلل من نعم جحد بها وبخل  ولنا يف �لقر�آن �لكرمي ق�سة ق��ارون وما 
بل  عليه  �هلل  ف�سل  متنا�سياً  ع��ن��ده  لعلم  نتيجة  �لأم����و�ل  تلك  �أن  و�دع���ى 
�أبدع  �ل��ذي  �إمن��ا ه��و نعمة م��ن �هلل  �أن م��ا لديه م��ن ذك��اء وفكر  ومتجاهاًل 
خلقه وتلك �لق�سة تدلل نتيجتها على ف�سل �ساحبها قارون يف �لإجابة على 

�ل�سوؤ�ل �لأول. 
�أ�ساب  �أن لنا يف ق�سة �ساحب �جلنتني خري مثال منه نتعلم ولعل ما  كما 
جنتيه كان عقاباً ل�سوء �إد�رته ملاله فاإن �أدى به �ملال وتعاظمه لأن يكفر بنعمة 

�هلل وينكر �ليوم �لآخر ويتعاىل على �ساحبه �لفقري.
�جلليل  �ل�سحابي  فعله  فيما  فتتمثل  �لأم��و�ل  لإد�رة  �حل�سنة  �ل�سورة  �أم��ا 
�لأن�ساري �أبا طلحة فبمجرد �أن نزلت �لآية �لكرمية:" لن تنالو� �لرب حتى 
عليه  عزيز  ب�ستان  لديه  فكان   ،92 عمر�ن  �آل  �سورة  حتبون"  مما  تنفقو� 
�إنه  " بريحاء" فقدمه لر�سول �هلل �سل �هلل عليه و�سلم قائاًل و�هلل  ي�سمى 
لأحب �أمو�يل �إيل و�أ�سهدك �أنه �سدقة هلل �أرجو برها فقال له �لر�سول �سل 
�هلل عليه و�سلم قبلناه منك ورددناه عليك فاأجعله يف �لأقربني فت�سدق به 
�إد�رة �لأمو�ل  �ملثل يدلل على ح�سن  �أبو طلحة على ذوي رحمه، ولعل هذ� 

ليت�سنى ل�ساحبه �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �لثاين بفالح وهو " فيما �أنفقته"
حمدي اإ�شماعيل

احلبيب
ولي�س يل فى �سو�ك حظ ول 

يل فى �سو�ك بديل
كاأن رمو�سك مثل �ل�سباك كاأن 

عيونك حلم جميل 
فما يل خال�س �إذ� ما �بتعدنا

وما يل �إذ� ما �فرتقنا دليل
 ظاللك يوم �للقاء متد على 

�لنهر حلما يناجي �لأ�سيل 
يعانق �سحرك ورد �ل�سطوط
ويلتف عطرك حول �لنخيل
و�سوتك يحبو كطفل �سغري

�إىل �لقلب يرنو بكل �سبيل
عمار عبد احلميد 

اإعداد اأ�شامة عبداملق�ش�د
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

   لئن مل �أفكر مطلًقا يف �أن دونالد تر�مب ميكن 
�ملجتمع  م�����س��اك��ل  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  �حل����ل  ي���ك���ون  �أن 
ح�سا�ًسا  طويلة  ف��رتة  منذ  كنت  فقد  �لأم��ري��ك��ي، 
عدم  �أو  بقّلة  ي�سعرون  �ل��ذي��ن  �لأمريكيني  جت��اه 
�إل��ي��ه��م، �أو ح��ت��ى �لح������رت�م، م���ن قبل  �لإن�������س���ات 

�لطبقة �ل�سيا�سية يف و��سنطن.
�ملحبطون،  �لأم���ري���ك���ي���ون  ه�����وؤلء  �أظ���ه���ر  ل��ق��د     
لبريين  دعمهم  �لن��ت��خ��اب��ات،  ع��ن  ع��ادة  �لغائبون 
�ساندرز ودونالد تر�مب خالل �لدورة �لنتخابية 
يدفع  �أن  م��ن  ��ا  �أي�����سً �أت��ف��اج��اأ  2016. ومل  ل��ع��ام 
�لإحباط �أحد موؤيدي بريين لالنتقال �إىل مع�سكر 
�لنتخابات  يف  كلينتون  هيالري  فوز  بعد  تر�مب 

�لتمهيدية للحزب �لدميقر�طي.
   مي��ك��ن ل��ه��ذه �ل��ك��ت��ل��ة م��ن �ل��ن��اخ��ب��ني �أن حتدث 
�لفارق عند �لنجاح يف تعبئتها، وقد ��ستطاع دونالد 
كبرية  �أج��ز�ء  وتخ�سي�س  �نتباههم  جذب  تر�مب 
�ل�سرورة  �قت�ست  من خطاباته لهم، مكرًر� كلما 

�ل�سعار�ت �لتي تروق لهم �أكر من غريها.
   ول يز�ل �لعديد من �ملوؤيدين ياأملون يف عودة 
ز�لو� ميار�سون  وما  و�لأربعني،  �لرئي�س �خلام�س 
�سغوًطا على �حلزب �جلمهوري �لذي يحتاج �إىل 
�لن�سفي وكذلك  �لتجديد  �نتخابات  �أ�سو�تهم يف 

يف �نتخابات 2024 �لرئا�سية.
   وجلميع ه���وؤلء �مل��وؤي��دي��ن، حت��دث حليف �سابق 
لرت�مب يف ن�س ُن�سر على موقع و��سنطن بو�ست 
�أبرناثي،  غ���اري  �مل�ستقل  و�ل��ك��ات��ب  �لأرب���ع���اء.  ي��وم 
ميثل ب�سكل جيد ذ�ك �ملوؤيد للرئي�س �لذي ميكنني 

تفّهم دو�فعه وميله.
�أو  �ل�����س��خ�����س��ي��ة،     م���درك���ا لأوج������ه �ل��ق�����س��ور يف 
مثل  �أح��ي��اًن��ا  يت�سرف  �أن���ه  حقيقة  �أو  نرج�سيته، 
�لهجمات.  ك��ل  �سد  �أب��رين��اث��ي  عنه  د�ف���ع  �أح��م��ق، 
عار�س عزله، و�ساجبا �لهجوم �لذي قادته و�سائل 
�أنه  �أو���س��ح  �لكاتب  �ن  تقدمية. غري  �أك��ر  �إع��الم 

�نف�سل عن �لزعيم �جلمهوري.
   مل يكتِف �لكاتب ب�سرح مقاربته �ل�سخ�سية، بل 
�قرتح �أن يناأى �حلزب �جلمهوري بنف�سه ب�سرعة. 
مل�����اذ�؟ ل��ع��دم ق����درة ت���ر�م���ب �مل��ر���س��ي��ة ع��ل��ى قبول 
�إد�م��ة كذبة �لتزوير  �لهزمية، و�لأ���س��و�أ من ذل��ك، 
�عتدو�  �لذين  عن  �لبتعاد  رف�سه  مع  �لنتخابي 

على مبنى �لكابيتول. 
   ي�سعر �أبرناثي بالقلق من �أن �حلزب �جلمهوري 
�نتقاد  �مل�سللة، ور����ٍس عن  �ملعلومات  يت�سامح مع 
�مل��ق��اب��ل. ويذكر  ���س��يء يف  �أي  �ق����رت�ح  ب��اي��دن دون 
�أنه ل يخالف كل ما يقرتحه  �لكاتب ب�سكل عابر 
يجب  قدًما  للم�سي  �أن��ه  على  ي�سر  لكنه  تر�مب، 

�إنهاء  ع��ل��ى �حل���زب �لتخل�س م���ن���ه.    ع��ل��ى غ���ر�ر 
�أن  �إىل  �أب��رين��اث��ي  ي�سري  ح��ارق��ة،  عاطفية  عالقة 
ي�سري  ل  �جلميع  و�أن  �سهاًل،  يكون  لن  �لنف�سال 
مفر  ل  �أم���ًر�  يبدو  �لقطع  لكن  �لطريقة،  بنف�س 

منه بالن�سبة له.
   م��اذ� نفعل لننجح يف �لنف�سال؟ �لرتكيز على 
و�لبحث عن   2016 تر�مب عام  دفعنا لدعم  ما 
�سو�ء  ذك���اًء.  �أك��ر  مر�سحني  يف  �ملو�سوعات  نف�س 
تعّلق �لأمر باملطالبة بحماية �أف�سل على �حلدود 
�أو “�لإلغاء  �جلنوبية، �أو �لتنديد بال� “ووكيزم”، 
�ل�سيا�سة  �أوًل” يف  “�أمريكا  تف�سيل  �أو  �لثقايف”، 
�أو �ملطالبة بال�ستقالل �لطاقي، فمن  �خلارجية، 
�ملمكن لفت �نتباه �لعديد من �ل�سيا�سيني �لآخرين 

يف �حلزب �جلمهوري.
   وي�سيف �أبريناثي، �أنه �إذ� كان �لقطع �سرورًيا، 
�لت�سرع  �إىل  �مل��رت��ع��ب��ون  �ل��ع�����س��اق  ي�����س��ط��ر  ف��ل��ن 
ويف   .2024 رئا�سية  قبل  جيدة  مهلة  و�مامهم 
لهذ�  �لن�سفي  �لتجديد  �نتخابات  تعترب  �لنهاية، 
�لعام ��ستفتاء على ولية جو بايدن، وهذ� �لأخري 

بالكاد متكن من �لّتمّيز.
بالن�سبة  �أبرناثي متاأخرة     حتى لو بدت �سحوة 
يل، فقد �جنذبت �إىل ن�س �لكاتب لأنه يقرتب مما 
�ن حجج موؤيدي  �لوقت.  لبع�س  �أد�ف��ع عنه  كنت 
ت���ر�م���ب وغ�����س��ب��ه��م م�������س���روع���ة... �مل�����س��ك��ل��ة؟ لقد 
�سالح  وق��ح غري  �سخ�س  �أي��دي  ثقتهم يف  و�سعو� 

وعدمي �خلربة.
   غ��ل��ي��ان �لإح���ب���اط و�ل��غ�����س��ب م�����س��ت��م��ّر... ولئن 
�عرتى �لأمل �لكثريين يف �إيجاد حل لبوؤ�سهم عند 
فوز تر�مب عام 2016، فان و�سعهم مل يتح�سن 
�أغنى  �إر�ساء  �أوًل على  �مللياردير  �ذ حر�س  كثرًي�، 
�لأمريكيني قبل �لنغما�س يف �لتقلبات و�ملنعطفات 

�لتاآمرية.
�أق���ول فيها هذ�،  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�ست  ه��ذه     
لكن �لوليات �ملتحدة بحاجة �إىل �أن ي�سبح �حلزب 
و�قع  يف  يعي�س  لالأفكار  حزًبا  جم��دد�  �جلمهوري 
�لقرن �حلادي و�لع�سرين. و�إذ� كان �خليار �لأف�سل 
هو �حلزب �لدميقر�طي، فذلك لأنه �لوحيد �لذي 
�أن للدميقر�طيني  �إل  �ل�سحيح.  �لقرن  يعي�س يف 
يعرفون  يعودو�  ومل  �ل�سعف،  نقاط  من  �لعديد 
�إىل هوؤلء �لأمريكيني �لذين، يف  كيفية �لو�سول 

غياب �لأف�سل، مالو� نحو دونالد تر�مب.
   لذلك، فاإن �أبرناثي على حق. ل �سيء ي�ستعجل 
 2024 ي��ز�ل عام  2022، ول  �جلمهوريني عام 
بعيًد� متاًما. وقبل �لتفكري يف �لربنامج �لنتخابي 
�لنجاح  �أوًل  �ملقبلة، عليهم  �لرئا�سية  لالنتخابات 
يف �لنف�سال عن تر�مب... �سيكون �جلميع �أف�سل 
حال.                       ترجمة خرية �ل�سيباين

القطع مع ترامب...!

*�أ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف �ل�سيا�سة و�لتاريخ �لأمريكيني

ح��ي��ث هناك  ق��ائ��م��ا،  ز�ل  �خل��ط��ر ل  �أن  م��الح��ظ��ة  م��ع  “لكن 
و�لتخفي  �ل�سجن  من  �ل��ه��روب  يف  جنحو�  ممن  منهم  �ملزيد 
وذكر �سهود عيان �أن هناك مناو�سات ل  و�لنت�سار خارجه” . 
تز�ل مندلعة بني م�سلحي د�ع�س وقو�ت �سوريا �لدميقر�طية 
�ملبنى �لأخ��ري من �سجن غوير�ن.  وي�سيف عيد �لرحمن  يف 
:”مبو�ز�ة �لعملية �لع�سكرية �ملتو��سلة �سد �لدو�ع�س، بد�أت 
�لع�سكرية  وق��و�ت��ه��ا  ���س��وري��ا  ���س��رق  ���س��م��ال  يف  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لد�رة 
�خلرق  مالب�سات  ك�سف  بغية  و��ستخبارية،  �أمنية  عملية  يف 
�لأمني �لكبري �لذي ت�سبب يف ح�سول هذه �لكارثة«. وت�ستمر 
حمالت �لتم�سيط و�لتفتي�س و�لبحث عن �لدو�ع�س �ملتخفني 
وخالياهم يف �أحياء من �ملدينة كحيي غوير�ن و�لزهور. وبلغت 
�حل�سيلة �لإجمالية للقتلى منذ بدء هجوم د�ع�س على �سجن 

•• عوا�صم-وكاالت

�أتباعه  ��ست�سلم �أحد زعماء تنظيم د�ع�س �لإرهابي وعدد من 
�سوريا،  ���س��رق��ي  ���س��م��ال  �حل�سكة  مب��دي��ن��ة  غ���وي���ر�ن،  �سجن  يف 
�أي����ام. ويطلق هذ�  ب���د�أت قبل  �ل��ت��ي  �مل��ع��رك��ة  ي���وؤذن بنهاية  م��ا 
و��ست�سلم  عبيدة”،  “�أبو  ��سم  نف�سه  على  �لد�ع�سي  �لقيادي 
�أتباعه.وذكر مدير   20 من  لقو�ت  �سوريا �لدميقر�طية مع 
ملوقع  �لرحمن،  عبد  ر�مي  �لإن�سان،  حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد 
مع  �لد�ع�سي  �لقيادي  هذ�  ��ست�سالم  عربية”:  نيوز  “�سكاي 
به  ق��ام  �ل��ذي  �لع�سيان  �سفحة  يطوي  �أتباعه،  من  جمموعة 
�ل�سجن  �ل�سيطرة على  �لدو�ع�س وينهي حماولتهم  �ل�سجناء 
وم��ن ث��م �ل��ف��ر�ر �جل��م��اع��ي«. وم��ع ذل���ك، نبه عبد �لرحمن: 

20 يناير حتى �سباح �لأح��د، ح�سب  غوير�ن م�ساء �خلمي�س 
�ملر�سد 332 قتيال، هم: 246 من تنظيم د�ع�س و79 من 
�لقو�ت �لأمنية وحر��س �ل�سجن وقو�ت �سوريا �لدميقر�طية 
�سبه  هذه  �حل�سيلة  �أن  �ل�سوري  �ملر�سد  ويوؤكد  مدنيني.  و7 
ع�سر�ت  ل��وج��ود  �ل��وق��ت  ب��ذ�ت  ل��الرت��ف��اع  قابلة  لكنها  نهائية، 
�أ�سخا�س  ب���ح���الت خ��ط��رة ووج�����ود  �ل��ك��ث��ري م��ن��ه��م  �جل���رح���ى 
ليز�ل م�سريهم جمهول �إىل �لآن. ورغم �إعالن قو�ت �سوريا 
�لدميقر�طية �لأربعاء �ملا�سي ��ستعادة �ل�سيطرة على �ل�سجن، 
و�أن نحو 3500 من �ملهاجمني و�ل�سجناء �لتابعني للتنظيم 
حت�سنو�،  د�ع�س  مقاتلي  من  �لع�سر�ت  �أن  �إل  لها،  ��ست�سلمو� 
وفق �ملر�سد �ل�سوري، د�خل بع�س �أقبية ومباين �ل�سجن طيلة 

�لأيام �ملا�سية .

ا�شت�شالم اآخر جمموعة داع�شية يطوي معركة �شجن احل�شكة

•• عوا�صم-وكاالت

حذر خرب�ء من �إقد�م �لغرب على عزل 
�لعاملي،  “�سويفت”  نظام  م��ن  رو�سيا 
�لناجمة عن هذ�  �لتد�عيات  م�سّبهني 
�لإجر�ء مبثابة “قنبلة ذرية” ت�سرب 
�أ�سو�ق �ملال �لعاملية ككل. وقدم �أع�ساء 
يف جمل�س �ل�سيوخ �لأمريكي، �لأ�سبوع 
�سد  جديدة  عقوبات  م�سودة  �ملا�سي، 
“مقدمي  على  ق��ي��وًد�  ت�سمل  رو���س��ي��ا، 
لرو�سيا.  “�سويفت”  ن��ظ��ام  خ��دم��ات 
“�سويفت”  ف�����اإن  حم��ل��ل��ني  وب��ح�����س��ب 
�ملال  لأ���س��و�ق  غربي  خيار  �أ�سعب  ه��و 
كفيل  �أن�����ه  �إذ  و�ل���دول���ي���ة؛  �ل��رو���س��ي��ة 
�ل���ع���امل ماليا،  �ل��ك��رم��ل��ني ع���ن  ب��ع��زل 
كما �سيكلف �لغرب وبخا�سة و��سنطن 

وبرلني ثمنا فادحا.

ملاذا نظام �ش�يفت؟
�ل�سيا�سة  ب���اأروق���ة  م��ن��اق�����س��ات  وت�����دور 
�ملا�سية،  �لأي���������ام  خ�����الل  �ل���غ���رب���ي���ة، 
ح����ول ه����ذ� �ل�����س��ي��ن��اري��و �ل����ذي يتمثل 
�سويفت  ن��ظ��ام  م���ن  رو���س��ي��ا  �إز�ل������ة  يف 
)SWIFT( �لدويل �ملايل، �لذي ل 

بديل له عامليا حتى �لآن.
وجمعية �لت�سالت �ملالية بني �لبنوك 
�ت�سالت  ���س��ب��ك��ة  ه����ي  “�سويفت” 
�لبنوك  �آلف  تربط  عاملية  م�سرفية 

و�ملوؤ�س�سات �ملالية حول �لعامل.
بلجيكا  ومقرها   1973 يف  وتاأ�س�ست 
من جر�ء منو حجم �لتجارة �لدولية، 
معظم  بينها  م��ن  دول   209 وت�����س��م 

•• الفجر -تون�س
�ل��ب��ّي��اح��ي رئي�س  �ل��ط��ي��ب  �أك����د     
�ملوؤ�س�سات  لروؤ�ساء  �لعربي  �ملعهد 
تو�جه  ت��ون�����س  �أّن  �لأح�����د  �أم�������س 
خطر �ن��ه��ي��ار �ل��دول��ة و�أّن����ه يجب 
ت������د�رك �مل���وق���ف م���ن خ����الل �سّن 
و�جتماعي  �ق���ت�������س���ادي  د����س���ت���ور 
يتجاوز مفهوم �لعقد ول يخ�سع 

للزمن �ل�سيا�سي.
ح������و�ر  يف  �ل����ب����ي����اح����ي  وق���������ال     
�ف��ري��ق��ي��ا لالأنباء  ت��ون�����س  ل��وك��ال��ة 
�ملنتدى  م��ف��ه��وم  �ع��ت��م��دن��ا  “لو 
�لقت�سادي �لعاملي لنهيار �لدولة 
تنفيذ  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  “عدم  وه���و 
فاإّنه  �لقانون”  و�ن��ف��اذ  �سيا�ستها 
تعي�سه  �ل��ذي  �لو�سع  مع  يتطابق 
يناير   14 منذ  و�ملتفاقم  تون�س 
يوليو   25 وب��ع��د  وق��ب��ل   2011
على  �ق��ت�����س��رن��ا  2021…لو 
مفهوم �لدولة من �لناحية �ملالية 
ف����اإّن �ل��ع��دي��د م��ن �مل��خ��اط��ر تهدد 
�لكربى  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��و�زن��ات 

�ليوم يف تون�س ».
تون�س م�سنفة من  ب���اأّن  وّذك���ر     
بني �لبلد�ن �خلم�سة �لتي تو�جه 
على غر�ر  �لدولة  �نهيار  خماطر 
ل���ب���ن���ان وف���ن���زوي���ال ون���ي���ك���ار�غ���و� 
و�لبريو و�لهندور��س و��سفا ذلك 
تاريخ تون�س �حلديث،  ب�سابقة يف 
“�لنزلق  ب���  و�سفه  مم��ا  حم���ذر� 
بلد�ن  �ىل  و�لن�����س��م��ام  �خل��ط��ري 
باأمّت  ك��ارث��ي  �لق��ت�����س��ادي  و�سعها 

ي�ستخدمها  وحاليا  �لعربية.  �ل���دول 
�أل����ف م��وؤ���س�����س��ة مالية   11 �أك����ر م���ن 
�آمنة  ر�سائل  تتبادل  �إذ  �ل��ع��امل،  ح��ول 
و�أو�م��ر بدفع �لأم��و�ل يف بيئة موحدة 
فعزل  �قت�ساديني  وبح�سب  وموثوقة. 
�سيجعل  “�سويفت”،  نظام  عن  رو�سيا 
موؤ�س�ساتها  على  تقريبا  �مل�ستحيل  من 
�لبالد  لد�خل  �لأم���و�ل  �إر���س��ال  �ملالية 
لأزمة  ذل��ك  �سيوؤدي  كما  خارجها.  �أو 
وعمالئها  �لرو�سية  لل�سركات  كبرية 
مب�سرتيات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �لأج����ان����ب 

و�سادر�ت �لنفط و�لغاز.

تهديدات م�شتحيلة
�مل��ال��ي��ة �ل��رو���س��ي �ل�سابق  وق����ّدر وزي���ر 
�أن  ���س��اب��ق،  وق��ت  ك��ودري��ن، يف  �أليك�سي 
�لقت�ساد  �نكما�س  �إىل  ���س��ي��وؤدي  ذل��ك 

�لرو�سي بن�سبة 5 باملئة.
قر�بة  �سنويا  مي��ر  “�سويفت”  وع��رب 
ومبالغ  مدفوعات،  �سفقة  مليار�ت   4
�ل���دولر�ت،  برتيليونات  تقدر  يومية 
حتى �أ�سبح يتحكم مبجمل �ملدفوعات 
�مل���ال���ي���ة �ل���ع���امل���ي���ة. وم����ن ت��ب��ع��ات عزل 
�لعملة،  ب�سوق  تقلبات  �إح��د�ث  رو�سيا، 
للخارج،  �مل��ال  ر�أ����س  تدفق  ع��ن  ف�سال 
تقول ماريا �ساغينا، �لباحثة يف �ملعهد 

�لفنلندي لل�سوؤون �لدولية.
لكن �لوليات �ملتحدة و�أملانيا بدورهما، 
�ستخ�سر�ن �لكثري �أي�سا؛ لأن بنوكهما 
مع �لبنوك  ب�”�سويفت”  �أكر �ت�ساًل 
“�ساغينا”  حل��دي��ث  وف��ًق��ا  �ل��رو���س��ي��ة، 

ل�سبكة “�سي �إن �إن” �لأمريكية. 

كل  �ن  خ���ا����س���ة  �ل���ك���ل���م���ة  م���ع���ن���ى 
�ملوؤ�سر�ت تفيد باأننا يف �جتاه �ملوت 

�لبطيء لالقت�ساد �لتون�سي«.
�ملعهد  �ن  �ل���ب���ي���اح���ي  وك�������س���ف     
�سي�سدر قريبا ورقة �سيا�سية قال 
��سالحية.  روؤي�����ة  تت�سمن  �ن��ه��ا 
�لقت�سادي  “�لو�سع  �ن  و�أو���س��ح 
و�ملايل يجعل من �ل�سعوبة مبكان 
�ل��ت��و���س��ل �ىل تعبئة  ت��ون�����س  ع��ل��ى 
�لقرو�س �خلارجية �لتي �قرت يف 
ميز�نية 2022 و�لتي تناهز 12 

مليار دينار ».
   و�أ�ساف “�سي�سدر �ملعهد قريبا 
ورق�����ة ���س��ي��ا���س��ي��ة يف ه����ذ� �لإط�����ار 
يهم  ��سا�سية  حم���اور   3 تت�سمن 
وفاق  �ىل  �لتو�سل  وج���وب  �ول��ه��ا 
وطني حول �ل�سالحات مب�ساركة 
ك�����ل �لط����������ر�ف يف �أق���������رب وق���ت 
و�لدخول يف �سل�سلة من �ملفاو�سات 
مع �سندوق �لنقد �لدويل و�ملرور 
�مل��ر�ج��ع��ات مب��ا يي�سر  جلملة م��ن 
�لعاملية  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��وق  �ل��ل��ج��وء 
مو�فقة  ب��ع��د  م��ن��ه��ا  ل��الق��رت����س 

�سندوق �لنقد �لدويل ».
   و�سدد �ملتحدث على وجوب �لقيام 
باخلطو�ت �ملذكورة خالل �ل�سهر 
 2022 �سنة  م��ن  �لوىل  �ل�ستة 
نافيا يف �لن ذ�ته �ن تكون هناك 
بو�در �و حما�سة للقيام باخلطو�ت 
باملحور  يتعلق  و�ك��د يف ما  حاليا. 
�ل�����ث�����اين ع���ل���ى �ه���م���ي���ة �جل���ان���ب 
�جلو�نب  مع  بالتو�زي  �ل�سيا�سي 
لفتا  و�ل���ت���ق���ن���ي���ة  �لق���ت�������س���ادي���ة 

عقوبات دولية على رو�سيا بدون نظام 
خا�سة  ت�����س��ري��ح��ات  ويف  “�سويفت«. 
يو�سح  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
�أ�سو�ق  �سي�سيب  �لإج������ر�ء  “هذ�  �أن 
�مل�سدر لأوروبا و�لقمح  �لرو�سي  �لغاز 

�مل�سدر لدول �لعامل �لثالث بال�سلل«.

اأوراق �شغط رو�شية
ف��ل��دي��ه��ا بع�س  ل��رو���س��ي��ا  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
بينها  �لغرب؛  �سد  و�لتد�بري  �لأور�ق 
�لبنوك  على  �سديدة  عقوبات  ف��ر���س 
و�ل�سيا�سيني �لأمريكيني و�لأوروبيني. 
�ت�����س��ح خ���الل قر�رها  وم��وؤ���س��ر ذل���ك 
�لأخ�����ري مب��ن��ع ع���دد م���ن مم��ث��ل��ي دول 
�لحت�����اد �لأوروب�������ي وم��وؤ���س�����س��ات��ه من 
دخ���ول م��و���س��ك��و. ك��م��ا �أن�����س��اأت مو�سكو 
�ملعروف  ب��ه��ا  �خل���ا����س  �ل���دف���ع  ن���ظ���ام 
 ،)SPFS  ( �إ����س  �إف  ب��ي  “�إ�س  با�سم 
بعدما �سربتها �لعقوبات �لغربية عام 

.2014
نحو  حتويل  يتم  �لنظام  ه��ذ�  وخ��الل 
20 باملئة من �لتحويالت �ملحلية، وفقا 
للخبري �ملايل �لرو�سي �أرتيوم توزوف، 

لوكالة “�سبوتنيك” �لرو�سية.
�لدفع  ل���ن���ظ���ام  م��و���س��ك��و  ت���ل���ج���اأ  وق�����د 
بي  �آي  “�سي  با�سم  �مل��ع��روف  �ل�سيني 
نظام  تقر  �أو  ل�سويفت،  كبديل  �إ�س”، 

�لعمالت �مل�سفرة.

خط�ة ا�شتباقية
�لبنك  �أدخ�����ل  ����س��ت��ب��اق��ي��ة  خ��ط��وة  ويف 
�مل����رك����زي �ل����رو�����س����ي، ع��م��ل��ة �ل���روب���ل 

�مل�سرفية  ل��ل��ت��ف��اع��الت  ب��دي��ل  ل��ن��ظ��ام 
ل��ن ي��ك��ون ل��ل��غ��رب �ل��ي��د �ل��ط��وىل فيه، 
وف����ق �ل�����س��ب��اغ. �أم�����ا �ل��ب��اح��ث حممد 
�ملتو�سط  ���س��رق  منتدى  م��دي��ر  ح��ام��د 
فر�س  فيتوقع  �ل�سيا�سية،  للدر��سات 

ي�شبه قنبلة ذرية
ومتفقا معها، من مو�سكو يقول �أ�سرف 
�ل�سباغ، �ملخت�س بال�ساأن �لرو�سي: “�إن 
�ملطالبات بف�سل رو�سيا عن هذ� �لنظام 
ياأتي يف �إطار �لتهديد�ت �مل�ستحيلة، �أو 

ويحذر  �ملمكنة«.  غري  “�لفرت��سات 
“�سكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س��ة  ت�سريحات  يف 
نيوز عربية” من تبعات �لقر�ر، �لذي 
باأ�سو�ق  ب�”�نفجار قنبلة ذرية”  قدره 
و�لتعامالت  و�خل��دم��ات  و�ل�سلع  �مل��ال 

�ملالية  �ملنظومة  �سي�سل  ب��ل  �لبنكية، 
حركة  ظهر  “�سيق�سم  لأن��ه  �لعاملية، 
�ل���دول���ي���ة«. وم����ن �سمن  �مل���دف���وع���ات 
�ملخاطر �لأخرى لعزل مو�سكو، زعزعة 
��ستقر�ر �لأ�سو�ق �ملالية �لتي �ستحتاج 

�جلانب  ي��ط��غ��ى  �ل  ����س���رورة  �ىل 
�ل�سيا�سي يف �ي حال من �لحو�ل 

على �جلانب �لقت�سادي.
�لثالث  �مل��ح��ور  “يت�سل  وت��اب��ع     
ب�������س���رورة �خل�������روج م����ن �لزم�����ة 
�لق���ت�������س���ادي���ة �ل���ر�ه���ن���ة و�ل�����ذي 
�و  ت���ق���ن���ي���ا  ي����ك����ون  �ن  مي����ك����ن  ل 
دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ا ف��ح�����س��ب ب���ل لبد 
�ل�سيا�سية  �خل��الف��ات  م��ن جت���اوز 
جديدة  ط��ري��ق��ة  �ىل  و�ل��ت��و���س��ل 
ت�سمن  �ل�سيا�سي  �لنتقال  لإد�رة 

�لوحدة �لوطنية و�لدميومة«.
�لعربي  �مل��ع��ه��د  رئ��ي�����س  وق�����ال     
قانون  �إّن  �مل��وؤ���س�����س��ات،  ل���روؤ����س���اء 

و�قعي  غري   2022 ل�سنة  �ملالية 
يلعب دور� حتفيزيا  �أن  ول ميكن 
يف ظل �لكر�هات و�سبابية �لأفق 
�ت���ف���اق مع  �إىل  �ل��ت��و���س��ل  ب�����س��اأن 
�سندوق �لنقد �لدويل نافيا وجود 
�م��الء�ت على تون�س للتو�سل  �أي 

�ىل هذ� �لتفاق.
  و�أو���س��ح �ل��ب��ّي��اح��ي، �أن ق���ر�ءة يف 
 ،2022 ل�����س��ن��ة  �مل���ال���ي���ة  ق����ان����ون 
خم�س  ت�������س���ج���ي���ل  �ىل  ت���ف�������س���ي 
ك��ل م�سروع  م��وؤ�خ��ذ�ت تتكرر م��ع 
ق�������ان�������ون م�����ال�����ي�����ة وت���������س����ك����ك يف 
�أّولها غياب �لدقة يف  م�سد�قيته، 
�لفر�سيات �ملعتمدة �إبان �سياغته، 

فر�سيات  �ع����ت����م����اد  ي���ح���ت���م  مب�����ا 
توقعات  �ىل  ت�ستند  م��و���س��وع��ي��ة 
ن�سبة  لتقليل  وو��سحة،  معقولة 
و�لنتائج  �لتقدير�ت  ب��ني  �خل��ط��اأ 
�لفعلية.    وتتمثل بقية �ملوؤ�خذ�ت 
�مل���ال���ي���ة مع  ت��ن��اق�����س ق����ان����ون  يف 
مع  �ملعلنة  �لإ���س��الح��ات  ب��رن��ام��ج 
���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل�����دويل م����رور� 
مب�������دى م�������س���د�ق���ي���ة وف���ع���ال���ي���ة 
بت�سخي�س  �مل��ت�����س��ل��ة  �ل���ت���د�ب���ري 
م�سادر �لتد�ين �خلارجي وبدعم 
�سعوبات  ت��و�ج��ه  �لتي  �ملوؤ�س�سات 
و�سول �إىل �إهمال تقييم �ملخاطر 

�ملحتملة. 

�ملالية،  �ل��ت��ع��ام��الت  ���س��م��ن  �ل��رق��م��ي 
لإج��ر�ء مدفوعات بدون نظام حتويل 
تاليف  ميكنه  وب��ذل��ك  دويل،  �ئ��ت��م��اين 

تد�عيات “�سويفت«.
�سيثري  ف�����ج�����اأة،  رو����س���ي���ا  ع������زل  ل���ك���ن 
�ستهد�أ  لكن  �ملالية،  باأ�سو�قها  �ل��ذع��ر 
�ل���س��ط��ر�ب��ات ب��ع��د ف���رتة ج����ر�ء دعم 
بح�سب  �لذهب،  باحتياطيات  �لروبل 
مو�سكو  �أن  �أك����د  �ل����ذي  “توزروف”، 
تخزن �حتياطات من �لذهب و�لدولر 
�أي  ن���ه���اي���ة  �إىل  ت��ن��ت��ظ��ر  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م����ا 
ع��ا���س��ف��ة �ق��ت�����س��ادي��ة. وخم��ت��ل��ف��ا معه 
“رو�سيا  �لباحث حممد حامد:  يقول 
غزو  ���س��وى  ل��ل��رد  �أدو�ت  لديها  لي�ست 
�أمنها  �أوكر�نيا، كورقة �سغط حلماية 

�لقومي وملو�جهة �لغرب«.
وي�سيف: “رو�سيا ذ�ت �قت�ساد �سعيف 
ومعر�س  �لدولية  للمنظومة  يخ�سع 
د�ئ����م����ا ل���ل���ع���ق���وب���ات«. ووف�������ق ق���ول���ه، 
مو�جهة  على  للقدرة  “تفتقر  فاإنها: 
تعي�س  ريعية  دول���ة  لأن��ه��ا  �ل��ع��ق��وب��ات؛ 
على ت�سدير �لنفط و�لغاز، رغم قوتها 
�لأمن  �لنابعة من ع�سويتها مبجل�س 
و�م��ت��الك �ل�����س��الح �ل���ن���ووي«. ومتفقا 
مع حامد يقول �ل�سباغ: “رو�سيا لي�س 
لديها �أي �إمكانية للرد؛ لأن �قت�سادها 
�ملو�د  ت�����س��دي��ر  ع��ل��ى  وي��ع��ت��م��د  �سعيف 
�لغربية  ب��خ��الف �لق��ت�����س��اد�ت  �خل���ام 
“لن  و�أردف:  و�مل���ت���ط���ورة«.  �مل��ت��ن��وع��ة 
�لع�سكري  �ل��رد  �إل  رو�سيا  �أم���ام  يكون 
�إىل حرب  ت��وؤدي  �أن  مغامرة ميكن  يف 

عاملية ثالثة ت�سر باجلميع«.

على غرار اإيران.. »قنبلة ذرية« تتدحرج على رو�شيا

لبنان واملبادرة الكويتية...مناورة لتفادي مواجهة حزب اهلل

اقت�شادها يتجه اإىل امل�ت البطيء:

الطيب البّياحي: تون�س تواجه خطر انهيار الدولة...!

�لطيب �لبياحي رئي�س �ملعهد �لعربي لروؤ�ساء �ملوؤ�س�سات

•• عوا�صم-وكاالت

ت��ت��ج��ه �لأن���ظ���ار �إىل �ل��ك��وي��ت �ل��ت��ي حت��ت�����س��ن �ج��ت��م��اع��اً ل����وزر�ء 
لبنان  تقدمي  هام�سه  على  ي�سهد  �أن  ينتظر  �ل��ع��رب،  �لد�خلية 
خارجية  وزر�ء  �إىل  �لكويتية،  �مل��ب��ادرة  وثيقة  على  �لر�سمي  رده 
دول  بني  �لعالقة  يف  ل��الأزم��ة  حد  لو�سع  �لتعاون،  جمل�س  دول 
�لدول يف لبنان بعد  �خلليج ولبنان، متهيد�ً ل�ستعادة ثقة هذه 
�أن  ينتظر  ل  عربية  �سحف  وح�سب  ��ستهد�فها.  �سفحة  ط��ي 
ظل  يف  و�لتوقعات،  �لنتظار�ت  م�ستوى  يف  �للبناين  �ل��رد  يكون 
�مل�سكلة  لب  مو�جهة  �للبنانية،  �حلكومة  رف�س  عن  �لت�سريبات 
�ل��ل��ب��ن��اين و�سيطرته  �حل��ق��ي��ق��ي��ة، وج��وه��ر �خل����الف، ح���زب �هلل 
قالت  �ل�سياق  ه��ذ�  ب��ريوت. يف  و�ملوؤ�س�سات يف  �ل��دول��ة  ق��ر�ر  على 
�سحيفة “�ل�سرق �لأو�سط” �إن وزير �خلارجية �للبناين عبد �هلل 
�للبناين على �ملقرتحات �لكويتية خالل  �لرّد  بوحبيب، �سي�سلم 
للمطلب  �لتطرق  دون  ولكن  �لكويت،  يف  وز�ري  عربي  �جتماع 
بنزع  �ملتحدة  �لأمم  ق��ر�ر  بتنفيذ  �لل��ت��ز�م  �لأ�سا�سي،  �خلليجي 

�سالح حزب �هلل.
حملها  �لتي  �خلليج  دول  مطالب  فيه  كانت  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف   
وزير �خلارجية �لكويتي �ل�سيخ �أحمد نا�سر �ملحمد �ل�سباح عند 
�إىل للرد عليها،  �إىل بريوت و��سحة، ومبوبة، ول حتتاج  زيارته 
مع �للتز�م بجدول زمني �أو �أفق لتنفيذها، �إذ� كان لبنان يريد 

جتاوز �خلالف، قال وزير �خلارجية �للبناين عبد �هلل بوحبيب 
قبل �ل�سفر �إىل �لكويت “نحن ذ�هبون للحو�ر” ما يعني �أن رد 
و�للتفاف  �ملطالب  لتعومي  �سيكون حماولة  �للبنانية  �حلكومة 

عليها، جتنباً ملو�جهة حزب �هلل مبا�سرة.
و�أو�سح �لوزير �للبناين، �أن “تنفيذ �لقر�ر 1559 �لذي يطالب 

بنزع �سالح حزب �هلل �سي�ستغرق وقتاً«.
�إن دول �خلليج  �للندنية،  “�لعرب”  ومن جهتها قالت �سحيفة 
للتحرك  معقول  عمل  وبرنامج  و��سحاً  رد�ً  ب��ريوت  من  تنتظر 
م��ل��ف حزب  ح��ل  ل��ه��ا، يف مقدمتها  �ل��ت��ي قدمتها  �مل��ط��ال��ب  ب��ع��د 
�للبناين و�سالحه، وهيمنته عليها و�سالحه. وبح�سب �ل�سحيفة 
ل تبدو �حلكومة �للبنانية، يف موقع ي�سمح لها بال�ستجابة �إىل 
رغبة �لدول �خلليجية يف كبح جماح حزب �هلل. ولذلك ل يبدو 
على  �للبنانية،  �حلكومة  رد  من  �لكثري  تنتظر  �خلليج  دول  �أن 
مطالبها وهي “تدرك حجم نفوذ حزب �هلل يف موؤ�س�سات �لدولة 
�أي  �أو  و�لقت�سادية، وعجز حكومة ميقاتي  و�ل�سيا�سية  �لأمنية 
حكومة �أخرى عن حتدي �إر�دة �جلماعة، و�سالحها، �أو كياناتها 
�لقت�سادية �لتي تعمل مبعزل عن �لدولة«. وعلى هذ� �لأ�سا�س 
�مل�ستقبلية  �للبنانية  �حلكومة  “مو�قف  �أن  �ل�سحيفة  �عتربت 
من �لدول �خلليجية �ستبقى دون م�ستوى تطلعات هذه �لدول، 
�لتي تاأمل �لكثري من حكومة تدرك �سلفاً �أنها حكومة عاجزة عن 

�تخاذ قر�ر�تها با�ستقاللية تامة عن حزب �هلل«.

�لرد  �إن  �ل��ك��وي��ت��ي��ة،  “�جلريدة”  �سحيفة  ق��ال��ت  جهتها  وم���ن 
�للبناين على �ملبادرة �لكويتية، “جاء ناق�ساً �سكاًل وم�سموناً �إذ 
�أنه �أتى بعد مد�ولت بني �لروؤ�ساء �لثالثة، ل بني �حلكومة كما 
هو مفرت�س د�ستورياً، وم�سموناً لأنها جتنبت �خلو�س يف و�سع 
حزب �هلل، فيما ل يز�ل لبنان بتد�عيات قر�ر زعيم تيار �مل�ستقبل 

�سعد �حلريري بالعزوف عن �لنتخابات«.
هذ�  “يوؤدي  �أن  لبنانية  م�����س��ادر  لت��ت��وق��ع  �ل�سحيفة،  وح�سب 
�للبنانية �خلليجية، ففي حني يقرتح  �إىل حل لالأزمة  �جل��و�ب 
وبحث  �ملختلفة  �لبنود  ملناق�سة  م�سرتكة  جل��ان  ت�سكيل  لبنان 
�لتعاطي  �سيكون  كيف  بعد  �مل��ع��روف  غري  من  تطبيقها،  كيفية 
يقف  قد  �لأم��ر  �إن  متابعة  م�سادر  تقول  بينما  معها،  �خلليجي 
�لدويل  �ملجتمع  ���س��ت��و�ج��ه  �خل��ل��ي��ج  دول  فيما  �حل���د،  ه���ذ�  ع��ن��د 
بالقول: “نحن حاولنا م�ساعدة لبنان لكن �للبنانيني ل يريدون 

م�ساعدة �أنف�سهم«.
ويف �سحيفة “�ل�سرق” �للبنانية، �عترب قا�سم ق�سري، �أن �ملبادرة 
لبنان  ت�سع  ���س��روط��اً  “تت�سمن  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��ط��ال��ب  �ل��ك��وي��ت��ي��ة 
كبرية.  حت��دي��ات  �أم���ام  ��ة،  خ��ا���سّ �هلل  وح���زب  ع��ام��ة،  و�للبنانيني 
فال�ستجابة لبع�س �ل�سروط غري ممكنة وغري و�قعية، خ�سو�ساً 
تطبيق �لقر�ر 1559 ونزع �سالح حزب �هلل، و�سُتدِخل �لبالد يف 
�أزمة كبرية. �أما عدم �ل�ستجابة ف�ستوؤّدي �إىل مزيد من �ل�سغوط 

�لد�خلية و�خلارجية على حزب �هلل ولبنان و�للبنانيني«.
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نفت هانا ماليار نائبة وزير �لدفاع �لأوكر�ين قول ثالثة م�سوؤولني 
�أمريكيني �إن رو�سيا نقلت �إمد�دت دم ومو�د طبية �أخرى �إىل قو�تها 
�أنه  �لأمريكيون  ي��رى  فيما  �أوك��ر�ن��ي��ا  ح��دود  من  بالقرب  �ملحت�سدة 
�لرو�سية  �لع�سكرية  �ل���س��ت��ع��د�د�ت  �ت�ساع  على  ج��دي��د  �آخ���ر  موؤ�سر 
بوتني  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  قرر  �إذ�  ع�سكري  هجوم  لتنفيذ 
�أم�س  في�سبوك  على  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لع�سكرية  �مل�سوؤولة  وقالت  ذل��ك. 
�لأول �ل�سبت: “هذه �ملعلومات غري �سحيحة. مثل هذه “�لأخبار” 
م��ن مثل  �لغر�س  و�لنف�سية.  �لإع��الم��ي��ة  �حل��رب  �أح��د عنا�سر  ه��ي 
هذه �ملعلومات هو ن�سر �لفزع و�خلوف يف جمتمعنا«. وكان �لرئي�س 
�أم�س �جلمعة  �أول  �أول  �نتقد  قد  زيلين�سكي  فولودومري  �لأوك��ر�ين 
بالفعل �سد  ب��د�أت  ب��اأن حربا  “�إح�سا�س يف �خلارج”  باأنه  ما و�سفه 
�أوكر�نيا. وقال لل�سحفيني يف كييف “ل�سنا بحاجة �إىل هذ� �لفزع«.

وجاء تعليق نائبة وزير �لدفاع �لأوكر�نية بعد �أن قال ثالثة م�سوؤولني 
�أمريكيني لرويرتز �إن �حل�سد �لع�سكري �لرو�سي بالقرب من حدود 
�أخرى  طبية  م��و�د  جانب  �إىل  �ل��دم  �إم���د�دت  لي�سمل  �ت�سع  �أوكر�نيا 
ت�سمح بعالج �مل�سابني وذلك يف موؤ�سر �آخر جديد على �ل�ستعد�د�ت 
�لع�سكرية �لرو�سية. ويقول م�سوؤولون �أمريكيون حاليون و�سابقون 
�إن موؤ�سر�ت مهمة، مثل �إمد�د�ت �لدم، �أ�سا�سية يف حتديد ما �إذ� كانت 

مو�سكو م�ستعدة لتنفيذ غزو �إذ� قرر بوتني ذلك.
 

�إن عا�سفة هبت على مناطق  �لأح��د  �أم�س  �ل��ط��و�رئ   قال م�سوؤولو 
مما  �لليل  خ��الل  هامبورج،  مدينة  منها  �أملانيا،  �سمال  يف  �ساحلية 

عطل خدمات �لقطار�ت و�أثار حتذير�ت من حدوث في�سان.
و�أغرقت �ملياه �سوق �ل�سمك �مل�سهور يف هامبورج حيث �رتفع من�سوب 
�ملياه يف نهر �إلبه �لذي ي�سب يف بحر �ل�سمال مبقد�ر 5.2 مرت فوق 
من  ح��ذرت  قد  �لأملانية  �لأر���س��اد  هيئة  كانت  �لطبيعية.  �مل�ستويات 
نحو  �إىل  �سرعتها  ت�سل  رمب��ا  �لبالد  �سمال  يف  �لإع�سار  بقوة  ري��اح 
مئة كيلومرت يف �ل�ساعة. وو�سل عدد �لبالغات �لتي تلقاها م�سوؤولو 
خدمات  وق��ال��ت   .450 �إىل  �ملا�سية  �لليلة  ه��ام��ب��ورج  يف  �لإط��ف��اء 
�ل�سري  �لتي �سقطت وعرقلت  �إنها رفعت �لأ�سجار  �لطو�رئ يف بيان 
على �ل�سكك �حلديدية و�لطرق، كما �أنقذت رجلني بعد �أن علق قارب 
و�لتلفزيون  �لإذ�ع��ة  هيئة  وقالت  �ل�سمالية.  �ملدينة  يف  ج�سر  حتت 
ب�سمال �أملانيا )�إن.دي.�آر( �إن عدة مناطق �سكنية بالقرب من مدينة 
�لكهربائي.  �ل��ت��ي��ار  لن��ق��ط��اع  تعر�ست  ه��ام��ب��ورج  ���س��رق��ي  في�سمار 
عدة  تعليق  �إىل  ب��ان  دويت�سه  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكك  �سركة  و����س��ط��رت 

خطوط يف �ل�سمال.
 
 

�إن  �لأح���د  �أم�����س  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�سي  �لرئي�س  ق��ال مكتب 
ماكرون �أبلغ نظريه �لإير�ين �إبر�هيم رئي�سي خالل �ت�سال هاتفي 
�إير�ن  عن  �لعقوبات  يرفع  لتفاق  �لتو�سل  �إن  �ل�سبت  �لأول  �أم�س 
مقابل فر�س قيود على �أن�سطتها �لنووية ل يز�ل ممكنا لكن يتعني 

ت�سريع وترية �ملحادثات.
عام  يف  �ملوقع  فيينا  �تفاق  �إنقاذ  وبريطانيا  و�أملانيا  فرن�سا  وحت��اول 
غربيني  دبلوما�سيني  لكن  �ل��ن��ووي��ة  �إي���ر�ن  �أن�سطة  ب�ساأن   2015
27 دي�سمرب  �لثامنة منذ  �لتي دخلت �جلولة  �ملفاو�سات،  �إن  قالو� 
كانون �لأول، ت�سري ببطء �سديد. وترف�س �إير�ن �أي مهلة تفر�سها 
�لقوى �لغربية. وقال ق�سر �لإليزيه يف بيان عقب �ت�سال هاتفي بني 
�قتناعه  �أكد  “رئي�س �جلمهورية  �إن  �ل�سبت  �أم�س  ورئي�سي  ماكرون 
�تفاق  �أي  �أن  على  و���س��دد  وح��ت��م��ي،  ممكن  �لدبلوما�سي  �حل��ل  ب���اأن 

�سيتطلب �لتز�مات و��سحة وكافية من كافة �لأطر�ف«.
فيينا،  يف  �ملفاو�سات  ��ستئناف  من  �أ�سهر  عدة  “بعد  �لبيان  و�أ�ساف 
تقدم ملمو�س يف  �أج��ل حتقيق  �لإ�سر�ع من  )�لرئي�س( �سرورة  �أك��د 
هذ� �لطار. »�سدد على �سرورة �أن تبدى �إير�ن نهجا بناء وتعود �إىل 
�لفوري  بالإفر�ج  �لكامل للتز�ماتها«. كما طالب ماكرون  �لتنفيذ 
عن �لأكادميية �لفرن�سية �لإير�نية فريبا عادخلاه، �لتي �أعيد �سجنها 
يف يناير كانون �لثاين، و�ل�سائح �لفرن�سي بنجامني بريري �لذي ُحكم 

عليه يوم �لثالثاء بال�سجن ثماين �سنو�ت بتهمة �لتج�س�س.

عوا�صم

كييف

برلني

لندن

رئي�س موؤمتر ميونخ الدويل لالأمن:
 اأزمة اأوكرانيا �شربت �شمعة اأملانيا يف العامل

•• برلني-وكاالت

لتحفظ  �سديد�ً  �نتقاد�ً  �إي�سينغر  فولفجانغ  �لأمل��اين  �لأمني  �خلبري  وجه 
�حلكومة �لأملانية يف �لأزمة �لأوكر�نية. وقال �إي�سينغر، رئي�س موؤمتر ميونخ 
�لدويل لالأمن �إن “ت�سرفات غري ماهرة” يف �لتعامل مع خط �أنابيب �لغاز 
�أملانيا يف  ومع توريد �لأ�سلحة لأوكر�نيا، م�ست �سمعة  “نورد �سرتمي 2”، 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ودول حلف �سمال �لأطل�سي �لأخرى.
بالفعل لدى  �لثقة  “�أملانيا فقدت  �لبارز:  �لأمل��اين  �لأمني  و�أ�ساف �خلبري 
�إي�سينغر  �أو تخاطر حاليا بفقدها«. و�أعرب  جمموعة كبرية من �ل�سركاء 
�لذي كان �سفري�ً من قبل لدى و��سنطن، عن ��ستيائه من �لرتدد �لأملاين 
�ل�سا�سة  “�لتذبذب من جمموعة خمتلفة من  رو�سيا، وقال:  �لذي يخدم 
�أولف  �أن �مل�ست�سار �لأملاين  �لأملان ُي�سجل بدقة بالطبع يف مو�سكو«. يذكر 
�سولت�س تردد طوياًل يف �لأزمة �لأوكر�نية قبل �أن يتخذ موقفاً، ومل ي�سع 
خط �أنابيب �لغاز “نورد �سرتمي “2 على �لطاولة �أد�ة للعقوبات، �إذ� غزت 
وب�سكل  �جل���اري،  �ل��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  �إل يف منت�سف  �أوك��ر�ن��ي��ا،  رو�سيا 
مغلف. ويف �لوقت ذ�ته �أعلن �سولت�س رف�سه �لو��سح ،على عك�س �سركائه يف 
حلف ناتو توريد �أ�سلحة فتاكة �إىل �أوكر�نيا، �لأمر �لذي �نتقدته �أوكر�نيا 
ودول �أخرى مثل بولند� �أو دول �لبلطيق. و�أ�ساف �إي�سينغر �أن كل ما كتب 
يف �لأيام �ملا�سية يف و��سنطن وبروك�سل وكييف ويف �ل�سحافة �لدولية عن 
�لت�سرفات  بع�س  هناك  “كان  وق��ال:  و�لقلق،  باخلوف  ي�سعر  �أملانيا جعله 

غري �ملاهرة. و�أر�ها غري قابلة لالإ�سالح ، �ل�سمعة ت�سررت بالفعل«.

الغزو الرو�شي على االأبواب.. هكذا ا�شتعدت اأوكرانيا ل�شاعة ال�شفر

فاينن�شال تاميز: اأملانيا �شداع يف راأ�س بايدن ب�شبب اأوكرانيا

يف مواجهة التطرف باأوروبا.. »االإخوان« يف عني العا�شفة
وح�����س��ب رئ��ي�����س �مل���رك���ز �لأوروب��������ي ل���در�����س���ات م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب 
فر�سًة  لالحتاد  فرن�سا  رئا�سة  متّثل  حممد  جا�سم  و�ل�ستخبار�ت 
�سي�ستخدمها �لرئي�س �إميانويل ماكرون، بال �سك لدفع �أوروبا نحو 

هدفه �ملتمّثل يف “�ل�ستقالل �ل�سرت�تيجي” �لأكرب يف �لعامل.
�أوروب��ا خالل  �إّن  قال حممد  نيوز عربية”،  ل�”�سكاي  ت�سريح  ويف 
وت�سريعاتها  �سيا�ساتها  �لكثري من  ر�جعت  �ملا�سية  �سنو�ت  �خلم�س 
بخ�سو�س ملف مكافحة �لإرهاب و�لتطّرف وتعزيز �ُسبل �ملو�جهة 
ما  بالف�سل  جنحت  �لأوروب���ّي���ة  �ل���دول  �أّن  �إىل  و�أ���س��ار  و�ل���رتّق���ب. 
�لإ�سالم  �أّن  و�أدرك��ت  و�لتطّرف،  �لر�أي”  عن  �لتعبري  “ُحّرية  بني 
�ل�سيا�سي ل يقّل خطورًة عن �جلماعات �ملتطّرفة �لأخرى بالتو�زي 
مع �ليمني �ملتطّرف، وهذ� �لت�سخي�س كان دقيًقا من بع�س �أجهزة 

�ل�ستخبار�ت �لأوروبية �أبرزها �ل�ستخبار�ت �لد�خلية �لأملانية.

�إج���ر�ء�ت  �ل��ق��ري��ب،  �ملُ�ستقبل  ب���اأن ي�سهد  �لأم��ن��ي  وي��ت��وّق��ع �خل��ب��ري 
�أوروبية على م�ستوى وطني وعلى م�ستوى �لتكّتل �أكر �سّدة، بفرز 
�ملنظمات و�ملر�كز �لإ�سالمية �لتي تدعو �إىل ن�سر �لتطرف بالو�سائل 

�لناعمة، و�لتخادم بينها وبني بع�س �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �أوروبا.
حماربة  يف  ج��دي��دًة  مرحلًة  دخلت  �أوروب���ا  دول  �أّن  حممد  ح  ويو�سّ
�لتطّرف و�لإرهاب، وهذ� كان و��سًحا بجعل �لدول �لأوروبية �ساحة 
نظيفة ن�سبيًّا من �لإرهاب، لكّنها ما ز�لت تعي�س حتّدًيا وهو حماربة 
�لغالب مع  �ملرتبط يف  �ل��د�خ��ل  م��ن  �لعنيف  و�ل��ت��ط��ّرف  �ل��ت��ط��ّرف 
�لإ�سالم �ل�سيا�سي حمليًّا يف �أوروبا. وحتّدثت در��سة �سابقة جلا�سم 
حممد، عن �لإج��ر�ء�ت �لأوروبية يف مو�جهة �لتطّرف، و�أوردت �أّن 
�لأمنية �جلديدة  ��سرت�تيجية �لحتاد  �لأوروبية ك�سفت  �ملفو�سية 
خالل �لفرتة ِمن 2020 �إىل 2025، و�لتي رّكزت على �ملجالت 

ذ�ت �لأولوّية حيث مُيكن لالحتاد �لأوروب��ي �أن ُيحّقق قيمة لدعم 
�لإرهاب  �أوروب���ا، ِمن مكافحة  �لأم��ن يف  �لأع�ساء يف تعزيز  �ل��ّدول 
مرونة  وزي��ادة  �لّتهديد�ت  و�كت�ساف  منع  �إىل  �ملُنّظمة،  و�جلرمية 
وتعزيز  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  تعزيز  حتى  �حليوية،  �لتحتّية  �لبنية 
�لبحث و�لبتكار. وح�سب �لدر��سة، يحر�س �لحّتاد �لأوروبي على 
�أوروبّية ُم�سرتكة �لقيم تعتمد  �أ�س�ٍس  �ل�سيا�سة �لأمنية على  تعزيز 
على حمّدد�ت هي: �حرت�م ودعم �سيادة �لقانون و�مل�ساو�ة و�حلقوق 

�لأ�سا�سية و�سمان �ل�سفافية و�مل�ساءلة و�لرقابة �لدميقر�طية.
وح�سب جا�سم حممد فاإن �ل�سرت�تيجية �جلديدة تعمل على �ّتخاذ 
لقو�عد  �أف�سل  و��ستخد�م  �حل��دود  �أمن  ت�سريعات  لتعزيز  خطو�ت 
�لحّتاد  يف  �لأع�ساء  غري  �ل��دول  مع  و�لتعاون  �مل��وج��ودة  �لبيانات 

�لأوروبي و�ملنّظمات �لدولية يف �حلرب �سد �لإرهاب.

•• عوا�صم-وكاالت

�لعام  �لأوروب���ي، مطلع  �لحت��اد  رئا�سة  فرن�سا  ت��ويّل  مع  بالّتز�من 
مو�جهة  ملف  يت�سّدر  �ملقبلة،  �ل�ستة  لالأ�سهر   2022 �جل���اري 
�لتطرف  ملو�جهة  �لأوروب���ي���ة  �جل��ه��ود  وتعزيز  �ل�سيا�سي  �لإ���س��الم 
ك��اأول��وّي��ة ع��م��ل ل��ل��دول �لأع�����س��اء يف ���س��وء ����س��رت�ت��ي��ج��ّي��ة �لحتاد 
�لإع���الن عنها يف  و�ل��ت��ي مت  و�ل��ت��ط��ّرف  �لإره���اب  ملكافحة  �ل�ّساملة 
ماكرون،  �إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  وج��ّدد   .2020 ع��ام  نهاية 
�حلديث حول م�سروع بالده ملو�جهة خطر توّغل �لإ�سالم �ل�سيا�سي 
�أبرزها  ك��ان  �جل���اري،  �ل�سهر  خ��الل  ع��دة  منا�سبات  يف  و�لنعز�لّية 
�لت�سريحات �لتي �أعقبت تويّل بالده رئا�سة �لحتاد و�لأهد�ف �لتي 

ت�سعى �إىل حتقيقها يف �أثناء تلك �لفرتة.

•• عوا�صم-وكاالت

قال �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري زيلين�سكي، يف �أكر 
منا�سبة، �إن بالده م�ستعدة ملو�جهة “حرب هجينة من 
فهل �أوكر�نيا م�ستعدة فعال لهجوم رو�سي؟  رو�سيا”. 
����س��ت��ع��د�ده��ا ل�سن  �ل�����س��اع��ة، تنفي رو���س��ي��ا  �إىل ح���دود 
هجوم على �أوكر�نيا، لكن تقارير ��ستخبار�تية غربية 
�سيقدم  بوتن  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  �إن  تقول 
على عمل ع�سكري جديد. يف هذ� �ل�سدد، ذكر موقع 
�أن �لهجوم �لرو�سي قد  �لأمريكية  “مونتانا”  �إذ�عة 
�حلرب،  من  �أخ��رى  �أ�سكال  جانب  �إىل  �ل��غ��زو،  ي�سمل 
و�ملناور�ت  و�لت�سليل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لهجمات  مثل 
�ل�سيا�سية. ففيما يخ�س �لهجمات �لإلكرتونية، كانت 
�أوكر�نيا مر�ر� وتكر�ر� عر�سة لها، خا�سة بعد �لغزو 

�لرو�سي ل�سبه جزيرة �لقرم عام 2014.

هج�م اإلكرتوين
وقبل �أ�سبوعني فقط، �أدى هجوم �إلكرتوين هائل �إىل 
تدمري موؤقت لع�سر�ت �ملو�قع �حلكومية �لأوكر�نية، 

مبا يف ذلك موقع وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية.
ع�سر�ت  �ملتحدة  �لوليات  �أنفقت   ،2014 عام  ومنذ 
�ملاليني من �لدولر�ت لتعزيز �جلهود �لأوكر�نية يف 
�لأمن  خ��رب�ء  لكن  �لإلكرتونية،  �لهجمات  مو�جهة 
ي�سككون يف �أن كييف قادرة على منع رو�سيا من تدمري 
�سبكاتها. �أما فيما يتعلق بالت�سليل، فاإن رو�سيا جلاأت 
بقوة، خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية، �إىل �ملعلومات �مل�سللة 
يف  باحثون  ويقول  و�إرباكهم.  �لأوكر�نيني  لتخويف 

•• وا�صنطن-وكاالت

تاميز”  “فاينن�سال  �سحيفة  يف  �ل�سيا�سي  �لكاتب  و�سف 
يف  ب�”�ل�سد�ع”  �أوكر�نيا  من  �لأمل��اين  �ملوقف  لو�س  �إدو�رد 
ر�أ�س �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، �لذي �ألغى يف وقت مبكر 
2 بني رو�سيا و�أملانيا  �أنابيب نورد �سرتمي  من وليته، خط 
يف  �لأمريكية  �لأملانية  �لعالقات  تتوتر  ملاذ�  �لعقوبات.  من 
�لدولية؟  �ل�ساحة  �إىل  �ملتحدة  �لوليات  ع��ودة  �إع��الن  وقت 
جميع  يف  �ل�سجاعة.  م��ن  �لأف�����س��ل  �جل���زء  �لتعقل  �سيكون 
�لأحو�ل، كان �عتماد �أملانيا على �لغاز نتيجة منطقية لقر�ر 
عن  �لتخلي  بت�سريع  م��ريك��ل  �أجن��ي��ال  �ل�سابقة  �مل�ست�سارة 
�لطاقة �لنووية يف �أملانيا، وبعد فو�ت �لأو�ن، قد يندم بايدن 

على ذلك �لإعفاء.
ال�شيء ونقي�شه..  �إن رف�س �أملانيا �إهانة موردها �لأ�سا�سي 
ح�سد  و�سط  لالأطل�سي  �لعابر  للتوتر  رئي�سي  �سبب  للغاز، 
على  �لع�سكرية  قو�ته  بوتني  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س 
�أملانيا  �إىل  �ل��غ��از  �إم�����د�د�ت  فن�سف  �أوك��ر�ن��ي��ا،  م��ع  �حل����دود 
م�سدره رو�سيا. يف �لأوقات �لعادية، �سيكون ذلك عبارة عن 
و�سع �لكثري من �لبي�س يف �سلة و�حدة. يف �أو��سط �ل�ستاء، 
�أ���س��ع��ار �ل��ط��اق��ة وزي����ادة �ل���وح���د�ت �لع�سكرية  وم���ع �رت��ف��اع 
�لرو�سية على �حلدود �لأوكر�نية، يعطي هذ� �لأمر بوتني 
�سالحاً. �لغريب يف ذلك، و�ملقلق لو��سنطن، هو �أن �أملانيا ل 
�لنفوذ يف مو�جهة  �لأنابيب �سيعطيها  �أن خط  تز�ل تعتقد 
�لأمل�����ان زعم  �ل�����وزر�ء  وي��ك��رر بع�س  �ل��ع��ك�����س.  رو���س��ي��ا لي�س 
مريكل �أن نورد �سرتمي 2 هو م�سروع جتاري دون تاأثري�ت 
�ل�سيء  على  �حل�سول  ي�ستطيعون  ل  لكنهم  جيو�سيا�سية، 
حافز�ً  �لأنابيب  خط  يكون  �أن  فاإما  لو�س.  ح�سب  ونقي�سه 
لرو�سيا لتت�سرف ب�سكل جيد، �أو �أن لي�س له �أي تاأثري مهما 

كان �سكله.
حل بايدن؟..  �لتف�سري �لثالث ح�سب �لكاتب هو �أن نورد 
�سرتمي 2 يعطي رو�سيا �أد�ة لتق�سيم �أوروب��ا. ففي مو�جهة 

الغزو الرو�شي املحتمل
لرو�سيا  ب��ي��الرو���س��ي��ا  ت�����س��م��ح  �أن  م���ر�ق���ب���ون  ي���رج���ح 
ي�ستبعد  فيما  �أوك��ر�ن��ي��ا،  ل��غ��زو  �أر����س��ي��ه��ا  با�ستخد�م 
�آخرون هذه �لفر�سية، معللني ذلك مبخاوف مين�سك 

من عقوبات �أمريكية و�أوروبية.
يقطنها  �ل��ت��ي  ك��ي��ي��ف،  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لعا�سمة  وت��ب��ع��د 
حو�يل ثالثة ماليني �سخ�س، بنحو 160 كيلومرت� 

رو���س��ي��ا جن��ح��ت يف بث  �إن  �مل�سللة  �مل��ع��ل��وم��ات  جم���ال 
�لذعر يف �أجز�ء خمتلفة من �أوكر�نيا بالعتماد على 
�ملعلومات  باحثة  توكاريوك،  �أولغا  وذكرت  �لت�سليل. 
“لقد  �لأوروب��ي��ة:  �ل�سيا�سة  حتليل  مركز  يف  �مل�سللة 
�أن  �أعتقد  حم����دودة..  ل��ف��رتة  جنحت  لكنها  جن��ح��ت، 
�أك��ر وعيا  �إن��ه��م  �أك��ر ��ستعد�د�.  ب��ات��و�  �لأوك��ر�ن��ي��ني 

بكيفية عمل رو�سيا«.

غريهارد �سرودر �أول من �أعلن �أن �أملانيا �ستتخل�س تدريجياً 
من �لطاقة �لنووية. 

ي���ب���دو �أن �مل�����س��اع��ر �مل��ن��اه�����س��ة ل���ه���ذه �ل���ط���اق���ة �أق������وى من 
�جليوبوليتيك. ويف هذ� �ل�سهر، �أغلقت �أملانيا 3 من �ملن�ساآت 
�لنووية �ل�ست �ملتبقية، بعد �أ�سابيع من ح�سد رو�سيا قو�تها 
وقت  يف  �ملن�ساآت  بقية  و�ستغلق  �لأوك��ر�ن��ي��ة.  �حل���دود  على 
للطاقة  �ملناه�س  �ل�سعور  �أن  وي��ب��دو   .2022 م��ن  لح��ق 
�لنووية يتفوق على �ملخاوف من �لحتبا�س �حلر�ري. تزيد 
فرن�سا رهانها على �لطاقة �لنووية، بينما ت�سر �أملانيا �لتي 
ت�سكل �أكرب م�سدر للطاقة �لعاملة على �لفحم بني غالبية 
�لنووية،  �أل تعترب بروك�سل �لطاقة  جري�نها، على �سرورة 

�لأوروب���ي منذ عقود، ل تز�ل  �أك��رب تهديد حمتمل لالأمن 
�لوليات �ملتحدة حتاول �سياغة تو�فق بني �حللفاء. ولكن 
�أملانيا ل تز�ل �أكرب مرتدد، لي�سل �ل�سوؤ�ل عن كيفية تخطي 
بايدن لهذه �مل�سكلة.  ثمة حل ي�سعى �إليه بايدن وهو �لعثور 
�لغاز  و�سحنات  قطر،  ر�أ�سهم  على  لأملانيا،  ب��دلء  م��وردي��ن 

�لأمريكي �مل�سال. لكن �لتحديات �للوج�ستية كبرية.
اأملانيا والطاقة الن�وية..  يبدو �أن ل �سهية لأملانيا لتغيري 
فكرتها عن �لطاقة �لنووية. كانت �مل�ساعر �لأملانية �ملناه�سة 

للطاقة �لنووية منت�سرة جد�ً منذ كارثة ت�سرنوبيل.
وكانت خطوة مريكل مدفوعة برد فعل �سعبي عنيف عقب 
2011. كان �سلفها  �ليابانية يف  �لنووية  كارثة فوكو�سيما 

ع��ن �حل����دود �ل��ب��ي��الرو���س��ي��ة، ح��ي��ث جت��م��ع��ت �لقو�ت 
�لرو�س����ية، قب���ل �أي�������ام، لإج�������ر�ء تدريب��������ات ع�سكرية. 
�أن��ه على  �لأم��ريك��ي��ة  “مونتانا”  �إذ�ع���ة  و�أب���رز موقع 
بالن�سبة  م��رج��ح  غ���ري  ي��ب��دو  �ل���غ���زو  �أن  م���ن  �ل���رغ���م 
م�سوؤويل  �أن  �إل  كييف،  يف  يعي�سون  مم��ن  للكثريين 

�ملدينة يقولون �إنهم لي�سو� م�ستعدين كما ينبغي.
رئي�س جمل�س مدينة  نائبة  �ألينا ميخايلوفا،  وقالت 
ولكن  �لنف�سي  باملعنى  ج��اه��زة  “�ملدينة  �إن  ك��ي��ي��ف، 

بدرجة �أقل من �لناحية �لعملية«.
�إذ� حتدثت  “�إذ� حتدثت عن �ملالجئ، فال.  وتابعت: 
عن �إبالغ �ل�سكان، فال. �إذ� حتدثت عن �لأمن ب�سكل 
عام يف �ملدينة، فال باأ�س. لقد مرت ثماين �سنو�ت من 
�ملدينة  �ملمكن حماية  وك��ان من  �أوكر�نيا،  يف  �حل��رب 

ب�سكل �أف�سل«.

اجلي�ض االأوكراين
عام  منذ  ك��ب��رية  خ��ط��و�ت  �لأوك�����ر�ين  �جلي�س  خطى 
2014، �سو�ء من حيث �لقوة �لعددية �أو �لتجهيزية، 
�سيما  ل  �لدوليني،  �ملانحني  م�ساعدة  بف�سل  وذل��ك 
�لوليات �ملتحدة. وقال زيلين�سكي، هذ� �لأ�سبوع: “نثق 

متاما يف قو�تنا �مل�سلحة. �إنهم لي�سو� مبتدئني«.
من جهتها، �أو�سحت �لقائمة بالأعمال �لأمريكية يف 

�أوكر�نيا، كري�ستينا كفني:
جيد�..  وجم���ه���زة  م���درب���ة  �لأوك����ر�ن����ي����ة  “�لقو�ت   
�لأوك���ر�ين خا�سة  ع��ام و�جلي�س  ب�سكل  �لأوك��ر�ن��ي��ون 
على  �إن��ه��م  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يحبون  �إن��ه��م  للغاية.  وطنيون 

��ستعد�د للقتال لإنقاذ بالدهم«.

متجددًة، ما ي�سع �أملانيا �سمن �أقلية معاندة.
��ستهر  �لعر�ق،  �ل�ستعد�د حلرب  �أثناء  الزهرة واملريخ.. 
روبرت كايغان بو�سف �لأوروبيني باأنهم من كوكب �لزهرة 

و�لأمريكيني من �ملريخ.
عار�ست �أملانيا وفرن�سا �حلرب ب�سدة. لكن هذ� �لو�سيف ل 

يلخ�س �لو�سع يف �أوروبا �ليوم.
�إن �لعديد من �أع�ساء حلف �سمال �لأطل�سي، خا�سًة فرن�سا، 
�مل�ستوى  على  �لبلطيق،  ودول  وبولونيا،  �ملتحدة،  و�ململكة 

نف�سه من �لت�سدد �لأمريكي مع رو�سيا.
لكن كوكب �لزهرة كان مبثابة ��ستعارة جيدة لو�سف �أملانيا 
كانت  �لنو�يا،  �أنبل  مع  �لثانية.  �لعاملية  �حل��رب  نهاية  منذ 
و�لتكفري  �لتاريخ  تكر�ر  تفادي  يف  بالرغبة  مدفوعة  �أملانيا 
�أخالقي  �لد�فع  فاإن  �لكاتب،  رو�سيا. وح�سب  عن تدمريها 

بطبيعته، لكن ذلك ل يعني �أنه عملي.
اختبار

�أن �لرو�بط �لتجارية  �أملانيا  دون كثري من �لأدل��ة، �عتقدت 
�إنهاء  يف  ك��ب��ري�ً  دور�ً  �أدت  �ل�سابق  �ل�سوفييتي  �لحت���اد  م��ع 
�حلرب �لباردة، وثمة �أدلة قليلة على �أن �لتهديد بالعقوبات 
�ملالية �سيجعل بوتني يفكر مرتني. لقد جمعت رو�سيا 620 
مليار دولر من �لحتياطي �لنقدي، منذ �أن �سمت �لقرم يف 
ت�سبح  �أن  �ملتوقع  �أي�ساً، ومن  �أ�سو�قها  تنوع  2014. وهي 

�ل�سني و�حد�ً من �أكرب م�سرتي �لغاز �لرو�سي.
يف هذ� �لوقت، حتظر برلني �سادر�ت �لأ�سلحة �لأملانية 
�أدغ���ال  �أك���ر يف  �ل��ع��امل  ي��غ��ام��ر  �أوك��ر�ن��ي��ا، وبينما  �إىل 
�لتناف�س بني �لقوى �لعظمى، يقدم نهج �أملانيا �ختبار�ً 
و�لتجارة، ميكن  �لأخ��الق  �إذ� كان مزيجها من  ملعرفة 

�أن يهدئ �ملنطقة.
ويرى لو�س �أن �لعامل �سي�سكل مكاناً �أف�سل لو ثبت �أن 
�أن  �إىل  �لآن  ت�سري حتى  �لأدل���ة  لكن  فعال،  �لنهج  ه��ذ� 
�أملانيا �أ�سبحت مفيدة لرو�سيا، مريخ هذه �لأزمة، حتى 

لو �أنها مل ترد ذلك.

لوفيغارو: »تاكوبا« حت�شم التزامها بالبقاء يف مايل قريبًا

اأبرز اخلالفات بني اإيران واأمريكا يف مفاو�شات فيينا •• فيينا-وكاالت

�لإي����ر�ين،  للوفد  م��ر�ف��ق  م�سدر  ك�سف 
7 نقاط  �ل��ن��ووي �لإي���ر�ين يف فيينا، ع��ن وج��ود  �ل��ذي يخو�س مفاو�سات ح��ول 
�لوفود  �أم��ام  �ملجال  لإف�ساح  �لأول  �أم�س  �لتي علقت  �لدولية  �ملباحثات  عالقة يف 

لإجر�ء م�ساور�ت �سيا�سية بعو��سم بلد�نهم.
و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أن �لنقطة �لأوىل تتعلق بالعقوبات و�للتز�مات، حيث تطالب 
ب�سكل عملي عرب  �لأمريكية  �لعقوبات  رفع  �لتحقق من  تتمكن من  باأن  طهر�ن 
وفك  �لدولية،  �مل�سرفية  �لقنو�ت  وفتح  و�لب�سائع،  �ل��ب��رتول  ببيع  لها  �ل�سماح 
�حلظر عن �أمو�لها �ملجمدة �أو �مل�سادرة لأي �سبب، فيما تريد �لإد�رة �لأمريكية 
�لذرية  �لقيود  ب��اإع��ادة  تعهد�تهم  لتنفيذ  و��سحاً  زمنياً  ج��دوًل  �لإي��ر�ن��ي��ني  من 

بالتو�زي مع رفع �لعقوبات، وفق “�جلريدة” �لكويتية �أم�س.
�أما �لنقطة �لثانية، تتعلق حول م�سري �ليور�نيوم �ملخ�سب و�أجهزة �لطرد �ملركزي 

و��سنطن على تدمري  ت�سر  2015، حيث  ببنود �سفقة  �ملحظورة  �لثقيل  و�مل��اء 
�لوكالة  لإ�سر�ف  �لعنا�سر  تلك  �إخ�ساع  طهر�ن  تعر�س  فيما  �مل��و�د،  تلك  جميع 
�أو �إخر�جها، �إىل بلد ثالث، لفرتة زمانية حمددة، بعد  �لدولية للطاقة �لذرية، 
�ل�سابق  �لرئي�س  �ن�سحاب  تكرر  لن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��اأن  �سمان  على  �حل�سول 

دونالد تر�مب من �لتفاق �لنووي عام 2018.
�لتفاهم  تنفيذ  ب��دء  زم��ن  ب�ساأن  �لتفاهم  بعدم  �لثالثة  �خل��الف  نقطة  وترتبط 
2015، حيث تطالب و��سنطن  �لزمني ل�سفقة  �ملحتمل وتعار�سه مع �جلدول 
بتمديد �ملهل �لزمنية �لقدمية لبع�س �لأن�سطة �ملحظورة على طهر�ن، وهو ما 

ترف�سه �لأخرية.
وتتعلق �لنقطة �لر�بعة برف�س �إد�رة بايدن رفع بع�س �لعقوبات �لتي مت فر�سها 

دون  �إي��ر�ن��ي��ة،  و�سخ�سيات  كيانات  على 
�ل���دخ���ول يف م��ف��او���س��ات م��ب��ا���س��رة على 
�لأ�سلية  �ل�سفقة  عليه  ن�ست  ما  غ��ر�ر 
لو��سنطن  ط��ه��ر�ن  مبطالبة  تتعلق  �خل��ام�����س��ة،  �خل���الف  نقطة  �أم���ا  ل��الت��ف��اق. 
لإجر�ء�ت  خ�سعو�  �لذين  و�لأ�سخا�س  �لدولية،  و�مل�سارف  �ل�سركات  بتعوي�س 
عقابية بعد �ن�سحاب تر�مب من �لتفاق �لنووي، و�إطالق �سر�ح �مل�سجونني منهم، 
�إل �أن و��سنطن ترف�س دفع �لتعوي�سات وتطالب ب�سفقة تبادل لإخر�ج �أمريكيني 
وغربيني من �سجون طهر�ن. وبح�سب �مل�سادر، فاإن نقطة �خلالف �ل�ساد�سة حول 
تر�مب  �ن�سحاب  ج��ر�ء  �ملالية  خ�سائرها  حجم  �إي��ر�ن  تقدير  بايدن  �إد�رة  رف�س 
ب�200 مليار دولر، وعر�سها بحث �ملو�سوع يف “�جتماعات ثنائية مبا�سرة” على 

�أن تكون �لتعوي�سات “غري نقدية«.
�أما نقطة �خلالف �لأخرية، �إ�سر�ر �لوليات �ملتحدة على �سرورة �أن جتدد �إير�ن 
�لتز�مها بروح �لتفاق �لنووي، وتقول �إن معاهدة 2015 كانت جمرد خطوة �أوىل، 

•• باري�س-وكاالت

�إن  “لوفيغارو”  �سحيفة  ق��ال��ت 
�لدول �لأوروبية �ل�15 �مل�ساركة يف 
قوة “تاكوبا” يف مايل �تفقت يوم 
�جلمعة، على مهلة قبل �تخاذ قر�ر 
ب�ساأن م�ستقبل �لتز�مها �لع�سكري 

يف منطقة �ل�ساحل.
ل مييل �جلميع �إىل مغادرة مايل 
ب�سرعة. فالن�سحاب �سيعني هزمية 
�سمح  �إذ�  ����س���وء�ً  �لأم�����ر  و���س��ي��زي��د 
لقوى  �أو  لرو�سيا  �لنا�سئ،  �ل��ف��ر�غ 
�أخرى بزيادة نفوذهاوقالت وزيرة 
�لدفاع �لدمناركية ترين بر�م�سن 
“بد�أ  �لفرت��سي:  �لجتماع  بعد 
�لعمل ويجب �أن يكتمل يف غ�سون 
�لدول  �ستقرر  ي��وم��اً،  ع�سر  �أرب��ع��ة 

ب�سكل م�سرتك �ل�سكل �لذي �ستبدو 
عليه مهمة مكافحة �لإرهاب«.

و�أعلنت كوبنهاغن �سحب جنودها  
فبعد  م����ايل،  م���ن  ج��ن��ود  �ل�105 
�لع�سكري  �مل��ج��ل�����س  �����س���ت���ف���ز�ز�ت 
�حل���اك���م يف ب���ام���اك���و، و�ل��ط��ع��ن يف 
لوجودهم  ي��ع��د  مل  ���س��رع��ي��ت��ه��م، 
�لقر�ر  ه���و  ه����ذ�  ك����ان  م��ع��ن��ى.  �أي 
�ل��وح��ي��د �مل��م��ك��ن ل���ل���دمن���ارك، كما 
تعتقد �سني مارين كلود ر�فنكيلد، 
�ل�ساحل  منطقة  يف  �ملتخ�س�سة 
�لدمناركي  �مل��ع��ه��د  يف  و�ل��ب��اح��ث��ة 
ت�سيف  �لتي  �ل��دول��ي��ة،  للدر��سات 
يف  متورطة  كانت  “�لدمنارك  �أن 

طويلة،  ل��ف��رتة  �ل�����س��اح��ل  منطقة 
يف  ب�سرعة”،  تغري  �سيء  ك��ل  لكن 
�ملتتاليني  �لن��ق��الب��ني  �إىل  �إ���س��ارة 
مرتزقة  وو������س�����ول  ب����ام����اك����و،  يف 
فاغر �لرو�س. وتعتقد �أن “�لقادة 
�لتفاو�س”  يرغبون يف  �ملاليني ل 
م���ع �لأوروب����ي����ني، وه���و م���ا ي�سبب 
�ملاأ�سوية”  “�لعو�قب  م���ن  ق��ل��ق��اً 
�لأوروب����ي  �لع�سكري  لالن�سحاب 

من �ملنطقة.
�ملع�سلة  �إن  “�لفيغارو”  وت��ق��ول 
�لرتدد  وتف�سر  �جلميع،  �أذه��ان  يف 
و�رد.  �لن�����س��ح��اب  لكن  �لفرن�سي، 
�لفرن�سي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 

ب�سبب  �إن  ل�����ودري�����ان  �إي������ف  ج�����ان 
�ل�سيا�سي  �لإط��ار  و�نهيار  �لو�سع، 
و�لإط�����ار �ل��ع�����س��ك��ري يف م���ايل “ل 
�لنحو”.  ه��ذ�  على  �لبقاء  ميكننا 
لكنه وعد �أي�ساً باأن يكون �أي قر�ر 

“جماعياً«.

»تاك�با«
�لأوروبية  �خلا�سة  �ل��ق��و�ت  وتعد 
جندي،   800 ح���و�يل  “تاكوبا” 
�لفرن�سيني.  م��ن  تقريباً  ن�سفهم 
�لنهاية  �أن تتوىل يف  م��ق��رر�ً  وك��ان 

“عملية برخان«.
وتريد باري�س تن�سيق رد فعلها مع 

حلفائها �لأفارقة �ملهددين بعدوى 
�مل���ت���ط���رف���ني، ك��م��ا ه���و �حل�����ال مع 

�سركائها �لأوروبيني.
مغادرة  �إىل  �جل��م��ي��ع  مي��ي��ل  ول 
مايل ب�سرعة. فالن�سحاب �سيعني 
�إذ�  ���س��وء�ً  �لأم���ر  و�سيزيد  ه��زمي��ة 
�أو  لرو�سيا  �لنا�سئ،  �ل��ف��ر�غ  �سمح 

لقوى �أخرى بزيادة نفوذها.
�أون�����دري�����غ دي���رتي�������س، مدير  ق����ال 
بر�غ،  يف  �لدولية  �لعالقات  معهد 
يغادرو�  “�أل  �لأوروب��ي��ني  على  �إن 

مايل«.
�أكر  من  و�ح��دة  �لت�سيك  وتعترب 
“تاكوبا”  يف  ح�������س���ور�ً  �ل���ب���ل���د�ن 

و�ل�سويد  �إ���س��ت��ون��ي��ا،  ج���ان���ب  �إىل 
و�ل���دمن���ارك. وت��ق��دم ه���ذه �لدول 
تكتفي  ب���ي���ن���م���ا  ق���ت���ال���ي���ة،  ق��������و�ت 
�أو �سبط  بالدعم  �لأخ���رى  �ل��دول 
�لت�����س��ال. على �أر����س �ل��و�ق��ع، مل 
تاأثري  �ل�سيا�سية  للمناف�سات  يكن 
�جلانب  ي���ق���ول  ك��م��ا  �لآن،  ح��ت��ى 
�أن  �مل����ت����وق����ع  �ل���ف���رن�������س���ي. وم������ن 
�ملجريني  ع�����س��ر�ت �جل��ن��ود  ي�����س��ل 
يف  غ��او  ق��اع��دة  �إىل  و�لربتغاليني 

�لأ�سابيع �ملقبلة لتعزيز تاكوبا.
لكن �ملماطلة رمبا لن تقاوم تعنت 
�سيء  �أي  ت�ستبعد  ل  �ل��ت��ي  م���ايل، 
على  رد�ً  وزي��ر خارجيتها  قال  كما 
نظريه �لفرن�سي، متوقعاً ��ستجابة 
ملر�جعة  ب��اري�����س  م��ن  “�سريعة” 
�تفاقية �لدفاع �لفرن�سية �ملالية.  
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عربي ودويل

دع��������������م 
ال���������ش����ني 
رو�شي  لغزو 
الأوك��ران��ي��ا 
ذعر  �شيثري 
ال����والي����ات 
امل���ت���ح���دة

حتليل اخباري

اأعداء االأم�ض اأف�شل االأ�شدقاء

االأزمة يف اأوكرانيا تن�ّشط الروابط بني رو�شيا وال�شني
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�صيباين

املتحدة  الــ�اليــات  مع  املتزايدة  الرو�شية  الت�ترات  اأدت     
وحلفائها ب�شاأن احتمال الغزو الرو�شي الأوكرانيا، اإىل تن�شيط 
العالقات بني م��شك� وبكني. وُتظهر ال�شلطات ال�شينية ب��ش�ح 

دعمها لفالدميري ب�تني �شد ال�اليات املتحدة.   

بــني اجلـــارتـــني، م�اقف  الــعــالقــة  بــني عــالمــات دفء  مــن    
االأخ�شر  ال�ش�ء  عن  علًنا  الت�شريح  دون  ال�شينية  احلك�مة 
اأن  عن  االإعالن  يف  بينغ  جني  �شي  يتاأخر  ومل  الغزو،  هذا  ملثل 
بق�شايا  م�شى  وقت  اأي  من  اأكثـــــر  �شرتتبطان  وال�شني  رو�شيا 

جي�ا�شرتاتيجية.
ح�ل  ال�ا�شحة  االختالفات  رغم  بينغ،  جني  و�شي  »ب�تني      

املجاالت الرئي�شية، غالًبا ما يك�نان على نف�ض امل�جة عندما 
واالقت�شادي  ال�شيا�شي  الدعم  اإىل  الرو�شي  الرئي�ض  يحتاج 
عق�بات  بفر�ض  املخاطرة  قرر  حال  يف  ال�شيني،  نظريه  من 
اأو�شح يف مقال راي  “اأوكرانيا”،  اإذا مت غزو  وخ�شائر حتمية 
االأمريكي  ال�شفري  جراهام،  ت�ما�ض  يناير،   24 االثنني  ي�م 

ال�شابق للحد من الت�شلح.\

»خماوف معق�لة«
   لكن ي�م اخلمي�ض، 27 يناير، اتخذت ال�شني خط�ة حا�شمة، 
يتعلق  فيما  مل��شك�  املعق�لة”  “للمخاوف  دعمها  اأعلنت  حيث 
ال�شيني وانغ يي، يف مقابلة  باأوكرانيا. وقال وزير اخلارجية 
اأخذ  “يجب  بلينكني:  االأمريكي  اخلارجية  وزير  مع  هاتفية 

خماوف رو�شيا االأمنية املعق�لة على حممل اجلد ومعاجلتها«.

   ودون ت�سمية �لناتو، �و�سح رئي�س 
�لدبلوما�سية �ل�سينية، باأن “�لأمن 
�سمانه  ميكن  ل  �لعاملي  �لإقليمي 
�لكتل  تو�سيع  �أو  تعزيز  خ��الل  م��ن 
كافة  �لأط���ر�ف  ون��دع��و  �لع�سكرية. 
زيادة  ع��ن  و�لم��ت��ن��اع  �ل��ت��ه��دئ��ة  �إىل 

�لتوتر وت�سعيد �لأزمة«.
بلينكن  �أنطوين  �سدد     من جهته، 
على “�ملخاطر �لأمنية و�لقت�سادية 
رو�سي  ع��دو�ن  ي�سكلها  �لتي  �لعاملية 
وقالت  �أوكر�نيا”.  ع��ل��ى  ج���دي���د 
�لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  ن��ائ��ب 
�إن  ي��وم �لأرب��ع��اء،  وي��ن��دي �سريمان، 
فالدميري بوتني “�سي�ستخدم �لقوة 
�لع�سكرية يف وقت ما، رمبا بني �لآن 

ومنت�سف فرب�ير«.
   يذكر �أن من بني �لرتبة �خل�سبة 
�فتتاح  �ل��رو���س��ي،  �ل�سيني  للتقارب 
�ل�ستوية  �لأومل���ب���ي���ة  �لأل���ع���اب  دورة 
�أعلن  وق�����د  ف����رب�ي����ر.   4 ب���ك���ني  يف 
�سيكون  �أن��������ه  ب����وت����ني  ف�����الدمي�����ري 
�مل���درج���ات، ع��ل��ى عك�س  ح��ا���س��ًر� يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة �لتي 
�لدبلوما�سية  م��ق��اط��ع��ت��ه��ا  �أع��ل��ن��ت 
لهذه �لألعاب. ومن بينها، بالطبع، 
ا  �أي�سً ول���ك���ن  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات 
و�أ�سرت�ليا  �ملتحدة  و�ململكة  �ليابان 

وعدة دول �أخرى.
   �أق��������وى ع����الم����ة ع���ل���ى �ل���ت���ق���ارب 
�ل�����س��ي��ن��ي �ل���رو����س���ي �حل�������ايل، هي 
�لج���ت���م���اع �لف����رت������س����ي ب����ني �سي 
وب��وت��ني يف دي�����س��م��رب �مل��ا���س��ي. لقد 
�أر���س��ى ه���ذ� �لأخ����ري �لأ���س��ا���س لعقد 
ق��م��ة ح�����س��وري��ة ب���ني �ل��زع��ي��م��ني يف 
�مل�ستقبل �لقريب، كما يقول توما�س 
�ل��ذي كان له دور فعال يف  جر�هام، 
دولية  �تفاقية  ك��ل  على  �ل��ت��ف��او���س 
�لنت�سار  وع���دم  �لت�سلح  م��ن  للحد 

من 1970 �إىل 1997.
   وي�سيف ج��ر�ه��ام، �أن ه��ذه �لقمة 
�ملبا�سرة قد تكون فر�سة لفالدميري 
بوتني ملحاولة �إقناع نظريه �ل�سيني 
بالوقوف �إىل جانب مو�سكو يف حال 
قيام �جلي�س �لرو�سي بغزو �أوكر�نيا، 
حال  يف  لل�سني  رو�سيا  دع��م  مقابل 
على  �أك���د  ل��ت��اي��و�ن،  �ل�سيني  �ل��غ��زو 
فروم  وهو  �سكيورتي،  ج�ست  �أعمدة 
�أم���ري���ك���ي �ل����ك����رتوين ت��اأ���س�����س عام 
�لتحليالت  يف  ومتخ�س�س   2013

حول �لق�سايا �لأمنية. 
رو�سي  ل���غ���زو  ���س��ي��ن��ي��ا  دع���م���ا  �ن     
�لوليات  ذع����ر  ���س��ي��ث��ري  لأوك���ر�ن���ي���ا 
�ملتحدة، لأنه يف هذه �حلالة، �سيتم 
�حلالية  �لع�سكرية  �ل��ق��وى  تعديل 
بعيدون عن  و�لأمريكيون  بالكامل، 

�ل�ستعد�د ملثل هذ� �لتغيري.
�لت�سعيد  رو����س���ي���ا  ق������ررت  و�إذ�     
ع�������س���ك���رًي���ا، ل���ي�������س م�����ن �ل���و�����س���ح 
�أن  مي��ك��ن  ع��ق��وب��ات  �أي  �لآن  ح��ت��ى 
و�لحتاد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تتبناها 
�لأوروبي. لكن �لعديد من �خليار�ت 
�أن �ل�سني  قيد �ملناق�سة ول �سك يف 
�ست�سارك، يعتقد كري�س ميللر، من 
�أبحاث  معهد  �سفحات  يف  ج��ان��ب��ه، 
�ل�����س��ي��ا���س��ة �خل���ارج���ي���ة، وه���و مركز 
�أبحاث �أمريكي يديره، وبالنظر �إىل 
�لقت�سادية  �ل��ع��الق��ات  �أن  حقيقة 
�أهم بكثري مما  بني �ل�سني ورو�سيا 
�سيكون   ،2014 ع���ام  ع��ل��ي��ه  ك��ان��ت 
�أ�سعب و�أكر تكلفة بالن�سبة لل�سني 
�أل تفعل �سيًئا يف مو�جهة �لعقوبات 

�لغربية«.
�ست�سطر  �ل�سني  �أن  و”�لنتيجة     
هذه  يف  رئ��ي�����س��ًي��ا  لع��ًب��ا  ت�سبح  لأن 
�لأزم���ة كما يف �لأزم���ات �لأخ���رى يف 

�لإلكرتونية �لأول �إىل حد بعيد.
�تفاقية     ولكن رغم توقيع رو�سيا 
�حلرير  “طرق  يف  م�ساركتها  ب�ساأن 
�حل�������ز�م  )م�������ب�������ادرة  �جلديدة” 
�ل�ستثمار�ت  ظ��ل��ت  و�ل����ط����ري����ق(، 
�لبلدين  ه����ذي����ن  م�����ن  �مل����ت����ب����ادل����ة 
وبكني  مو�سكو  توقع  مل  متو��سعة. 
�إلغاء  ب�������س���اأن  �ت��ف��اق��ي��ة  �لآن  ح��ت��ى 

�لر�سوم �جلمركية على �لتجارة.
�ل�ستثمارية  �مل�����س��اري��ع  و”تظل     
�ل�سني  متولها  �ل��ت��ي  رو�سيا”  “يف 
ويبدو  �ل��ق��اع��دة،  ولي�س  �ل�ستثناء 
�أنها تظهر �أن رو�سيا ل ُتعترب وجهة 
�ل�سينيني،  للم�ستثمرين  ج��ذ�ب��ة 
ي��و���س��ح �أرت���ي���وم ل��وك��ني، وه���ي نف�س 
�ملالحظة فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
ع��ال��ي��ة �جل����ودة يف �ل��غ��رب و�ل��ت��ي ل 

تز�ل �سائدة يف �لبلدين ».
�لغرب من  �لآن يف  �لقلق  يتز�يد     
�ل�سيني  �لتح�سن  ه��ذ�  ينعك�س  �أن 
�لع�سكري.  �ملجال  ا يف  �أي�سً �لرو�سي 
�لأيام،  م��ن  ي��وم  يف  ه��ذ�  و�إذ� حتقق 
للوليات  بالن�سبة  �ل��ع��و�ق��ب  ف����اإن 
��ا على �لحتاد  �أي�����سً �مل��ت��ح��دة، ول��ك��ن 
�لأوروب����������ي و�ل����ي����اب����ان، ���س��ت��ك��ون ل 
�أ�سلحة  �أنظمة  حت�سى، لأن لرو�سيا 
ا،  �أي�سً و�ل�����س��ني  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ت��ط��ورة 

ولكن بدرجة �أقل.
    و�إدر�ًك�����ا ل��ه��ذ� �ل��ق��ل��ق، �أع��ل��ن �سي 
ج���ني ب��ي��ن��غ م����وؤخ����ًر�، �أن �ل�����س��ني ل 
�ملجال.  ه���ذ�  يف  �لن���خ���ر�ط  ت��ن��وي 
وفعال، يف يونيو �ملا�سي، بعد موؤمتر 
عرب �لفيديو، �أ�سر �لرئي�س �ل�سيني 
ون��ظ��ريه �ل��رو���س��ي ع��ل��ى �ل��ن��ف��ي: �أن 
من  ح��ال  ب���اأي  ي�سعيان  ل  �لبلدين 
ب����اردة  �إق���ام���ة ح����رب  �لأح�������و�ل �إىل 
وعلى  ع�سكري.  حتالف  �أو  ج��دي��دة 
�لعك�س، �أ�سبحت �لعالقات �لثنائية 
و��ستقر�ر�  ن�سجا  “�أكر  بينهما 
�لآن  �ل��ب��ل��د�ن  و�أ���س��ب��ح  و�سالبة”، 
لهما  “�سريكني  �لبع�س  لبع�سهما 

�لأولوية«.
   »تتناف�س رو�سيا و�لوليات �ملتحدة 
�لغاز  م���ن  ����س���ادر�ت���ه���م���ا  يف  ب�����س��دة 
حال  يف  وحتى  �ل�سني،  �إىل  �ل�سائل 
�إىل  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات  تخفيف 
حد ما، ف�سيظل من �مل�ستحيل على 
�لغاز  ����س��ت��ري�د  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�لطبيعي من رو�سيا، �سّرح �لرئي�س 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  تعمل  �ل�سيني. 
ع���ل���ى حم����اول����ة حت�سني  و�أوروب�����������ا 
عالقتهما برو�سيا، لكن �خل�سومات 
بني �لوليات �ملتحدة ورو�سيا جتعل 
�لبلدين  هذين  على  �مل�ستحيل  من 
�ن  �سقيقني.  م��ا  ي��وم  يف  ي�سبحا  �أن 
ن��ت��ي��ج��ة �ل�����س��غ��ط �ل�����س��ي��ا���س��ي �لذي 
مت���ار����س���ه �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة على 
ا ب�سبب طول  �ل�سني ورو�سيا، و�أي�سً
و�لتجربة  �مل�����س��رتك��ة،  ح���دوده���م���ا 
�جلارتني،  بني  �مل�سرتكة  �لتاريخية 
ل ي��ن��ب��غ��ي ل��ه��ات��ني �ل��دول��ت��ني �أب����ًد� 

مو�جهة بع�سهما �لبع�س«.
�لدو�مة  ه���ذه  ���س��ت��ق��ود  �أي����ن  �إىل     
�أوك����ر�ن����ي����ا، و�إىل  �جل��ه��ن��م��ي��ة ح����ول 
حال  يف  ب��ك��ني  ���س��ت��ذه��ب  م����دى  �أي 
�جلمهورية  ه���ذه  يف  ح���رب  ن�����س��وب 
�ل�سر�ع،  �ل�سابقة؟ هذ�  �ل�سوفياتية 
�إذ� حدث، هل �سيتجاوز ح��دوده؟ ل 
�ملرحلة... لكن  �أح��د يعرف يف ه��ذه 
�ل�سيني”  “�لعامل  �أن  �لو��سح  من 

يكت�سب زخماً يف هذه �لأزمة.
كتاًبا  ع�شر  خم�شة  ح�ايل  م�ؤلف 
والتبت  واليابان  لل�شني  خم�ش�شة 
االآ�شي�ية  والــتــحــديــات  والــهــنــد 
الرئي�شية. عام 2020، ن�شر كتاب 
“الزعامة العاملية حم�ره، ال�شدام 
املتحدة”  والــ�اليــات  ال�شني  بني 

عن من�ش�رات ل�ب

�ل�سر�كة �لع�سكرية تثري ذعر �لمريكان

هل �ست�سارك �ل�سني يف �ملجهود �حلربي �لرو�سي؟

�لرئي�س �سي جني بينغ ونظريه �لرو�سي فالدميري بوتني يف منتدى �سانت بطر�سربغ �لقت�سادي �لدويل

ع�سر جديد يف �لعالقات بني �لبلدين

بكني تدعم مو�سكو يف �لزمة

�ل�سني  ب��ح��ر  يف  �أو  ت��اي��و�ن  م�سيق 
ميللر،  ك��ري�����س  ي��ت��اب��ع  �جل���ن���وب���ي، 
�ل�سني  �عتبار  ع��دم  �سبب  وه��ذ� هو 
للحرب بني رو�سيا و�أوكر�نيا ق�سية 
بكني  “�ستكون  هنا  من  هام�سية”. 
�لأزمة،  �أكر �نخر�ًطا يف مثل هذه 
قر�رها  بخ�سو�س  �ل�سني  وموقف 
�لغربية  ب��ال��ع��ق��وب��ات  �لل���ت���ز�م  ع���دم 
جتنب  ع���ل���ى  رو����س���ي���ا  م�������س���اع���دة  �أو 
�لعزلة  �لمتثال لها، �سيحدد حجم 
�لتي ميكن  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 

�أن ت�سببها هذه �لعقوبات«.

»اأف�شل �شديق »
�أدى  �لآن،  ح���ت���ى  ����س���ن���و�ت  م���ن���ذ     
مار�سته  �ل�����ذي  �مل���ت���ز�ي���د  �ل�����س��غ��ط 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا على 
�لتقارب  �إىل  ورو�����س����ي����ا،  �ل�������س���ني 
�ل�سابقني،  �لعدوين  بني  �لتدريجي 
�ىل درجة �أن �حلديث يدور �لآن عن 
�لغرب  ��سرت�تيجي ملو�جهة  حتالف 

مًعا.
   يف �ل�سنو�ت �لأخرية، دخلت مو�سكو 
وي�سف  حقيقي.  ع�سل  �سهر  وبكني 
باأنه  بانتظام  بوتني  بينغ  جني  �سي 
حتدث �لرجالن  “�أف�سل �سديق”. 
�إما عن   ،2013 37 مرة منذ عام 
طريق �لفيديو �أو �سخ�سًيا. ويفخر 
�لرئي�س �لرو�سي باأنه �سي�سبح قريًبا 
�أول زعيم �أجنبي يلتقي به �سي جني 
بينغ منذ بد�ية جائحة كوفيد-19 

يف نهاية عام 2019.
ح������اول  �مل�����ا������س�����ي،  �ل���������س����ه����ر  يف     
�لرئي�س  ب��وت��ني ط��م��اأن��ة  ف��الدمي��ري 
�ل�����س��ي��ن��ي ب����اأن ج��م��ي��ع ق����ادة �لعامل 
ت��ق��ري��ًب��ا ���س��ي��ح�����س��رون �ف��ت��ت��اح دورة 
بكني.  �ل�ستوية يف  �لأوملبية  �لألعاب 
و�ململكة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أعلنت 
و�أ�سرت�ليا  وكند�  و�ليابان  �ملتحدة 
�لألعاب  لهذه  دبلوما�سية  مقاطعة 
�لإن�سان  ح��ق��وق  �ن��ت��ه��اك��ات  ب�����س��ب��ب 
�ل�سينية  �ل�����س��ل��ط��ات  �إىل  �مل��ن�����س��وب��ة 
كونغ،  وهونغ  و�لتبت  �سينجيانغ  يف 
حذوها  يحذو�  �أن  لآخ��ري��ن  وميكن 

بحلول 4 فرب�ير.
   يف �ملقابل، دعا �سي جني بينغ رو�سيا 
�لإج�����ر�ء�ت  م��ن  “�ملزيد  تبني  �إىل 
�لأمنية  �مل�سالح  حلماية  �مل�سرتكة 
و�أ����س���اد  فعال”،  ب�����س��ك��ل  ل��ل��ب��ل��دي��ن 

�ملعادن  بكني على �سكل �سحنات من 
�خلنزير  وحلم  و�ل�سوف  و�حلديد 

و�لأرز.
   غري �ن �لغيوم ب��د�أت ترت�كم بني 
و�ت�سعت  �ل�����س��ت��ي��ن��ات،  يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
�خلالفات �لأيديولوجية لتوؤدي �إىل 
ومو�سكو،  بكني  ب��ني  حقيقية  �أزم���ة 

وهي �أزمة ��ستمرت عدة عقود.
لعب  �لأيديولوجيا،  جانب  و�إىل     
كان  وبينما  ��ا.  �أي�����سً دوًر�  �لقت�ساد 
�ل���رتك���ي���ز ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��و���س��ك��و على 
�إ�سالحات  �ل�����س��ني  ت��ب��ن��ت  �أوروب�������ا، 
دنغ  ق��ي��ادة  حت��ت  عميقة  �قت�سادية 
وف�سلت   1978 ع���ام  ب��ي��ن��غ  ���س��ي��او 
من  قادمة  ��ستثمار�ت  �إىل  �لتحول 
ا  و�أي�سً و�ل��ي��اب��ان،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

من �أوروبا.
حت�سنت   ،2019 ع������ام  م���ن���ذ     
�لرو�سية  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �ل����ع����الق����ات 
و�لنفط  �لغاز  ب��د�أ  ملحوظ.  ب�سكل 
�لرو�سيان يف �إمد�د �ل�سوق �ل�سينية. 
2014، وّقعت �سركة غازبروم  عام 
�ل�سينية  �لوطنية  �لبرتول  و�سركة 
عقًد� مدته 30 عاًما بعد �أكر من 
ع�����س��ر ���س��ن��و�ت م��ن �مل��ف��او���س��ات بني 
�أف�سحت  وم��ن��ذئ��ذ،  ومو�سكو.  بكني 
�لطريق  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �مل���و�ج���ه���ة 
للتعاون يف �لعديد من �ملجالت، مبا 
يف ذلك �لف�ساء �لإلكرتوين و�لبنية 

�لتحتية و�لأمن وغزو �لف�ساء.

نح� حتالف ع�شكري؟
   حت���اول �ل�سني ورو���س��ي��ا يف نف�س 
�ل����وق����ت �����س���ت���خ���د�م ع��م��ل��ت��ي��ه��م��ا يف 
�ل����ت����ب����ادلت �ل���ت���ج���اري���ة م����ن �أج����ل 
م��و�ج��ه��ة ����س��ت��خ��د�م �ل����دولر �لذي 
�إىل  �ملهيمنة  �لعملة  ذل��ك  مع  يظل 
�لتجارية  �ل��ت��ب��ادلت  يف  ك��ب��ري  ح��د 
دي�سمرب  يف  �ل���ك���وك���ب.  ه�����ذ�  ع���ل���ى 
فالدميري  م�ست�سار  ك�سف  �ملا�سي، 
يوري  �ل�سيا�سية،  ل��ل�����س��وؤون  ب��وت��ني 
�أو�ساكوف، �أن رو�سيا و�ل�سني �تفقتا 
�إن�������س���اء ن��ظ��ام م����ايل م�سرتك  ع��ل��ى 
خلدمة �لتبادلت �لثنائية “�لتي لن 
تتاأثر بدولة �خرى”. وجاء �لإعالن 
باأن  و��سنطن  يف  و��سح  تهديد  بعد 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�أوروب����ا تفكر�ن 
�لدفع  نظام  من  رو�سيا  ��ستبعاد  يف 
�ل�سريع �سويفت، وهو نظام �لت�سوية 

�لهيدروكربونات  م��ن��ه��ا   ،2020
�خل�سو�س.  وج����ه  ع��ل��ى  و�مل����ع����ادن 
�لأ�ستاذ  ل���وك���ني،  �أرت����ي����وم  وح�����س��ب 
�لفيدر�لية  �جل��ام��ع��ة  يف  �مل�����س��ارك 
�لأق�سى يف فالديفو�ستوك،  لل�سرق 
ت�ساينا  ���س��اوث  �سحيفة  ع��ن  ن��ق��اًل 
مورنينج بو�ست، من �ملقرر �أن يزد�د 
�لع��ت��م��اد �لق��ت�����س��ادي �مل��ت��ب��ادل بني 
رو�سيا و�ل�سني، رغم �أن رو�سيا �أكر 

�رتهانا جلارتها �ل�سينية.
�لتجارة  خ��م�����س  م���ن  ي���ق���رب  م���ا     
�ل�����س��ني، بينما متثل  �ل��رو���س��ي��ة م��ع 
�لتجارة  باملائة من   2 بالكاد  رو�سيا 
ذلك،  �إىل  “بالإ�سافة  �ل�����س��ي��ن��ي��ة. 
�ل���رو����س���ي���ة �إىل  �ل�����������س�����ادر�ت  ف�������اإن 
�ملنتجات  من  �أ�سا�ًسا  تتكون  �ل�سني 
�ل���ي���وم���ي���ة، يف حني  �ل���س��ت��ه��الك��ي��ة 
�ل�سني  م��ن  �لرو�سية  �ل����و�رد�ت  �أن 
�ملنتجات  م��ع  �أك����رب  ب�سكل  ت��ت��و�ف��ق 
�لتقنية”،  عالية  و�ل�سلع  �ل�سناعية 

ف�����الدمي�����ري ب����وت����ني م�����ن ج���ان���ب���ه، 
“و�سلت  �لتي  �لثنائية  بالعالقات 
حالًيا �إىل م�ستوى غري م�سبوق مما 
�لثقة  م��ن  ع���اٍل  م�ستوى  على  ي��دل 

�ملتبادلة من حيث �ل�سرت�تيجية«.
�ل�سينية  �لعالقات  �سهدت  لقد      
�ل�سنو�ت  �لرو�سية حت�سًنا مدوًيا يف 
�لأخرية حيث وجد كل من �لبلدين 
�سيا�سية  ل�سغوط  ه��دًف��ا  نف�سيهما 
�لوليات  م��ن  �أ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ت��اأت��ي 
حلفائها.  من  ا  �أي�سً ولكن  �ملتحدة، 
وك��م��ث��ال ع��ل��ى �رت��ف��اع �حل����ر�رة بني 
�جلارتني، ز�دت �لتجارة بن�سبة 35 
فا�سل 8 باملائة عام 2021 لت�سل 
 146.88 ب��ل��غ  ق��ي��ا���س��ي  م��ب��ل��غ  �إىل 
مليار دولر، وفًقا لالأرقام �ل�سينية 
�أكرب  �ل�سني  و�أ�سبحت  �لر�سمية. 
���س��ري��ك جت����اري ل��رو���س��ي��ا م��ن��ذ عام 
 14 بكني  ��ستوعبت  2010، حيث 
عام  �لرو�سية  �ل�سادر�ت  من  باملائة 

�لأحيان م�سيق ملقا ومنطقة بحر 
�لتجارة  وتعترب  �جلنوبي.  �ل�سني 
بني رو�سيا و�ل�سني م�ساألة م�ساعدة 
ثقة  �سياق  يف  متبادلة  ��سرت�تيجية 
م��ت��ب��ادل��ة. ورو����س���ي���ا و�ث���ق���ة م���ن �أن 
لها  �رت��ه��ان��ه��ا  ت�ستخدم  ل��ن  �ل�سني 

ك�سالح �سدها«.

�إرث �حلرب �لباردة
   يا له من طريق طويل قطع بني 
بكني ومو�سكو منذ �حلرب �لباردة. 
ظهور  تونغ  ت�سي  م��او  �أعلن  عندما 
ج��م��ه��وري��ة �ل�����س��ني �ل�����س��ع��ب��ي��ة عام 
�ل�سوفياتي  �لحت����اد  ك���ان   ،1949
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه دع���م���اً ح��ا���س��م��اً وحتى 
�مل��ن��ق��ذ �لق��ت�����س��ادي. ج���اء �خل���رب�ء 
مل�ساعدة  �لآلف  بع�سر�ت  �ل�سوفيات 
مو�سكو  �سخت  بينما  �ل�سيني  �لأخ 
م��ل��ي��ار�ت �ل������دولر�ت يف �ل�����س��ني يف 
�سددتها  تف�سيلية  ق���رو����س  ���س��ك��ل 

�عتماد  لكن  لوكني،  �أرت��ي��وم  ي�سيف 
�لزدياد  �آخذ يف  �ل�سني على رو�سيا 
���ا م���ع ت�����س��اع��د �مل���و�ج���ه���ة مع  �أي�������سً

�لوليات �ملتحدة«.
بولينغ،  ����س���و  �إىل  ب���ال���ن�������س���ب���ة     
�لرو�سي  �لق��ت�����س��اد  يف  �ملتخ�س�س 
للعلوم  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة  يف 
�سحيفة  ع���ن  ن��ق��ال  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
فاإن  بو�ست،  مورنينج  ت�ساينا  �ساوث 
�لو�سول  �إىل  ما�سة  بحاجة  �ل�سني 
�لعمالقة  �لطاقة  �حتياطيات  �إىل 
لتلبية  �لرو�سي  �لأق�سى  �ل�سرق  يف 
ث���اين  �ل�������س���ن���اع���ة يف  �ح����ت����ي����اج����ات 
�ل�سني  “حتتاج  ع���امل���ي.  �ق��ت�����س��اد 
مع  �آمنة  ت�سليم  عمليات  �إىل  ا  �أي�سً
�لنقل  ب�����س��ب��ب  منخف�سة  خم��اط��ر 
�سو،  يو�سح  �لرو�سية،  �لأر��سي  من 
�لرو�سي  و�لنفط  �لغاز  نقل  وميكن 
�لقادمة  �ل��ن��اق��الت  تعرب  بينما  ب��ر�ً 
�أغلب  يف  �لأو������س�����ط  �ل�������س���رق  م����ن 

م�قف ال�شني بخ�ش��ض االلتزام بالعق�بات الغربية من عدمه، �شيحدد حجم العزلة االقت�شادية وال�شيا�شية التي �شتطال م��شك�

ال تعترب ال�شني احلرب بني رو�شيا واأوكرانيا ق�شية هام�شية, لذا �شتكون بكني اأكرث انخراًطا يف مثل هذه االأزمة

كلما ازدادت املواجهة مع املع�شكر املناف�س, ينمو الرتابط التجاري ال�شيني الرو�شي 

يف حال فر�ض عق�بات غربية، �شت�شطر ال�شني الأن ت�شبح العًبا مهًما يف االأزمة االأوكرانية
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عربي ودويل

•• الفجر -مايك غولد�صميث 
ترجمة خرية ال�صيباين

  رغم جناح حملة التطعيم �شد مر�ض ك�فيد، اإال اأن 
ب�ري�ض ج�ن�ش�ن ي�اجه اأزمة كبرية رهانها �شلطته 
ال�طني  العمال واحلزب  الذاتية، حيث دعا حزب 
الدع�ات  هذه  وجدت  ا�شتقالته.  اإىل  االإ�شكتلندي 
�شدى داخل حزب املحافظني، لدى معار�شي ب�ري�ض 
ا بع�ض من اأتباعه مقرتحني اأن  ج�ن�ش�ن، ولكن اأي�شً

ال�قت قد حان لرحيله.
ل�شيا�شاته،  ما  ف�شل  اأي  ب�شبب  لي�شت  اأزمته  اإن     
ال�شلطة  نق�ض يف  اأنه  اإليه على  ُينظر  ما  ب�شبب  بل 
االأخالقية، ف�شاًل عن �شعف ثقايف يف قلب الدولة 

نف�شه، يف داوننع �شرتيت.

القرار بيد حزب املحافظني

اململكة املتحدة: هل �شي�شتقيل بوري�س جون�شون...؟
تنظيم  ع��ن  تقارير  ك�سفت  فقد   
ع���دة ���س��ه��ر�ت وح���ف���الت يف مقر 
و�لعديد  �ل����وزر�ء،  رئي�س  �إق��ام��ة 
منها يف �ل��وق��ت �ل���ذي ك��ان��ت فيه 
“حجر  ح��ال��ة  يف  مغلقة  �ل��ب��الد 

�سحي” تام.
ع���دم متكن  �إىل  �أدى �حل��ج��ر      
�ل��ن��ا���س م���ن زي�����ارة �أح��ب��ائ��ه��م يف 
كانو�  من  �أو  �مل�سنني،  رعاية  دور 
وحتى  �مل�ست�سفيات.  يف  مي��وت��ون 
ع���دد �لأ���س��خ��ا���س �مل�����س��م��وح لهم 
ك��ان حم���دوًد�،  بح�سور �جل��ن��ازة 
مقابلة  للنا�س  ميكن  ل  وعموما 
�آخ���ر خارج  و�ح���د  �سخ�س  ���س��وى 

منزلهم -ول �أحد يف �لد�خل.
�ل��ك�����س��ف، ��سطر  ت���ت���ايل  م���ع      
�لعتذ�ر  �إىل  جون�سون  ب��وري�����س 
�حلالة  ويف  و�مل���ل���ك���ة،  ل���ل���ربمل���ان 
�حلفالت  �ح����دى  لأن  �لأخ������رية 
جلنازة  �ل�سابق  �ل��ي��وم  يف  �أقيمت 
زوجها، دوق �إدنربة �لر�حل، وهو 
موكب ح�سرته جال�سة مبفردها، 
وفًقا للقو�عد �ملعمول بها يف ذلك 

�لوقت.
ق��ام كبري م�ست�ساريه  �أن      منذ 
�آنذ�ك، دومينيك كامينغز، بخرق 
قو�عد �حلجر يف رحلته �ل�سهرية 
و�جهت   ،”1“ ب��ارن��ارد  قلعة  �إىل 
باأن  �مل��ت��ز�ي��د  �لإدر�ك  �حل��ك��وم��ة 
هناك “قاعدة لنا وقاعدة لهم”، 
�أنه يفر�س على  مما يعني �سمناً 
�ل�سكان ككل �لمتثال للقو�عد �أو 

م��و�ج��ه��ة �مل��ح��اك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة يف 
�سورة خرقها، فان هذه �لقو�عد 
ل تنطبق على جون�سون و�لذين 

يعملون معه يف د�وننغ �سرتيت.
   ك��ان��ت �حل��ف��الت غ��ري قانونية 
�أثناء �حلجر �ل�سحي، ومت تغرمي 
 10 حتى  �ملخالفني  من  �لعديد 
كان  لكن  �إ�سرتليني،  جنيه  �لف 
عقد  �سرتيت  د�ون��ن��غ  با�ستطاعة 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت ملوظفيه  م��ث��ل ه���ذه 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س  ب��اإم��ك��ان  –وكان 
ج��ون�����س��ون �حل�����س��ور م��ع زوجته 

وطفله حديث �لولدة!
   عندما ظهرت تفا�سيل �لليايل 
�مل��الح لأول م��رة، مت فتح حتقيق 
�مل��وظ��ف��ني -ولكن  ك��ب��ري  ب��ق��ي��ادة 
مت ��ستبد�له عندما تبني �أنه هو 
نف�سه نظم �حدى تلك �ل�سهر�ت! 
ومع ��ستمر�ر ورود �أنباء عن هذه 
�لتحقيق  تو�سيع  مت  �حل��ف��الت، 

موظفني  ك��ب��ري  ك��ّل��ف  لي�سملها. 
�آخر حاليا باإجر�ء هذ� �لتحقيق، 
تقريره  �����س����دور  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
ق��ري��ب��ا. ع���الوة على ذل���ك، وجود 
ه����ذ� �ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���و �ل�����ذي مّكن 
من  �مل��زي��د  جتنب  م��ن  جون�سون 
�لتاأكيد  خ���الل  م��ن  �لن��ت��ق��اد�ت، 
على �أن تقرير �لتحقيق �سيعر�س 
ج��م��ي��ع �حل��ق��ائ��ق �مل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه 
�ل��ت��ج��م��ع��ات، و���س��ي�����س��م��ح ل���ه، كما 

ياأمل، بالحتفاظ مبن�سبه.
   ت�سري �ل�سحافة و��ستطالعات 
و��سع  ���س��ع��ور  وج����ود  �إىل  �ل�����ر�أي 
ب�سرورة  �لعام  �ل��ر�أي  يف  �لنطاق 
تنحي جون�سون، رغم �أنه يحظى 
�ل���ب���الد، وكذلك  ك��ب��ري يف  ب��دع��م 

د�خل حزبه.
   �ن ح��زب �ملحافظني يف موقف 
�لعديد  ت��ط��ال��ب  فبينما  ���س��ع��ب. 
�لنتخابية  �ل��د�ئ��رة  �أح����ز�ب  م��ن 

�آخرين  ف���اإن  ب��ال��ت��ن��ح��ي،  ب��وري�����س 
حزب  زعيم  دع��ا  وق��د  يدعمونه. 
����س��ك��ت��ل��ن��د�، وهو  �مل��ح��اف��ظ��ني يف 
ن��اق��د م���ع���روف جل��ون�����س��ون، �إىل 
����س��ت��ق��ال��ت��ه وح�������س���ل ع���ل���ى دعم 
جميع �أع�ساء حزب �ملحافظني يف 
�لإ�سكتلندي.  �لت�سريعي  �ملجل�س 
و�ستمن�سرت،  يف  �حل����زب  ود�خ����ل 
ه���ن���اك ����س��ت��ي��اء ك��ب��ري م���ن ف�سل 
جت�سيد  يف  ج��ون�����س��ون  ب���وري�������س 
�مل�ستمر  و�ل����ت����دف����ق  �ل����زع����ام����ة، 
نائب  وهناك  �ل�سلبية،  للتقارير 
�لدولة  وزي���ر  ف��ق��ط،  �إ�سكتلندي 
رئي�س  يدعم  ��سكتلند�،  ل�سوؤون 
�ل��وزر�ء. هوؤلء �لنو�ب من حزب 
�ملحافظني هم �لذين من �ملرجح 
جون�سون،  م�ستقبل  ي��ق��ررو�  �أن 
�ل�سرب  ب���ف���ارغ  ي��ن��ت��ظ��رون  وه����م 

نتائج �لتحقيق.
   ل���ل���ح���زب ع�����دة ط�����رق لإز�ح������ة 

و�ل����ب����ريوق����ر�ط����ي����ة �لإ����س���اف���ي���ة 
�ل��ت��ي ���س��اح��ب��ت م���غ���ادرة �لحت���اد 
عموما  ل���ل�������س���ك���ان  �لأوروب���������������ي 
على  و�مل�ستوردين  وللم�سدرين 

وجه �خل�سو�س.
ت�سبب  �لأخ�������رية،  �لآون������ة  ويف     
و�لت�سخم  �لطاقة،  �أ�سعار  �رتفاع 
�ل�سريبية،  و�ل����زي����اد�ت  �ل���ع���ام، 
يف  �لتنفيذ  حيز  تدخل  �أن  �ملقرر 
مع  للحكومة  م�ساكل  يف  �أب��ري��ل، 
وخا�سة  �ملعي�سة،  تكاليف  �رتفاع 

بالن�سبة لالأ�سر �لأكر فقر�.
    يجب على حزب �ملحافظني �أن 
ميّثل  جون�سون  ك��ان  �إذ�  ما  يقرر 
ميزة  ك��ون��ه  م��ن  �أك���ر  عبًئا  �لآن 
كان  �إذ�  تغيريه  ومتى  �نتخابية، 
�إذ�  ه��ذ� ه��و م��ا �سيقرره �حل���زب. 
�لقادم  �لتحقيق  تقرير  يكن  مل 
�أن ينجو  �مل��رج��ح  ف��م��ن  م���دم���ر�، 
ج��ون�����س��ون م��ن ه���ذه �مل��ح��ن��ة، مما 

ت�سويت �آخر”2«.    قاد جون�سون 
�لنتخابي  ف������وزه  �إىل  �حل������زب 
�لدر�ماتيكي عام 2019، مبا يف 
يعرف  ما  �لفوز مبقاعد يف  ذلك 
وهي  �لأحمر”،  “�جلد�ر  با�سم 
وميدلندز  �ل�����س��م��ال  يف  م��ن��اط��ق 

ت�سّوت تقليدًيا حلزب �لعمال.
    لقد فاز �أ�سا�سا لأنه وعد “باإجناز 
م�ستوى  وحت�سني  �لربيك�سيت”، 
�لفجوة  ت��ق��ل��ي�����س  -�أي  �ل���ب���الد 
�لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة بني 
و�جلنوب  �ملزدهرة  لندن  منطقة 
�ل�����س��رق��ي و�مل���ن���اط���ق �لأف����ق����ر يف 

�ل�سمال وميدلندز.
�ل���وف���اء بالوعود  �ل���وب���اء     ج��ع��ل 
�ل��ث��ان��ي��ة �أك����ر ���س��ع��وب��ة، يف حني 
�لوفاء  رغم  �لأول،  �لوعد  ت�سّبب 
�لربيك�سيت  �ت��ف��اق  مب��وج��ب  ب��ه 
م�ساكل  يف  منذئذ   ،2019 لعام 
مع بروتوكول �إيرلند� �ل�سمالية، 

رئي�س  �حل��ال��ة،  ه��ذه  ويف  زعيمه، 
باأنه  �حل�����زب  و����س��ت��ه��ر  وزر�ئ�������ه، 
وقت  ي���ح���ني  ع���ن���دم���ا  ي���رح���م  ل 
يكفي  ت���ق���ل���ي���دي���ا،  �مل���ح���ا����س���ب���ة. 
�لبز�ت  يرتدون  �لذين  “�لرجال 
�لرمادية” )�لأع�ساء �لرئي�سيون 
�أو  �أن يقولو� للزعيم  يف �حل��زب( 
�ملغادرة  �ساعة  �أن  �ل���وزر�ء  رئي�س 
ق��د ح��ان��ت. ومي��ك��ن ل��ن��و�ب حزب 
ر�سائل  توجيه  ا  �أي�سً �ملحافظني 
يدعمون  ي��ع��ودو�  مل  باأنهم  تفيد 
رئ��ي�����س جل��ن��ة عام  �إىل  زع��ي��م��ه��م 
1922، �ملنظمة �جلامعة حلزب 
وعند  �ل����ربمل����ان.  يف  �مل��ح��اف��ظ��ني 
�إر�سال عدد كاٍف من �لر�سائل )يف 
 54 �أن تكون  هذه �حلالة، يجب 
على �لأقل(، يتم �إجر�ء ت�سويت. 
و�إذ� خ�سر، ي�ستقيل زعيم �حلزب، 
ع�سر  �ث��ن��ي  طيلة  �آم���ن  فهو  و�إل 
���س��ه��ًر� ع��ل��ى �لأق�����ل ق��ب��ل تنظيم 

ي�����س��م��ح ل���ه ب��ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �أزم����ة 
تكلفة �ملعي�سة بينما �سيتم �ختبار 
�ملحلية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �سعبيته 
�ملقرر عقدها يف مايو. و�إذ� ف�سل 
�أي من هذه �لنتخابات، فاإنه  يف 
�سيو�جه بال �سك ت�سويتاً بالثقة 
م���ن ن���و�ب���ه، مم���ا ق���د ي�����وؤدي �إىل 
رح��ي��ل��ه. و���س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى �حلزب 
ب��ع��د ذل���ك �خ��ت��ي��ار زع��ي��م جديد 
�نطلق  ل���ل���وزر�ء.  رئ��ي�����ًس��ا  ي�سبح 
�ل�سباق،  يف  �ملحتملون  �خل��ل��ف��اء 
وي��خ��ت��ربون ب��ه��دوء �ل��دع��م �لذي 
بينما  ل��رت���ّس��ح��ه��م،  ب��ه  يتمتعون 
ولئهم  على  بالطبع  يحافظون 

جلون�سون!
، قاد  االأ�ــشــبــ�ع  اأيـــام  ــد  اأح »1« يف 
 400 بعد  على  عائلته  كامينغز 
�شرق  �شمال  اإىل  لندن  من  كيل�مرت 
زوجته  اإ�شابة  ثب�ت  رغم   ، البالد 
بك�فيد. ثم قاد �شيارته اإىل قلعة 
يبدو  مــا  على  القريبة،  ــارد  ــارن ب
جيًدا  كــان  ب�شره  اأن  من  للتحقق 
مبا يكفي ليق�م برحلة الع�دة اإىل 

لندن!
»2« جنت ترييزا ماي من مثل هذا 
لكنها   ...  2018 عــام  الت�ش�يت 
اأ�شارت الحًقا اإىل اأنها �شتتنحى عن 
ال�ا�شح  من  اأ�شبح  عندما  من�شبها 
اأغلبية  تــاأمــني  ت�شتطيع  ال  اأنــهــا 

ملقرتحاتها ب�شاأن الربيك�شيت.
*اأ�شتاذ ممّيز يف العل�م ال�شيا�شية، 

جامعة �شالف�رد )مان�ش�شرت(

عالقات فرن�شا ومايل »خارج ال�ّشيطرة«.. و»فاغرن« تزيد فر�شها
•• عوا�صم-وكاالت

�لأخرية  �ل�سفحة  كتابة  ِمن  �لع�سكري يف مايل  �لفرن�سي  �لوجود  يقرتب 
9 �سنو�ت، مع و�سول توتر �لعالقات بني باري�س  �لتي �متّدت  ِمن رو�يته 
وباماكو حول �لنتخابات ومكافحة �لإرهاب و�لعالقات مع رو�سيا �إىل درجة 
�ل�سبت،  حاّدة.وخرجت وزيرة �جليو�س �لفرن�سية فلور�ن�س باريل، لتوؤّكد، 
باأي ثمن، بينما قال وزير �خلارجية  �لبقاء يف مايل  �أن بالدها ل ميكنها 
�لفرن�سي، جان �إيف لودريان، �إّن �لو�سع يف مايل �أ�سبح “ل ُيطاق«.و�أو�سح 
لودريان، يف ت�سريحات، �أن �ملو�جهة �لقائمة يف مايل مع �ملجل�س �لع�سكري 
�أ�سبحت “خارج �ل�ّسيطرة” ول مُيكن �أن ت�ستمر، ُم�سيًفا �أن باري�س تبحث 
مع �ل�سركاء كيفّية تعديل عملّياتها للت�سدي لالإرهاب يف منطقة �ل�ساحل 
ا ل  �لإفريقي. ورّد وزير �خلارجية �ملايل، عبد �هلل ديوب، باأّن “مايل �أي�سً

يف  �إن مل تُكن تاأخذ مب�ساحلنا”،  �مل�سائل  �إىل هذه  ت�ستبعد �سيًئا بالن�سبة 
حديٍث �إىل �إذ�عة “�إر �إف �إي” و�سبكة “فر�ن�س 24” �لتلفزيونية.

“هذ� غري مطروٍح يف  دي��وب:  ق��ال  نهائيًّا،  �لفرن�سية  �لقو�ت  خ��روج  وع��ن 
�لوقت �حلايل”، لكن �إذ� ما ر�أت بالده وجودها “خمالًفا مل�سالح مايل، فلن 

نرتّدد يف حتّمل م�سوؤولياتنا، لكننا مل ن�سل �إىل هذ� �حلد«.
مايو  �نقالب  بعد  ب��د�أ  �ل��ذي  �لتوّتر  قّمة  �ملُتبادلة  �لت�سريحات  وتعّد هذه 
2020 ثّم �إعالن فرن�سا تخفيف وجودها �لع�سكري، حيث تقوم منذ يونيو 
�ملا�سي بعملّية �إعادة �نت�سار، وغادرت 3 قو�عد يف �سمال مايل بهدف تركيز 
وجودها يف �ملناطق �لقريبة ِمن حدود �لنيجر وبوركينا فا�سو، وتهدف �إىل 
خف�س قّو�تها من 5 �آلف ع�سكري �إىل 2500-3000 بحلول 2023.

�أم��ام �جلمعّية  ليّتهم  مايغا،  كوكال  �سوغل  م��ايل،  وزر�ء  رئي�س  ودف��ع هذ� 
منت�سف  يف  ب��الده  عن  بالتخّلي  فرن�سا  �سبتمرب،  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لعامة 

�لّطريق، ُمرّبًر� بذلك بحث بالده عن “�سركاء �آخرين” ملكافحة �لإرهاب.
ًة �سركة “فاغر” �لتي تتهمها  وظهر يف �أفق هوؤلء �ل�ّسركاء رو�سيا، خا�سّ
ومكافحة  �أمنّية  مهام  لتويّل  مايل  �إىل  مرتزقًة  م  ُتقدِّ باأّنها  �أوروبية  دول 

�لإرهاب.
“�سكاي نيوز عربية”،  �مل��ايل، عبد �هلل ميغا، ملوقع  �ل�سيا�سي  �ملُحلل  يقول 
�إّن حكومة باماكو بحاجٍة ُملّحٍة �إىل دعم دويل ملو�جهة �لإره��اب، ل �سيما 
بعد �إعالن فرن�سا تخفيف وجودها. وح�سب ميغا فاإخالء فرن�سا �لقو�عد 
�لع�سكرّية �سمال �سرقي مايل ل ُيعّد �ن�سحاًبا، لكّنه �إعادة �نت�سار يف و�سط 
وجنوب �لبالد قرب منطقة �ملثلث �حلدودي بني مايل و�لنيجر وبوركينا 
فا�سو، ل �سّيما بعدما نقلت �جلماعات �لإرهابية م�سرح عملّياتها �إىل هناك. 
وب��د�أت فرن�سا تدّخلها �لع�سكري يف مايل �سد �لإرهابيني �لذين �جتاحو� 
�سمال �لبالد عام 2012 بعد �عتماد قر�ر �لأمم �ملتحدة رقم 2085 ب�ساأن 

�أ�سبوع، خرج ع�سر�ت �لآلف ِمن �ملاليني يف م�سري�ت جتوب  م��ايل.  وقبل 
باماكو، تنديًد� بالوجود �لفرن�سي، ُمطالبني بتعوي�سه باجلي�س �لرو�سي �أو 
مبجموعة “فاغر«. وك�سفت م�سادر ل�”�سكاي نيوز عربية” �أن “مو�طنني 
لون د�خل مركبات ع�سكرّية يف متبكتو �سمايل  �ساهدو� �جلنود �لّرو�س يتجوَّ

�لبالد �لتي �ن�سحبت منها �لقّو�ت �لفرن�سّية«.
وحتّدث رئي�س �لقيادة �لع�سكرّية �لأمريكّية يف �إفريقيا “�أفريكوم”، �ستيفن 

تاون�سند، عن وجود �ملئات ِمن “فاغر” يف مايل.
مادي  م��ايل،  يف  مباكو  بجامعة  �ل�سيا�سّية  �لعلوم  �أ�ستاذ  يقول  جانبه،  ِمن 
ب�”فاغر”  �ل�سلطات لال�ستعانة  �إّن �جتاه  ل�”�سكاي نيوز عربية”،  كانتي، 
يرجع لقر�ر فرن�سا تخفي�س قّو�تها وو�سول �ملجل�س �لع�سكري �إىل طريٍق 
ب�ساأن  “�إيكو��س”  �إفريقيا  غرب  لدول  �لقت�سادية  �ملجموعة  مع  م�سدوٍد 

حتديد موعٍد لنهاية �لفرتة �لنتقالية.

زعيم حزب �ملحافظني يف ��سكتلند�، يدعو لرحيل جون�سون

�سبق لكبري م�ست�ساريها، دومينيك كامينغز، خرق قو�عد �حلجر

جون�سون  حزبه من �مامه ومعار�سوه من ور�ئه

�لنو�ب �ملحافظون �سيقررون م�سري بوري�س

ت�شري ال�شحافة وا�شتطالعات الراأي اإىل وج�د 
�شع�ر كبري لدى الراأي العام ب�شرورة تنحي ج�ن�ش�ن

على حزب املحافظني اأن يقرر ما اإذا كان ج�ن�ش�ن
 ميثـل االآن عبًئـا اأكثــر من ك�نــه ميـزة انتخابيـة

بطلها »ال�شدر«.. 4 �شربات مليلي�شيات اإيران بالعراق يف 4 اأ�شهر •• بغداد-وكاالت

تلقت �مليلي�سيات �ملو�لية لإير�ن يف �لعر�ق، نحو 4 �سربات متتالية خالل �ل�4 
�أ�سهر �ملا�سية، كان بطلها زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر.

ويف حماولة يائ�سة لالإفالت من �ملحاكمات من جر�ء ف�سادها، وفر�س �سروطها 
على �حلكومة �ملرتقبة كثفت �مليلي�سيات �ملو�لية لإير�ن، هجماتها �لإرهابية يف 
�إعالن نتيجة  �لعر�ق. و��ستهدفت �لهجمات مقار �لأح��ز�ب وروؤ�ساء �لكتل منذ 
كان  �إذ  �لأوىل،  �جلل�سة  ب�سرعية  �لحت��ادي��ة  �ملحكمة  ق��ر�ر  وحتى  �لنتخابات 

�آخرها �سقوط 3 �سو�ريخ قرب منزل رئي�س �لربملان حممد �حللبو�سي.
�ملبكرة، يف  �لعر�ق نتائج �لنتخابات �لربملانية  و�أعلن  �شدمة االنتخابات..  
كتلة  ح�سدت  كما  مقعد�،   73 على  �ل�سدرية  �لكتلة  وح�سلت  �ملا�سي،  �أكتوبر 
باأرقام  �لنتائج  تلك  وج��اءت  مقعد�.   37 �حللبو�سي  بزعامة  – عزم”  “تقدم 
�سادمة للقوى �ل�سيا�سية �ملقربة من �إير�ن بعد �أن �سجلت تر�جعاً يف حظوظها 
تياره  ت�سّدر  ومبجرد  م�ستقلة.  و�سخ�سيات  ق��وى  و�سول  قابلها  �لنتخابية، 
ر�سائل  ع��دة  �ل�سدر،  مقتدى  �ل�سدري  �لتيار  زعيم  وّج��ه  �لن��ت��خ��اب��ات،  نتائج 
و�أن  �لدولة”،  �إطار  �ل�سالح خارج  ��ستخد�م  “�إنهاء  للد�خل و�خل��ارج، ب�سرورة 
تخطف  ميلي�سيات  ول  �إره���اب  ول  �حتالل  بال  ب��اأم��ان  �سيعي�سون  “�لعر�قيني 
وتروع وتنق�س هيبة �لعر�ق«. ورد حتالف �لفتح، �ملظلة �ل�سيا�سية للميلي�سيات، 
هذ�  وح�سل  �لنتائج.  على  �حتجاجا  �ل�سيا�سية؛  �لعملية  مبقاطعة  بالتهديد 
عليها  ح�سل  قد  ك��ان  مقعد�   48 من  ن��زول  فقط،  مقعد�   16 على  �لتحالف 
تلك  وقع  على  ماأ�ساوية  �أ�سابيع  عدة  �لعر�ق  وعا�س   .2018 عام  �نتخابات  يف 
�غتيال  ملحاولة  و�سلت  حتى  بال�سالح،  �مل�ستمر  �مليلي�سيات  وتلويح  �لتد�عيات 

لإير�ن �عرت��سها على �نتخاب رئي�س �لربملان �ل�سابق حممد �حللبو�سي لولية 
ثانية. ومع هذ� �لرف�س �ن�سحبت �لف�سائل �ملن�سوية حتت ما ي�سمى ب�”�لإطار 
�لدولة”  ق��وى  و”حتالف  �لفتح”  “حتالف  �أح���ز�ب  ي�سم  و�ل��ذي  �لتن�سيقي” 
من  �لقانون”،  “دولة  �ئتالف  بجانب  �لف�سيلة”،  و”حزب  عطاء”  و”حركة 
�سربة  جديدة،  لولية  �حللبو�سي  �ختيار  ومًثل  �ل�سرعية.  عدم  حجة  �جلل�سة 
�لكتل  �نق�سمت  ذل��ك،  �إث��ر  وعلى  لإي���ر�ن.  �ملو�لية  للميلي�سيات  ثانية  قا�سمة 
�إىل ق�سمني؛ �لأول برئا�سة مقتدى �ل�سدر، �لذي متكن من حتقيق  �ل�سيعية، 
وكذلك �أكرب  “بالعزم نتقدم”،  تقارب وحتالف �أويل مع �أكرب كتلة �سنية وهي 
�لآخر،  �جلانب  وعلى  �لكرد�ستاين«.  �لدميقر�طي  “�حلزب  وهي  كردية،  كتلة 
�لقانون نوري  برئا�سة رئي�س �ئتالف دولة  �لتن�سيقي”،  “�لإطار  يقف حتالف 
�مل�سلحة  للف�سائل  �ل�سيا�سية  و�لأجنحة  �لفتح،  حتالف  كذلك  وي�سم  �ملالكي، 

�لتي عار�ست جل�سة �لربملان، و�عتربْتها تدبرًي� من �لتيار �ل�سدري.
ثالثة  �سفعة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مليلي�سيات  ون��ال��ت  االحتــاديــة..  املحكمة  �شفعة 
قر�ر  �ملا�سي،  �لثالثاء  �ألغت  �أن  بعد  بالعر�ق،  �لحتادية  �ملحكمة  قاعات  د�خ��ل 
بها  تقدم  �لتي  �لطعون  �ملحكمة  ورف�ست  �ل��ربمل��ان.  رئا�سة  هيئة  عمل  �إي��ق��اف 
�أع�ساء �لإطار �لتن�سيقي للت�سكيك يف د�ستورية �جلل�سة �لأوىل للربملان. ويقول 
تيارين  ي�سهد �سر�ًعا بني  “�لعر�ق  �إن  في�سل  �لعر�قي غازي  �ل�سيا�سي  �ملحلل 
�خلط  ميثل  حيث  معهم،  وم��ن  و�حللبو�سي  �ل�سدر  وه��و  �أح��ده��م  متناق�سني 

رئي�س �لوزر�ء م�سطفى �لكاظمي، عرب 3 طائر�ت م�سرية مفخخة. كما �أدخلت 
�جلل�سة  �إث��ر  على  �لق�سائية،  �لطعون  من  �سعبة  مرحلة  �ل��ع��ر�ق،  �مليلي�سيات 
�لأوىل للربملان؛ حيث ��ستمرت �لتجاذبات �ل�سيا�سية بني موؤيد ومعار�س. ويف 
�لأثناء، هددت ميلي�سيا حزب �هلل �لعر�قي، مبا و�سفته ب�”�لأيام �لع�سيبة �لتي 
�حلكومة  ت�سكيل  ح��ال  �لبالد،  يف  �لأهلي  �ل�سلم  و�سرب  �لعر�ق”،  على  �ستمر 
�لعر�قية. كما �سعت �مليلي�سيات لفر�س �سغوط كبرية لزّج �أتباعها يف �لربملان؛ 
وم�ساومة  �مل�سبوهة  �أن�سطتها  مل��د�ر�ة  �جلديدة  بالت�سريعات  م�ساحلها  حلماية 
�إح�سان �ل�سمري، رئي�س  �لكتل �ل�سيا�سية. وهنا يعلق �ملحلل �ل�سيا�سي �لعر�قي 
خ�سارتها  وبعد  �ل�سيعية  “�لف�سائل  �إن  قائال:  �ل�سيا�سي”،  “�لتفكري  مركز 
�جلل�سة  ب�سرعية  �لحت��ادي��ة  �ملحكمة  ق��ر�ر  وعقب  �ملتتالية  �ل�سيا�سية  �مل��ع��ارك 
تلويحها  وع��ن  �لأزم���ات«.  و�فتعال  �حلكومة  عرقلة  �ستحاول  للربملان  �لأوىل 
باملقاطعة �ل�سيا�سية، ي�سيف �ل�سمري يف ت�سريحات خا�سة ملوقع “�سكاي نيوز 
“لن حتدث؛ لأن ذلك يعني �ن�سحابها من �لربملان وفقد�ن مقاعدها  عربية”: 

ول �أت�سور حدوث ذلك«.
و�أردف �أن �مليلي�سيات تتخذ من �سن هجمات م�سلحة على مقار �لأحز�ب، ورقة 
زعيم  �أن  �ملحا�سبة؛ لعتقادها  بعيد� عن  �آمن  لإيجاد �سمانات خلروج  �سغط  
بالربملان..   هزمية  �لق�سائية«.  باملالحقة  �سي�ستهدفها من  �ل�سدري،  �لتيار 
ويف حماولة منها لتفخيخ �جلل�سة �لأوىل للربملان �لعر�قي، �أبدت �لكتل �ملو�لية 

قوى  فهو  �لثاين  “�لفريق  �أم��ا  �ملوؤ�س�سات«.  وبناء  بالإ�سالح  و�لرغبة  �لوطني 
�مليلي�سيات �خلا�سرة �لتي توؤمن بالفو�سى و�لالدولة و�لحتكام �إىل منطق �لقوة 
و�ل�سالح«. وي�سيف: “�حلكومة �ملقبلة مطالبة بال�سيطرة على �ل�سالح �ملنفلت 
وكبح جماح �مليلي�سيات �لتي حتاول �لنكباب على �لعملية �لدميقر�طية«. وهنا 
يعود �إح�سان �ل�سمري، موؤكد� �أن “قوى �لإطار �لتن�سيقي وبعد خ�سارة �ملعارك 

�ل�سيا�سية �ملتتالية لن تدع �لأمر مير، بل �ستحاول �فتعال �لأزمات«.
�مليلي�سيات  بها  منيت  �لتي  �ل��ر�ب��ع��ة  �خل�����س��ارة  املالكي..  نــ�ري  عزل  خيبة 
ورئي�س  �لأ�سبق  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ملالكي،  ن��ور  ع��زل  لإي��ر�ن هي  �ملو�لية 
كتلة “حتالف �لقانون” �أكرب مكونات “�لإطار �لتن�سيقي �ل�سيعي” �لذي ي�سم 
�مليلي�سيات �مل�سلحة. ومت ح�سم �لأمر بعد جدل ��ستمر لعدة �أ�سهر خالل �خلطاب 
�لأخري لزعيم �لتيار �ل�سدري ، �لذي �أكد �أنه “لن يتحالف مع �ملالكي«. وقال 

مقتدى �ل�سدر: “�أبلغت �لعامري و�لفيا�س برف�سي �لتحالف مع �ملالكي«.
حيث   ،2008 منذ  و��سرت�تيجي  عميق  خ��الف  على  �ملالكي  ون��وري  و�ل�سدر 
��ستهدفت  �لفر�سان”  “�سولة  �ُسّميت  ���س��اري��ة  ع�سكرية  عملية  �لأخ���ري  ق��اد 
�لعر�قي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  يقول  ذل��ك،  ومف�سر�  �ل�سدر.  بقيادة  �ملهدي  جي�س 
“�لتقارب بني �ل�سدر و�مليلي�سيات  علي �ل�ساحب، ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
�لآخر  تقبل  ع��دم  على  �لطرفني  �إ���س��ر�ر  �سبه معدوم يف ظل  �أ�سبح  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�مليلي�سيات على منافذ حدودية  تلك  وت�سيطر  و�ح��دة«.  مًعا يف حكومة  للعمل 
�لدولة  �لف�ساد و�لر�ساوى، وتتغلغل مبوؤ�س�سات  �لعر�ق عرب  و�أر�سفة مو�نئ يف 
و�سوًل �إىل ممار�سة �لتجارة وبيع �ملمنوعات وتهريب �لنفط. كما حت�سل على 
من  خروجها  وم�ساألة  �ل�سعبي،  �حل�سد  هيئة  �سمن  باعتبارها  حكومي  متويل 

�لربملان �أو عدم �مل�ساركة يف �حلكومة ي�سع مكا�سبها على �ملحك.
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•• اأبوظبي – الفجر:

لتقدمي  �أبوظبي  �لعا�سمة  ت�ستعد 
كل ما هو جديد كعادتها د�ئماً، حيث 
تك�سف بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية 
»�لإمار�ت 2021« �لتي ت�ست�سيفها 
�أب����وظ����ب����ي، ع����ن �����س���ت���خ���د�م �أح�����دث 
�لُع�سب  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  �ل��ت��ق��ن��ي��ات يف 
�خلا�س باأر�سية �ملالعب �مل�ست�سيفة 
تقنية  خ��الل  م��ن  وذل���ك  للبطولة، 
خياطة �أر�سية �ملالعب لزيادة ن�سب 
ثباتها، وحتملها للمزيد من �جلهد. 
�إىل  �لتقنية  تلك  ��ستخد�م  ويهدف 
من  وحمايتها  �ملالعب  �أر�سية  دعم 
�لبطولة، وخالل  �أثناء فرتة  �لتلف 

�ل�ستخد�م �لق�سري.
�مل�ستخدمة  �خليوط  م�ساحة  وتبلغ 
با�ستاد  م��رب��ع��اً  م���رت�ً   8850 ن��ح��و 
 8990 حم��م��د ب���ن ز�ي������د، ون���ح���و 
نهيان،  �آل  ����س��ت��اد  يف  م��رب��ع��اً  م����رت�ً 

 18 نحو  �خل��ي��اط��ة  عمق  يبلغ  كما 
فوق  �لبارد  �لطول  ي�سل  فيما  �سم، 
تبلغ  �سم، كما   2 �إىل  �لأر���س  �سطح 
�إىل  غ��رز �خليوط  �إج��م��ايل عمليات 
1600 لفة با�ستاد حممد بن ز�يد، 

و1870 لفة با�ستاد �آل نهيان.
لالأندية  �لعامل  كاأ�س  بطولة  وتقام 
�لعا�سمة  يف   »2021 »�لإم�������ار�ت 

�أب��وظ��ب��ي خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 3 �إىل 
ف���رب�ي���ر �مل��ق��ب��ل، مب�����س��ارك��ة 7   12
�أن���دي���ة ه��ي �جل���زي���رة، مم��ث��ل �لكرة 
�ملو�سم  دوري  وب���ط���ل  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�ل�سعودي،  �ل��ه��الل  ون���ادي  �مل��ا���س��ي، 
بطل  �مل�سري،  و�لأه��ل��ي  �آ�سيا،  بطل 
وت�سيل�سي،  �أف��ري��ق��ي��ا،  �أب��ط��ال  دوري 
وباملري��س  �لأوروب���ي���ة،  �ل��ق��ارة  بطل 

�لالتينية،  �أمريكا  بطل  �لرب�زيلي، 
بطل  �مل����ك���������س����ي����ك����ي،  وم������ون������ت������ريي 
تاهيتي  بطل  وب��ري�ي،  �لكونكاكاف، 
وتت�سمن  �أق���ي���ان���و����س���ي���ا.  ومم����ث����ل 
 4 بو�قع  تقام  مباريات   8 �لبطولة 
مباريات على ��ستاد حممد بن ز�يد 
��ستاد  على  ومثلها  �جلزيرة،  بنادي 

�آل نهيان بنادي �لوحدة.

توج �لعد�ء �لأمريكي كري�ستيان كوملان، بطل �لعامل يف �سباق 100 م، عودته �إىل 
�مل�سمار عقب �إيقافه لفرتة 18 �سهر�ً ب�سبب خمالفته لقو�نني �ملن�سطات، بفوزه 
يف نيويورك ب�سباق 60 مرت�ً يف لقاء ميلروز �لدويل �لأمريكي د�خل قاعة يف 

�ألعاب �لقوى يف ن�سخته �ل�114.
و�سهد �لقاء حتطيم مو�طنه �لبطل �لأوملبي مرتني ر�ين كروزر رقمه �لقيا�سي 

�لعاملي يف م�سابقة رمي كرة �حلديد.
و�سجل كوملان �ملتوج بذهبية بطولة يف 100 م يف قطر عام 2019، وقتاً قدره 
6.49 ثو�ٍن. وتفوق �لعد�ء �لأمريكي، �لغائب عن �للعاب �لوملبية يف طوكيو 
�ل�سيف �ملا�سي ب�سبب �ليقاف، على مو�طنيه تر�يفون بوميل، �لعد�ء �ل�سرع يف 
عام 2021 )9.77 ث يف 100 م( �لذي حّل ثانياً مع 6.50 ثو�ٍن، روين بيكر 

)6.54 ث.( وبطل �لعامل ل�سباق 200 م نو�ه ليلز )6.62 ث.(.
وقال كوملان بعد فوزه "لن �أقول �إنني �سعرت بع�سبية"، م�سيفاً "ولكني بالتاأكيد 

�سعرت بالقلق".
وكان كوملان )25 عاماً( �ساحب �لرقم �لقيا�سي �لعاملي مل�سافة 60 مرت�ً د�خل 
قاعة )6.34 ث يف عام 2018 يف �ألبوكريكي �لمريكية(، �سّرح ع�سية �ل�سباق 
�نه يريد �لفوز باملركز �لأّول، من دون حتديد �لتوقيت كي ل "�أ�سعر باخليبة".

�ملر�سحني  �أب���رز  م��ن  ك��ومل��ان  �ع��ت��رب   ،2019 م��ون��دي��ال  بذهبية  تتويجه  وب��ع��د 
�أو�ساين  �ل�سطورة �جلامايكي  بعد  �ل�سرعة يف حقبة ما  �سباقات  للهيمنة على 
بولت، ولكن ثالثة �نتهاكات للتز�مات مكافحة �ملن�سطات، مر�دفة ملدة عامني 

�ل�ساروخية. م�سريته  �أوقفت  �سهًر�،  من �لتعليق، ثم مت تخفي�سها �إىل 18 
�أ�سهر من �نطالق بطولة  وتاأتي عودة �لعد�ء �لأمريكي �إىل �مل�سمار قبل �ستة 

�لعامل لألعاب �لقوى �ملقبلة يف يوجني يف ولية �أوريغون �لأمريكية.
�آذ�ر/ 60 مرت�ً يف  �أن يد�فع عن لقبه �لعاملي د�خل قاعة مل�سافة  وياأمل كوملان 

مار�س �ملقبل يف بلغر�د.
�لعاملي  �لقيا�سي  �لرقم  �لأوملبية  �لألعاب  بذهبية  مرتني  �ملتوج  ك��روزر  وحّطم 

برمية 23.38 مرت�ً.
وعزز كروزر �لذي ظهر على �مل�سمار يف مانهاتن مرتدياً على ر�أ�سه قبعة رعاة 
�لبقر، رقمه �لقيا�سي �لعاملي �ل�سخ�سي ب�سنتيمرت و�لذي كان حققه يف �لهو�ء 
�لأمريكية  �لأوملبية  �لت�سفيات  خالل   2021 حزير�ن/يونيو   18 يف  �لطلق 

للموؤهلة لأوملبياد طوكيو يف يوجني )23.37 مرت�ً(.
وكان كروزر �أز�ح من �سجل �لأرقام �لقيا�سية مو�طنه ر�ندي بارنز �لذي ��ستحوذ 
على �لرقم ملدة 31 عاماً. وحّطم كروز �أي�ساً، بعدما جنح يف حماولته �لثانية 
فقط، رقمه �لقيا�سي �ل�سابق د�خل قاعة و�لبالغ 22.82 مرًت�، حققه قبل عام 

يف 24 كانون �لثاين/يناير 2021 يف لقاء فايتفيل �لأمريكي.
وُيهيمن �لأمريكي، يف �سن �ل� 29 عاماً، على م�سابقة رمي كرة �حلديد، حيث 
حقق �ل�سبت فوزه �ل� 29 تو�لياً من دون �أن يهزم منذ م�سو�ره �لر�ئع يف بطولة 
للبطل  2019، حيث حّل و�سيفاً  �لّول/�أكتوبر  ت�سرين  �لدوحة يف  �لعامل يف 
يف  �ملا�سي  �ل�سيف  �لثاين  �لأومل��ب��ي  لقبه  ك��روز  و�أح���رز  كوفاك�س.  جو  مو�طنه 
علماً  م���رًت�(،   23.30( �أخ��رى  م��رة  �لعاملي  �لقيا�سي  �لرقم  حمطماً  طوكيو، 
�أن �سجله يفتقد للقب �لعاملي حيث �ستتاح له فر�سة �لتعوي�س هذ� �ل�سيف يف 
يوجني، كما �سيكون من �أبرز �ملر�سحني لتتويج عنقه بالذهب يف مونديال بلغر�د 

د�خل قاعة من 11 �إىل 13 �آذ�ر/مار�س �ملقبل يف حال قرر �مل�ساركة.

•• اأبوظبي – رم�صان عطا 

مناف�سات  �لأول،  �أم���������س  �خ��ت��ت��م��ت 
�لقتالية  ل��ل��ف��ن��ون  �ل����ع����امل  ب���ط���ول���ة 
�ملختلطة للكبار و�ل�سباب، �لتي �نتهت 
�أرينا  جوجيت�سو  �سالة  يف  مناف�ساتها 
�أبوظبي،  يف  �لريا�سية  ز�ي��د  مبدينة 
من  ومقاتلة  مقاتال   555 مب�ساركة 
68 دولة، على مد�ر 6 �أيام، بح�سور 
ع���دد ك��ب��ري م��ن م�����س��وؤويل �لحتادين 

�لدويل وحمبي وجنوم �للعبة.  
�لأول  �مل����رك����ز  �ل���ب���ح���ري���ن  و�أح���������رزت 
�أقيمت  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���ار  م��ن��اف�����س��ات  يف 
ميد�ليات   6 ب����  �خل��ت��ام��ي  �ل���ي���وم  يف 
يف  كلي  جمموع  على  وح�سلت  ذهبية 
 14 على  و�ل�سباب  �لكبار  مناف�سات 
رو�سيا  ت�سدرت  وكما  ملونة  ميد�لية 
مناف�سات �ل�سباب �لتي �أقيمت يف �ليوم 
قبل �لأخري بر�سيد 13 ذهبية بينما 
ميد�لية   38 جم��م��وع  ع��ل��ى  ح�سلت 
�لتي  �ل��ب��ط��ول��ة  ون��ظ��م��ت     . م��ل��ون��ة 
روؤ�ساء  م��ن  ك��ب��رية  ب��اإ���س��اد�ت  حظيت 
وجناح  �لتنظيم،  باحرت�فية  �ل��وف��ود، 
�حل�����دث ف��ن��ي��ا، حت���ت م��ظ��ل��ة �لحت����اد 
�ملختلطة،  �لقتالية  للفنون  �ل���دويل 
�لريا�سي،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  ب��رع��اي��ة 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع �حت�������اد �لإم����������ار�ت 
باملز  و�سركة   ،mmaو للجوجتي�سو 
وتوج  �لبطولة  وح�سر  �لريا�سية.   
�لها�سمي  عبد�ملنعم  �سعادة  �لفائزين 
للجوج�ستو  �لإمار�تي  �لحت��اد  رئي�س 
�لآ�سيوي  �لحت���اد  رئي�س   ،mma و 
و�لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لدويل 
�لأمني  �لعو�ين  ع��ارف  للجوجيت�سو، 
�لريا�سي،  �أب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام 
ب��ح�����س��ور �ل��ربي��ط��اين ك��ري��ث ب����ر�و�ن 
للفنون  �ل���������دويل  �لحت���������اد  رئ���ي�������س 

�لقتالية �ملختلطة.  
�ليوناين  �مل���ن���اف�������س���ات  ح�����س��ر  وك���م���ا 
رئي�س  ث��ي��ودوروب��ول��ي�����س  ب��ان��اي��وت�����س 
وروي  للجوجيت�سو  �ل���دويل  �لحت���اد 
للكيك  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س  بايكر 
ب��وك�����س��ن��غ، ط����ارق �مل���ه���ريي �أم����ني عام 
ت��اي و�ملكيك  �حت��اد �لإم���ار�ت للمو�ي 
ب���وك�������س���ي���ن���غ، ف��������وؤ�د دروي�����������س �مل���دي���ر 

�لريا�سية،  ب��امل��ز  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
حم��م��د �حل��و���س��ن��ي �أم�����ني ع����ام جلنة 
و�لنجم  �ملختلطة،  �لقتالية  �لفنون 
نيكيتا  ���س��ي��دروف،  كالرين�س  �ل��ع��امل��ي 
للفورمال  �سائق فريق هان�س  مازيني 

  .1

اتفاقيات تعاون  
ع��ل��ى ه��ام�����س �ل��ب��ط��ول��ة وق����ع �حت���اد 
 ،mmaو للجوجيت�سو   �لإم������ار�ت 
�لها�سمي  عبد�ملنعم  ���س��ع��ادة  برئا�سة 
�لحتاد  م��ن:  كل  مع  تفاهم  مذكر�ت 
�ملختلط،  �ل��ق��ت��ال  ل��ف��ن��ون  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
�لقتالية  للفنون  �ل�سربي  و�لحت����اد 
�ملختلطة، و�لحتاد �لطاجيكي للفنون 
و�لكونفدر�لية  �ملختلطة،  �لقتالية 
�لرب�زيلية للفنون �لقتالية �ملختلطة، 
للريا�سات  �ل���ك���اري���ب���ي���ة  و�ل����ر�ب����ط����ة 
�ل���ق���ت���ال���ي���ة.   �أع�������رب ����س���ع���ادة ع����ارف 
�أبوظبي  �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س 
�لذي  بالنجاح  �سعادته  عن  �لريا�سي 
حققته بطولة �لعامل للفنون �لقتالية 
�ملختلطة، موؤكد� �أن هذ� �لنجاح هو ما 
�لإمار�ت  �عتدنا عليه د�ئما من دولة 
ت�ست�سيفها.    �لتي  �لأح����د�ث  كافة  يف 
ويقول �لعو�ين : ما حتقق �إجناز كبري 
للجوجيت�سو   �لإم���ار�ت  ين�سب لحت��اد 

خا�سة  �ملختلطة،  �لقتالية  و�ل��ف��ن��ون 
ق��ي��ا���س��ي، م���ا يعني  و�أن�����ه مت يف وق����ت 
�لثقة �لكبرية من �لحتاد�ت �لدولية 
�لتنظيمية،  �لإم�������ار�ت  ق�����در�ت  ع��ل��ى 
�ملزيد  ه��ن��اك  �أن  ي��وؤك��د  �ل����ذي  �لأم����ر 
م��ن �لأح�����د�ث �مل��م��ي��زة خ���الل �لفرتة 
لالأندية  �لعامل  كاأ�س  و�أبرزها  �ملقبلة 
�ل�������ذي ي����ق����ام ل���ل���م���رة �خل���ام�������س���ة يف 
�لأمني  ول��ف��ت  �أب���وظ���ب���ي.    �لعا�سمة 
�إىل  �لريا�سي  �أبوظبي  ملجل�س  �ل��ع��ام 
�أن تطور �لألعاب �لقتالية يف �لإمار�ت 
�أ���س��ب��ح لف��ت��ا ل��ل��غ��اي��ة ب��ف�����س��ل �لدعم 
�لذي تلقاه من قبل �لقيادة �لر�سيدة 
و�جلهات �ملعنية يف �لدولة، ما ي�ساعد 
وتكوين  كبرية  ب�سورة  �نت�سارها  على 

قاعدة كبرية لها.  
�لإم�����ار�ت  با�ست�سافة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
بطلب  كاز�خ�ستان  م��ن  ب��دل  للحدث 

من �لحت��اد �ل��دويل يقول �ل��ع��و�ين : 
�لإمار�ت متد يد �لعون د�ئما للجميع 
وعندما طلب منها متت �ملو�فقة على 
�ل���ف���ور، وه���ذ� ن��ه��ج دول��ت��ن��ا د�ئ��م��ا من 
�أج���ل �ل��ت��و����س��ل م��ع �جل��م��ي��ع وم���د يد 
�لعون خا�سة يف ظل �لظروف �حلالية 
فريو�س  ب�سبب  �ل��ع��امل  بها  مي��ر  �لتي 

كورونا.  

نيل ثقة االحتاد الدويل للعبة
�لظاهري  دمل����وك  ب���ن  ورح����ب حم��م��د 
�ل���ت���ي �سبق  خ�����الل ح���ف���ل �لف����ت����ت����اح 
�مل�ساركة  ب��ال��وف��ود  �لنهائيات  ن���ز�لت 
يف �لبطولة �لعاملية  ورفع �أ�سمى �آيات 
�ل�سمو  �ساحب  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
�سموه  دع��م  م��وؤك��د�ً  �مل�سلحة،  للقو�ت 

�جلوجيت�سو  �إجن�������از�ت  ج��م��ي��ع  ور�ء 
و�لفنون �لقتالية �ملختلطة. 

وك����م����ا ت����ق����دم ب���ال�������س���ك���ر ل���ل���ق���ي���اد�ت 
ر�أ�سها  �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ي��ة  يف 
برئا�سة  �ل��ري��ا���س��ي،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان، 
و �سعادة ع��ارف �لعو�ين �لأم��ني �لعام 
و�ىل  �ل��ب��ط��ول��ة،  دع���م  ع��ل��ى  للمجل�س 
�ل��ه��ا���س��م��ي رئي�س  ���س��ع��ادة ع��ب��د�مل��ن��ع��م 
�حت�����اد �لإم��������ار�ت ل��ل��ج��وج��ي�����س��ت��و و�ل���� 
كريث  �ل��ربي��ط��اين  و�ىل   ،mma

برو�ن رئي�س �لحتاد �لدويل. 
�لعا�سمة  ����س��ت�����س��اف��ة  �إن  وقال:" 
مكانتها  م��ن  ير�سخ  للحدث  �أبوظبي 
للفنون  كعا�سمة  �لعاملية  و�سمعتها 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ط��ة، وك��م��ا �أن����ه يعد 
�لفنون  جلنة  ل�سجل  ج��دي��د�ً  �إجن����از�ً 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ط��ة �ل��ت��اب��ع��ة لحتاد 

�جلوجيت�سو وجناحها خالل �أقل من 
عام يف نيل ثقة �لحتاد �لدويل للعبة .   
وتابع : ل�سك �أن �لبطولة مهمة جد� 
لالعبي �لفنون �لقتالية �ملختلطة يف 
ومتثل  ك��ربى  من�سة  لكونها  �ل��ع��امل 
�ىل  �إ�سافة  �لح���رت�ف  نحو  �نطالقا 
�لتي  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�سمة  يف  �إق��ام��ت��ه��ا 
وحمبي  جماهري  �أن��ظ��ار  حم��ط  باتت 
�للعبة يف �لعامل وهذ� يوؤكده م�ساركة 
68 دولة  550 مقاتال ومقاتلة من 
عدد  كاأعلى  ن���ز�ل   332 يف  تناف�سو� 
م�ساركني ورقم مل يتحقق من قبل.  

امل�اهب ال�اعدة
م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه �ل��ربي��ط��اين كريث 
بال�سكر  �لدويل  �لحتاد  رئي�س  بر�ون 
�أتقدم  وق���ال  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�سمة  �ىل 
�ل�سمو  و�لتقدير �ىل �ساحب  بال�سكر 

�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
نهيان  �ل�سيخ  و�سمو  �مل�سلحة  للقو�ت 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
دعمهم  ع���ل���ى  �ل���ري���ا����س���ي  �أب����وظ����ب����ي 

لريا�سة �لفنون �لقتالية �ملختلطة.  
�لن�سخة  جن�����اح  ع���ل���ى  ب�������ر�ون  و�أك�������د 
كافة  ع���ل���ى  �ب����وظ����ب����ي  يف  �ل�������س���اب���ع���ة 
جاءت  �ل��ب��ط��ول��ة  وقال"  �مل�����س��ت��وي��ات، 
و�ب��رزت عدد  �لتوقعات  يفوق  بتنظيم 
�ل��و�ع��دة يف �للعبة وكما  �مل��و�ه��ب  م��ن 
جنح �لحت��اد يف و�سع خطة �ل�سنو�ت 

�ملقبلة للعبة.  
�ملختلطة  �لقتالية  �لفنون  �ن  و�أو�سح 
م��ا���س��ي��ة ن��ح��و �لع�������رت�ف ب��ه��ا لعبة 
�إفادتي  �أق�����دم  ���س��وف  وقال"  �ومل��ب��ي��ة 
لرئي�س �للجنة �لأوملبية �جلديد ومن 
�خلطو�ت  ع��ن��ه  ت�سفر  م��ا  ننتظر  ث��م 

و�لإجر�ء�ت �لتي قمنا بها موؤخر�.   
الفن�ن  احتادات  وتعاون  تكاتف 

القتالية
و�أك�����د دون���ات���و م��ي��الن��و مم��ث��ل ر�بطة 
�لحت��������اد�ت �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �أن 
دول��ة �لإم���ار�ت جنحت عن ج��د�رة يف 
تنظيم بطولة �لعامل للفنون �لقتالية 
�لالعبني  من  �لقدر  وبهذ�  �ملختلطة 
من خمتلف �لدول يوؤكد مدى قدرتها 
�لأف�سل.   ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ت��ع��ودن��ا من  ت�����س��ري��ح��ات :  وق�����ال يف 
�لعا�سمة �لإمار�تية �أبوظبي �أن تقدم 
لنا كل ما هو جديد ومبهر، وقد ر�أينا 
ذلك يف بطولة �لعامل للفنون �لقتالية 
�ملختلطة، �لأمر �لذي مهد لها �سرعة 
�لن�سمام لالحتاد �ل��دويل.  و�أك��د �أن 
�عتماد ريا�سة �لفنون �لقتالية لتكون 
�لوكالة  م���ن  �ع��ت��م��اده��ا  ب��ع��د  �ومل��ب��ي��ة 
و�د�"   " �ملن�سطات  ملكافحة  �ل��دول��ي��ة 
�أمام  �مل��ج��ال  ويفتح  للغاية  جيد  �أم���ر 
�ملوهوبني  �ملزيد من �لالعبني  ظهور 
من خمتلف �أرجاء �لعامل.  و�سدد على 
�أهمية  تكاتف وتعاون �حتاد�ت �لفنون 
ككتلة  وت��ع��م��ل  �مل��خ��ت��ل��ط��ة  �ل��ق��ت��ال��ي��ة 
�للعبة وحجز  �أج��ل تطور  و�ح��دة من 
مكانتها يف �خلارطة �لعاملية ولت�سريع 

�سمها كلعبة �أوملبية . 

ختام ناجح مل�نديال الفن�ن القتالية

البحرين تفوز باملركز االأول يف مناف�شات الكبار ورو�شيا تت�شدر ال�شباب

حتقق اإجناز كبري ين�شب الحتاد االإمارات للج�جيت�ش�  والفن�ن القتالية املختلطة  ما   : الع�اين  • عارف 
• حممد بن دمل�ك الظاهري: اأب�ظبي باتت حمط اأنظار جماهري وحمبي اللعبة يف العامل

نح� االعرتاف بها لعبة اأوملبية ما�شية  املختلطة  القتالية  :الفن�ن  براون  • كريث 
من اأجل تط�ر اللعبة وحجز مكانتها يف اخلارطة العاملية واحدة  ككتلة  العمل   : ميالن�  • دونات� 

لزيادة ج�دة الُع�شب وقدرة حتمله

اأبوظبي تتحفز ملونديال ا�شتثنائي بتقنية »خياطة االأر�شية«
ع�دة ناجحة لك�ملان 

كروزر يحطم رقمه العاملي يف رمي الكرة احلديد 

•• اأبوظبي-وام:

جددت �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعربي للمو�ي تاي ثقتها يف رئا�سة �سعادة عبد�هلل 
�سعيد �لنيادي رئي�س �حتاد �لإمار�ت للمو�ي تاي لدورة قادمة خالل �جتماعها �لعادي 
�لذي عقد م�ساء �أم�س �لول برئا�سته، عرب تقنية �لت�سال �ملرئي /زووم/، وبح�سور 15 
�حتاد� من �لدول �لأع�ساء وم�ساركة �سعد �ل�سفياين /�ل�سعودية/ م�ساعد �لأمني �لعام 

لحتاد �لحتاد�ت �لريا�سية �لعربية.

�حتاد  رئي�س  �لنيادي  �سعيد  عبد�هلل  �سعادة  بتزكية  �لثقة  جتديد  �لجتماع  خ��الل  مت 
و�ل�سيد  �ملغرب  من  �لهاليل  وعبد�لكرمي  باإلجماع،  �لعربي  لالحتاد  رئي�سا  �لإم��ار�ت 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لقبي�سي  وم��رمي  للرئي�س،  نو�با  ليبيا  من  �ل���زروق  حممد 
�لعر�ق،  م��ن  علك  ج��ب��ار  وم�سطفى  �لن�سائي،  �لعن�سر  ع��ن  للرئي�س  نائبة  �لإم����ار�ت 
وحم��م��د م��ن��ار ب���زره م��ن ���س��وري��ا، وحم��م��د �ل��زي��د�ين م��ن فل�سطني �أع�����س��اء يف �للجنة 

�لتنفيذية لالحتاد.
�أمينا  �ملهريي  بالإجماع كذلك يف ط��ارق حممد  �لثقة  كما مت خالل �لجتماع جتديد 

عاما لالحتاد �لعربي للمو�ي تاي، ومو�سى جرب /�لأردن/ م�ساعد� لالأمني �لعام.
ويف نهاية �لجتماع ثمن �أع�ساء �جلمعية �لعمومية دعم دولة �لإم��ار�ت للعبة وجهود 
�سعادة رئي�س �لحتاد عبد�هلل �لنيادي �ملتو��سلة لالرتقاء باللعبة وتعزيز �سمعة �لحتاد 

�لعربي وريا�سة �ملو�ي تاي عربياً ودوليا.
ووجهت �جلمعية �لعمومية، �ل�سكر لطارق �ملهريي �لأمني �لعام �ملدير �لتنفيذي لحتاد 
لتمثيل  �ل��ع��رب  �لالعبني  ورع��اي��ة  �ل��دع��م  تقدمي  يف  �ملتو��سلة  ج��ه��وده  على  �لإم����ار�ت 

�حتاد�تهم يف �ملحافل �لريا�سية �لإقليمية و�لدولية وو�سولهم �إىل من�سات �لتتويج.

باالإجماع .. النيادي رئي�شًا لالحتاد العربي للمواي تاي لدورة جديدة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 ���س��ي��ط��ر �أب���ط���ال �لإم��������ار�ت جنوم 
ري���ا����س���ة �ل�����در�ج�����ات �مل���ائ���ي���ة على 
�ملر�كز �لأوىل يف �سباق دبي �لدويل 
�لأوىل  -�جلولة  �ملائية  للدر�جات 
�لدولية  �لإم���������ار�ت  ب��ط��ول��ة  م���ن 
�لحتاد  فعاليات  وفاحتة   2022
�لدويل لل�سباقات �لبحرية -يو �آي 
�أم- �لذي يحتفل هذ� �لعام مبئوية 

�لتاأ�سي�س 2022-1922
�ل�����س��روق بجمري�  ���س��اط��ئ  و���س��ه��د 
تظاهرة ريا�سية بحرية كبرية مع  
�حل����دث �مل��ث��ري �ل����ذي ن��ظ��م��ه نادي 
�لبحرية  للريا�سات  �ل���دويل  دب��ي 
�لريا�سي  �مل��و���س��م  روزن��ام��ة  �سمن 
حيث   ،2022-2021 �ل��ب��ح��ري 
حقق �ل�سباق جناحا فنيا وتنظيميا 
�لقيا�سية  �مل�ساركة  يف  متثل  ر�ئ��ع��ا 
ب��ح�����س��ور م��ا ي�����س��ل �ك���ر م��ن 70 
مت�سابقا ميثلون 13 دولة تناف�سو� 
�أبرز  تقدمهم  فئة   12 �ألقاب  على 
�مل�سنفني  �ل��ري��ا���س��ة  ه����ذه  جن����وم 
فئات  �سهدت  فيما  عامليا  �لأو�ئ����ل 
وزي����ادة يف  ك��ب��ري�  �إق��ب��ال  �لنا�سئني 

عدد �مل�ساركني 
�إثبات  �لإم������ار�ت  �أب���ن���اء  و����س��ت��ط��اع 

�ألقاب  �ملناف�سة على  علو كعبهم يف 
خالل  م��ن  ع�سرة  �لثنتي  �لفئات 
�سملت  �ل����ت����ي  �ل�������س���ب���اق  م����ر�ح����ل 
مرحلتني �سباحية وم�سائية، حيث 
مناف�سهم  ع��ل��ى  وب���ج���د�رة  ت��ف��وق��و� 
معتلني من�سات �لتتويج يف �لفئات 
و�ملهار�ت  وو�ق���ف  جال�س  �ملختلفة 
�حلرة  �ل�ستعر��سات  يف  �ملفتوحة 

و�لألو�ح �لطائرة.
 48 رق���م  �مل�سنف  بطلنا  وخ��ط��ف 
عامليا ر��سد �سهيل �لطاير �لأ�سو�ء 
�لإمار�ت  بطولة  ج��ولت  �فتتاح  يف 
�ملركز  وب��ج��د�رة  منتزعا  �ل��دول��ي��ة 
جال�س  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف  �لأول 
حمرتفني جي بي 1 متقدما على 
�لذي  بال�سالح  بطلنا خليفة خالد 
�لدو��س  ر��سد  و�لكويتي  ثانيا  حل 

�لذي نال �ملركز �لثالث. 
ب��ط��ل��ن��ا خ��ل��ي��ف��ة خالد  ك���م���ا جن����ح 
بال�سالح �لذي �سارك يف فئة ثانية 
للمحرتفني يف �إحر�ز �ملركز �لثالث 
يف فئة و�قف حمرتفني جي بي 1 
�ملت�سابق  �ل�����س��ب��اق  م��ت�����س��در  خ��ل��ف 
�ل��ف��رن�����س��ي ر�ف��ائ��ي��ل م��وري��ن �لذي 
ح�سم �ملركز �لول و�لكويتي يو�سف 

�لعبد�لرز�ق �لذي حل ثانيا
 2021 �ل�����ع�����امل  ب����ط����ل  وح����ل����ق   

بطلنا  ع���امل���ي���ا  �ل����ث����اين  و�مل�������س���ن���ف 
�مل������ال بلقب  ع���ل���ي ����س���ال���ح  ر������س����د 
�ل�ستعر��سات �حلرة -فري �ستايل 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إع���ج���اب  م��ن��ت��زع��ا 
على  ليتفوق  �حل��ا���س��ر  و�جل��م��ه��ور 
�لذي  �لعو�سي  عبد�جلليل  بطلنا 
�ملغربي يا�سني  ثانيا و�ملت�سابق  حل 
�لثالث  �مل��رك��ز  �أح���رز  �ل��ذي  ف�سلي 
�لألو�ح  فئة  �لتفوق يف  ك��ان  فيما   ،
بطلنا  ن�سيب  من  �لطائرة  �ملائية 
مانع �ملرزوقي متقدما على �سقيقه 
�ل���ث���اين وجمال  �مل����رزوق����ي  م���اج���د 

�جلناحي �لثالث.
عبد�لرحمن  ع����ب����د�هلل  وج����م����ع  
دبي  �سباق  لقبني يف  �حلمادي بني 
�لأول يف جال�س جي بي 3 متفوقا 
�جلناحي  ج���م���ال  م��ن��اف�����س��ي��ه  ع��ل��ى 
�لثالث  �ل��ب��ل��و���س��ي  وف���ه���د  �ل���ث���اين 
و�ل���ث���اين يف ف��ئ��ة و�ق���ف ج��ي ب��ي 2 
متفوقا على بطلينا �سعيد �لعو�سي 

�لثاين و�أحمد �حلمادي �لثالث .
وتاألق بطلنا �سلمان يون�س �لعو�سي 
يف مناف�سات فئة جال�س جي بي 2 
مناف�سة  بعد  �لول  �مل��رك��ز  حمققا 
�مل�ساركني  باقي  مع  وقوية  �سر�سة 
حوير  ع����ام����ر  ب���ط���ل���ي���ن���ا  وم����ن����ه����م 
)�لثالث(  �مل��ري  و�بوبكر  )�ل��ث��اين( 

وح�سل بطلنا حريز �ملر بن حريز 
على  لقب و�ق��ف خم�سرمني جي 
�لربيطاين  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا   2 ب���ي 
وبطلنا  �ل���ث���اين  وي��ل��ك�����س��ن��ون  �إي�����ان 
�سعود �لنعيمي �لثالث فيما �سهدت 
مناف�سات جال�س جي بي 4 ح�سول 
على  �حلمادي  عي�سى  �أحمد  بطلنا 
�أحمد  �لكويتي  �لثاين خلف  �ملركز 

�خل�ساري .

النا�شئ�ن
�لم��ت��ي��از يف  ع���اد  �لنا�سئني  ول���دى 
فئة و�قف جي بي 3.3 �إىل بطلن 
تفوق  �لذي  �لعو�سي  يون�س  �سعود 
طاهر  ���س��امل  �ل��ر����س��د  بطلنا  ع��ل��ى 
�ل��ث��اين و�ل��ك��وي��ت��ي ف��ار���س رم�سان 
�ل��ث��ال��ث ف��ي��م��ا ح�����س��ل ب��ط��ل��ن��ا علي 
و�قف  لقب  على   ، علي  �آل  عي�سى 
جي بي 3.2   متفوقا على �لقطري 
�سلطان �ل�سر�سيني �لثاين و بطلنا 
بطلنا  ون��ال  �لثالث  �حلمادي  عمر 
�لأول يف  �ملركز  �سامل طاهر  �أحمد 
على  متفوقا   3.1 ب��ي  ج��ي  و�ق���ف 
بطلنا ز�يد عي�سى �حلمادي �لثاين 

و�لكويتي يو�سف رم�سان �لثالث.
وجرت عقب نهاية �ل�سباق مر��سم 
ت��ت��وي��ج �ب��ط��ال ���س��ب��اق دب���ي �لدويل 

�مل�ساركني  وم��ت��اب��ع��ة  ف��رح��ة  و���س��ط 
و�جلمهور حيث قام حممد عبد�هلل 
دبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  حارب 
�لدويل للريا�سات �لبحرية ير�فقه 
�ل�سباق  م�������س���رف  حم�����س��ن  خ���ال���د 
�لأبطال  بتتويج  �ل�سويدي  و�أحمد 
وميد�ليات  �ل��ك��وؤو���س  وت�سليمهم 

�لتفوق.

لقبان
عبد�لرحمن  عبد�هلل  بطلنا  حقق 
�حلمادي لقبني من �لفئات �لثنتي 
بت�سدره  دب����ي  ���س��ب��اق  يف  ع�������س���رة  
وفوزه   2 بي  جي  و�ق��ف  مناف�سات 
بلقب جال�س جي بي 3 وقد توجه 

�إىل و�لده  بال�سكر  بطلنا �حلمادي 
وعمه على �لدعم و�لت�سجيع.

اأ�شقاء
و�سعود  ���س��ل��م��ان  �ل�����س��ق��ي��ق��ان  جن���ح 
على  �حل�سول  يف  �لعو�سي  يون�س 
جي  جال�س  فئتي  يف  �لول  �مل��رك��ز 
بي 2 ل��الأول وو�ق��ف جي بي 3.3 
�ل�سقيقني  ح�����س��ل  ك���م���ا  ل���ل���ث���اين 
على  �ملرزوقي  وماجد حبيب  مانع 
�للو�ح  يف  و�لثاين  �لول  �ملركزين 
�ل��ط��ائ��رة وف���از �أح��م��د ���س��امل طاهر 
وح�سل   3.1 نا�سئني  و�ق��ف  بلقب 
�سقيقه ر��سد على �ملركز �لثاين يف 
3.3 ، كما نال �حمد وعمر عي�سى 

�حلمادي �ملركزين �لثالث يف فئتي 
و�ق����ف ج���ي ب���ي 2 وج����ي ب���ي 3.2 
ونال �سقيقهما �لثالث ز�يد و�سافة 

فئة جي بي 3.1

اأبطال الفئات
جال�س حمرتفني جي بي 1: ر��سد 

�سهيل �لطاير -�لإمار�ت
يون�س  �سلمان   :2 ب��ي  ج��ي  جال�س 

�لعو�سي - �لإمار�ت
�هلل  ع���ب���د   :  3 ب�����ي  ج�����ي  ج���ال�������س 

�حلمادي -�لإمار�ت
جال�س جي بي 4: �حمد �خل�ساري 

-�لكويت
و�ق��������ف حم����رتف����ني ج�����ي ب�����ي 1: 

ر�فائيل مورين -فرن�سا
و�قف جي بي 2: عبد�هلل �حلمادي 

- �لإمار�ت
و�ق�����ف خم�����س��رم��ني : ح���ري���ز �ملر 

حممد بن حريز -�لإمار�ت
و�قف نا�سئني جي بي 3.3 : �سعود 
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حبيب �ملرزوقي -�لإمار�ت

•• دبي-الفجر:

للرماية،  دب��ي  �سرطة  منتخب  مدير  �جل��الف،  �سلطان  عبد�هلل  �ملقدم  ت��وج 
�لفائزين ببطولة منتخب �سرطة دبي للرماية يف �ملدينة �لتدريبية بالروية. 
�لقائد  �مل��ري،  �لفريق عبد �هلل خليفة  �هتمام معايل  �ملقدم �جلالف  وثّمن 
ومنتخب  ع��ام  ب��وج��ه  دب��ي  �سرطة  منتخبات  بتطوير  دب���ي،  ل�سرطة  �ل��ع��ام 
�لرماية بوجه خا�س، وت�سخري كافة �لإمكانات لتحقيق �لأه��د�ف �ملرجوة، 
ومتابعة �للو�ء �لأ�ستاذ �لدكتور غيث غامن �ل�سويدي مدير �أكادميية �سرطة 
�لتي  �لإمكانيات  كافة  بتوفري  �لرماية،  منتخب  على  �لعام  و�مل�سرف  دب��ي 
متكنهم من �لحتفاظ بالنتائج �ملميزة و�حلفاظ على �مل�ستوى �لرفيع، وهو 

ما �أظهره رماة ور�ميات �سرطة دبي يف م�سابقات �لبطولة و�لنتائج �لتي مت 
حتقيقها.

و�أكد �أن �لبطولة تهدف �إىل رفع م�ستوى �لرماة ورفد فرق �لرماية بالدولة 
�لبطولت  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج  وحتقيق  للم�ساركة  �ل��الزم��ة  ب��اخل��رب�ت 
�لرماية  �مل�ساهمة يف رفع م�ستوى  �إىل جانب  �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، 
ورفع  �ل�سرطية،  للعنا�سر  �لبدنية  و�للياقة  و�ل��زم��ن  و�ل�سرعة  و�ل��دق��ة 
�أنو�ع  خمتلف  مع  �لتعامل  على  و�ملقدرة  �لعالية  �لفنية  �جلاهزية  م�ستوى 
�لتحديات يف نف�س �لأج��و�ء وظروف �لبطولت، م�سيد�ً مب�ستوى �لبطولة 

و�لنتائج �ملحققة، ومهنئاً �أبطال �لبطولة، وجميع من �أ�سهم يف �إجناحها.
و�أ�سفرت نتائج �لبطولة يف فئة �مل�ستجيب �لأول )رجال( عن فوز �ملالزم �سيف 

حممد ر��سد �ل�سحي باملركز �لأول، و�ملالزم �أول �سعيد حممد �سعيد �لكندي 
باملركز �لثاين، و�ملالزم �سلطان عبد�هلل حممد �لفال�سي باملركز �لثالث، �أما 
يف فئة �مل�ستجيب �لأول )�ل�سيد�ت( فازت �ملالزم حمدة �أحمد ل�سكري باملركز 
�لأول، و�لعريف �أول �نت�سار غالم حممد غالم باملركز �لثاين، و�لرقيب �أول 

�أ�سماء �أحمد نا�سر �لكمدي باملركز �لثالث. 
�أول �سامل ح�سن علي  �لرقيب  �لثنائي  �ل�سرعة، فقد فاز  �أما يف فئة حتدي 
�لعريف  و�لثنائي  �لأول،  باملركز  �أول بالل جمعة بالل  و�لعريف  �لبلو�سي، 
�أول قا�سم حم�سن م�سعد و�لعريف �أول حمد علي ح�سني باملركز �لثاين، يف 
حني نال �لثنائي �لعريف �أول حممد م�سطفى غالمي، و�لعريف �أول حمد 

دروي�س غلوم باملركز �لثالث.

�أما يف فئة �ملهار�ت �حلركية )�ل�سباط(، فقد ح�سد �ملالزم �أحمد علي عبد�هلل 
و�ملالزم  �لثاين،  باملركز  دروي�س  ح�سن  علي  �أول  �مل��الزم  ون��ال  �لأول،  �ملركز 
�حلركية  �مل��ه��ار�ت  فئة  ف��ازت يف  كما  �لثالث،  �ملركز  �لهرمودي  عمر حممد 
)�ل�سيد�ت(، �لوكيل �سريفة علي جعفر باملركز �لأول، و�ملالزم فريدة عبد�هلل 
�لظهوري باملركز �لثاين، و�لوكيل عزة عبد�هلل علي �ل�سحي باملركز �لثالث، 
�أما يف فئة �ملهار�ت �حلركية )�سف �ل�سباط( فقد فاز �لعريف �سامل حممد 
باملركز  �جل��الف  �إ�سماعيل  ح�سن  �أول  و�لرقيب  �لأول،  باملركز  �ل�سويدي 

�لثاين، و�لرقيب �أول عبد�هلل حممد �مل�سلحي باملركز �لثالث.
و�أعرب �ملقدم �جلالف عن �سكره وتقديره �إىل �لإد�رة �لعامة لإ�سعاد �ملجتمع 

على �لتنظيم وحر�سهم على تطوير �لبطولت �لفردية و�جلماعية.

•• دبي-الفجر:

�نطلقت �أم�س �لأول مو�جهات �ليوم �لأول من �لأ�سبوع �لأول للن�سخة �لثانية 
 ،2022-2021 �لريا�سي  للمو�سم  �ل�ساطئية  �لقدم  لكرة  �لإم��ار�ت  لدوري 

و�لذي �سهد �إقامة ثالث مباريات على �مللعب �لرملي يف �حتاد �لكرة بدبي.
�لأهلي  �سباب  ف��ري��ق  على  �ل��ف��وز  �حل�سن  دب��ا  ف��ري��ق  حقق  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف 
بالركالت �لرتجيحية ) 6 – 5 ( حيث مت �للجوء �إىل ركالت �لرتجيح  بعد 
نهاية �لوقت �لأ�سلي للمبار�ة بالتعادل �لإيجابي بينهما بنتيجة ) 4 – 4 (. 
ويف �ملبار�تني �لثانية و�لثالثة ، حقق فريق بلدية دبي �لفوز على فريق �لرت��س 
فريق  على  �لوحيدة  فريق  ف��از  بينما   ، �أرب��ع��ة  مقابل  �أه���د�ف  بخم�سة  جونون 
�لأ�سبوع  مباريات  �ليوم  وُتقام  هدفني.   مقابل  هدفاً  ع�سر  بثالثة  �لأ�ساو�س 
�لثاين للدوري، حيث يلتقي فريقا �سباب �لأهلي و�سرطة دبي �ل�ساعة 6:15 
وفريقا  م�ساًء،   7:30 �ل�ساعة  �حل�سن  ودب��ا  جونون  �لرت��س  وفريقا   ، م�ساًء 

�لأ�ساو�س وبلدية دبي �ل�ساعة 8:45 م�ساًء.

�شيطرة اإماراتية يف افتتاح »دولية الدراجات املائية«

�شرطة دبي تكرم الفائزين يف بطولة الرماية لالإدارات العامة واملراكز

دبا احل�شن يتغلب على �شباب االأهلي بركالت الرتجيح يف انطالق دوري كرة القدم ال�شاطئية

�شباق دبي  يف  املحرتفني  �شدارة  يعتل�ن  واملال  • الطاير 
بي 2 جي  يف  يتاألق  والع��شي  لقبني  بني  يجمع  • احلمادي 

عدد امل�شاركني يف  وزيادة  النا�شئني  فئات  يف  للتناف�ض  كبري  • اإقبال 
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بوركينا  عقدة  ف��ك  يف  تون�س  ف�سلت 
�إفريقيا  �أمم  ك���اأ����س  وودع�����ت  ف��ا���س��و 
�أمامها  �ل�33 بخ�سارتها  لكرة �لقدم 
ربع  يف  غ�����ارو�  يف  �ل�����س��ب��ت  �سفر1- 
�مل�سيفة  �لكامريون  و�أنهت  �لنهائي، 
عليها  ب��ال��ف��وز  غ��ام��ب��ي��ا  "مغامرة" 

وبلغت ن�سف �لنهائي. -2�سفر 
و����س���رب���ت ب���ورك���ي���ن���ا ف���ا����س���و م���وع���د�ً 
�ل�سنغال  م���ع  ي���اون���دي  يف  �لأرب����ع����اء 
�لو�سيفة �أو غينيا �ل�ستو�ئية �للتني 
فيما  �ل��ع��ا���س��م��ة،  يف  �لأح����د  تلتقيان 
تلعب �لكامريون �خلمي�س مع �لفائز 
من �لقمة �لعربية �لقوية بني م�سر 
�ل��ي��وم يف ياوندي  و�مل��غ��رب و�مل���ق���ررة 

�أي�ساً.
ملعب  ع����ل����ى  �لوىل  �مل�������ب�������ار�ة  يف 
يف  �أدجيا"  روم�����دي  "�أومني�سبور 
غارو�، كر�ست بوركينا فا�سو عقدتها 
لتون�س و�أطاحت بها من ربع �لنهائي 
عليها  تغلبت  عندما  �لثالثة  للمرة 
لوريان  مهاجم  �سجله  وحيد  بهدف 

�لفرن�سي د�نغو و�تار� )3+45(.
على   2004 بطلة  ت��ون�����س،  وك��ان��ت 
تكون  �أن  �ل��ن��ف�����س يف  �أر���س��ه��ا، مت��ن��ي 
لبوركينا  ثابتة يف مو�جهتها  �لثالثة 
بعدما  �مل�سابقة  نهائي  رب��ع  يف  فا�سو 
ن�سختي  يف  ي����ده����ا  ع���ل���ى  خ����رج����ت 
 8-7 �لأخ���رية  �أر����س  على   1998
بركالت �لرتجيح )�لوقتان �ل�سلي 
يف  و2017   ،)1-1 و�ل�������س������ايف 

�لغابون بثنائية نظيفة.
ل���ك���ن �ل���ك���ل���م���ة ك����ان����ت م������رة �أخ������رى 
�أكملت  �ل��ت��ي  فا�سو  بوركينا  ل�سالح 
�مل���ب���ار�ة ب��ع�����س��رة لع��ب��ني ع��ق��ب طرد 
م�سجل هدف �لفوز )83(، وحجزت 
للمرة  �لنهائي  ن�سف  �إىل  بطاقتها 
�أر�سها  ع��ل��ى   1998 ب��ع��د  �ل��ر�ب��ع��ة 
عندما حلت ر�بعة و2013 يف جنوب 
�إفريقيا عندما حلت ثالثة و2017 

يف �لغابون عندما حلت و�سيفة.
وكانت بوركينا فا�سو �أطاحت بتون�س 
ملونديال  �مل���وؤه���ل���ة  �ل��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن 
2-1 يف  2010 عندما فازت عليها 

ر�د�س وتعادل �سلباً يف و�غادوغو.
�إنه  �لكبرّي  تون�س منذر  وقال مدرب 
كما  �خل�����س��ارة،  "م�سوؤولية  يتحمل 
درج��ت �ل��ع��ادة ف��امل��درب ه��و �مل�سوؤول. 
مل ندخل يف �ملبار�ة يف �لدقائق �ل�20 
�لأوىل، ولالأ�سف قلة �لرتكيز ت�سببت 
�لثو�ين  يف  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  يف  ت��اأخ��رن��ا  يف 

�لخرية من �ل�سوط �لأول".
لعبني  على  �ل�سعب  "من  و�أ���س��اف 
و9   8 ملدة  كورونا  بفريو�س  �أ�سيبو� 
�أيام من دون �أن يتدربو�، كانت �لروح 
تبديالت  �أجريت  كبريتني،  و�لإر�دة 
يف �ل�����س��وط �ل���ث���اين و�ل���الع���ب���ون مل 
ي��ق�����س��رو� وب��ذل��و� ك��ل م��ا يف و�سعهم 
ل��ك��ن مل ي��ح��ال��ف��ن��ا �ل��ت��وف��ي��ق يف هذه 

�لظروف �ل�سعبة".
فا�سو  بوركينا  ق��ال لع��ب  �ملقابل،  يف 
�بر�هيم بالدي توري: "�ملبار�ة كانت 
�سعبة جد�ً ولكننا مل ن�ست�سلم وبحثنا 

عن �لتاأهل، ��ستعدينا على نحو جيد 
�ملنتخب  �أن  ن����درك  وك��ن��ا  ل��ل��م��ب��ار�ة 
لعبني  ول��دي��ه  ج���د�ً  ق��وي  �لتون�سي 
و�عتمدنا  �لهجوم  خ��ط  يف  مميزين 

على �ملباغتة وهذ� ما حتقق".
قوية  مر�سحة  �للقاء  تون�س  ودخلت 
للمرة  �لرب����ع����ة  دور  وب���ل���وغ  ل��ل��ف��وز 
�لثانية تو�لياً خ�سو�ساً بعد �إق�سائها 
نيجرييا �ساحبة �لعالمة �لكاملة يف 
�لدور �لّول من ثمن �لنهائي، �إل �أن 
يقدمو�  ومل  ب��دن��ي��اً  ت��اأث��رو�  لعبيها 
قائده  خ�����س��و���س��اً  �مل���ط���ل���وب  �لأد�ء 
�مل�ساكني م�سجل هدف �لفوز  يو�سف 
و�ل�����ذي خا�س  ن��ي��ج��ريي��ا  يف م��رم��ى 
26 يف �سابع  �ل��ق��اري��ة رق��م  م��ب��ار�ت��ه 

م�ساركة.
وبد� �أن منتخب "ن�سور قرطاج" هو 
�لأف�سل يف �ل�سوط �لأول، حيث كان 
للفر�س  و�سناعة  ��ستحو�ذ�ً  �لأك��ر 
ح���ي���ث م������رر وه����ب����ي �خل���������زري ك���رة 
يتعامل  مل  �مل�ساكني  �أّن  �إل  عر�سية 
ليم�سكها  �مل��ط��ل��وب  ب��ال�����س��ك��ل  م��ع��ه��ا 

�حلار�س هريفيه كويف )5(.
وكانت �أّول فر�سة ملنتخب "�خليول" 
�أجاك�سيو  �أل��ع��اب  �سانع  �سدد  عندما 
قوية  ك��رة  ب��اي��ال  �سرييل  �لفرن�سي 
�حلار�س  �أن��ق��ذه��ا  �سيقة  ز�وي����ة  م��ن 

�لتون�سي ب�سري بن �سعيد )24(.
و�أن���ق���ذ �حل���ار����س �ل��ب��ورك��ي��ن��اب��ي كرة 
قوية من حتت �لعار�سة �ثر ت�سديدة 
مبا�سرة  ح����رة  رك���ل���ة  م���ن  ل���ل���خ���زري 
)27(، وعاد بن �سعيد لينقذ مرماه 
�أوملبيك  ل��الع��ب  ق��وي��ة  ت�سديدة  م��ن 
�أ���س��ف��ي �مل��غ��رب��ي ج��ربي��ل و�ت������ار� من 

د�خل �ملنطقة )40(.
وقبل �نق�ساء �ل�سوط �لول ��ستثمر 
�لبوركينابيون هجمة مرتدة �سريعة 
ق��اده��ا �ب��ر�ه��ي��م ب��الت��ي ت��وري��ه ومرر 
ك����رة ب��ال��ع��م��ق �ىل �ل�����س��ري��ع و�ت�����ار� 
وتالعب  �ملنطقة  د�خ��ل  توغل  �ل��ذي 
و�أ�سامة  ب�����رون  دي�����الن  ب��امل��د�ف��ع��ني 
بعيد�ً  �ل�سباك  يف  و�سددها  �حل��د�دي 

عن متناول بن �سعيد )2+45(.
وحاول �لكبري �إعادة تن�سيط �سفوفه 
���س��ي��م��ا خط  �ل���ث���اين ل  �ل�������س���وط  يف 
ونعيم  معلول  علي  فاأ�سرك  �لو�سط، 

و�أني�س  �حل���د�دي  من  ب��دًل  �ل�سليتي 
بن �سليمان، لكن دون فاعلية.

و�أب���ق���ى �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ب��ورك��ي��ن��اب��ي على 
�ل�سريعة  �مل����رت����د�ت  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وك��اد يخطف �ل��ه��دف �ل��ث��اين عندما 
�أنقذها  بايال و�سدد كرة قوية  �نفرد 
و�سدد   ،)51( ���س��ع��ي��د  ب���ن  �حل���ار����س 
�إل��ي��ا���س �ل�����س��خ��ريي ك���رة ب��ع��ي��دة فوق 

�ملرمى )52(.
ن��ادرة عندما  و�أ�ساع �خل��زري فر�سة 
�ثر  �أمامه  �مل�سرع  �ملرمى  خ��ارج  �سدد 

كرة بينية من �ل�سليتي )57(.
و�نربى �خلزري لركلة حرة مبا�سرة 
�أنقذها  كوفيه  �حلار�س  �أن  �إل  قوية 

برب�عة �ىل ركنية )69(.
ع�سام  �مل���ه���اج���م  �ل���ك���ب���رّي  و�أق�����ح�����م 
�لدين  ���س��ي��ف  م����ن  ب������دًل  �جل����ب����ايل 
وتفوق  �لهجوم،  لتن�سيط  �جلزيري 
طرد  �إث���ر  ع��ددي��اً  �لتون�سي  �ملنتخب 
بكوع  لتدخله  و�ت��ار�  �لهدف  �ساحب 
�للجوء  وج��ه معلول عقب  على  ي��ده 
�آيه  "يف  �مل�ساعد  �لفيديو  حكم  �إىل 

�آر" )82(.
و�أنهت �لكامريون، �مل�سيفة و�ل�ساعية 
تاريخها،  يف  �ل�����س��اد���س  �ل��ل��ق��ب  �ىل 
عليها  تغلبت  عندما  غامبيا  مغامرة 
يف  "جابوما"  ملعب  على  -2�سفر 

دو�ل.
وفر�س مهاجم ليون �لفرن�سي كارل 
للمبار�ة  جنماً  نف�سه  �إيكامبي  توكو 
بت�سجيله ثنائية �لفوز يف �لدقيقتني 
خم�سة  �إىل  ر�سيده  ر�فعاً  و57   50
�أه��د�ف يف �لبطولة معزز� موقعه يف 
�لهد�فني  لئحة  على  �لثاين  �ملركز 
غري  "�لأ�سود  ق��ائ��د  م��و�ط��ن��ه  خ��ل��ف 
�ل�سعودي  �لن�سر  مهاجم  �ملرو�سة" 

فان�سان �أبو بكر �ملت�سدر.
فيها  تبلغ  �لتي  �لعا�سرة  �مل��رة  وه��ذه 
�لكامريون ن�سف �لنهائي بعد �أعو�م 
و1986  ث��ال��ث��ة(  )ح��ل��ت   1972
و1992  و�سيفة(  )حلت  و2008 
و1988  و1984  ر�ب���ع���ة(  )ح��ل��ت 
و2017  و2002  و2000 
منتخب  كان  فيما  باللقب(،  )توجت 
عاملياً،   150 �مل�سنف  "�لعقارب" 
مفاجاأة �لبطولة بو�سوله �لتاريخي 

م�ساركته  يف  �ل���ث���م���ان���ي���ة  دور  �ىل 
�لأوىل.

�ملرو�سة"  غ���ري  "�لأ�سود  وب�����س��ط��ت 
�ملجريات  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��ق��ة  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 
مدربها  �عتمد  �إذ  �لأول  �ل�سوط  يف 
�ل��ربت��غ��ايل ت���وين ك��ون�����س��ي�����س��او على 
ث���ن���ائ���ي �ل���ه���ج���وم���ي �ل����ق����وي �مل���وؤل���ف 
ب��ك��ر و�إي��ك��ام��ب��ي مدعومني  �أب����و  م��ن 
بالظهريين مومي نغامالو وكولينز 
�لعارة  �سبيل  على  للتو  �ملنتقل  فاي 
م���ن ���س��ت��ان��د�ر ل��ي��اج �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي �ىل 
�لطائي �ل�سعودي على �سبيل �لعارة 

ملو�سم ون�سف �ملو�سم.
�لبلجيكي  �مل���درب  �عتمد  �مل��ق��اب��ل  يف 
ل��غ��ام��ب��ي��ا ت����وم ���س��ان��ت��ف��ي��ت ع��ل��ى على 
�ل��ه��ج��م��ات �مل����رت����دة �خل���اط���ف���ة عرب 

مو�سى بارو وحممد باد�مو�سي.
�لدفاع  يف  "تكتلو�  �إي��ك��ام��ب��ي  وق����ال 
حار�س  وق��ام  �سعبة  مهمتنا  وجعلو� 
�لر�ئعة  �لت�سديات  ببع�س  مرماهم 
يف  ع���دن���ا  ل��ك��ن��ن��ا  �لأول  �ل�������س���وط  يف 
�لهدفني  و���س��ج��ل��ن��ا  �ل��ث��اين  �ل�����س��وط 
و�أخرجناهم من تكتلهم، و�لآن نحن 

فخورون بكوننا يف ن�سف �لنهائي".
كبرية  �سعوبة  �لكامريونيون  ولقى 
يف �خرت�ق �لدفاع �لغامبي، و�سدد �أبو 
بكر كرة بكعب قدمه �رتطمت باأحد 
�ملد�فعني وعلت �ملرمى )16(، و�سدد 
فاي كرة بعيدة يف �ل�سباك �خلارجية 
�لغامبي  �حل��ار���س  �أن��ق��ذ  ث��م   ،)29(
ب��وب��ك��ار غ��اي��ي ر�أ���س��ي��ة لأب���و ب��ك��ر من 

م�سافة قريبة )35(.
و�سرب �أ�سحاب �ل�سيافة بقوة مطلع 
�إيكامبي  و�أن���ه���ى  �ل���ث���اين،  �ل�����س��وط 
يف  متقنة  بر�أ�سية  �لغامبيني  �سمود 
�سباك غايي م�ستثمر�ً عر�سية من فا 
)50(. وحقق مهاجم ليون �لثنائية 
بعد �سبع دقائق عندما تابع عر�سية 
م��ارت��ن ه��ون��غ��ال يف �سقف �مل��رم��ى يف 

غفلة من دفاع غامبيا )57(.
�سيطرتهم  �لأر�����س  �أ���س��ح��اب  وت��اب��ع 
و����س���دد �أب����و ب��ك��ر ك���رة م��ق��و���س��ة مرت 
�ملرمى )71(، وو�أخ��رى من  بجانب 
مهدر�ً  �مل��رم��ى  ف��وق  موؤ�تية  و�سعية 
للهد�فني  ���س��د�رت��ه  ت��ع��زي��ز  ف��ر���س��ة 

.)87(

�لقدم  �ملمتاز لكرة  �ل��دوري �لإجنليزي  �ملناف�س يف  نادي ليفربول  �أعلن 
�لربتغايل  بورتو  دي��از لعب  لوي�س  �لكولومبي  �أن��ه �سم �جلناح  �لأح��د 

بناء على عقد طويل �لأمد.
هيئة  لكن  بال�سفقة  تتعلق  مالية  تفا�سيل  �أي  عن  �لنقاب  يك�سف  ومل 
�لإذ�عة �لربيطانية )بي.بي.�سي( قدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو 
)50.14 مليون دولر( �إىل جانب مبالغ �إ�سافية ت�سل �إىل 15 مليون 

يورو على �أق�سى تقدير.
و�سارك دياز )25 عاما( يف 31 مبار�ة دولية مع منتخب كولومبيا 
وهو �أول لعب يتعاقد معه ليفربول خالل فرتة �لنتقالت �ل�ستوية 

�حلالية.
�إجر�ء�ت  �لقدم  لكرة  ليفربول  ن��ادي  "�أكمل  بيان  يف  ليفربول  وق��ال 
على  �لالعب  ح�سول  ويتبقى  بورتو  لع��ب  دي��از  لوي�س  مع  �لتعاقد 

ت�سريح عمل وو�سول �لبطاقة �لدولية."
�لتز�مه  �إمت��ام  بعد  مر�سي�سايد  �إىل  دي��از  "�سي�سل  �لبيان  و�أ�ساف 

�سيو�جه نظريه  �ل��ذي  �ل��دويل مع منتخب كولومبيا 
م�ساء  �ل��ع��ام  ك��اأ���س  ت�سفيات  يف  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

�لثالثاء".
وكان دياز �ن�سم �إىل بورتو قادما من 

�أتليتيكو جونيور �لكولومبي يف 

125 مبار�ة �سارك  41 مبار�ة يف  �لربتغايل  للفريق  و�أح��رز   2019
�ملناف�سات و�ساعد �لفريق على �لفوز بالدوري �ملحلي يف  فيها يف جميع 

مو�سمه �لأول معه.
كما ح�سل دياز على لقب هد�ف كاأ�س كوبا �أمريكا �لعام �ملا�سي منا�سفة 

مع �لأرجنتيني �ل�سهري ليونيل مي�سي.
�لأملاين  يدربه  �لذي  ليفربول  ويحتل 
بني  �لثاين  �ملركز  كلوب  يورجن 
ف�����رق �ل���������دوري �لإجن���ل���ي���زي 
نقطة   48 ب��ر���س��ي��د  �مل��م��ت��از 
ت�سع  وبفارق  مبار�ة   22 من 
�سيتي  مان�س�سرت  ع��ن  ن��ق��اط 
 23 حامل �للقب �لذي لعب 

مبار�ة.
ومن �ملقرر �أن يلتقي ليفربول 
يف  �سيتي  ك���اردي���ف  �سيفه  م��ع 
�لدور �لر�بع لكاأ�س �إجنلرت� يف 
�ل�ساد�س من فرب�ير �سباط �ملقبل.

ليفربول ي�شم اجلناح الكولومبي دياز العب بورتو 

•• اأبوظبي -وام:

وّجه �سمو �ل�سيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س نادي �لوحدة، بو�سع كل 
�إمكانيات ومر�فق �لنادي حتت ت�سرف �للجنة �لعليا �ملنظمة لكاأ�س �لعامل 
لالأندية »�لإمار�ت 2021«، مبا ي�سمن �مل�ساهمة �لفاعلة من جانب �لنادي 

يف �إجناح �حلدث �لكبري �لذي ت�ست�سيفه �لعا�سمة �أبوظبي.
يوم  ي�ستقبل  حيث  �لبطولة،  مباريات  من   4 نهيان  �آل  ��ستاد  وي�ست�سيف 
5 فرب�ير لقاء �لأهلي �مل�سري ومونتريي �ملك�سيكي، ثم ي�ستقبل مو�جهة 

�لفائز منهما مع باملري��س �لرب�زيلي يوم 8 من �ل�سهر ذ�ته، قبل �أن يعود 
لي�ست�سيف مبار�تي حتديد �ملركزين �خلام�س و�ل�ساد�س، وكذلك �ملركزين 
�لثالث و�لر�بع يومي 9 و12 فرب�ير �ملقبل على �لرتتيب، بينما تقام بقية 

�ملباريات على ملعب ��ستاد حممد بن ز�يد بنادي �جلزيرة.
�لكبري،  للحدث  دع��م �جلميع  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ذي��اب  �ل�سيخ  �سمو  و�أك��د 
�أجندة  على  �سنوياً  �ملهمة  �لبطولت  �إح��دى  لالأندية  �لعامل  »كاأ�س  وق��ال: 
�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم /�لفيفا/، ومن �لطبيعي �أن ي�سعى �لكل لدعم 
�إجن��از�ت وجناحات  لر�سيد  ي�سيف  �ل��ذي  �إجناحها  و�مل�ساركة يف  �لبطولة 

�لعا�سمة �أبوظبي«.
�لفرق  وك��ل  �جل��زي��رة  لفريق  �لتوفيق  �ل��وح��دة  ن��ادي  رئي�س  �سمو  ومتنى 
�مل�ساركة، موؤكد�ً �سموه �أن نادي �جلزيرة �أمام فر�سة مهمة لتحقيق �إجناز 
تاريخي، يف بطولة يرتقبها �لعامل و�ملنطقة �لعربية بحكم م�ساركة �أندية 
كبرية ذ�ت جماهريية عري�سة مثل ت�سيل�سي �لإجنليزي و�لهالل �ل�سعودي 
و�لأهلي �مل�سري. و�أكد �سمو �ل�سيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان على ثقة �سموه 
قدر  على  �أبوظبي  �لعا�سمة  و�أن  وجماهريياً،  تنظيمياً  �لبطولة  جناح  يف 

�لتحديات د�ئماً، د�عياً �جلماهري لال�ستمتاع مب�ساهدة جنوم هذه �لفرق.

•• دبي-الفجر

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية و نائب حاكم دبي و�لنائب �لأول 
لرئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي ت�ستاأنف يف �لثانية من بعد 
ظهر �أم�س �لأحد مناف�سات �لدور �لثاين من بطولة كاأ�س بنتلي 
�لإمار�ت �لف�سية للبولو 2022  و�لتي تختتم يف �خلام�سة من 

�سهر فرب�ير �ملقبل .
بقيادة  �حلبتور  فريقي  بني  �لوىل  جتمع  مبار�تان  �ليوم  وتقام 
حممد �حلبتور  وبنجا�س بقيادة حيدر بنجا�س يف �لثانية من بعد 
�لفريقني ومعرفة كل منهما  ق��وة  ب�سبب  ق��وي  لقاء  وه��و  �لظهر 
بع�سهما  ر�قبا  �أن  بعد  و�ل�سعف  �لقوة  ونقاط  �ملناف�س  بالفريق 
ع�سر�  �ل��ر�ب��ع��ة  يف  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  �أم���ا   . �لول  �ل���دور  يف  لبع�س 
فتجمع بني فريق �لإمار�ت بقيادة �سمو �ل�سيخة ميثاء بنت حممد 

بن ر��سد �آل مكتوم )عليا �آل مكتوم ( وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة 
حبتور �حلبتور . و�لفريقان �سبق �أن لعبا معا يف �ملبار�ة �لفتتاحية 
لفريق �لإم��ار�ت و�لتي مل يحالفه �لتوفيق فيها وكان �لفوز من 
�عتباره  ل��رد  �لإم���ار�ت  فريق  ي�سعى  لذلك  �ل��ذئ��اب  فريق  ن�سيب 
وخا�سة بعد �لعر�س �لقوي �لذي قدمه يف ختام �لدور �لتمهيدي 
�لفوز  �إىل  �لذئاب  ي�سعى  �ملقابل  ويف  ب�سهولة  وف��از  �حلبتور  �أم��ام 

ويكرر �سيناريو �ملبار�ة �ملا�سية فها هو يك�سر عن �أنيابه �ليوم ؟.

�سجل كالي توم�سون �أهم �سلة له منذ عامني ون�سف بثالثية يف �آخر 12 ثانية 
من مبار�ة غولدن �ستايت ووريرز و�سيفه بروكلني نت�س، ليقود فريقه �إىل ح�سم 

�ملو�جهة 110-106 يف دوري كرة �ل�سلة �لأمريكي للمحرتفني.
وعاد توم�سون موؤخر�ً �ىل �ملالعب بعد غيابه عن ووريرز منذ �ملبار�ة �ل�ساد�سة 
�ل�سبت  �سلة  وكانت  كافاليريز،  كليفالند  �سد   2019 من �سل�سلة نهائي عام 
�لأهم له منذ �لعودة مع �أن نت�س مل ي�ست�سلم ورد بثالثية عرب كايري �إيرفينغ 
�للقاح  ب�32 نقطة حتت �سافر�ت �ل�ستهجان لرف�سه تلقي  �للقاء  �أنهى  �لذي 
�ملباريات  �مل�ساركة يف  م��ن  �ل���ذي مينعه  �لأم���ر  ك��ورون��ا، وه��و  ل��ف��ريو���س  �مل�����س��اد 
كيفن  جنميه  جلهود  نت�س  فيه  �فتقد  �ل��ذي  �للقاء  توم�سون  و�أن��ه��ى  �لبيتية. 
دور�نت وجيم�س هاردن ب�سبب �لإ�سابة، ب�16 نقطة فيما �سجل �ستيفن كوري 
5.09 ثانية على �لنهاية،  يف �ملقدمة قبل  فريقه  و�سعت  ثالثية  بينها   ،19

وخم�س رميات حرة يف �آخر دقيقة و44 ثانية.
 24 بت�سجيله  ويغينز  �أن��درو  �لكندي  �لأر���س  �أ�سحاب  �سفوف  يف  �أي�ساً  وتاألق 
نقطة مع 8 متابعات، و�أ�ساف جوردن بول 17 مع 6 مترير�ت حا�سمة يف لقاء 
ب�سلة  دقيقة   4.42 �آخر  96-96 يف  �لفريقان  تعادل  حيث  جد�ً  كان متقارباً 

لنت�س عرب �لأ�سرت�يل باتي ميلز �لذي �أنهى �للقاء ب�24 نقطة.
خطاأ  ميلز  �نتزع  ثانية،   30 �آخ��ر  يف  ويغينز يف حماولة ثالثية  �إخفاق  وبعد 
وترجم رميتني حرتني بنجاح، مقل�ساً �لفارق �ىل نقطة و�حدة 104-103، 

قبل �أن يرد توم�سون بثالثية.
وبثالثيته يف �لثو�ين �لع�سر �لأخرية، �أعاد �إيرفينغ �لفارق �ىل نقطة لكن كوري 
جنح بعدها يف ترجمة رمية حرة، ثم �أ�ساف توم�سون رميتني حرتني �أخريني 
مبار�ة   50 يف  لووريرز  و�لثالثني  �ل�سابع  �لفوز  لي�سمن  ثانية،   5.7 �آخ��ر  يف 
مني  فيما  �لآن،  حتى  �أر���س��ه  على  م��ب��ار�ة   28 �أ�سل  و�لع�سرين من  و�ل��ر�ب��ع 
نت�س بهزميته �لع�سرين يف 49 مبار�ة. ورغم �لهزمية، كان مدرب نت�س �لكندي 
�ستيف نا�س ر��سياً عما �ساهده من فريقه، ل�سيما من �إيرفينغ �لذي غاب عن 
�ل�سماح  �ل��ن��ادي  يقرر  �أن  قبل  �للقاح  تلقي  رف�سه  ق�سية  ب�سبب  �ملو�سم  بد�ية 
�أن يعود  �لر�ئع  "من  �ملقامة خارج �لديار. وقال نا�س  �ملباريات  بامل�ساركة يف  له 
)�إيرفينغ( �لينا. لقد عانينا �لكثري من �لإ�سابات هذ� �ملو�سم... �أن ن�سيف لعباً 

من عياره �ىل �لفريق، حتى و�إن كان يف �ملباريات �ملقامة خارج �لديار، فهذ� �أمر 
كانت �ملجموعة باأم�س �حلاجة �ليه".

بنيل  وتعزيز حظوظه  تاألقه  �إمبيد  �لكامريوين جويل  �لرتكاز  وو��سل لعب 
12 متابعة  36 نقطة مع  �ملو�سم، وذلك بت�سجيله  �أف�سل لعب خالل  جائزة 
و6 مترير�ت حا�سمة، ليقود فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز �ىل فوزه �لر�بع ع�سر يف 
�آخر 17 مبار�ة و�لثالث تو�لياً يف �سل�سلة من خم�س مباريات على �أر�سه، وذلك 

على ح�ساب �ساكر�منتو كينغز 101-103.
وعن �لأد�ء �لذي يقدمه هذ� �ملو�سم، قال �لكامريوين �أن كل ما يحاول فعله هو 

بعمل جيد يف �لتنفيذ". قمنا  لقد  باندفاع.  �ألعب  "�أن 
ورغم 38 نقطة من تايري�س هاليبورتون، مني كينغز بهزميته �ل�ساد�سة تو�لياً 
و�حلادية ع�سرة على �لتو�يل خارج ملعبه، يف وقت بقي �سيك�سرز يف قلب �ل�سر�ع 
على �سد�رة �ملنطقة �ل�سرقية بثالثني فوز�ً مقابل 19 هزمية يف �ملركز �لثالث 
فوز�ً،  خلف ميامي هيت �ملت�سدر �لذي مني بهزميته �لثامنة ع�سرة مقابل 32 
مار�تونية مل  مبار�ة  120-124 يف  ر�بتورز  تورونتو  �سيفه  يد  على  وج��اءت 
حت�سم �إل بعد ثالثة �أ�سو�ط �إ�سافية. ومني هيت بهزمته �ل�ساد�سة فقط على 
�أرقام مزدوجة )تريبل د�بل(  �أر�سه رغم جهود جيمي باتلر �لذي حقق ثالثة 
بت�سجيله 37 نقطة مع 14 متابعة و11 متريرة حا�سمة، فيما كان غاري ترنت 
جونيور )33 نقطة( و�سكوتي بارنز )22( و�لكامريوين با�سكال �سياكام )21( 
و�أو دجاي �أنونوبي )20( �لأف�سل يف �سفوف ر�بتورز �لذي حقق �نت�ساره �لر�بع 
و�لع�سرين. ومل تكن عودة ريك كارليل �ىل �مللعب �لذي كان منزله يف �ملو��سم 
�إنديانا  �إذ خ�سر  2011 موفقة،  ع��ام  �ل��دوري  بلقب  فيه  وت��وج  �ملا�سية  �ل�13 

باي�سرز �أمام م�سيفه د�ل�س مافريك�س 132-105.
بكارليل  �أثر كثري�ً  �للقاء مبقطع فيديو  �ل�سابق قبل  وكرم مافريك�س مدربه 
�إ�سر�فه  �لذي عانق بعد �للقاء مدرب مافريك�س جي�سون كيد �لذي لعب حتت 
"�إنه  ك��ارلي��ل  وق��ال   .2011 ع��ام  �لآن  �لوحيد حتى  بلقبه  �لفريق  ت��وج  ح��ني 
مكان عزيز علي. من �ل�سعب جد�ً �أن تعود �ليه بهذه �لطريقة"، فيما ر�أى جنم 
مافريك�س �ل�سلوفيني لوكا دونت�سيت�س �لذي تاألق بت�سجيله 30 نقطة مع 12 

متريرة حا�سمة، �أن مدربه �ل�سابق "ي�ستحق" هذ� �لتكرمي.

ذياب بن زايد يوجه بو�شع اإمكانيات نادي الوحدة حتت 
ت�شرف اللجنة املنظمة ملونديال االأندية

حتت رعاية مكت�م بن حممد بن را�شد 

االإمارات يالقي الذئاب واحلبتور يواجه 
بنجا�س يف كاأ�س بنتلي للبولو 

توم�شون يقود ووريز للفوز على نت�س يف دوري اأن بي ايه   الكامريون تنهي مغامرة غامبيا 

بوركينا فا�شو تكر�س عقدتها لتون�س باأمم اإفريقيا 
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احتفال العقل بوالدة املجلة الفل�شفية يف الفجرية 
ي�سهد عامل �لفكر  �سدور �لعدد �لأول من جملة  بيت �لفل�سفة  وهي من 
�ملجالت �لقليلة �ملتخ�س�سة بن�سر �لبحوث  للفال�سفة �لعرب و�لأجانب يف 

عاملنا �لعربي، وت�سدر ف�سلياً عن بيت �لفل�سفة يف �لفجرية.
�لعرب وغريهم  �لفال�سفة  ل�سان حال  �لفل�سفة لتكون  تطمح جملة  بيت 
يف �لإجابة عن �أ�سئلة �لوجود و�ملعرفة و�لأخالق و�جلمال، وكل ما ي�سغل 
يتميز  �ل��ذي  �ل��ر�ه��ن  �لع�سر  حاجة  ب��اأن  �سيما  ول  م�سكالت،  من  �لع�سر 

بالتحولت �ل�سريعة للفيل�سوف باتت �أكر �سرورة و�أهمية.

����س��ت�����س��اف��ت �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، �أحد 
�لعامل،  يف  �لثقافية  �مل��ن��ت��زه��ات  �أه���م 
للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�ل��وج��ه��ة 
�ملنطقة،  يف  و�ل���رتف���ي���ه  و�ل���ت�������س���وق 
كلي  يل  منظمة   م��ن  لوفد  �جتماعاً 
دور Les Clefs d’Or، �لر�بطة 
�ملهنية �لعاملية خلدمات �ل�ستقبال يف 

�لفنادق. 
م�ساركة  يناير   25 ي��وم  �سهد  حيث 
�ل��ع��ام��ل��ني يف جمال  120 م��ن ك��ب��ار 
�خل��دم��ات �ل��ف��ن��دق��ي��ة، و�لأع�����س��اء يف 
بخدمات  ُتعنى  عاملية  منظمة  �أرق���ى 
�جتماع  يف  �ل��ف��ن��ادق،  يف  �ل���س��ت��ق��ب��ال 
�لعاملية.  �ل��ق��ري��ة  ��ست�سافته  خ��ا���س 
وعقب �لجتماع يف �ملنرته �لرتفيهي 
�لع�ساء  م��ائ��دة  �إىل  ت��وج��ه��و�  �ل��ر�ئ��د، 

�لتي �أقيمت لهذه �ملنا�سبة يف مطعم نوروز �لإير�ين. ومن ثم قام �مل�ساركون 
�لقرية  توفرها  �لتي  �ملتنوعة  �ل��ت��ج��ارب  جمموعة  على  للتعرف  بجولة 

كما  �ملختلفة،  و�لأجنحة  كرنفال  لزيارة  توجهو�  حيث  ل�سيوفها،  �لعاملية 
 ،Harbour Force   ستمتعو� مب�ساهدة �لعر�س �ملثري  �أبطال �ملرفاأ��
و�لذي يعترب �أول عر�س مائي من نوعه يف �ملنطقة، بالإ�سافة �إىل �لعديد 

من �لعرو�س �ملميزة �لأخرى �لتي توفرها �لوجهة. 
ومن جهتها قالت جاكي �للنبي، �ملدير �لتنفيذي لإد�رة �لت�سويق و�لفعاليات 
 Les Clef دور   كلي  �أع�����س��اء منظمة  يل  يتميز  �ل��ع��امل��ي��ة:   �ل��ق��ري��ة  يف 
�خلدمات  لتقييم  �لذهبية  �ملعايري  حتديد  يف  �لأ�سا�سي  بدورهم   d’Or
�أهمية يف �لرتويج للوجهات،  �ملر�جع �لأكر  �لفندقية. كما يعتربون من 
يف  �ل�سياحي  �لقطاع  منو  م�سرية  دفع  يف  فعال  نحو  على  ي�ساهمون  حيث 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كوجهة عاملية ر�ئدة. و�إنه ملن دو�عي �سرورنا 
��ست�سافة كبار موظفي خدمات �لفنادق يف �لدولة يف رحاب �لقرية �لعاملية 
لأول مرة على �لإطالق منذ تاأ�سي�سها، يف منا�سبة تعرّب عن تنامي �سمعة 
يف  �أهميتها  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سائحني،  لدى  �إيجابي  ب�سكل  �لعاملية  �لقرية 

تعزيز عالقاتنا مع �لفنادق يف جميع �أنحاء �لدولة .

ديرفيلدز مول يطلق مبادرة مزرعة احليوانات االأليفة بالتعاون مع حديقة االإمارات للحيوانات
�أعلن ديرفيلدز مول، �أحد �أبرز مر�كز �لت�سوق و�لرتفيه يف �أبوظبي، عن �إطالق مبادرة مزرعة �حليو�نات �لأليفة �لتي تتيح لزو�ر �ملول، 
�بتد�ًء من يوم �جلمعة، فر�سة �لتعرف عن قرب على جمموعة من �حليو�نات �لأليفة و�لتفاعل معها، مبا فيها �لأر�نب و�ل�سالحف و�ملهور 

وحتى �لثعابني. 
وت�ستقبل �ملبادرة، �لتي مت �إطالقها بالتعاون مع حديقة �لإمار�ت للحيو�نات، زو�رها �أيام �جلمعة و�ل�سبت و�لأحد من 21 يناير �جلاري 
حتى 27 فرب�ير �لقادم، من �ل�ساعة 4 ع�سر�ً حتى 10 لياًل. وُتنظم �ملبادرة بالتعاون مع فعالية �سوق �ملز�رعني �خلا�سة باملول �سمن 
منطقة �حلديقة �لتي مت جتديدها موؤخر�ً، وتتيح لالأطفال من جميع �لأعمار �للعب مع �حليو�نات و�إطعامها، بينما ي�ستك�سف �لأهايل 

�ملنتجات �ملحلية و�ل�سلع �مل�سنوعة يدوياً �ملعرو�سة يف �ملول. 
وميكن �لدخول �إىل مزرعة �حليو�نات �لأليفة جماناً مقابل �إنفاق 50 درهم �إمار�تي �أو �أكر لدى �أي من منافذ �لبيع يف �ملول، مما يتيح 
لل�سيوف فر�سة �لتفاعل مع جمموعة من �حليو�نات �لأليفة، مبا فيها �لبوم و�لأغنام و�ملاعز و�ل�سالحف و�لأر�نب و�لدجاج وحتى ثعابني 
�لأ�سلة �مللكية. كما توفر �ملزرعة خيار�ت �إطعام �حليو�نات وركوب �ملهور، وت�سمح بالدخول �ملجاين لالأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن ثالث 
�سنو�ت. ويتم تلقائياً �إدخال �أ�سماء جميع �سيوف �ملزرعة يف �ل�سحب للفوز باإقامة ملدة ليلة و�حدة ل�سخ�سني يف منتجع وحديقة �لإمار�ت 
للحيو�نات مع �لإعالن عن �لفائزين �جلدد كل �أ�سبوع.  وتعليقاً على هذ� �ملو�سوع، قال حممد �حلاج، �لرئي�س �لتنفيذي لديرفيلدز مول:  
تزد�د �أهمية �خلروج �إىل �لطبيعة و�ل�ستمتاع بالأن�سطة �خلارجية بالن�سبة لالأطفال و�لعائالت �أكر من �أي وقت م�سى، ولذلك ل ميكننا 
�لنتظار لتقدمي �ملقيمني �ملوؤقتني �جلدد لزو�ر ديرفيلدز مول ول �سيما �لأطفال، �لذين �سيحبون ركوب �ملهور و�إطعام �لأر�ن��ب، بينما 

ي�ستك�سف �لأهايل �ملتاجر يف �ملول �أو �ملنتجات �ملختلفة يف �سوق �ملز�رعني �ل�سهري.

احلظ يبت�شم لوافد هندي يربح جوائز �شحوبات جمموعة 
دبي للمجوهرات مرتني خالل مهرجان دبي للت�شوق

  بر�ديب دف�سك، 31 عاًما من ولية �أندر� بر�دي�س، �لهند ويعمل يف قطاع 
2016، رب��ح مرتني خ��الل مهرجان دبي  �لنفط و�لغاز يف دب��ي منذ ع��ام 
للت�سوق 2022. وح�سل على ن�سف  كيلوغر�م من �لذهب، �سارك دف�سك 
يف �ل�سحب �لأيقوين ملجموعة دبي للمجوهر�ت بعد �أن �أنفق 15000 درهم 
�إمار�تي على �ملجوهر�ت يف ملبار للذهب و�لأملا�س، �أحد �لعالمات �لتجارية 

�ل�190 �مل�ساركني يف حملة �سحوبات جمموعة دبي للمجوهر�ت.
من بني جمموعة من �آلف ق�سائم �ل�سحب، مت �ختيار �أربع تذ�كر لالإعالن 
فوزه  على  معلقاً  دف�سك.  �إىل  ينتميان  منهم  �ثنتني   - فائزين  �أربعة  عن 
�لكبري، �سرح بر�ديب دف�سك، قائاًل:  كان �لفوز ب� ½ كيلوغر�م من �لذهب 

�أف�سل بد�ية لعام 2022. 

 اإمكان  العقارية تتعاون مع الفنان ال�شيني 
جاك يل الإثراء الفن احل�شري يف اأبوظبي 

�لفنان  �سر�كة مع  �أبوظبي،  �لعقارية، ومقرها  �إمكان   �سركة   �أبرمت    
�أج��ل ت�سميم لوحة  �ل�سيني جاك يل، �حلائز على جو�ئز عديدة، من 
جد�رية يتم ن�سبها يف  منتزه �ل�سيخة فاطمة  �لذي مت �فتتاحه موؤخر�ً 

يف قلب �لعا�سمة �أبوظبي . 
�أطلقتها  وي�ساف �مل�سروع �لفني لباقة فريدة من �مل�ساريع �لفنية �لتي 
�إمكان يف �إطار �لتز�مها باإثر�ء منط �حلياة يف �لعا�سمة وتعزيز جاذبية 
�لعاملية  �لفنون �حل�سرية  �أبوظبي من خالل نقل  �لطبيعية يف  �ملعامل 

�إىل جمتمع �أبوظبي من خالل م�ساريعها �ملعمارية �لر�ئدة يف �لدولة. 
�سابقاً  وك��ان   ، ح��ي  �خلالدية  و�سط  فاطمة  يف  �ل�سيخة  وي��ق��ع  منتزه 
�سركة   تقوم  �أن  قبل  فقط،  و�لأط��ف��ال  للن�ساء  خم�س�سة  عامة  حديقة 
�أول حديقة  �إىل  �أبوظبي،  بالتعاون مع بلدية مدينة  �إمكان  بتحويلها، 
ح�سرية تقدم جتربة جمتمعية فريدة متزج بني �لرتفيه و�ل�ستد�مة.

وجعلت �إمكان �ملنتزه بحلته �جلديدة، �أول حديقة يف �لعا�سمة �أبوظبي، 
�ستج�سده  م��ا  وه���و  �لأل��ي��ف��ة،  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات  خم�س�سة  منطقة  تت�سمن 
�للوحة �جلد�رية �لتي �سممها جاك يل و�ستعك�س �لطابع �حليوي لهذه 

�ملنطقة.

عامر العامري رئي�ًشا للخدمات امل�شرفية 
اخلا�شة يف  م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي

�لإ�سالمي،  �أبوظبي  م�سرف  �أعلن    
جمموعة �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية 
�ل���دك���ت���ور عامر  �خ���ت���ي���ار  �ل�����ر�ئ�����دة، 
رئ��ي�����س �خلدمات  مل��ن�����س��ب  �ل��ع��ام��ري 
�مل�����س��رف��ي��ة �خل��ا���س��ة. وي���اأت���ي تعيني 
�مل�سرف  �لتز�م  على  تاأكيًد�  �لعامري 
�لعليا  �إد�رت��ه  ق��در�ت  بتعزيز  �مل�ستمر 
وت��ط��وي��ر �ل��ق��وى �ل��ع��ام��ل��ة ل��دي��ه من 
�ملو�قع  يف  �لإم����ار�ت����ي����ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�ل��ق��ي��ادي��ة. ومي��ت��ل��ك �ل��دك��ت��ور عامر 
�ل���ع���ام���ري خ�����رب�ت م�����س��رف��ي��ة تزيد 
20 ع���اًم���ا، وه���و خ��ب��ري م�سريف  ع��ن 
�لرو�ت  �إد�رة  جم��ال  يف  متخ�س�س 
�لعامري  وين�سم  �لأع��م��ال.  وتطوير 
�لإ�سالمي،  �أب���وظ���ب���ي  م�����س��رف  �إىل 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  من  قادًما 
مدير  من�سب  ���س��غ��ل  ح��ي��ث  �ل�����دويل، 

�إد�رة �ل�سوؤون �ملالية. 

تعيني مدير جديد لفندق األوفت خور دبي 
يتمّتع  �ل��ذي  با�سيال،  زي  �ل�سيد  تعيني  دبي عن  �ألوفت خور  فندق  �أعلن   
�ل�سيافة  كمدير جديد  28 عاماً يف �سناعة  بخربة �حرت�فية تزيد عن 
للفندق. ومن خالل �سنو�ت عديدة من �خلربة يف عمليات �لفنادق وتطوير 
�لأعمال، فمن �ملتوّقع �أن ُت�سهم مهار�ت وحنكة رجال �لأعمال �لتي يتمّتع 
بها �ل�سيد زي، يف �لرتقاء بالأولويات �ل�سرت�تيجية لألوفت دبي كريك، 

وقيادة �لفندق نحو �لريادة و�لزدهار يف جمال �لأعمال.

معدالت االإ�شغال الفندقي ملجموعة 
% فنادق بار�شيلو  يف االإمارات جتاوزت 70 

ك�سفت جمموعة فنادق بار�سيلو �لإعالن عن �إجناز�تها �لبارزة 
عاًما   90 �ملجموعة مب��رور  �حتفلت  فقد  �ملا�سي،  �لعام  خالل 
حيث  هائلة،  من��و  م�ستويات  وت�سجيلها  �لقطاع  دخولها  على 
�لعاملة يف  %70 يف كافة فنادقها  �لإ�سغال  جت��اوزت معدلت 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة.  فقد �سجلت فنادق ديوك�س ذ� بامل 
مارينا،  دب��ي  ريزيدن�سز  وبار�سيلو  ه��اي��دو�ي  ل��روي��ال  �ل��ت��اب��ع 
برودك�سن  دب��ي  و�أوك�سيدنتال  جر�ند،  �ل�سارقة  و�أوك�سيدنتال 

�ل�سوق  وقائع  �ل�سريع مع  تكيفها  بف�سل   2021 �لعام  قوًيا يف  �أد�ًء  �جل��د�ف،  و�أوك�سيدنتال  �سيتي 
�ملتغرية. وقال خو�سيه كانالز:  لقد ثابرت جمموعة فنادق بار�سيلو و�سمدت يف وجه �لتحديات �لتي 

�عرت�ستها �لعام �ملا�سي، و�أغلقت عام 2021 م�سجلة منًو متتالًيا.

القرية العاملية ت�شت�شيف 120 م�شاركًا يف اجتماع منظمة  يل كلي دور  Les Clefs d’Or العاملية املرموقة

اإدارة الت�شهيالت الطالبية يف جامعة زايد جتدد ان�شمامها ملجموعة مدار�س اأبل املتميزة

�شيوف عامل فرياري اأبوظبي وعامل وارنر براذرز 
اأبوظبي واأول فعاليات مو�شم ال�شيدات يف 2022 

  يعود مو�سم �ل�سيد�ت باأم�سيات مليئة باحلما�س و�مل��رح يف كل من عامل ف��ري�ري �أبوظبي يوم 4 
باقة متنوعة من  �ل�سيد�ت على موعد مع  �ستكون  �أبوظبي حيث  ب��ر�ذرز  وو�رن��ر  وع��امل  فرب�ير، 
�لفعاليات و�لتجارب �لرتفيهية �لعائلية �لتي ل ُتن�سى، يف �أجو�ء من �لر�حة و�خل�سو�سية �لتامة.  
ت�ست�سيف عامل فري�ري �أبوظبي فعالية  �سيد�ت فري�ري  يوم �جلمعة 4 فرب�ير من �ل�ساعة 6:00 
م�ساًء ولغاية �ل�ساعة 10:00 لياًل، حيث تعود هذه �لفعالية �ملنتظرة مبغامر�ت وجتارب حّطمت 
باختبار  يرغنب  �للو�تي  لل�سيد�ت  وميكن  �لعمرية.  �لفئات  كافة  من  لل�سيد�ت  �لقيا�سية  �لأرق��ام 
جتربة  فري�ري  �ل�ستمتاع ب�سحبة �أ�سدقائهن يف �أم�سية ح�سرية من �ملغامر�ت �لعائلية �لفريدة. 
ولإ�سفاء نكهة خا�سة على هذه �ملغامرة، �ستتمكن �مل�ساركات من �لختيار من جمموعة غنية من 
�ملطاعم و�ملقاهي لال�ستمتاع باأ�سهى �لأطباق �لإيطالية و�لعاملية، من بينها مطعم  ماما رو�سيلال  

�لإيطايل �ملميز، وهو �ملطعم �لأول يف �ل�سرق �لأو�سط �لذي يقّدم بيتز� نابويل �لأ�سيلة. 

يف   PML �ل��ط��ب��ي   بري�سيجن 
�لأردن. 

�لتفاقية  ه����ذه  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ف��وؤ�د، موؤ�س�س ومدير  قال ح�سام 
�ك�س:   لي��ف  خم��ت��رب�ت  تنفيذي 
ي�سرفنا �لإعالن عن هذه �ل�سر�كة 
كوريا  خم���ت���رب  م����ع  �لإق���ل���ي���م���ي���ة 

�لأبرز جي �سي، و�لتي �ست�ساعدنا 
على توفري فحو�سات و�ختبار�ت 
عالية  خمترب�ت  وخدمات  طبية 
ذلك  يف  مب��ا  لعمالئنا،  �مل�ستوى 
و�لختبار�ت  �لباطنية  �لفحو�س 
باأ�سعار  وذل����ك  �ل��ت��ع��ق��ي��د  ع��ال��ي��ة 

تناف�سية. 

جدير بالذكر �أن خمترب�ت ليف 
�سريك  هي  �لت�سخي�سية  �لطبية 
ب��ال��ف��ع��ل مل��خ��ت��رب�ت ج��ي ���س��ي، �إل 
�جلديدة  �لتفاقية  ظ��ل  ويف  �أن��ه 
ت���ع���اون م�سرتك  ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك 
ُعمان  يف  �ل����ك����وري  �مل��خ��ت��رب  م���ع 

و�ل�سعودية وم�سر.

��ستخد�م �لتكنولوجيا و�مل�سادر �مل�ساندة وتطبيقات �لت�سهيالت؛ لتحقيق 
�ل��ن��ج��اح يف در����س��ت��ه��م �جل��ام��ع��ي��ة. وت��ع��ت��رب  م��د�ر���س �أب���ل �مل��ت��م��ي��زة  مبثابة 
مر�كز �بتكار وتطوير مهار�ت �لقيادة للطلبة وتقدمي خدمات متميزة يف 
جمال �لتعليم. وتقوم تلك �ملد�ر�س �ملتميزة با�ستخد�م تقنيات ��ستثنائية 
و�لإب���د�ع  �لإل��ه��ام  لتحفيز   Apple �أب���ل   �لعاملية   �ل�سركة  م��ن  مقدمة 
و�إبر�ز م�ستويات �لتفكري �لنقدي، وتقدمي نتائج موثقة لإجناز�ت �لطلبة 

�لأكادميية. 

�سي  ج�������ي  خم�������ت�������رب�ت  ع�����������ززت 
م������ن  �ل��ب�����������������������ارزة  �ل��ك��وري�����������������������ة 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  يف  ح�����س��وره��ا 
ب���ت���وق���ي���ع �ت����ف����اق����ي����ات ج����دي����دة 
�لطبية  لي�����ف  خم����ت����رب�ت  م����ع 
ليف  �لإم����ار�ت  يف  �لت�سخي�سية 
Life DX وخمترب  �ك�س   دي 

جميع  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي  ز�ي���د،  جامعة  يف  �لطالبية  �لت�سهيالت  �إد�رة  ف���ازت 
�خلدمات �لأكادميية �لد�عمة لتعليم �أ�سحاب �لهمم يف �جلامعة، بجائزة  
مد�ر�س �أبل �ملتميزة  لالأعو�م 2021-2024 وهي جائزة متخ�س�سة يف 
جمال �لإبد�ع و�لقيادة و�لتميز �لعلمي، متنحها  �أبل  للجهات �لتي متثل 
هذه  لتميز  تقدير�ً  ذلك  جاء  متميزة.  تعليمية  م�ستقبلية  لبيئة  روؤيتها 
�لإد�رة يف توفري �أف�سل �خلدمات �لتي ت�ساند طلبة �جلامعة من �أ�سحاب 
�لهمم، للتمتع بتجربة تعليمية متكاملة، وذلك من خالل متكينهم من 

خمتربات جي �شي الكورية توقع اتفاقيات �شراكة يف معر�س ميدالب ال�شرق االأو�شط 2022



يق�شي 20 عامًا يف ال�شجن قبل اعرتاف تواأمه باجلرمية
مت �لإفر�ج عن رجل �أمريكي متت �إد�نته باخلطاأ بجرمية قتل بعد 

20 عاماً، �إثر �عرت�ف �سقيقه �لتو�أم بارتكاب �جلرمية.
مت �إطالق �سر�ح كيفن دوجار، 44 عاًما، �أخرًي� من �سجن مقاطعة 
كوك، يف �سيكاغو، بعد ت�سع �سنو�ت من �عرت�ف �سقيقه �لتو�أم كارل 

�سميث، 44 عاًما، بجرمية قتل.
�أر�سلها  ر�سالة  2013، يف  ع��ام  بجرميته  �ع��رتف  ق��د  ك��ارل  وك��ان 
�إعادة  �لقا�سي  رف�س  �لع���رت�ف،  من  �لرغم  وعلى  �ملحكمة،  �إىل 
2018 حيث �عرتف �سميث بالقتل بينما  حماكمة كيفني يف عام 
كان يق�سي عقوبة بال�سجن �ملوؤبد جر�ء قتله طفاًل �أثناء �قتحام 

�أحد �ملنازل.
مبحامي  و�ت�����س��ل  �لق�سم  حت��ت  �إف����ادة  على  وق��ع  �سميث  �أن  حتى 
�إعادة  �ملحكمة رف�ست طلب  لكن  �سقيقه،  بناًء على طلب  دوج��ار، 

�ملحاكمة لعدة �سنو�ت.
وقال �سميث �إنه غادر �إحدى �حلفالت ل�سر�ء �حل�سي�س عندما وقع 

�إطالق �لنار �لذي قتل خالله �أحد �لأ�سخا�س.
بعد �إد�نته بتهمة �قتحام �أحد �ملنازل وقتل طفل د�خله، �دعى �أنه 
عرف خطاأه يف �ل�سجن وكان عليه �أن ي�سحح �لأم��ور. ومع ذلك، 

وجد �لقا�سي �أن �عرت�ف �سميث غري موثوق به.
منذ طفولتهما كان �لتو�أم يرتديان مالب�س مت�سابهة ويت�ساركان 
و�لدتهما،  قالت  كما  �ل�سندوي�سات،  وحتى  و�لأح��ذي��ة  �جل���و�رب 
حتى  و�حد".  "�سخ�س  �أنهما  على  �إليهما  ُينظر  ك��ان  م��ا  وغالًبا 
يف  �ملقدمة  �ل�سور  يف  هويته  حتديد  يف  �سعوبة  و�ج��ه  �سميث  �أن 

�ل�سهادة يف عام 2016.

ق�شية اختفاء غام�شة قبل 15 عاما تعود اإىل الواجهة
يف  �لو�جهة  �إىل  بناين  �لتهامي  يدعى  �ساب  �ختفاء  ق�سة  ع��ادت 
�ملغرب، بعد �أزيد من 15 عاما عن خروجه من �ملنزل دون �أن يرتك 

خلفه �أي �أثر.
على  بناين"  للتهامي  "�لعد�لة  ها�ستاغ  كبري  ب�سكل  �نت�سر  وق��د 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي يف �مل��غ��رب، وت��ف��اع��ل م��ع��ه ع�سر�ت 
�لق�سية  يف  �لتحقيق  بتعميق  مطالبني  و�مل���وؤث���ري���ن،  �مل�����س��اه��ري 
تدعى  مغربية  يوتيوب  مدونة  ن�سرته  لفيديو  وك��ان  �لغام�سة. 
�لف�سل يف عودة  �لختفاء،  و�قعة  لتفا�سيل  و�لذي تطرق  �سفاء، 
 3 �أكر من  �أن حقق  تركيز �ل�سوء على �لق�سية من جديد، بعد 
ماليني م�ساهدة خالل 5 �أيام فقط.  وتوؤكد حياة �لعاملي، و�لدة 
�مل��خ��ت��ف��ي، �أن ح��ج��م �مل�����س��اه��دة و�ل��ت��ف��اع��ل �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حققهما 
�لفيديو �لذي يحكي ق�سة �لختفاء، قد مّكن من ت�سليط �ل�سوء 
ل�"�سكاي  �لأم  وت�سيف  �لو�جهة.  �إىل  و�إعادتها  �لق�سية  على هذه 
نيوز عربية": "ق�سية �ختفاء �بني منذ 15 عاما، ح�سدت تعاطف 
يف  �لعد�لة  بتحقيق  يطالبون  �لذين  �ملغاربة،  �لعديد  وت�سامن 
هذ� �مللف".   وتعد حالة �ختفاء �ل�ساب �لتهامي بناين �بن مدينة 
�ملحمدية، و�سط �ملغرب، من بني �أغرب حالت �لختفاء يف �لبالد، 
و�لتي مل يتم �لك�سف عن جميع مالب�ستها و�لظروف �ملحيطة بها. 

فما هي تفا�سيل هذه �لق�سة �ملحرية؟
يف �أحد �أيام �سهر �أبريل من عام 2007، خرج �لتهامي بناين وكان 
يف �ل�17 من عمره، من منزل عائلته، و�متطى �سيارة وغادر رفقة 
�أ�سدقائه �إىل وجهة جمهولة، قبل �أن يختفي، ويرتك ور�ءه لغز� 

عّمر 15 عاما. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل اليتجاوز عمره العامني  ي�شرتي اأثاثا بقيمة 1700 دوالر 
�أنفق طفل ليتجاوز عمره �لعامني من ولية نيوجري�سي �لأمريكية 1700 دولر من ح�ساب و�لدته �لبنكي على 

م�سرتيات �أثاث عرب خدمة �لت�سوق �لإلكرتوين �أثناء �للهو بهاتفها، دون علمها.
طفل ليتجاوز عمره �لعامني ي�سرتي �أثاثا بقيمة 1700 دولر �أثناء �للهو بهاتف و�لدته .

عائلة  تفاجاأت  وبد�أت �لطرود ت�سل �إىل �لبيت من �أدو�ت منزلية وغريها وح�سب ما �أفادت قناة "News12" فقد 
�لطفل �أيان�س �لبالغ 22 �سهر� بو�سول عدد من �سناديق �لكرتون �ملحملة بقطع �أثاث من �أحد مر�كز "وول مارت" 

للت�سوق دون علمها بطلب �ل�سر�ء.
ثم  �ملتوقع  غري  بالطرد  �لأول  �لعامل  و�سول  بده�سة  تابعو�  �إنهم   "News12" وقالت �لأم مادو كومار لقناة 
�لثاين و�لثالث �إىل �أن �كت�سفو� �أن �مل�سرتيات متت بالفعل ملنزلهم �جلديد بعدما كانت قد ��سرتت بالفعل �أغر��سا 

جديدة �أخرى للمنزل.
و�أو�سحت �أن �لطفل دخل �إىل من�سة �لت�سوق و�أخذ بالنقر على �أ�سياء خمتلفة وقام بالفعل بتحويل �ملدفوعات.

% من قائمة �مل�سرتيات �لتي طلبها �لطفل �أثناء  وقدرت �لأ�سرة حجم �لطرود �لتي و�سلت �إىل �ملنزل بحو�يل 75 
�للهو بالهاتف.
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عر�س �شخي من ما�شك ل�شاب يتتبع تنقالته اجلوية
عر�س �مللياردير �إيلون ما�سك على �ساب مبلغ 50 �ألف دولر، وذلك مقابل 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أر�سل  �جلوية.  حتركاته  متابعة  عن  �لتوقف 
يتتبع  و�ل��ذي   ،ElonJet ح�ساب  مبتكر  �سويني  جلاك  عر�سه  "ت�سال"، 
ذكرت  ما  وف��ق  "تويرت"،  من  ر�سالة  عرب  �جل��وي��ة،  ما�سك  �إي��ل��ون  تنقالت 
�حل�ساب  �إن  ر�سالته  يف  ما�سك  وق��ال  �لربيطانية.  "�إندبندنت"  �سحيفة 
قبل  م��ن  �ل��ن��ار  "�إطالق  ي�سبه  مب��ا  �لأم����ر  �أمنيا" و����س��ف��ا  "خطر�  مي��ّث��ل 
�سخ�س جمنون". ونقلت �ل�سحيفة �لربيطانية عن �سويني قوله لو�سائل 
�إعالم �إنه ل يك�سب �سوى 20 دولر� �سهريا من �حل�ساب �لذي �أن�ساأه على 
ب�5 �آلف ومن ثم رفع �ملبلغ  بد�أه  ما�سك  من  عر�سا  تلقى  لكنه  "تويرت"، 
ل�50 �ألف دولر. ورّد �سويني على عر�س ما�سك بر�سالة عرب "تويرت" قال 
فيها: "�سيدعمني مثل هذ� �ملبلغ يف �لكلية، وقد �أح�سل على �سيارة رمبا من 
�أن ح�سابه مل  �أي رد من ما�سك، علما  طر�ز ت�سال 3". ومل يتلقى �سويني 

يت�سبب باأي حو�دث قد تعر�س حياة �مللياردير للخطر.

بولندا جّنة جمهولة للحمام الزاجل 
ت�ستطيع  ل  �لبالد  لكّن  �ل��ز�ج��ل،  للحمام  �لأوروب��ي��ة  �جلنة  بولند�  متّثل 

�ملناف�سة على �ل�سعيد �لدويل مع �لطيور �لبلجيكية �أو �لهولندية.
يقول مرّبي �لطيور ميخال ترويدجاك وهو يفتح �أحد �لأقفا�س "طيوري 
�ل�سحية،  حالتها  ومر�قبة  جّيدة،  بلياقة  لتتمّتع  تدريبها  علينا  ريا�سية، 
و�إطعامها مبا يكفي". ويطري �أكر من �سبعني حمامة لونها �أزرق رمادي 
كيلومرت�ً   45 تبعد  �لتي  كروليفييت�س  يف  بالثلوج  �ملغطاة  �حلقول  ف��وق 
�سرق و�ر�سو. وبعد �إطالق �ملئات منها على م�سافة �أكر من �ألف كيلومرت 
�ملجال  ت�ست�سعر  �إذ  �أع�سا�سها،  �إىل  د�ئماً  �لطيور  هذه  تعود  �أقفا�سها،  من 
 120 �إىل  �سرعتها  ت�سل  وق��د  بال�سم�س،  وت�سرت�سد  لالأر�س  �ملغناطي�سي 

كيلومرت� يف �ل�ساعة.
�مل��ن��اظ��ر �لطبيعية،  م��ن  ب��ول��ن��د� ج���زء�ً  �أن��ح��اء  �أق��ف��ا���س �حل��م��ام يف  وت�سّكل 
خ�سو�ساً يف منطقة �لتعدين ب�سيليزيا حيث حتظى �لطيور �ملوجودة فيها 

باإعجاب �سديد.
�ل�سماء،  ت�سرح بحرية يف  �لطيور  لي�ساهدو�  �ملناجم نظرهم  ويرفع عّمال 

وذلك بعد خروجهم من قعر �أماكن مظلمة �أم�سو� فيها �أياماً.
�لز�جل كزي�ستوف كافالر  �لبولندية ملربي �حلمام  �لر�بطة  ويقول رئي�س 
يف معر�س كاتوفيتزي �لدويل يف �سيليزيا "مع �أكر من �أربعني �ألف مرب، 
نعترب �أكرب منظمة يف �أوروبا لرتبية �حلمام �لز�جل وقد �أ�س�ست قبل �أكر 
من مئة عام"، م�سيفاً "نفوز باأكرب عدد من �جلو�ئز يف �لأوملبياد و�مل�سابقات 
�لدولية". وي�سري �إىل �أّن �لر�بطة ت�سّم حو�يل ع�سرة �آلف مربي حمام يف 

فرن�سا، وحو�يل 13 �ألفا يف بلجيكا.

اأتيليه االإ�شكندرية.. ينتظر 
االإنقاذ بعد ترك مقّره التاريخي

ق�ستها  ع���اًم���ا   66 ِم���ن  �أك����ر  ب��ع��د 
و�لكتاب"  �ل���ف���ن���ان���ني  "جمعية 
يف  �لإ�سكندرية"  ب�"�أتيليه  �ملعروفة 
مقرها �لعريق بو�سط �ملدينة، �سلَّم 
بعد  ملالكه  �لعقار  �إد�رت��ه��ا  جمل�س 
نز�ع ق�سائي طويل لي�سبح م�سري 
ث����ال����ث م���وؤ����س�������س���ة جم���ت���م���ع م���دين 
باخلطر.  م��ه��دًد�  م�سر  يف  ثقافية 
وتاأ�س�س "�لأتيليه" �سنة 1934 على 
يد �لفنان حممد ناجي، و�سجل عام 
�إىل  �نتقل   1956 ع��ام  ويف   ،1947
حمل  �أ�سبح  �ل���ذي  �حل���ايل  موقعه 
�مل�����س��ت��اأج��ري��ن ومالك  ب���ني  �ل���ن���ز�ع 
�لعقار. وي�سفه مثّقفون باأنه ثالث 
جمال  يف  م���دين  جمتمع  موؤ�س�سة 
�لثقافة بعد جمعية �لآثار وجمعية 
�لندو�ت  وينظم  �جلميلة،  �لفنون 
و�ملوؤمتر�ت �لثقافية ومعار�س �لفن 
�لت�سكيلي ودور�ت �لت�سوير، و�سبقه 
�لإج����ب����اري  �لإخ�������الء  م�����س��ري  �إىل 
�لق�سة".  "نادي  �ل��ق�����س��اء  ب���ق���وة 
�ل�سينمائي،  �ل��ن��اق��د  ح��دي��ث  ووف���ق 
جمل�س  رئي�س  نائب  حلمي،  �سامي 
ملوقع  �لإ���س��ك��ن��دري��ة،  �أت��ي��ل��ي��ه  �إد�رة 
"قامت  عربية":  ن���ي���وز  "�سكاي 
�لعقار  ب��ت�����س��ل��ي��م  ق�����س��ائ��ي��ة  جل���ن���ة 
�أتيليه  ب��ه  ق�سى  �ل���ذي  �ل��ت��اري��خ��ي 
�لإ�سكندرية �أكر من 6 عقود، ومت 
وو�سعها  �ل��ع��ق��ار  حم��ت��وي��ات  ج����رد 
�لعقار  م��ال��ك  ل��دى  �أم��ان��ة  �سكل  يف 
�أن  و�أ���س��اف حلمي  يوًما".   15 مل��دة 
فرتة  منذ  "�لتقى  �لإد�رة  جمل�س 
�ل���ل���و�ء حم��م��د �ل�����س��ري��ف، حمافظ 
�ل����ذي وع���د بتوفري  �لإ���س��ك��ن��دري��ة، 
�لأتيليه  وقيمة  بتاريخ  لئ��ق  مكان 

يف حال �إخالء �ملقر.

»اأبو �شدام« يفتتح مهرجان 
جمعية الفيلم بالقاهرة

للمخرجة  ���س��د�م«  »�أب��و  فيلم  �فتتح 
�ل�سبت  �لأول  �أم�������س  خ����ان  ن���ادي���ن 
بالقاهرة  �لفيلم  جمعية  مهرجان 
يف دورت����ه �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ت�سم 
�ل������دورت������ني �ل�������س���اب���ع���ة و�لأرب�����ع�����ني 
تاأجيل  بعد  و�لأربعني معاً  و�لثامنة 
ب�سبب  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  �مل��ه��رج��ان يف 
بطولة  �ل��ف��ي��ل��م  ك����ورون����ا.  ج��ائ��ح��ة 
حممد مم���دوح و�أح��م��د د�����س ومدة 
وهو  �ل�ساعة،  ون�سف  �ساعة  عر�سه 
�لطريق«  »�أف��الم  نوعية  �إىل  ينتمي 
�أح����د�ث����ه ح����ول �سائق  ت�����دور  ح��ي��ث 
ب��ع��د �نقطاع  ل��ل��ع��م��ل  ي��ع��ود  ���س��اح��ن��ة 
�سنو�ت ب�سبب م�سكالت �سابقة، لكن 
�ل�سخ�سيات و�ملو�قف �لتي ي�سادفها 
يف رحلته �جلديدة تورطه يف مزيد 

من �مل�سكالت.
وقالت خمرجة �لفيلم يف ندوة بعد 
�لإبد�ع  مبركز  �أقيم  �ل��ذي  �لعر�س 
كانت  �لفيلم  "فكرة  �لأوب����ر�  د�ر  يف 
عندما  �سنو�ت  منذ  ذهني  على  تلح 
�ل�ساحل  ط��ري��ق  على  م�سافرة  كنت 
�ل�سمايل ور�أيت حادثة كبرية، �ل�سبب 
�ل�ساحنات."  م��ن  �ل��ن��وع  ه���ذ�  فيها 
�لبطل  و�سخ�سية  "�لفكرة  و�أ�سافت 
كانت حا�سرة د�ئماً يف ذ�كرتي حتى 
كاتب  ع��زت  �إىل حم��م��ود  بها  ذه��ب��ت 
�ل�سيناريو و�حلو�ر �لذي بذل جهد�ً 
كبري�ً يف بلورة �لعمل حتى خرج على 
�ليوم."  ���س��اه��دمت��وه  �ل���ذي  �ل�����س��ك��ل 
وكان قد ح�سر حفل �فتتاح مهرجان 
فهمي  ح�سني  �ملمثل  �لفيلم  جمعية 
�مل��ه��رج��ان« وع��دد من  �سرف  »�سيف 
و�أع�ساء  �لأف����الم  و���س��ن��اع  �ملمثلني 
جلنة �لتحكيم برئا�سة �ل�سيناري�ست 

ب�سري �لديك.

قطة جديدة يف البيت االأبي�س
جيل  �لأوىل  و�ل�سيدة  بايدن  جو  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أ���س��اف 
ب���اي���دن �أخ�����ري� ق��ط��ة مل��ج��م��وع��ت��ه��م��ا م���ن �حل���ي���و�ن���ات �لأليفة 
بالبيت �لأبي�س. �لقطة ��سمها ويلو، وعمرها عامان وعيناها 
خ�����س��ر�و�ن ولونها ي��ت��درج م��ا ب��ني �لأب��ي�����س و�ل���رم���ادي، وقد 

قدمت �إىل �لبيت �لأبي�س من بن�سلفانيا.
"ويلو  �لأوىل:  �ل�سيدة  با�سم  �ملتحدث  لرو���س��ا،  مايكل  وق��ال 
وطعامها  �ملف�سلة،  �ألعابها  م��ع  �لأب��ي�����س  �لبيت  يف  �ست�ستقر 
جيل  كانت  ل�ستك�سافه".  �ملكان  من  مت�سع  ولديها  �ملف�سل، 
 2020 بايدن قد �سرحت بعد �نتخاب جو بايدن يف نوفمرب 
�إنهما �سي�سيفان قطا للبيت �لأبي�س، لكن و�سول �لقط تاأخر. 

و�ل�سهر �ملا�سي، �أعلن �لبيت �لأبي�س قدوم �لقط يف يناير.
ويلو  بلدتها  با�سم  تيمنا  �لقطة  على  ويلو  ��سم  جيل  �أطلقت 

غروف يف بن�سلفانيا.
على  قفزت  بعدما  جيل  �نتباه  �ل�سعر  ق�سرية  �لقطة  ولفتت 
يف   2020 يف  حملتها  خ���الل  ت�سريحاتها  وق��اط��ع��ت  من�سة 

بن�سلفانيا، ح�سبما قال لرو�سا.
بينهما،  ت�سكل  �ل��ذي  �لفوري  �لر�بط  روؤيته  "لدى  و�أ���س��اف: 

عرف مالك �ملزرعة �أن ويلو مكانها لدى �لدكتورة بايدن".

جثة طفل داخل حقيبة
ُعر على طفل يف �لعا�سرة ميتا د�خل حقيبة يف منطقة 
�سني �إي مارن ب�ساحية باري�س، و�أوقفت و�لدته �أول �أول 
�لعامة  �لنيابة  �أعلنت  ما  على  �حتياطيا،  �جلمعة  �أم�س 
بحث  عمليات  م��ن  �ساعة   24 م��ن  �أك���ر  فبعد  �ملحلية. 
رو�  لو  �سو�زي  �لأم يف منطقة  مكثفة، مت حتديد موقع 
على بعد حو�يل 30 كيلومرت� من منزل �لعائلة، على ما 

�أعلنت �ملدعية �لعامة يف منطقة مو لورلني بريفيت.
وُقب�س على �لأم يف منزل �أحد �أقربائها، �سباح �جلمعة، 
�ملتعمد  �لقتل  بتهمة  �إط��ار حتقيق  �حتياطيا يف  و�أوقفت 
عاما(   33( �لأم  وتعاين  ع�سرة.  �خلام�سة  دون  لقا�سر 
وفق  نف�سية،  ��سطر�بات  �لكمبودية،  �جلن�سية  من  وهي 
�أن  �إليها  �ل�ستماع  �ساأن  وم��ن  �مللف.  على  مطلع  م�سدر 
يك�سف ما ح�سل يف موقع �جلرمية �لتي وقعت �أول �أول 
�أم�س �جلمعة يف منزل �ملر�أة �لزوجي د�خل مبنى حديث 
�إىل  �لكيلومرت�ت  ع�����س��ر�ت  بعد  على  هانئة  �ساحية  يف 
م�ساء  �ل�سرطة،  �أبلغ  قد  �لأب  وك��ان  باري�س.  من  �ل�سرق 
�لأربعاء، بفقد�ن �بنه وزوجته �إثر عودته �إىل �ملنزل من 

�لعمل، وفق �لنيابة �لعامة.
وبد�أت �ل�سلطات عمليات بحث و��سعة بعدما ر�سدت بقع 
دم يف د�خل �ملنزل، م�ستعينة بعنا�سر �لإطفاء و�ل�سرطة 

وكالب بولي�سية مع موؤ�زرة من م�سرّي�ت درون.

�شرطي يو�شل الطعام بعد اعتقال �شائق التو�شيل 
بتو�سيل  �لأمريكية  د�كوتا  �ساوث  ولي��ة  يف  �سرطي  ق��ام 
�أمام  ظهر  حيث  �ل�سائق،  �عتقاله  من  دقائق  بعد  طعام 

منزل �ل�سيدة �لتي قامت بو�سع �لطلب.
وع��ن��دم��ا ف��ت��ح��ت �ل�����س��ي��دة �ل���ب���اب، ق����ال �ل�����س��رط��ي لها: 
�عتقال  مت  ولكن،  تتوقعينه  ما  لي�س  ه��ذ�  �أن  "�أعرف 
مهمة  �إكمال  باإمكاين  �أن  �عتقدت  ل��ذ�  �لتو�سيل،  �سائق 
بد�أت  �ل�سيدة يف حالة �سدمة، حيث  وكانت  �لتو�سيل". 

بال�سحك، قبل �أن ت�سكر �ل�سرطي على ما قام به.
�ل�سرطة  �أف���ر�د  ف��اإن  �ل�سرطة،  با�سم  متحدث  وبح�سب 

يبذلون كل ما بو�سعهم لالهتمام باملجتمع.

قاد �شيارته 70 عاما بدون رخ�شة وبال تاأمني
�أن رجال ظل يقود  ذك��رت تقارير �سحفية يف بريطانيا، 
70 عاما،  �سيارته بدون رخ�سة �سياقة ول تاأمني، طيلة 

دون �أن يجري �كت�ساف �أمره من قبل �سرطة �ملرور.
منطقة  ���س��رط��ة  ف����اإن  "غارديان"،  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
نوتينغهام �كت�سفت �أمر هذ� �ل�سائق، موؤخر�، خالل عملية 
روتينية، يف مو�قف تابعة لأحد متاجر "�ل�سوبرماركت"، 

يوم �لأربعاء �ملا�سي.
وقال   ،1938 مو�ليد  من  �ل�سائق  هذ�  �أن  �مل�سدر  و�أورد 
ول  �سياقة  رخ�سة  على  ي��وم��ا  يح�سل  مل  �إن���ه  لل�سرطة 
ع�سرة  �لثانية  كان يف  �أن  منذ  �لقيادة  على  ود�أب  تاأمني، 
من عمره، ومل يتم توقيفه من طرف �ل�سرطة يف �أي يوم 

من �لأيام.
ي��وم��ا باأي  �أن���ه مل يت�سبب  �ل�����س��ائ��ق،  وم���ن غ��ر�ئ��ب ه���ذ� 
حادثة �سري، كما مل يلحق �أي �سرر بالغري، طيلة �لعقود 

�لطويلة �لتي ظل يقود فيها �ل�سيارة.

اأغرب االأ�شياء التي تركها نزالء الفنادق خلفهم
خ��الل موقع  م��ن  �ل��ف��ن��ادق  ك�سف موظفو 
�أغ���رب �لأ�سياء  ري��دت على �لإن��رتن��ت ع��ن 
�لتي تركها �لنزلء خلفهم بعد مغادرتهم.

و�����س����األ �أح�����د م�����س��ت��خ��دم��ي ري�����دت عمال 
وم��وظ��ف��ي �ل��ف��ن��دق ع��ن �لأ���س��ي��اء �لغريبة 
ت�سجيل  بعد  �لغرف  �لتي عرو� عليها يف 
�مل�ستخدمني  �أحد  وك�سف  �لنزلء،  مغادرة 
�أحد  مرتبة  حت��ت  م�سد�س  على  ع��ر  �أن���ه 
�ل����ن����زلء، ح��ي��ث �ت�����س��ل ب���ه �ل���ن���زي���ل بعد 
م�سد�سه  عن  �لبحث  منه  وطلب  مغادرته 

�لذي ن�سيه يف مكان ما.
�إن��ه ع��ر على �سيف  �آخ��ر  وق��ال م�ستخدم 
�آخرون  ك�سف  ح��ني  يف  �أرج�����و�ين،  �سوئي 
�أن��ه��م ع����رو� ع��ل��ى م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة �سخمة 

تركها �لنزلء خلفهم.
ويقول �أحد �لعاملني �إنه �عتاد على �لعمل 
�لعثور  ويتذكر  فيغا�س،  ب��ال���س  ف��ن��دق  يف 

على مبلغ 328 �ألف دولر يف خزنة �إحدى 
�إحدى  "يف  نف�سه  �ل��ع��ام��ل  وق���ال  �ل��غ��رف. 
�ملر�ت �ت�سلت بي �إحدى عامالت �لتنظيف 
�ل�سر��سري  م��ئ��ات  وج����ود  ع���ن  ل��ت��ب��ل��غ��ن��ي 

�حلية يف �إحدى �لغرف".
وقال عامل �آخر �إنه رفع غطاء �ل�سرير يف 
و��سطر  حقنة،   15 ليجد  �لغرف  �إح��دى 
و�إجر�ء  �مل�ست�سفى  ل��زي��ارة  ذل��ك  �إث���ر  على 
لنق�س  ع��الج  و�أخ���ذ  �لطبية  �لفحو�سات 
لحتمال  حت�سباً  �سهر  ملدة  �ملك�سبة  �ملناعة 

�لتقاط �لعدوى.
�ل�ستحمام  �أخ��رى، كان حو�س  ويف غرفة 
مليئا باحلفا�سات �ملت�سخة، ويقول �لعامل 
�لغرفة  تلك  "�أتذكر وجود طفل و�حد يف 
ويبدو  ع��اًم��ا   11 �أو   10 �ل��ع��م��ر  م��ن  يبلغ 
�أي���ة م�سكلة، ول��ك��ن من  �أن���ه ل ي��ع��اين م��ن 

يدري؟".

�شكان حملي�ن يلتقط�ن �ش�رة �شيلفي اأمام متاثيل النمر مبنا�شبة العام القمري اجلديد املقبل للنمر، اأمام متجر متعدد االأق�شام يف تايبيه - ا ف ب

لهذا ال�شبب ت�شف بريتني 
�شبريز اأختها باحلثالة

�ل�����س��غ��رى ج��امي��ي لني،  و�أخ��ت��ه��ا  ب��ني  بريتني �سبريز   �ح��ت��دم �خل���الف 
مقاطع  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  على  �لأمريكية  �ملغنية  و�ساركت 
م�سيفو  ق��ام  حيث  لكتابها،  ت��روي��ج��اً  �أخ��ت��ه��ا  �أج��رت��ه��ا  مل��ق��اب��الت  فيديو 
�لرب�مج طرحو�  بع�س م�سيفي  �سبريز.  بريتني  بالدفاع عن  �لرب�مج 
�سبريز  �أخ��ت  ينبغي على  ك��ان  ر�أي��ه��م،  �أن���ه، يف  م��وؤك��دي��ن  نقاًطا مماثلة 
�ل�سغرى �أن تخاطب بريتني خلف �لأبو�ب �ملغلقة، بدًل من ف�سحها يف 

كتابها �ل�سريح، �لذي �أ�سبح �لآن من �أكر �لكتب مبيًعا.
�أختها ��سبح من �لأكر مبيعاً،  �أن كتاب  وبعد �ن علمت �ملغنية �لعاملية 
قالت  �أختها،  �نتقاد  يف  ��ستمرت  وبينما  باحلثالة،  و�سفها  �إىل  عمدت 

بريتني �إنها تتمنى �أن "تخ�سع هذه �لأخرية لختبار ك�سف �لكذب".


