
   

�ألوية �لعمالقة تبد�أ عملية 
ع�شكرية يف مديرية عني ب�شبوة

•• اليمن-وكاالت:

ال�ساق وجمبجب،  باجتاه منطقتي  العمالقة هجوما  األوية  بداأت قوات 
ميلي�سيات  اأخ��ذت  فيما  �سبوة،  حمافظة  يف  عني  مديرية  مناطق  اأوىل 

احلوثي ترتاجع اإثر هجوم األوية العمالقة.
حترير  يف  جنحت  اأن  بعد  العمالقة  األوية  قبل  من  الهجوم  هذا  وياأتي 
ميلي�سيات  م��ن  حت��ري��ره��ا  اإث���ر  �سبوة  حمافظة  غ��رب��ي  ب��ي��ح��ان،  مدينة 
�سكاي  عليه  ح�سلت  ح�سري  فيديو  مقطع  واأظهر  الإرهابية.  احلوثي 

نيوز عربية، حلظات دخول األوية العمالقة اإىل مدينة بيحان.
وبدا مقاتلو اأولوية العمالقة يف الفيديو وهم يدخلون اإىل بيحان، على 
منت عربات ع�سكرية، فيما كانوا يلوحون بالأيدي ابتهاجا بالتقدم الذي 

اأحرزوه على الأر�ض.
مركز  حترير  العولقي،  عو�ض  �سبوة  حمافظ  اأع��ل��ن  اجلمعة،  وم�ساء 
املوالية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  م��ن  للمحافظة  التابعة  بيحان  م��دي��ري��ة 

لإيران.
العمالقة  األوية  ق��وات  اإن  عربية،  نيوز  ل�سكاي  ميدانية  م�سادر  وقالت 
حدود  نحو  وتتجه  اجلمعة،  بيحان،  مديرية  على  �سيطرت  اجلنوبية 

حمافظة البي�ساء و�سط اليمن.
عملية  اخلمي�ض،  ب��داأت  قد  اليمن،  يف  اجلنوبية  العمالقة  األوية  وكانت 
متكاملة لتحرير مديرية بيحان، من ميلي�سيات احلوثي. وجاءت عملية 
�سبوة،  حمافظة  يف  العمالقة  األوية  ق��وات  تقدم  لتعزز  بيحان  مديرية 

و�سط حالة من النهيار والتخبط يف �سفوف ميلي�سيات احلوثي.
يحتلون  الذين  احلوثيني  لطرد  حم��اور   3 من  هجوما  الألوية  و�سنت 
على  ال�سيطرة  العمالقة  األوية  وا�ستعادت  اأ�سهر،  منذ  بيحان  مديرية 
األوية  وتقدمت  وم����اأرب.  �سبوة  حمافظتي  ب��ني  ال��راب��ط  ح��ري��ب  م��ف��رق 
العمالقة اجلنوبية يف مديرية بيحان غربي �سبوة من حمورين، و�سط 
منطقتي  على  �سيطرت  بعدها  احلوثي.  ميلي�سيات  مع  املعارك  ا�ستداد 

هجر ال�سادة والغمي�ض، يف مديرية بيحان، بعد طرد احلوثيني منها.

الد�ستوري احلر يف حترك جديد

ال�شتاء �شبح يطارد الالجئني والنازحني يف خميمات اللجوء

�إن�شانية �لإمار�ت تخفف من تد�عيات ف�شل �ل�شتاء على 100 �ألف عائلة

•• دبي - وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد 
دبي..  لإم���ارة  ب�سفته حاكماً  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
اإىل �سياغة الإطار القانوين لغرف دبي  حزمة من الت�سريعات الهادفة 
كنها من حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية  وت�سكيل جمال�ض اإدارتها مبا يمُ
املتمثلة يف تعزيز مكانة دبي كمركز اقت�سادي عاملي، وتوفري �سبل الدعم 
لكافة مكونات املنظومة القت�سادية عرب حماية م�سالح جمتمع الأعمال 

يف الإمارة وال�ستمرار يف تطوير بيئة الأعمال.
حمل  لتحل  دبي  غرف  باإن�ساء  مر�سوماً  الت�سريعية  احلزمة  وت�سّمنت 
غرفة جتارة و�سناعة دبي، ومر�سوماً بتعيني معايل جمعة املاجد رئي�ساً 

معايل  برئا�سة  دبي  غرف  اإدارة  جمل�ض  بت�سكيل  ومرا�سيم  لها،  فخرياً 
وجمل�ض  دب��ي،  جت��ارة  غرفة  اإدارة  وجمل�ض  الغرير،  عبداهلل  عبدالعزيز 
�سليم،  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  برئا�سة  العاملية"  للتجارة  دب��ي  غ��رف��ة  اإدارة 
وجمل�ض اإدارة غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي برئا�سة معايل عمر �سلطان 

العلماء.
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  املتفردة  القت�سادية  ال��روؤي��ة  املرا�سيم  وتعك�ض 
متخ�س�سة  غ��رف  ث��الث  ا�ستحداث  يعد  اإذ  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
وامل�ستقبلية،  احلالية  املرحلة  متطلبات  لتلبية  م�سبوقة  غ��ري  مقاربة 
ت�ستلزم  م�ستجدة  اقت�سادية  واأمن���اط  قطاعات  ظ��ه��ور  ظ��ل  يف  ل�سيما 

تغيرياً جوهرياً يف اآلية عمل غرف التجارة مبفهومها التقليدي.
)التفا�سيل �ض2(

لدعمها يف حتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية

حممد بن ر��شد يعتمد �شتة ت�شريعات لتنظيم 
عمل ُغَرف دبي وت�شكيل جمال�س �إد�ر�تها

•• اأبوظبي-وام: 

تراأ�ض �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل رئي�ض جمل�ض الإمارات 
للبحث والتطوير.. الجتماع الأول للمجل�ض، ووجه 

�سموه ببدء العمل على حتديد الأولويات الوطنية 
اأج�����ل تعزيز  ال����دول����ة م���ن  ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
الق�ت�سادي  ال�نمو  يف  والتطوير  البحث  م��ساهمة 
القطاعات  تطور  ودع�م  الإم���ارات  لدولة  امل�س�تدام 

ال�سرتاتيجية للدولة.       )التفا�سيل �ض3(

وا�شنطن تدر�ض فر�ض قيود على التكنولوجيا �شد رو�شيا

�أمريكا تتعهد برد قا�س على �أي هجوم رو�شي على �أوكر�نيا
•• وا�شنطن-وكاالت

تناق�ض الإدارة الأمريكية وحلفاوؤها �سوابط الت�سدير املحتملة 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ق��ي��ود  ف��ر���ض  ذل���ك  رو���س��ي��ا، مب���ا يف  ب�����س��اأن 
الرو�سي،  ال��رئ��ي�����ض  ا���س��ت��م��ر  اإذا  احل�����س��ا���س��ة،   والل���ك���رتون���ي���ات 
فالديري بوتني يف خططه لغزو اأوكرانيا، طبقاً ملا ذكره م�سدر 

على �سلة باملناق�سات.
باأن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدث  اأف��اد  قد  وك��ان 
الأهمية  من  ب��اأن  اأوروب��ي��ا  م�سوؤول  اأبلغ  بلينكن  اأنتوين  الوزير 
مبكان دعم وحدة اأرا�سي اأوكرانيا، وباأن اأي عدوان رو�سي جديد 

�سيف�سي اإىل رد قا�ض.
املتحدة  الوليات  اإن  الأمريكية  الإدارة  يف  كبري  م�سوؤول  وق��ال 
وحلفاءها م�ستعدون لأن يناق�سوا مع رو�سيا يف حمادثات ب�ساأن 
الع�سكرية  املناورات  قيودا على  اإمكان و�سع اجلانبني  اأوكرانيا 

مبجالت التكنولوجيا املتطورة مثل الذكاء ال�سطناعي.
اأخرى  ج���ولت  �ستتبعها  ال��ت��ي  ج��ن��ي��ف،  حم��ادث��ات  وت�ستهدف 

الأ�سبوع املقبل يف بروك�سل وفيينا، جتنب حدوث اأزمة.
ون�سرت رو�سيا ع�سرات الآلف من اجلنود على طول احلدود مع 

اأوكرانيا مما اأثار خماوف من غزو حمتمل.
اإذا كان مبقدور الوليات املتحدة وحلفائها  ومل يت�سح بعد ما 

الأوروبيني اإحراز تقدم يف املحادثات مع مو�سكو.
�سرقا،  الناتو  حلف  تو�سع  واإنهاء  اأمنية  �سمانات  بوتن  ويريد 
تقول  فيما  مقبولة،  غ��ري  اإن��ه��ا  وا�سنطن  ت��ق��ول  مطالب  وه��ي 
مو�سكو اإنها ت�سعر بالتهديد من احتمال ن�سر الوليات املتحدة 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأوك��ران��ي��ا،  يف  هجومية  �ساروخية  اأنظمة 

بايدن اأكد لبوتن اأنه ل ينوي القيام بذلك.
واأ�ساف امل�سدر اأن الوليات املتحدة تبحث مع حلفاء و�سركاء يف 

اأوروبا واآ�سيا فر�ض قيود جتارية على رو�سيا.

ون�سر ال�سواريخ يف املنطقة.
وفقا  الثنني،  غدا  جنيف  يف  املحادثات  جولة  بدء  املقرر  ومن 

لرويرتز.
ا�ستعداد ملناق�سة  اإن وا�سنطن لي�ست على  امل�سوؤول قال  اأن  غري 
هذه  و�سع  على  اأو  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  ن�سر  على  قيود  فر�ض 

القوات يف دول حلف �سمال الأطل�سي الناتو باملنطقة.
�ستواجه  رو�سيا  اأن  م��ن  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  وح��ذر 
فالديري  الرو�سي  نظريه  اأق��دم  اإذا  وخيمة  اقت�سادية  عواقب 

بوتن على غزو اأوكرانيا.
وقدم م�سوؤولون اأمريكيون مزيدا من التفا�سيل عن العقوبات 

ال�سارمة التي يكن فر�سها.
واأفاد م�سدر مطلع على اخلطة باأن اأحد هذه القيود يكن اأن 
ي�ستهدف قطاعات �سناعية رو�سية مهمة منها الدفاع والطريان 
املدين، فيما �سيوؤثر تاأثريا دائما على طموحات رو�سيا املتعلقة 

اغتيال قيادي بارز يف التيار ال�شدري

�نطالق �أوىل جل�شات جمل�س �لنو�ب 
�لعر�قي.. �ل�شدريون يح�شرون باأكفانهم

قو�ت بقيادة رو�شية حتر�س من�شاآت ��شرت�تيجية بكاز�خ�شتان
•• اأملاتا-وكاالت:

اإن  الأح���د،  اأم�����ض  كازاخ�ستان،  يف  الرئا�سة  مكتب  ق��ال 
يخ�سع  ال��ب��الد  يف  ال�سرتاتيجية  امل��ن�����س��اآت  م��ن  ع���ددا 
ل�ستعادة  دمُعي  رو�سيا  تقوده  ع�سكري  حتالف  حلرا�سة 
النظام و�سط اأكرث اأعمال العنف دموية منذ ال�ستقالل 

قبل 30 عاما.
تل الع�سرات واعتمُقل الآلف و�سهدت مبان حكومية  وقمُ
الأ�سبوع  مدى  على  حرق  اأعمال  كازاخ�ستان  اأنحاء  يف 
املا�سي مما دفع الرئي�ض قا�سم جومارت توكاييف اإىل 
على  للق�ساء  ال��ن��ار  ب��اإط��الق  للقوات  الأوام����ر  اإ���س��دار 
من  على  تقع  م�سوؤوليتها  اإن  ق��ال  التي  ال�سطرابات 

و�سفهم بقطاع طرق واإرهابيني.

وي���اأت���ي ن�����س��ر ق����وات ب��ق��ي��ادة رو���س��ي��ة م��ن دول منظمة 
معاهدة الأمن اجلماعي بدعوة من توكاييف يف وقت 
من  م��زي��دا  وال��غ��رب  ال�سرق  ب��ني  العالقات  فيه  ت�سهد 
التوتر، فيما ت�ستعد مو�سكو ووا�سنطن ملحادثات حول 

الأزمة الأوكرانية، وفقا لرويرتز.
اجتماع  تفا�سيل  تناول  بيان  يف  الرئا�سة  مكتب  وق��ال 
لالطالع على الو�سع الأمني برئا�سة توكاييف »مت نقل 
القوات  حماية  حتت  ال�سرتاتيجية  املن�ساآت  من  ع��دد 
الأمن  ملنظمة معاهدة  التابعة  ال�سالم  املتحدة حلفظ 

اجلماعي«، غري اأن البيان مل يحدد تلك املن�ساآت.
وق��ال��ت احل��ك��وم��ة اإن ال�����س��ل��ط��ات األ��ق��ت ال��ق��ب�����ض على 
5800 �سخ�ض ل�سلتهم بال�سطرابات من بينهم عدد 

كبري من الرعايا الأجانب.

•• بغداد-وكاالت:

الأحد،  اأم�����ض  ال��ع��راق��ي اجل��دي��د،  ال��ن��واب  عقد جمل�ض 
حكومة  ت�سكيل  نحو  اأوىل  خ��ط��وة  يف  الأوىل،  جل�سته 
ج���دي���دة. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء ال��ع��راق��ي��ة »واع« عن 
الفتتاحية  اجلل�سة  مرا�سم  اإن  بيان  يف  قولها  الدائرة 

بداأت بح�سور جميع نواب الكتل ال�سيا�سية.
وانعقدت اجلل�سة يف وقت متاأخر عن املوعد املحدد لها 
النواب  واأدى  ال�سيا�سية.  الكتل  بني  اخل��الف��ات  ب�سبب 
لرئي�ض  الطريق  ممهدين  الد�ستورية  اليمني  اجل��دد 
الرت�سح  ب��اب  لفتح  �سنا،  الأع�ساء  اأك��رب  وه��و  اجلل�سة، 

ملن�سب رئي�ض الربملان ونائبيه.
وقد �سارك اأع�ساء الكتلة ال�سدرية، وهي الفائزة بالعدد 
الأخرية،  الربملانية  النتخابات  يف  املقاعد  من  الأك��رب 
وه��م ي��رت��دون اأك��ف��ان امل��وت��ى. وه��ذه اإ���س��ارة م��ن اأع�ساء 

الكتلة، اإىل ا�ستعدادهم للموت.
وك��ان��ت ال��وك��ال��ة ق��ال��ت يف وق���ت ���س��اب��ق اإن ن���واب الكتل 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ع���ق���دوا اج��ت��م��اع��ات م��ن��ف��ردة ق��ب��ي��ل جل�سة 
الربملان الأوىل، مبا يف ذلك الكتلة ال�سدرية، وائتالف 

دولة القانون واحلزب الديقراطي الكرد�ستاين.
وت�سدرت الكتلة ال�سدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، 
 17 امل����وايل لإي����ران ع��ل��ى  ال��ف��ت��ح  بينما ح�سل حت��ال��ف 
مقعدا، بعد اأن كان ي�سغل 48 مقعدا يف الربملان املنتهية 
وليته. وترتكز النقا�سات حاليا حول تر�سيح �سخ�سيات 
والربملان،  واجلمهورية  ال���وزراء  رئا�سة  لتويل  جديدة 
و�سط عدم رغبة الف�سائل املوالية لإيران باإعادة تر�سيح 

رئي�ض الوزراء احلايل، م�سطفى الكاظمي للمن�سب.
هذا واأفاد م�سدر مطلع اأم�ض الأحد باغتيال قيادي بارز 

يف التيار ال�سدري يف حمافظة مي�سان جنوبي العراق.
امل�سدر  عن  اليوم  العراقية  نيوز(  )�سفق  وكالة  ونقلت 
الري�ض(  اأب���و  ع��ل��ى ج��ث��ة )م�سلم  ال��ع��ث��ور  اإن���ه مت  ق��ول��ه 
من  متاأخر  وقت  يف  ال�سدري  التيار  يف  البارز  القيادي 
 11 اآث��ار  وعليها  ال�سي�سان  اأم�ض مرمية مبنطقة  ليلة 

طلقة نارية مبناطق متفرقة من اجل�سد.
يف  الرئي�سي  املتهم  الري�ض(  )اأب���و  يعد   ، امل�سدر  ووف��ق 
ع�سائب  حركة  يف  القيادي  العلياوي(  )و���س��ام  اغتيال 
التيار  عن  املن�سقة  اخلزعلي  قي�ض  بزعامة  احل��ق  اأه��ل 

ال�سدري.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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حمد�ن بن حممد يعتمد ��سرت�تيجيتّي �إع�دة ت�أهيل 
حي �لفهيدي �لت�ريخي و�لفّن يف �لأم�كن �لع�مة

�أخب�ر �لإم�ر�ت

�أوكر�ني�، �إير�ن، ت�يو�ن... 
حروب حمتملة يف 2022

عربي ودويل

�أبوظبي ع��سمة موندي�ل 
�لأندية للمرة �خل�م�سة

�لفجر �لري��سي

الهجوم على مبنى الكابيتول
�لوليات �ملتحدة: بعد مرور عام، �للعبة مل تنته بعد!

•• الفجر -اإيلي جوكريت –ترجمة خرية ال�شيباين

الكابيتول  مبنى  ترامب  دون��ال��د  اأن�سار  اقتحم  وا�سنطن،  يف   2021 يناير   6 يف 
اأ�سبحت  بل  ال�سفحة،  تمُطوى  مل  ع��ام،  م��رور  وبعد  النتخابية.  العملية  لعرقلة 

م�سدر الهام خارج احلدود الأمريكية.
يف �سباح ال�ساد�ض من يناير 2021، عندما غادر للعمل، كان ي�سعر اأّنه لن يكون 
املتحدة حينها، ذهب  ال��ولي��ات  فران�ض يف  رادي��و  اآخ��ر. مرا�سل  ي��وم  اأي  يوًما مثل 
املنتهية  الرئي�ض  جمع  حيث  وا�سنطن،  يف  ب��ارك،  اإليب�ض  اإىل  فيليب�ض،  غريغوري 
وليته دونالد ترامب، الذي خ�سر انتخابات يجادل يف نتيجتها، موؤيديه. ويتذكر 
قائاًل: ما اأذهلني يف الأول هو اأن الكثري من الأ�سخا�ض الذين اأحتدث اإليهم يبدون 
رقت منهم. مقتنعني، بح�سن نية، واأحياًنا بالدموع يف اأعينهم، اأن النتخابات قد �سمُ

يف نهاية ال�سباح، اأ�سعل الرئي�ض الفتيل: اإذا مل تقاتلوا مثل ال�سياطني، فلن يكون 
اإىل مبنى الكابيتول لل�سغط على  اأن�ساره على الذهاب  لكم بلد بعد الآن!، وحث 

اأع�ساء الكوجنر�ض الذين كانوا ب�سدد امل�سادقة على نتائج النتخابات.

•• دبي-الفجر: 

ال�سرق  يف  ون����ازح  لج���ئ  م��ل��ي��ون   3.8 اأن  تخيل  ي�سعب 
اأفريقيا  امل��ع��دم��ة يف  ال��ع��ائ��الت  الأو����س���ط وم��الي��ني م��ن 
يعي�سون ظروفاً ماأ�سوية يف مواجهة واحد من اأبرد ف�سول 

ال�ستاء يف املنطقة، حيث يواجه هوؤلء يف الدول امل�سيفة 
لالجئني يف كل من لبنان والأردن والعراق، درجات حرارة 
اأن يحتمي  ي�سعب تخيل  كما  ال�سفر،  دون  ما  اإىل  ت�سل 
طفل بخيمة متهالكة يبحث و�سط الفي�سانات والعوا�سف 

والثلوج عن بع�ض الدفء   )التفا�سيل �ض5(

عبد �هلل بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �لإمار�ت للبحث 
و�لتطوير ويوجه بتحديد �لأولويات �لبحثية �لوطنية

التهديد الرو�شي الأوكرانيا:

م�شتقبل �حللف �لأطل�شي ، �شُيلعب �شرقا!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

وال�سبعني  الثالثة  ال�سنوية  بالذكرى  الناتو  يحتفل 
ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه ه����ذا ال���ع���ام. وع��ن��د اإط���ف���اء ه����ذه ال�سمعة 
�سيكون  ح��ال  اأي  يف   ،2022 اأب��ري��ل   4 يف  اجل��دي��دة، 
قادرا  �سيظل  ه��ل  الأمم؟  ب��ني  ع�سكري  حت��ال��ف  اأق���دم 
املعاهدة؟  توقيع  ع�سية  ت��روم��ان  كلمة  اح���رتام  على 

»امل�ساكل الكبرية تتطلب قرارات كبرية«، وّجه الرئي�ض 
الأمريكي حينها اإىل حلفائه الأوروبيني امل�ستقبليني. 
ال�ساخنة:  الق�سية  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  ���س��ي��وف��ره  اجل����واب 

التهديد الرو�سي لأوكرانيا.
األف   100 م��ن  اأك���رث  اأر���س��ل  الكرملني  اأن  اىل  ي�سار 
جندي اإىل احلدود، وتخ�سى احلكومات الغربية غزوا 

و�سيك.     دعم اوكرانيا دون اغ�ساب رو�سيا املعادلة ال�سعبة

�لأمن �ل�شود�ين يفرق تظاهر�ت يف 
�شارع �لق�شر �جلمهوري بالغاز �مل�شيل

•• القاهرة-وكاالت:

اأم�ض الأحد، تظاهرات يف �سارع الق�سر  ال�سودانية،  فرقت قوات الأمن 
اجلمهوري بالغاز امل�سيل للدموع يف العا�سمة اخلرطوم.

ويف وقت �سابق، انطلقت تظاهرة من منطقة الدمي متوجهة اإىل الق�سر 
اجلمهوري للمطالبة بحكم مدين كامل.

حا�سدة  م�سريات  لتنظيم  دع��ت  ق��د  امل��ق��اوم��ة  جل��ان  تن�سيقيات  وك��ان��ت 
الإن�سان  حلقوق  القومية  املفو�سية  طالبت  فيما  الأح��د،  ال�سودان،  يف 
املواكب  وحماية  وحمايتهم  ال�سلمي  التظاهر  يف  اجلميع  حق  باحرتام 
املعلن عنها من اأي اأ�سكال العتداء، فيما اأفادت وكالة ال�سودان لالأنباء 
اإغ��الق عدد من اجل�سور تزامناً مع دعوات  باأن ولية اخلرطوم قررت 

للتظاهر .

�ملتحدة:  لالأمم  �شري  تقرير 
�إير�ن تنقل �أ�شلحة �إىل �ليمن 

•• وا�شنطن-وكاالت
ك�����س��ف��ت ���س��ح��ي��ف��ة اأم���ريك���ي���ة، اأن 
بينها  وم�������ن  الأ�����س����ل����ح����ة  اآلف 
ور�سا�سات  ����س���اروخ���ي���ة  ق����اذف����ات 
يف  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  �سبطتها 
العرب،  بحر  الأخ���رية يف  الأ���س��ه��ر 
مرفاأ  الأرج��������ح  ع���ل���ى  م�������س���دره���ا 
مر�سلة  وك��ان��ت  الإي����راين،  جا�سك 
م�سودة  بح�سب  وذل��ك  اليمن،  اإىل 

تقرير �سري لالأمم املتحدة.
�سرتيت  وول  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
ج����ورن����ال الأم����ريك����ي����ة، ن��ق��ال عن 
فريق خرباء  اأعدها  التي  الوثيقة 
ال���دويل حول  م��ن جمل�ض الأم���ن 
اليمن، اأن مراكب خ�سبية �سغرية 
يف  ا�ستخدمت  برية  نقل  وو�سائل 
اأ�سلحة م�سنوعة  حماولة لتمرير 
يف رو�سيا وال�سني واإيران بطريقة 

غري قانونية اإىل اليمن.
ووف���ق���ا ل��ل��وك��ال��ة ال��ف��رن�����س��ة، فقد 
التقرير،  م�������س���ودة  م���ع���دو  ك�����س��ف 
ال��ذي��ن ا���س��ت��ن��دوا يف اإع������داده على 
طواقم  يف  ينييني  م��ع  مقابالت 
امل���راك���ب ف�����س��ال ع��ن بيانات  ه���ذه 

اأجهزة مالحة،   )التفا�سيل �ض(

يف تو�شيع لتحركاته �شد االإ�شالم ال�شيا�شي
وقفة �حتجاجية للد�شتوري 
�حلّر �أمام مقر حزب �لتحرير

•• الفجر –تون�س:

تنبيها  الأح��د،  اأم�ض  مو�سي  عبري  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب  رئي�سة  وجهت 
�سديد اللهجة، للرئي�ض قي�ض �سعيد الذي ادعى انه �سينقذ الدولة التون�سية 
من  لي�ض  اإن��ه  قائلة  م�سوؤولياته،  بتحمل  فيه  طالبته  الداهم،  اخلطر  من 
حقه اليوم اأن يحافظ على وجود املنظومة الخوانية، وعلى اأوكار الدواع�ض 

والتكفرييني، )يف اإ�سارة اإىل حزب التحرير(.             )التفا�سيل �ض12(

�سودانيون يتجمعون ويتجهون اىل الق�سر اجلمهوري بالعا�سمة  )ا ف ب(

مركبات ع�سكرية رو�سية ت�سل اىل مطار اأملا تي    )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

دواء ماليزي لعالج التهاب الكبد الوبائي �شي قريبًا

نائب وزير �ل�شحة �ملاليزي: �لإمار�ت �شريك �أ�شا�شي ومركز عاملي متميز
وزارة  ول���ك���ن  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����س��ح��ة امل��ال��ي��زي��ة وع���رب ���س��رك��ة " 

التهاب الكبد الوبائي �سي. 
الدواء  اأن  املاليزي  امل�سوؤول  واأو�سح 

والنقا�ض  ال��ب��ح��ث  ط���ور  ي���زال يف  ل 
الدولية  الأط���راف  م��ن  العديد  م��ع 

جمال  يف  اجل��دي��دة  تقنياتها  ط��رح 
عالج  �سيما  ول  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��رع��اي��ة 

على  كثب  ع��ن  تعمل  فارمانياغا"، 
احل�����س��ول ع��ل��ى الع���ت���م���اد، وال����ذي 

اخلا�ض بالتهاب الكبد الوبائي �سي، 
مل ي��ع��ت��م��د ب��ع��د يف دول����ة الإم�����ارات 

•• دبي-الفجر: 

اأك����د دك��ت��ور ح��اج��ي ن���ور ع��زم��ي بن 
غزايل، نائب وزير ال�سحة املاليزي 
تعد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  اأن 
مل��ال��ي��زي��ا يف كثري  اأ���س��ا���س��ي��اً  ���س��ري��ك��اً 
ال�سياحة  ل�سيما  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن 
عاملياً  م����رك����ًزا  ك��ون��ه��ا  ال���ع���الج���ي���ة، 
قرب  ع��ن  معلنا  ون�����س��ط��اً،  م��ت��م��ي��زاً 
اعتماد ماليزي ودويل لدواء خا�ض 
بالتهاب الكبد الوبائي �سي. واأ�ساف 
نائب وزير ال�سحة املاليزي يف حديث 
فعاليات  ���س��م��ن  الع�����الم  ل��و���س��ائ��ل 
اأ�سبوع التميز لل�سياحة العالجية يف 
جناح ماليزيا باإك�سبو دبي 2020، 
فريدة  واج���ه���ة  ي��ع��د  امل���ع���ر����ض  اإن 
م���ن خاللها  م��ال��ي��زي��ا  ا���س��ت��ط��اع��ت 
ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى مت��زي��ه��ا يف 
والعمل  العالجية،  ال�سياحة  جمال 
ع��ل��ى ب��ن��اء ���س��راك��ات واآف�����اق جديدة 
اإىل  بالإ�سافة  العاملية،  الأ���س��واق  يف 

ماليزيا، م�سدداً  داخل  اعتماده  بعد 
ال�ستفادة  للمري�ض  اأنه يكن  على 
م��ن ال���دواء خ��الل 3 اإىل 6 �سهور، 
اعتماداً على حالة املري�ض. واأو�سح 
"رافيدا"  ال��ع��الج اجل��دي��د  اأن���ه م��ع 
التخل�ض  يكن  تطويره،  مت  ال��ذي 
اإن  الع�سال، حيث  امل��ر���ض  ه��ذا  م��ن 
التكاليف  خف�ض  يف  ي�ساعد  العالج 
اإىل %70 ، موؤكدا على خطورة هذا 
املر�ض الذي يعاين منه الكثري من 
الأ�سخا�ض حول العامل، واملنت�سر يف 
ماليزيا بكرثة، والذي يكلف عالجه 
ال��ك��ث��ري م��ن امل���ال واجل���ه���د.  وحول 
ال�سياحة  ع��ل��ى  ال��ع��الج  ه���ذا  ت��اأث��ري 
العالجية يف ماليزيا، اأو�سح اأن هذا 
ع��ام��ل ج��ذب كبري،  �سيقدم  ال��ع��الج 
و�سيفتح اآفاق اأمام ال�سركات املحلية 
وال���دول���ي���ة، وك���ذل���ك ���س��ي��وف��ر على 
والتكلفة  واجل��ه��د  ال��وق��ت  امل��ر���س��ى 
من  للتخل�ض  عالجهم  م�����س��وار  يف 

التهاب الكبد الوبائي �سي.

تقدمي 23,624 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

�ل�شحة جتري 469،401 فح�س ك�شفت عن 2،759 �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد و913 حالة �شفاء
•• اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة    متا�سيا مع خطة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
469،401 فح�ض جديد خالل ال�ساعات  اإجراء  ال��وزارة عن  ..اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�ض  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  2،759 حالة  الك�سف عن  الدولة يف  الفحو�سات على م�ستوى 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال���الزم���ة،  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 785،625 حالة.
ال��وزارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة  اأعلنت    كما 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،174 

حالة.

تعازيها  وخال�ض  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفى، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
بفريو�ض  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   913 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 753،033 حالة.

م��ن ج��ه��ة اخ���رى اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي 
 24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  "كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   23،624
ام�ض  حتى  تقديها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية 
231.35 جرعة لكل  اللقاح  22،881،804 جرعات ومعدل توزيع 

�سخ�ض.  100
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً اإىل 
يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ض كوفيد19-.

لدعمها يف حتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية

حممد بن ر��شد يعتمد �شتة ت�شريعات لتنظيم عمل ُغَرف دبي وت�شكيل جمال�س �إد�ر�تها
 �لت�شريعات تعك�س روؤية �شمّوه لقت�شاد �ملرحلة �حلالية و�مل�شتقبلية

•• دبي - وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء رعاه 
دبي..  لإم���ارة  حاكماً  ب�سفته  اهلل، 
حزمة من الت�سريعات الهادفة اإىل 
لغرف  ال��ق��ان��وين  الإط����ار  �سياغة 
دب����ي وت�����س��ك��ي��ل جم��ال�����ض اإدارت���ه���ا 
اأهدافها  حتقيق  م��ن  كنها  يمُ مب��ا 
تعزيز  يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية 
اقت�سادي  ك���م���رك���ز  دب�����ي  م���ك���ان���ة 
لكافة  الدعم  �سبل  وتوفري  عاملي، 
مكونات املنظومة القت�سادية عرب 
حماية م�سالح جمتمع الأعمال يف 
الإمارة وال�ستمرار يف تطوير بيئة 

الأعمال.
الت�سريعية  احل���زم���ة  وت�����س��ّم��ن��ت 
دبي"  "غرف  ب��اإن�����س��اء  م��ر���س��وم��اً 
جت������ارة  "غرفة  حم������ل  ل����ت����ح����ل 
بتعيني  ومر�سوماً  دبي"،  و�سناعة 
معايل جمعة املاجد رئي�ساً فخرياً 
جمل�ض  بت�سكيل  وم��را���س��ي��م  ل��ه��ا، 
دبي" برئا�سة معايل  "غرف  اإدارة 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ع����ب����داهلل ال���غ���ري���ر، 
وجمل�ض اإدارة "غرفة جتارة دبي"، 
وجمل�ض اإدارة "غرفة دبي للتجارة 
اأحمد  �سلطان  ب��رئ��ا���س��ة  العاملية" 
"غرفة  اإدارة  وجمل�ض  �سليم،  ب��ن 
برئا�سة  الرقمي"  لالقت�ساد  دب��ي 

معايل عمر �سلطان العلماء.
وت����ع����ك���������ض امل�����را������س�����ي�����م ال������روؤي������ة 
ل�ساحب  امل���ت���ف���ردة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
ا�ستحداث ثالث  اإذ يعد  اآل مكتوم 
غ����رف م��ت��خ�����س�����س��ة م��ق��ارب��ة غري 

عبداحلميد اأحمد �سديقي، ورا�سد 
حممد علي العبار، ومن�سور خليفة 
���س��ل��ط��ان ب���ن ح���ب���ت���ور، ورون����ال����دو 
اإل��ي��ا���ض �سيخه،  م�����س��ح��ور، وم��دث��ر 
والي�سا با�سمة ب�سام فريحة، وداين 
فرحة. واأ�سار معايل عمر �سلطان 
العلماء، رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
اإن  اإىل  ال��رق��م��ي  ل��الق��ت�����س��اد  دب���ي 
الروؤية  تعك�ض  الت�سريعية  احلزمة 
الوا�سحة يف قطاع  ال�سرتاتيجية 
وممار�سة  وال���ت���ج���ارة  الق��ت�����س��اد 
م����ن حر�ض  ان���ط���الق���اً  الأع�����م�����ال 
دب���ي ع��ل��ى ت��وف��ري ال��دع��م ملختلف 
القت�سادية  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ك��ون��ات 
عموماً، ولقطاع القت�ساد الرقمي 
ب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة م���ا ج��ع��ل الإم�����ارة 
املتخ�س�سة  لل�سركات  جاذبة  بيئة 
من  تقدمه  مب��ا  القت�ساد  ه��ذا  يف 
لوج�ستية  وق��درات  ت�سريعية  بيئة 
" بات  العلماء  واأ���س��اف  م��ت��ط��ورة. 
بن�سبة  ي�ستاأثر  الرقمي  القت�ساد 
القت�ساد  اإج���م���ايل  م��ن  م��ت��زاي��دة 
ال����ع����امل����ي، وه�����و م����ا ت���واك���ب���ه دبي 
حزمة  الآن  وتعززه  متفرد،  ب�سكل 
اجلديدة  وال���ق���رارات  الت�سريعات 
الإمارة  مكانة  بدورها  تدعم  التي 
الرقمي،  الق��ت�����س��اد  �سعيد  ع��ل��ى 
ملمار�سة  جاذبة  بيئة  اإىل  وحتولها 
ومن�������و ال���������س����رك����ات ال����ع����ام����ل����ة يف 
ه�����ذا امل����ج����ال، وذل������ك م����ن خالل 
م�سبوقة،  غ���ري  ام���ت���ي���ازات  ب���اق���ة 
بيئة  ت�سمن  ن��اظ��م��ة  وت�����س��ري��ع��ات 
منوذجية ملمار�سة الأعمال يف هذا 
املرا�سيم  وت�سع  الواعد".  القطاع 
حتدد  التي  ال�سرتاتيجية  الأط��ر 

الر�ستماين،  ع��ب��دال��واح��د  اأم��ي��ن��ة 
خربا�ض،  بن  خلفان  حممد  وهند 
و�سهاب  �سلهوب،  باتريك  وراج���ي 
حم���م���د ع����ب����داخل����ال����ق ق���رق���ا����ض، 
و�سعيد �سيف اأحمد الغرير، وه�سام 

عبداهلل حممد ال�سرياوي.
بت�سكيل  مر�سوماً  �سموه  واأ���س��در 
العاملية،  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
�سليم،  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  برئا�سة 
وع�����س��وي��ة ك��ل م���ن: ه���الل �سعيد 
والدكتور  ل��ل��رئ��ي�����ض،  ن��ائ��ب��اً  امل����ري 
امل���ال، واأح��م��د علي  حبيب حم��م��د 
اأنطون  ون��ب��ي��ل  اخل�����اليف،  حم��م��د 
اأح����م����د يحيى  ح���ب���اي���ب، وغ�������س���ان 
ن�������ادر خالد  ال���ك���ب�������س���ي، وحم����م����د 
و�ستيفن  رع�����د،  وراين  احل����ف����ار، 
ديفيد  وم��������ارك  م����و�����ض،  ك����ول����ني 
و�ساجنيف  اجيل،  وري��ي  ويلي�ض، 
ك���اك���ار ب����اه����اواين، واإل���ي�������س���ار فرح 
اليزابيث  وج��ول��ي��ا  ان��ط��ون��ي��و���ض، 
مريفيل،  اهلل  ن�سر  وم��ي  توما�ض، 
ورول بطر�ض زكريا ابومنه، وانوج 
راجنان، و�سكري علي �سكري عيد.

�سلطان  ���س��ع��ادة  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
اأحمد بن �سليم رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الت�سريعات  اإن  العاملية،  غرفة دبي 
تلبي  اجل�������دي�������دة  وال����������ق����������رارات 
للمنظومة  املنتمني  كافة  تطلعات 

لتعزيز مكانة الإمارة وتوفري بيئة 
اأعمال حمفزة وجاذبة.

كما اأ�سدر �سموه مر�سوماً بت�سكيل 
برئا�سة  دب��ي  غ��رف  اإدارة  جمل�ض 
معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير، 
جمعة  في�سل  م��ن:  ك��ل  وع�سوية 
للرئي�ض،  ن���ائ���ب���اً  ب��ل��ه��ول  خ��ل��ف��ان 
وم�����ع�����ايل خ����ال����د ج���م���ع���ة امل���اج���د 
�سلطان  ع��م��ر  وم���ع���ايل  امل���ه���ريي، 
الفطيم،  ع��ب��داهلل  وعمر  العلماء، 
وهالل  �سليم،  بن  اأحمد  و�سلطان 
حممد  �سعيد  وبطي  امل��ري،  �سعيد 
عي�سى  رج��اء  وال��دك��ت��ورة  الكندي، 
اأمينة  ال��ق��رق، وال��دك��ت��ورة  ���س��ال��ح 
وطارق  الر�ستماين،  ع��ب��دال��واح��د 
ح�������س���ني خ����ان���������س����اح����ب، وراج�������ي 
ب��ات��ري��ك ���س��ل��ه��وب، وغ�����س��ان اأحمد 

يحيى الكب�سي.
عبدالعزيز  اأك��د معايل  من جانبه 
ع��ب��داهلل ال��غ��ري��ر، رئ��ي�����ض جمل�ض 
جمل�ض  ورئي�ض  دب��ي،  غ��رف  اإدارة 
اإن  دب��������ي،  جت��������ارة  غ����رف����ة  اإدارة 
اجلديدة  وامل��را���س��ي��م  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
امل�ساهمة  تعزز قدرة غرف دبي يف 
يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 
القت�سادي،  ال��ق��ط��اع  يف  ل��الإم��ارة 
وت���ر����س���خ م���وق���ع دب�����ي ال����رائ����د يف 
م���ن���ظ���وم���ة الق����ت���������س����اد ال���ع���امل���ي، 

املرحلة  متطلبات  لتلبية  م�سبوقة 
ل�سيما  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  احل���ال���ي���ة 
يف ظ��ل ظ��ه��ور ق��ط��اع��ات واأمن����اط 
ت�ستلزم  م�����س��ت��ج��دة  اق���ت�������س���ادي���ة 
تغيرياً جوهرياً يف اآلية عمل غرف 

التجارة مبفهومها التقليدي.
روؤية  الت�سريعية  احلزمة  وتر�سخ 
لل�سنوات  دب�����ي  ل���غ���رف  وا����س���ح���ة 
ال��ق��ادم��ة ع��رب اإ���س��اف��ة امل��زي��د من 
توؤهل  التي  وال�سالحيات  الأدوار 
املوكلة  ب���امل���ه���ام  ل��ل��ق��ي��ام  ال����غ����رف 
ال���ت���ج���ارة، عالوة  اإل��ي��ه��ا يف ق��ط��اع 
الفاعل  ح�����س��وره��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
والتي  امل�ستحدثة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
ت��ت�����س��م��ن الق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي، 
والتجارة العاملية ملا لهما من اأهمية 

متزايدة يف املرحلة احلالية.

ال��ع��ق��ول يف �ستى  اأمل���ع  - نخبة م��ن 
جمالت الأعمال..

ال�سمو  �ساحب  اعتمد  وتف�سياًل، 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
مر�سوماً باإن�ساء "غرف دبي" لتحل 
حمل "غرفة جتارة و�سناعة دبي"، 
جمعة  م��ع��ايل  بتعيني  وم��ر���س��وم��اً 
وياأتي  ل��ه��ا.  فخرياً  رئي�ساً  امل��اج��د 
دبي  اخت�سا�سات غرف  راأ���ض  على 
و�سع اخلطط وال�سيا�سات الالزمة 

القت�سادية يف اإمارة دبي، وت�سمن 
ال�سرتاتيجية  ال����روؤي����ة  حت��ق��ي��ق 
ب��ي��ئ��ة ممار�سة  وت���دع���م  ل����الإم����ارة، 
امل�ستويات،  خمتلف  على  الأع��م��ال 
مبا يحقق �سالح ال�سركات ورجال 
يف  وي�سهم  وامل�ستثمرين،  الأعمال 
الوقت نف�سه يف حتقيق امل�ستهدفات 

القت�سادية لدبي.
ح���زم���ة  اأن  ����س���ل���ي���م  اب�������ن  واأك�����������د 
اجلديدة:  وال��ق��رارات  الت�سريعات 
"تدعم ب�سكل عملي ملمو�ض موقع 
دب���ي ال���ري���ادي ك���واح���دة م��ن اأكرث 
العاملية  للتجارة  املحورية  امل��راك��ز 
وتزيد من جاذبيتها اأمام ال�سركات 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل ت��وف��ري املزيد 

من المتيازات".
ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در  ذل���ك،  اإىل 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
اإدارة  جمل�ض  بت�سكيل  م��ر���س��وم��اً 
الرقمي  ل��الق��ت�����س��اد  دب����ي  غ���رف���ة 
�سلطان  ع���م���ر  م����ع����ايل  ب���رئ���ا����س���ة 
اأحمد  من:  كل  وع�سوية  العلماء، 
نائباً  ب���ي���ات  ب���ن  ج��م��ع��ة  ع���ب���داهلل 
ال�سيخ  ع��ب��ي��د  وح���م���د  ل��ل��رئ��ي�����ض، 
امل��ن�����س��وري، وخ��ال��د اأح��م��د حميد 
اأحمد  ع���ب���داهلل  ال��ط��اي��ر، ورا����س���د 
اإ�سماعيل  ع��ل��ي  وف�����ادي  ال���غ���ري���ر، 
غندور، ومنى حيدر عطايا، وهند 

الأهمية  ذات���ه  ال��وق��ت  وت��واك��ب يف 
الرقمي  ل���الق���ت�������س���اد  امل���ت���ن���ام���ي���ة 

والتجارة العاملية اإقليمياً وعاملياً.
" �ستوا�سل غرف  الغرير  واأ�ساف 
دب�����ي ب��ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا اجل����دي����د ال����ذي 
الكفاءات  من  متميزة  نخبة  ي�سم 
املجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  واخل�����ربات 
لكافة مكونات  الدعم  �سبل  توفري 
اأف�سل  وفق  القت�سادية  املنظومة 
اأف�سل  حتقيق  ل�سمان  املمار�سات 
ال��ن��ت��ائ��ج اع��ت��م��اداً ع��ل��ى م��ا تقدمه 
ال�سركات  روؤية وا�سحة لدعم  من 
الوطنية ورجال الأعمال املواطنني 

وامل�ستثمرين".
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر  كما 
حممد بن را�سد اآل مكتوم مر�سوماً 
بت�سكيل جمل�ض اإدارة غرفة جتارة 
عبدالعزيز  م��ع��ايل  برئا�سة  دب���ي، 
ع������ب������داهلل ال�����غ�����ري�����ر، وع�������س���وي���ة 
ف��ي�����س��ل ج��م��ع��ة خلفان  ك���ل م����ن: 
ل��ل��رئ��ي�����ض، ومعايل  ن��ائ��ب��اً  ب��ل��ه��ول 
خ����ال����د ج���م���ع���ة امل����اج����د امل����ه����ريي، 
وع��م��ر ع��ب��داهلل ال��ف��ط��ي��م، وماجد 
ح��م��د رح��م��ة ال�����س��ام�����س��ي، وحممد 
�سعيد  وب��ط��ي  ح�سني،  عبدالغفار 
حم��م��د ال���ك���ن���دي، وط�����ارق ح�سني 
خ���ان�������س���اح���ب، وال����دك����ت����ورة رج����اء 
والدكتورة  ال��ق��رق،  �سالح  عي�سى 

م�������س���ت���ه���دف���ات ال����غ����رف ل����الأع����وام 
والعقود القادمة على النحو الذي 
ي���خ���دم اق��ت�����س��اد دب����ي ب�����س��ك��ل عام 
اإ�سافة اإىل تقدمي الدعم املتوا�سل 
الأعمال  وقطاعات  �سرائح  لكافة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحل���دي���ث���ة. وت���وؤك���د 
احلزمة الت�سريعية اهتمام حكومة 
دبي بال�سركات الوطنية وال�سركات 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى توفري 
الأر�سية ال�سلبة لتطويرها ودعم 
اإىل  للتحول  وم�ساعيها  جهودها 
�سركات دولية قادرة على التواجد 
واملناف�سة يف �ستى م�سارات الأعمال، 
كبرياً  اهتماماً  املرا�سيم  تويل  كما 
بتطوير اأجيال جديدة من الكوادر 
املدربة واملوؤهلة من رجال الأعمال 
ورواد  وال�������س���ن���اع���ي���ني  وال����ت����ج����ار 
قيادة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  الأع����م����ال 
القت�ساد الوطني نحو اآفاق عاملية 
القت�سادية  ال���روؤي���ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

الطموحة لدبي.
الأعمال  رجال  الت�سريعات  ومتنح 
الأجانب  وامل�ستثمرين  املواطنني 
ر�سم  يف  للم�ساهمة  نوعية  فر�سة 
والت�سريعات  والأنظمة  ال�سيا�سات 
خمتلف  ي����خ����دم  مب����ا  ال���ت���ج���اري���ة 
يعرب  ال���ذي  وبال�سكل  ال��ق��ط��اع��ات 
�سمن  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  م�سالح  ع��ن 
جم���ت���م���ع الأع������م������ال امل���ت���ن���ام���ي يف 
الإم������ارة. وت��ن��ط��ل��ق ه���ذه اخلطوة 
الإيجابية  ال�����س��راك��ة  م��ف��ه��وم  م��ن 
التي تبنتها دبي منذ عقود طويلة 
قطاعات  م����ك����ون����ات  ج���م���ي���ع  م�����ع 
مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  العمال 
احلزمة  وتدعم  اخلا�ض.  القطاع 
الت�سريعية رواد الأعمال واأ�سحاب 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
الو�سائل  م��ن  ال��ع��دي��د  ومت��ن��ح��ه��م 
لتطوير  ال������الزم������ة  والأدوات 
اأع��م��ال��ه��م وف��ت��ح الأ����س���واق املحلية 
اأحد  بو�سفهم  اأم��ام��ه��م  وال��ع��امل��ي��ة 
املكونات الأكرث اأهمية يف املنظومة 

القت�سادية.

 اأهم مالمح احلزمة الت�شريعية 
�لتجارة  غرف  عمل  �آلية  يف  جوهريًا  تغيريً�  ت�شتلزم  جديدة  �قت�شادية  قطاعات  ظهور  مع  يتما�شى  متخ�ش�شة  غرف  ثالث  •  ��شتحد�ث 

مبفهومها �لتقليدي
�لعاملية و�لتجارة  �لرقمي  و�لقت�شاد  �لتجارة  قطاعات  يف  دبي  مكانة  تعزيز  من  �لغرف  متكن  مو�شعة  و�شالحيات  • �أدو�ر 

عاملية �شركات  �إىل  وحتولها  لتطويرها  �ل�شلبة  �لأر�شية  وتوفري  �لعائلية  و�ل�شركات  �لوطنية  بال�شركات  كبري  • �هتمام 
قيادة  من  ومتكينهم  �لأعمال  ورو�د  و�ل�شناعيني  و�لتجار  �لأعمال  رجال  من  و�ملوؤهلة  �ملدربة  �لكو�در  من  جديدة  �أجيال  • تقدمي 

�لقت�شاد �لوطني نحو �آفاق عاملية
و�لت�شريعات و�لأنظمة  �ل�شيا�شات  ر�شم  يف  للم�شاهمة  نوعية  فر�شة  �لأجانب  و�مل�شتثمرين  �ملو�طنني  �لأعمال  رجال  • منح 

�لعاملي �لقت�شاد  منظومة  يف  �لر�ئد  �لإمارة  موقع  تر�شيخ  يف  �مل�شاهمة  يف  دبي  غرف  قدرة  تعزز  �جلديدة  و�ملر��شيم  �لت�شريعات  �لغرير:  �لعزيز  • عبد 
 • �شلطان بن �شليم: حزمة �لت�شريعات تدعم ب�شكل عملي موقع دبي �لريادي كو�حدة من �أكرث �ملر�كز �ملحورية للتجارة �لعاملية
متطورة ولوج�شتية  ت�شريعية  بيئة  من  تقدمه  مبا  �لرقمي  �لقت�شاد  يف  �ملتخ�ش�شة  لل�شركات  جاذبة  بيئة  دبي  �لعلماء:  • عمر 



االثنني   10  يناير    2022  م   -    العـدد   13438  
Monday  10  January   2022   -  Issue No   13438

03

اأخبـار الإمـارات
عبد�هلل بن ز�يد يبحث هاتفيا مع وزيرة خارجية �لرنويج 

تعزيز �لعالقات �لثنائية
 •• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  بحث �سمو 
وال��ت��ع��اون ال����دويل خ���الل ات�����س��ال ه��ات��ف��ي م��ع م��ع��ايل اأنيكني 
ال�سداقة  عالقات  الرنويج  مملكة  خارجية  وزي��رة  هويتفيلد 
يلبي  مبا  كافة  امل��ج��الت  يف  تعزيزه  و�سبل  الثنائي  والتعاون 

تطلعات البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

كما بحث اجلانبان عدداً من الق�سايا املرتبطة بربنامج عمل 
مملكة  ترتاأ�سه  ال��ذي  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  الأم���ن  جمل�ض 
الإم����ارات  دول���ة  ت�سغل  فيما  اجل���اري  ال�سهر  خ��الل  ال��رنوي��ج 

ع�سوية املجل�ض للفرتة 2022 - 2023.
اأن��ي��ك��ني هويتفيلد الأو����س���اع يف  ���س��م��وه وم��ع��ايل  وا���س��ت��ع��ر���ض 
املنطقة وامل�ستجدات الإقليمية والدولية اإ�سافة اإىل تطورات 
19" و�سبل دعم   - "كوفيد  امل�ستجد  جائحة فريو�ض كورونا 

خمتلف  على  تداعياتها  مواجهة  يف  املبذولة  العاملية  اجلهود 
امل�ستويات.

اآل نهيان خالل الت�سال  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  واأك��د �سمو 
الإمارات  دول��ة  بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  على  الهاتفي 
اآل���ي���ات التعاون  ومم��ل��ك��ة ال���رنوي���ج واحل���ر����ض ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
والتن�سيق يف العديد من املجالت مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة 

للبلدين ويعود باخلري على �سعبيهما.

تراأ�ض اجتماع جمل�ض االإمارات للبحث والتطوير ويوجه بتحديد االأولويات البحثية الوطنية

عبد �هلل بن ز�يد: �لإمار�ت ر�شخت �لأ�ش�س �ملتينة يف �لتعليم و�ملو�رد �لب�شرية و�لقت�شاد و�ملجتمع لتعزيز �لبيئة �حلا�شنة للبحث و�لتطوير
 �شموه : �لبحث و�لتطوير �شيكون جزءً� من �لبنية �لتحتية �لوطنية خالل �لعقود �ملقبلة و�شيدعم �لقت�شاد �ملعريف و�مل�شتقبلي

•• اأبوظبي-وام: 

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ض 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دويل  والتعاون 
والتطوير..  ل��ل��ب��ح��ث  الإم�������ارات 
ووجه  للمجل�ض،  الأول  الجتماع 
حتديد  على  العمل  ب��ب��دء  �سموه 
للبحث  ال���وط���ن���ي���ة  الأول������وي������ات 
اأجل  ال���دول���ة م��ن  وال��ت��ط��وي��ر يف 
تعزيز م��ساهمة البحث والتطوير 
امل�س�تدام  الق�����ت�����س��ادي  ال�نمو  يف 
ل���دول���ة الإم��������ارات ودع�������م تطور 
القطاعات ال�سرتاتيجية للدولة. 
الجتماع  خ�����الل  ����س���م���وه  ون������وه 
باأهمية تكامل الأدوار بني القطاع 
والأكاديي  واخل��ا���ض  احلكومي 
والتطوير  ال���ب���ح���ث  ل���رت����س���ي���خ 
للنمو  الرئي�سة  املحركات  ك��اأح��د 
واأحد  الجتماعي   - القت�سادي 
الت�سدي  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  الأدوات 
تناف�سية  فر�ض  وخلق  للتحديات 

للدولة.
اجلهود  ت���اأث���ري  اإن  ���س��م��وه  وق����ال 
تقت�سر  ل��ن  للمجل�ض  الإيجابية 
على امل�ستوى الوطني بل �ستحمل 
خالل  م��ن  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً  ب��ع��داً 

وطنية معززة يف جمالت البحث 
و�سيعمل  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  وال��ت��ط��وي��ر 
القطاع  م����ع  ب���ي���د  ي������داً  امل��ج��ل�����ض 
اخل����ا�����ض وامل���ج���ت���م���ع ال��ع��ل��م��ي يف 
ال����دول����ة مل��ع��اجل��ة ال���ت���ح���دي���ات يف 
ت���ط���ب���ي���ق خم�����رج�����ات الأب�����ح�����اث 

وحتويلها التجاري وال�سناعي.

- جلان متخ�ش�شة 
وم���ع ت��رك��ي��ز ع��م��ل امل��ج��ل�����ض على 
البحثية  الأول������وي������ات  م����ن  ك�����لٍّ 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  وم��ن��ظ��وم��ة 
اأرب���ع جلان  ال��دول��ة مت اعتماد  يف 
�سيا�سات  جل���ن���ة  ت�����س��م��ل  وال����ت����ي 
�ستعمل  حيث  والتطوير  البحث 
على تطوير ومراجعة وتخطيط 
مبنظومة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ال���ب���ح���ث وال����ت����ط����وي����ر وحت���دي���د 
التحويل  وجل����ن����ة  ف����ج����وات����ه����ا، 
البحث  مل����خ����رج����ات  ال�����ت�����ج�����اري 
حتديد  على  للرتكيز  والتطوير 
التجاري  ال���ت���ح���وي���ل  م���ع���وق���ات 
والتطوير،  ال���ب���ح���ث  مل���خ���رج���ات 
وتطوير احللول لت�سهيل ومتكني 

ت�سويقها.
راأ�ض  جلنة  اللجان  ت�سمل  كذلك 
امل���ال ال��ب�����س��ري، وه���ي ت��ه��دف اإىل 

الب�سرية  وامل�������������وارد  ال���ت���ع���ل���ي���م 
والق���ت�������س���اد وامل���ج���ت���م���ع. واأ����س���ار 
�سموه اإىل اأن جميع هذه العوامل 
م�ساهمة يف تعزيز البيئة احلا�سنة 
و�سيكون  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ل��ب��ح��ث 
ملنظومة  الأ���س��ا���ض  حجر  املجل�ض 
ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر الإم����ارات����ي 
ب��ني احلكومة  امل��واءم��ة  مب��ا يعزز 
املحلية  واحل��ك��وم��ات  الحت���ادي���ة 
وال���ق���ط���اع اخل���ا����ض والأو�����س����اط 
جهودهم  وت��وج��ي��ه  الأك���ادي���ي���ة 
للتحديات  ح���ل���ول  و����س���ع  ن���ح���و 
هذا  يف  الوطنية  روؤيتنا  وحتقيق 
املجل�ض  ���س��ي��وا���س��ل  ك��م��ا  الإط�����ار. 
عمله على تطوير البيئة الداعمة 
وجتربة  الأب��ح��اث  نتائج  لختبار 
ورعاية  اجلديدة،  التكنولوجيات 
اخلرباء واملواهب وحماية امللكية 
هذه  نواحي  خمتلف  يف  الفكرية 
ال���ب���ي���ئ���ة. واأ������س�����اف ����س���م���وه: اإىل 
القت�سادي  الأداء  تعزيز  جانب 
البحث  جهود  �ستدعم  الإم��ارات��ي 
املجل�ض  يقودها  التي  والتطوير 
ب���ن���اء ال����ق����درات ال��وط��ن��ي��ة، وهي 
منظومة  لتنمية  حيوية  ع��وام��ل 
على  الوطنية  والتطوير  البحث 
املجل�ض  واعتمد  البعيد".  امل��دى 

احلكومية والأكاديية والربحية 
تطوير  يف  ال����رب����ح����ي����ة  وغ��������ري 
البحث  وم��ب��ادرات  برامج  وتنفيذ 
وال��ت��ط��وي��ر ل��ل��دول��ة .ك��م��ا يهدف 
املجل�ض اإىل جذب وتنويع امل�سادر 
واملوؤ�س�سات  ل��ل��ربام��ج  التمويلية 
ب���ال���دول���ة مب���ا ي�سمن  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
البحث  اأج��ن��دة  وا�ستدامة  تفعيل 
التجاري  وال��ت��م��ك��ني  وال��ت��ط��وي��ر 

وال�سناعي لها.
ح�������س���ر الج�����ت�����م�����اع الأع���������س����اء 
م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
ال�سناعة  وزي����ر  اجل���اب���ر،  اأح���م���د 
ومعايل  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
احلمادي،  اإب���راه���ي���م  ب���ن  ح�����س��ني 
ومعايل  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر 
البواردي، وزير  اأحمد  حممد بن 
ومعايل  ال��دف��اع،  ل�سوؤون  ال��دول��ة 
ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل�����ري، وزي���ر 
الق��ت�����س��اد، وم���ع���ايل م���رمي بنت 
التغري  امل���ه���ريي، وزي�����رة  حم��م��د 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، وم��ع��ايل �سارة 
بنت يو�سف الأمريي، وزيرة دولة 
والأمني  املتقدمة  للتكنولوجيا 
في�سل  و���س��ع��ادة  للمجل�ض،  ال��ع��ام 
العام  الأم��ني  البناي،  عبدالعزيز 
التكنولوجيا  اأب����ح����اث  مل��ج��ل�����ض 

الفاعل  ال�����دول�����ة  دور  ت���ر����س���ي���خ 
العاملية  امل���ح���اف���ل  يف  وال���ن�������س���ط 
موؤكداً  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم 
اأن����ه ع��ل��ى م���دى اخل��م�����س��ني عاماً 
والتطوير  البحث  �سيمثل  املقبلة 
التحتية  البنية  م��ن  مهماً  ج���زءاً 
الوطنية لدولة الإمارات ما يعزز 
القائم  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  اأداء 
وي���دع���م طموحات  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 

دولتنا.
واأ�������س������اف ����س���م���وه: اإن����ن����ا ال���ي���وم 
امل�ساهمة  ل���ت���اأك���ي���د  جم��ت��م��ع��ون 
والتطوير  ل��ل��ب��ح��ث  ال�������س���ام���ل���ة 
القطاعات  تنمية  ع��ل��ى  وق���درت���ه 
الإم���ارات حيث يعد  الرئي�سية يف 
امل��ج��ل�����ض اأع��ل��ى ج��ه��ة م��رك��زي��ة يف 
الدولة معنية بالبحث والتطوير 
و����س���ن���ب���ن���ي ع���ل���ى م�����ا حت���ق���ق من 
املنظومة  تعزيز  اأج��ل  م��ن  جهود 

الإماراتية للبحث والتطوير.
واأك����د ���س��م��وه اأن دول����ة الإم�����ارات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
وان�سجاماً  اهلل"  "حفظه  الدولة 
م��ع ان��ط��الق��ات��ن��ا ال��ت��ن��م��وي��ة نحو 
يف  كبري  ب�سكل  ا�ستثمرت  املئوية 
م�ستوى  على  متينة  اأ���س�����ض  ب��ن��اء 

تنمية  يف  ال���ت���ح���دي���ات  حت����دي����د 
العلمية  وامل������واه������ب  ال������ق������درات 
املتعلقة  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
وتطوير  وا���س��ت��ب��ق��ائ��ه��ا،  ب��ج��ذب��ه��ا 
لدعمها،  وال����ربام����ج  امل�����ب�����ادرات 
البحث  اأداء  ق����ي����ا�����ض  وجل����ن����ة 
وال���ت���ط���وي���ر ال���ت���ي ���س��ت��ع��م��ل على 
الأداء  ق��ي��ا���ض  ج���وان���ب  حت�����س��ني 
لت�سمل  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ب��ح��ث  يف 
اإىل قيا�ض  اأخرى بالإ�سافة  اأبعاد 
امل����دخ����الت وامل����خ����رج����ات، وذل����ك 
البحث  ل��ن��ت��ائ��ج  اأف�������س���ل  ل��ف��ه��م 
وال��ت��ط��وي��ر وت��ق��ي��ي��م اآث���اره���ا على 

املجتمع والقت�ساد.

- اأهداف املجل�ض 
الإم��ارات للبحث  وي�سعى جمل�ض 
من  جملة  حتقيق  اإىل  والتطوير 
للدولة،  ال�سرتاتيجية  الأه��داف 
مثل تعزيز حوكمة قطاع البحث 
توحيد  خ�����الل  م����ن  وال���ت���ط���وي���ر 
اجلهود ومتابعة الأداء، و حتقيق 
وال�سراكة  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل����واءم����ة 
ال���وط���ن���ي���ة ب���������س����اأن الأول������وي������ات 
املتعلقة  والأه�����داف  وال��ت��وج��ه��ات 
الدولة،  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ب��ال��ب��ح��ث 
املوؤ�س�سات  م�������س���ارك���ة  وحت���ف���ي���ز 

تطوير  اآل��ي��ة  الأول  اجتماعه  يف 
البحث  يف  ال��وط��ن��ي��ة  الأول����وي����ات 
والتطوير لت�سمل جميع مراحلها 
الأ�سا�سي والتطبيقي  البحث  من 

اإىل التحويل التجاري.
والتطوير  البحث  اأهمية  وناق�ض 
التنموي  امل�������س���ار  دع���ائ���م  ك���اأح���د 
رعاية  على  الرتكيز  عرب  للدولة 
وتطوير  ال���ف���ك���ري  امل������ال  راأ��������ض 
وبناء  امل��ط��ل��وب��ة،  التمويل  من���اذج 
املجل�ض  �سيعمل  حيث  ال�سراكات، 
على تعزيز اأثر وعوائد خمرجات 
و�س�ع  م����ع  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���ث 
لرتجمة  ال�������س���روري���ة  الآل����ي����ات 
النتائج واملخرجات نحو املجالت 
املجل�ض  و���س��ي��ق��وم  امل�����س��ت��ه��دف��ة.  
مب��راج��ع��ة الإن���ف���اق احل����ايل على 
البحث والتطوير ونطاقات العمل 
لل�سناديق التمويلية احلالية ذات 
العالقة وذلك لر�سد خمرجاتها 
ال��ق��ط��اع��ات املهمة.  واأث���ره���ا ع��رب 
ال�سدد  ه����ذا  يف  امل��ج��ل�����ض  واأك������د 
اأهمية م�سادر التمويل امل�ستدامة 
خ�سو�ساً  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ل��ب��ح��ث 
ب�سورة  املمول  والتطوير  البحث 
اأهمية  م�����راع�����اة  م����ع  م���ب���ا����س���رة 
ملنظومة  اأي�ساً  الأ�سا�سية  العلوم 

الجتماع  ح�سر  ك��م��ا  امل��ت��ط��ورة. 
من القطاع الأكاديي واملوؤ�س�سات 
ال���ب���ح���ث���ي���ة، ك����ل م����ن الأع���������س����اء 
رئي�ض  زي��ن��غ،  اإري���ك  الربوفي�سور 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للذكاء 
والربوفي�سور  ال����س���ط���ن���اع���ي، 
غالب احل�سرمي الربيكي، مدير 
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة 
اأحمد  وال��دك��ت��ور عامر  ب��الإن��اب��ة، 
بن  حممد  جامعة  مدير  �سريف، 
ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  للطب  را���س��د 
والدكتور �ستيفن غريفيث، نائب 
والتطوير  ل���الأب���ح���اث  ال��رئ��ي�����ض 
القطاع  وم��ن  خليفة.  جامعة  يف 
الأع�ساء  من  كل  ح�سر  اخلا�ض 
العلماء،  ����س���ل���ي���م  ب������در  �����س����ع����ادة 
للمجمعات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
مبادلة  �سركة  يف  ال�سرتاتيجية 
�سالح  وال���دك���ت���ور  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
ال�سوؤون  دائ��رة  رئي�ض  الها�سمي، 
املحلية  القيمة  وتعزيز  التجارية 
امل�سافة يف �سركة برتول اأبوظبي 
الوطنية "اأدنوك" ، وعبد النا�سر 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ك��ل��ب��ان،  ب���ن 
ل�������س���رك���ة الإم����������������ارات ال���ع���امل���ي���ة  
الرئي�ض  �سياو  بينج  و  لالأملنيوم، 

التنفيذي ملجموعة جي 42.

فعاليات �إك�شرتمي ويك �أندز تنطلق يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد بعرو�س ��شتثنائية
•• اأبوظبي - وام:

مهرجان  اأندز" يف  ويك  "اإك�سرتمي  النارية  الدراجات  عر�ض  فعاليات  انطلقت 
العرو�ض  ب��دء  مع  لف��ت  جماهريي  ح�سور  و�سط  الوثبة  مبنطقة  زاي��د  ال�سيخ 
وقدم  اجل����اري.  ي��ن��اي��ر   30 ح��ت��ى  ت�ستمر  وال��ت��ي  الأول  ي��وم��ه��ا  يف  ال�ستثنائية 
النارية  الدراجات  الأول من عر�ض  اليوم  اأربعة دراجني عامليني خالل فعاليات 
ا�ستعرا�سات احرتافية وحما�سية بالقرب من نافورة الإمارات الأوىل من نوعها 
يف الدولة و�سط اأجواء من ال�سعادة والبهجة على املهرجان حيث ا�ستمتع الزوار 
يف  ال��دراج��ون  بها  يقوم  قفزة  كل  مع  واجلن�سيات  العمرية  الفئات  خمتلف  من 
اأندز" خالل �سهر يناير اجل��اري مع  "اإك�سرتمي ويك  الهواء. وت�ستمر فعاليات 
يقدم  اأ�سبوع حيث  كل  والأح��د من  وال�سبت  اأي��ام اجلمعة  يومياً خالل  عر�سني 
خالل تلك الفرتة ريا�سيو دراجات املوتوكرو�ض عرو�سا مذهلة يتحدون خاللها 
ال��ع��دي��د م��ن الأجنحة  زاي���د ي�سم  ال�سيخ  اأن م��ه��رج��ان  ي��ذك��ر  الأر�����ض.  ج��اذب��ي��ة 
والن�ساطات الثقافية والرتفيهية املتنوعة من جناح عام اخلم�سني وجناح ذاكرة 
الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفر�سان الريا�سي ومدينة الألعاب الرتفيهية 
وحديقتي الزهور والأ�سواء واأجنحة احل�سارات العاملية وغريها العديد اإ�سافة 
اإىل العرو�ض الفلكلورية للدول امل�ساركة والكرنفال الذي يجوب �ساحات املهرجان 
يومياً وال�سحوبات وامل�سابقات القيمة والألعاب النارية الكربى التي ت�سيء �سماء 

الوثبة كل يوم �سبت عند ال�ساعة 10 م�ساًء.
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اأخبـار الإمـارات

يف اإطار �شون الرتاث املحلي وتعزيز مكانة دبي مركزًا لالقت�شاد االإبداعي

حمد�ن بن حممد يعتمد ��شرت�تيجيتّي �إعادة تاأهيل حي �لفهيدي �لتاريخي و�لفّن يف �لأماكن �لعامة

ا�ستثنائية  فنية  بتجارب  وع��امل��ي��اً، 
ومتفردة".

وح�������ول ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����ف����ّن يف 
ق���ال �سمو ويّل  ال��ع��ام��ة؛  الأم���اك���ن 
للثقافة  دب��ي  " هيئة  دب���ي..  عهد 
لطيفة  ال�سيخة  برئا�سة  والفنون 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د 
ت���ق���وم ب������دور م���ه���م ت��ع��ك�����س��ه هذه 
ال�سرتاتيجية يف الرتقاء بالذوق 
البتكار  روح  وت��ك��ري�����ض  ال���ف���ّن���ي، 
ال��ث��ق��ايف م��ن خ��الل اإط���ار حوكمي 
احلركة  رف����د  يف  ي�����س��ه��م  م����وّح����د، 
الإبداعية يف الإمارة... و�ستنعك�ض 
هذه ال�سرتاتيجية بالإيجاب على 

مقيمني وزائرين وطالب وفنانني 
والقيمني على املعار�ض.

من جانبها ، اأعربت �سمو ال�سيخة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة 
للثقافة  دبي  هيئة  رئي�سة  مكتوم، 
تقديرها  ب����ال����غ  ع����ن  وال����ف����ن����ون، 
امل�ستمرة  واملتابعة  الكبري  للدعم 
من �سمو ويل عهد دبي وما يوليه 
والإبداعي  الثقايف  للقطاع  �سموه 
يف دب��ي م��ن اه��ت��م��ام وح��ر���ض على 
وازدهار  منو  يكفل  ما  كل  حتقيق 
دبي  ملكانة  تر�سيخاً  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
كحا�سنة لالإبداع على ال�سعيدين 
�سموها  ولفتت  والعاملي.  الإقليمي 
اإىل اأهمية هاتني ال�سرتاتيجيتني 
للهيئة،  العامة  الأه����داف  دع��م  يف 
روؤي����ة  ����س���وء  يف  "نعمل  وق����ال����ت: 
�سرعة  ع��ل��ى  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
ال�سرتاتيجية  الأه������داف  تنفيذ 
ال����ت����ي ح����ددت����ه����ا مل�������س���ت���ق���ب���ل دب����ي 
ولدينا  ل��الإب��داع..  عاملية  كعا�سمة 

منو القت�ساد الإبداعي... ووّجهنا 
بتنفيذها مب�ساهمة �سركاء من كل 
القطاع  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ق��ط��اع��ات 

اخلا�ض".
واأث���ن���ى ���س��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود "دبي 
ال�سيخة  ���س��م��و  ب��ق��ي��ادة  للثقافة" 
اآلية  و�سع  يف  حممد  بنت  لطيفة 
دعم وجذب مبدعي الفنون العامة 
من خمتلف اأنحاء العامل، وتهيئة 
تلك  لتنطلق منها  املنا�سبة  البيئة 
اأط����ر احلوكمة  واإي���ج���اد  ال��ف��ن��ون، 
والت�سريعات  ال�����س��ي��ا���س��ات  ور����س���م 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  اأدوار  لتنظيم 
ا�سرتاتيجية  وتطوير  وال�سركاء، 
لربامج وفعاليات ومبادرات يكن 
ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا م����ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض، 
امل����ح����وري يف  اإىل دوره������ا  اإ����س���اف���ة 
لالأماكن  وال����رتوي����ج  ال��ت�����س��وي��ق 

التاريخية يف دبي.
���س��م��و ويل عهد  اأع����رب  ذل����ك،  اإىل 
دب��ي ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود خمتلف 

ال�سرتاتيجية  واخلطة   ،2030
دبي،  يف  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  لهيئة 
اأحياء  ومقارنات معيارية لتطوير 
وت�سعى  واإقليمية.  عاملية  ثقافية 
اإعادة  اإىل  بذلك  للثقافة"  "دبي 
�سياحية  ك��وج��ه��ة  احل�����ّي  مت���رك���ز 
ثقايف  حمتوى  تقدمي  مع  ثقافية 
ف���ري���د وج����دي����د، وحت����وي����ل احل����ّي 
ل�ستعرا�ض  لل�سباب  حا�سنة  اإىل 
وا�ستقطاب  الإب��داع��ي��ة،  مواهبهم 
القطاع  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�������س���رك���ات 
الفهيدي  ح��ّي  من  لتتخذ  الثقايف 
وتاأهيل  اأع���م���ال���ه���ا،  لأب������رز  م���ق���راً 
وحت�سني  التحتية  والبنية  املرافق 
امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام. ول��ك��ي ي��ت��م��ّي��ز حّي 
التاريخية  الأح��ي��اء  عن  الفهيدي 
اإيجاد  �سيتم  الإم���ارة؛  الأخ���رى يف 
هوية فنية واإبداعية اأ�سيلة خا�سة 
ب��احل��ّي، ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ع���دة حماور 
ومبتكرة،  مبدعة  وثقافية،  فنّية 
ن��اب��ع��ة م���ن امل�������وروث الإم�����ارات�����ي، 

ت��ع��اون ق��وي��ة م��ع العديد  رواب����ط 
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وكذلك 
التي  اخل��ا���ض،  القطاع  موؤ�س�سات 
ال���وق���وف اإىل  ل ت��دخ��ر ج���ه���داً يف 
م����ن خطوات  ن���ت���خ���ذه  م����ا  ج���ان���ب 
وت����داب����ري ت���ع���زز م���ن م��ك��ان��ة دبي 
الثقايف  لالإ�سعاع  رئي�سية  كمنارة 
م�ستوى  اأن  والفكري.. ول�سك يف 
ال���دع���م امل���ق���دم م���ن ت��ل��ك اجلهات 
وم�����ن جم��ت��م��ع دب�����ي ي�����ربز مدى 
ت�سجيع  ب��ق��ي��م��ة  ال��ك��ب��ري  ال���وع���ي 
الإب������داع واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وروث 
ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف وه���و م��ا ي�سكل 
�سمة اأ�سا�سية من �سمات املجتمعات 
حي  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة   - املتح�سرة". 

الفهيدي..
اخلطة  اأه����������داف  ����س���ي���اغ���ة  ومّت 
الفهيدي،  حل���ّي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
احل�سرية  دب��ي  خطة  اإىل  ا�ستناداً 
املعنّية  والأول������وي������ات   ،2040
دبي  خ��ط��ة  يف  وال����رتاث  بالثقافة 

العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  ال�������س���رك���اء 
واخلا�ض، الذين اأ�سهموا ول زالوا 
املعتمدة  ال�سرتاتيجيات  دع��م  يف 
التي تتما�سى مع توجهات القيادة 
الر�سيدة، و�ساركوا يف اإن�ساء الفنون 

العامة.
وت�سمل قائمة ال�سركاء الرئي�سيني 
ال�سرتاتيجيات:  لتلك  الداعمني 
وال�سياحة،  لالقت�ساد  دب��ي  دائ��رة 
وب��ل��دي��ة دب�����ي، ودائ������رة الأرا����س���ي 
والأم�������������الك، ودائ����������رة ال���������س����وؤون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة دب���ي، وهيئة 
الطرق  وهيئة  دبي،  ومياه  كهرباء 
اإ�سافة  واملوا�سالت، و�سرطة دبي، 
وهم:  ال��ف��رع��ي��ني،  ال�����س��رك��اء  اإىل 
طريان الإمارات، وو�سل للعقارات، 
ومركز  القاب�سة،  ودب���ي  واإع���م���ار، 
دب����ي امل�����ايل ال���ع���امل���ي، ع�����الوة على 
الداعمني واملوؤ�س�سات املالية ورعاة 
وال�سركات اخلا�سة، وكذلك  الفن 
املجتمع من متلقي الفن العام من 

•• دبي -وام:

اع��ت��م��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
مكتوم،  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
املجل�ض  رئ���ي�������ض  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي.. ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اإع���ادة 
الفهيدي  ح����ي  وت��ف��ع��ي��ل  ت���اأه���ي���ل 
يف  الفّن  وا�سرتاتيجية  التاريخي، 
اإطار  ال��ع��ام��ة، وذل���ك يف  الأم���اك���ن 
ب�������س���اأن �سون  امل�����س��ت��م��رة  اجل���ه���ود 
وت��ع��زي��ز مكانة  امل��ح��ل��ي،  ال�����رتاث 
اإ�سهامات  ذات  عاملية  كمدينة  دب��ي 
الثقايف  امل�سهد  اإث���راء  يف  اإيجابية 

والفني يف املنطقة والعامل.
واأك����د ���س��م��وه يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأن 
م��وا���س��ل��ة دع���م ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف يف 
الثقايف  القطاع  ومتكني  الإم����ارة، 
لالقت�ساد  ك����راف����د  والإب������داع������ي 
املحلي، يعترب من �سميم اأولويات 
ح��ك��وم��ة دب����ي، مت��ا���س��ي��اً م���ع روؤي���ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، الرامية اإىل تعزيز 
مركزاً  وجعلها  عاملياً،  دب��ي  مكانة 
ووجهة  الإب������داع������ي،  ل��الق��ت�����س��اد 
للمواهب  وح��ا���س��ن��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

وع�ّساق الفنون والثقافة.
" ان����ط����الق����اً من  ����س���م���وه  وق�������ال 
�سون  يف  امل�������س���ت���م���رة  ج����ه����ودن����ا 
اأ�����س����ول����ن����ا ال���ت���اري���خ���ي���ة ال����ت����ي ل 
وتعزيز  عليها،  نتوانى يف احلفاظ 
اعتمدنا  وعاملياً؛  حملياً  ح�سورها 
وتفعيل  تاأهيل  اإعادة  ا�سرتاتيجية 
ال��ت��اري��خ��ي الذي  ال��ف��ه��ي��دي  ح����ّي 
التا�سع  ال��ق��رن  اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود 
ع�سر، لي�سبح وجهًة ثقافيًة رائدة، 
فنّية، و�سط  اإبداعية  تقدم جتارب 
اأ�سيل.  وح�سري  معماري  ن�سيج 
الفّن  ا�سرتاتيجية  اعتمدنا  كما 
يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة وه��دف��ه��ا اأن 
مفتوحاً  فنياً  معر�ساً  دب��ي  ت�سبح 

وم�ستدامة  حيوية  بكونها  ومتتاز 
تراثنا  ع����ن  وم����ع����ربة  واأ����س���ي���ل���ة 

العريق.

- فعاليات وبرامج..
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  وت�����س��ع��ى 
تاأهيل وتفعيل حّي  العامة لإع��ادة 
الو�سول  اإىل  التاريخي  الفهيدي 
اإىل فئات خمتلفة وم�ستهدفة من 
اجلمهور عرب �سل�سلة من الفعاليات 
والتي  العام،  م��دار  على  والربامج 
الفنّية  روؤي��ة احلّي وهويته  تعك�ض 
جتارب  ذل���ك  وي�سمل  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
من  ت�ستقطب  م��ب��ت��ك��رة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
خ��الل��ه��ا اجل��ي��ل ال��ن��ا���س��ئ وحمبي 
تعك�ض  ف��ن��ي��ة  جم�����س��م��ات  ال����ف����ّن، 
الهوية الإبداعية واحليوية للحّي، 
بطريقة  ت����ربز  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ج����ولت 
ت��اري��خ واأ���س��ال��ة املنطقة،  اإب��داع��ي��ة 
املوروث  م��ن  نابعة  اأدائ��ي��ة  وف��ن��ون 
الإماراتي. و�ستمتد خطوات تنفيذ 
ال�سرتاتيجيتني على عدة مراحل، 
التحتية  البنية  تطوير  بينها  من 

ومبا�سرة الربامج والفعاليات.

- الفن يف االأماكن العامة..
وت�����س��م��ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ف���ّن يف 
الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ث��الث��ة حماور: 
عرب  الق���ت�������س���ادي  ال��ن��م��و  الأول 
وخلق  الثقافية،  ال�سياحة  حتفيز 
املحلي،  لال�ستثمار  جديدة  فر�ض 
القت�سادية  ال��ع��ج��ل��ة  وحت���ري���ك 
وخلق  امل�������س���اح���ب���ة،  ل���ل���ق���ط���اع���ات 
وظ��ائ��ف ج��دي��دة. وال��ث��اين تطوير 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة عرب 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  ت�سجيع 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ه���ذه  حت�سني  يف 
بالقدرات  وال���ن���ه���و����ض  ال���ف���ن���ّي���ة، 
التناف�سية دبي على م�سار التفاعل 
الثقايف، واملحافظة على قوة الهوية 
ال�سياحية والثقافية لالإمارة. فيما 
يركز املحور الثالث على التطوير 
وا�ستدامته،  واملجتمعي  احل�سري 
عرب زيادة التالحم املجتمعي بني 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات م����ن خالل 
ب��ي��ئ��ة متكاملة  ال���ف���ّن، وخ��ل��ق  ل��غ��ة 
وم��ن��ظ��وم��ة م�����س��ت��دام��ة ب�����دءاً من 
اإىل  وو���س��وًل  الفني  العمل  تنفيذ 

�سيانته وعر�سه على اجلمهور.

وعامليًا حمليًا  ح�شورها  وتعزيز  �لتاريخية  �أ�شولنا  على  �حلفاظ  عن  نتو�نى  •   ل 
�أ�شيل وح�شري  معماري  ن�شيج  و�شط  �إبد�عية  جتارب  تقدم  ر�ئدة  ثقافيًة  وجهًة  �لفهيدي  حّي  •  نريد 

ومتفردة ��شتثنائية  فنية  بتجارب  وعاملي  مفتوح  فني  معر�س  �إىل  دبي  �شتحّول  �لعامة  �لأماكن  يف  �لفّن  • ��شرت�تيجية 
لالإبد�ع عاملية  كعا�شمة  دبي  مل�شتقبل  حددتها  �لتي  �لأهد�ف  تنفيذ  يف  �خلطى  ون�شارع  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤية  �شوء  يف  نعمل  حممد:  بنت  • لطيفة 
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اأخبـار الإمـارات
�ل�شارقة �خلريية توزع 3000 حقيبة �شمن حملة »�شتاء د�فئ« د�خل �لدولة

•• ال�شارقة -وام: 

ال�سنوية  ال�ستوية  حملتها  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأطلقت 
"�ستاء دافئ" حيث وزعت على العمال املنت�سبني اإىل عدد من 
م��ن مقر اجلمعية  واخل��ا���س��ة  واخل��دم��ي��ة  اجل��ه��ات احلكومية 
الو�سطى  باملنطقة  لها  التابعة  والإدارات  ال�سارقة  مدينة  يف 
وال�سرقية.. اأكرث عن 3000 حقيبة وذلك بالتن�سيق مع عدة 

جهات يف خمتلف مدن الإمارة.
العمال مع  لفئة  الدعم  اإط��ار تقدمي  تنفيذ احلملة يف  وياأتي 
حلول ف�سل ال�ستاء حيث توفر لهم احلقيبة املالب�ض والأغطية 

ال�ستوية وذلك يف اإطار امل�سئولية املجتمعية للجمعية جتاه فئة 
العمال.

واأكدت عائ�سة احلويدي مدير اإدارة التطوع وخدمة املجتمع اأن 
م�سروع احلقيبة ال�ستوية يهدف اإىل دعم فئة العمال املنت�سبني 
اإىل املوؤ�س�سات املتعاونة ملا تقدمه هذه الفئات من عطاء يومي 
املحيطة  البيئة  اإ�ستدامة  و  نظافة  على  للحفاظ  كبري  وجهد 
بنا واي�ساً لتخفيف حدة برد ال�ستاء عليهم يف ال�سباح الباكر 
وبث روح التكافل والرتاحم وبهدف ايجاد ترابط وتكامل بني 
خمتلف الهيئات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية وذلك اإنطالقاً 
من �سيا�سة جمعية ال�سارقة اخلريية وم�سوؤولياتها املجتمعية 

التي تقوم بها والتي جت�سد املبادئ الرا�سخة وال�سيا�سة الثابتة 
الجتماعي  واخل��ريي  التطوعي  العمل  ثقافة  لن�سر  والدعوة 
اأي  يف  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  امل�ستحقني  وم�����س��اع��دة  والن�����س��اين 
املجتمعية  ال�سراكة  اأهمية  احل��وي��دي  واأك���دت  وزم���ان.  ظ��رف 
دور  تفعيل  ايل  ي���وؤدي  م��ا  القطاعات  خمتلف  ب��ني  وتعزيزها 
املجتمع  اأف���راد  وتوعية  املجتمع  لقطاعات  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات 
بالدور الريادي التي تقوم به واأي�سا من اأجل توحيد الطاقات 
يوؤدي  الذي  بال�سكل  املوؤ�س�سات  لدى هذه  املتوفرة  والإمكانات 
يف النهاية ملزيد من الن�ساطات واخلدمات التي ت�ستفيد منها 

اأكرب �سريحة ممكنة من �سرائح املجتمع.

ال�شتاء �شبح يطارد الالجئني والنازحني يف خميمات اللجوء

�إن�شانية �لإمار�ت تخفف من تد�عيات ف�شل �ل�شتاء على 100 �ألف عائلة

الالجئني  تواجه  التي  التحديات 
فتتعاون  اأر���س��ه،  على  ال�����س��وري��ني 
املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
برنامج  م���ع  ال��الج��ئ��ني  ل�������س���وؤون 
الأمم  ومنظمة  ال��ع��امل��ي  الأغ��ذي��ة 
)اليوني�سف(  للطفولة  امل��ت��ح��دة 
ب�"حالة  ت�����س��ف��ه��ا  م����ا  مل���واج���ه���ة 
الظروف  يف  ال�����س��ري��ع  ال���ت���ده���ور 
ال�سوريني"  ل��الج��ئ��ني  امل��ع��ي�����س��ي��ة 
اأن  الثالث  الوكالت  توؤكد  الذين 
عاجزين  باتوا  تقريبا  "جميعهم 
ع����ن ت����وف����ري احل�������ّد الأدن���������ى من 
الإنفاق الالزم ل�سمان البقاء على 

قيد احلياة."
وي���ع���اين ال��الج��ئ��ون ل��ل��ع��ث��ور على 
لبنان؛  يف  واآم��������ن  لئ�����ق  م��������اأوى 
فحوايل 60 يف املائة من عائالت 
يعي�سون  ال�����س��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
يف م�����س��اك��ن م��ع��ر���س��ة ل��ل��خ��ط��ر اأو 
مكتظة.  اأو  املطلوبة  املعايري  دون 
اإىل  العائالت  ثلثا  ا�سطرت  وق��د 
الطعام  ح�����س�����ض  ح��ج��م  تقلي�ض 
امل�ستهلكة  الوجبات  عدد  تقليل  اأو 
الأغذية  برنامج  وي�ساعد  يومياً. 
ال���ع���امل���ي ح���ال���ي���اً اأك������رث م����ن 1.1 
مليون لجئ �سوري و600،000 
م���واط���ن ل��ب��ن��اين يف ال�����س��ه��ر عن 
ط��ري��ق ت��ق��دمي م�����س��اع��دات نقدية 

اأ�ساًل  ت��واج��ه  اأ���س��ر  على  بظاللها 
تاأمني  ���س��ب��ي��ل  يف  ج��م��ة  حت���دي���ات 
الح���ت���ي���اج���ات الأ���س��ا���س��ي��ة ط���وال 
املفو�سية  اأط��ل��ق��ت  ل��ذل��ك  ال���ع���ام، 
خ��ط��ة امل�������س���اع���دات ���س��ت��وي��ة 3.8  

مليون لجئ ونازح يف املنطقة.
ف���ب���دون ال��ت��ربع��ات ال��ع��اج��ل��ة، لن 
يتمكن الكثريون من البقاء اآمنني 
الباردة.  الأ���س��ه��ر  وداف��ئ��ني خ��الل 
هذا  �سيكون  للكثريين،  بالن�سبة 
التوايل  على  العا�سر  ه��و  ال�ستاء 
الذي يحل عليهم وهم بعيدون عن 
العائالت  ت��واج��ه  اأوط��ان��ه��م، حيث 
اإىل  دفعتها  �سعوبة  اأك��رث  ظ��روف��اً 
اأكرث  جعلها  مم��ا  امل���دق���ع،  ال��ف��ق��ر 

عر�سة للخطر من ذي قبل.

رحلة الدفء باالأرقام 
دولة   130 يف  امل��ف��و���س��ي��ة  ت��ع��م��ل 
لتقدمي احلماية وامل�ساعدة، ودعم 
امل�سيفة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال��الج��ئ��ني 
احللول  واإي�����ج�����اد  ال��ت��ك��ي��ف  ع���ل���ى 
و�سط مناخ يزداد ق�سوة على نحو 
املفو�سية  ت��ط��ل��ق  ح��ي��ث  م��ت��زاي��د، 
يف  اأدفاأ"،  �ستاءهم  "لنجعل  حملة 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول، ح��ي��ث ت�سري 
جتاوز  اإىل  املفو�سية  اح�سائيات 
اأعداد النازحني ق�سراً حول العامل 

الواقع  ه��ذا  غ��ران��دي، عن  فيليبو 
ب��ق��ول��ه يف ت�����س��ري��ح ���س��اب��ق ل���ه، اإن 
واقعا  اأ����س���ب���ح  ال��ق�����س��ري  ال����ن����زوح 
وق�سرية  موؤقتة  ظاهرة  يعد  ومل 
الأجل، واأن ماليني الب�سر الذين 
دي���اره���م ل يكنهم  خ����ارج  ب���ات���وا 
ال�ستمرار يف العي�ض يف حالة من 
ال�سطراب ل�سنوات متتالية، دون 
ف��ر���س��ة ل��ل��ع��ودة اإىل دي���اره���م، ول 
بناء م�ستقبل لأنف�سهم يف  اأمل يف 

مكان وجدوهم.
الالجئني  ظ���اه���رة  يف  والأخ���ط���ر 
مل�ستقبل  تهديدها  هي  والنازحني 
ك��ام��ل��ة، فهناك م��ا ل يقل  اأج��ي��ال 
مهجر  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   374 ع���ن 
م��ن غري  ال��ك��ث��ري  بينهم  ن����ازح،  اأو 
ب��ذوي��ه��م، م���ا يعادل  امل�����س��ح��وب��ني 
الكلي  ال��ع��دد  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
ل�����س��ك��ان اأ����س���رتال���ي���ا وال����دمن����ارك 

ومنغوليا جمتمعني.
املهجرين  م���ن   80% وي��ع��ي�����ض 
اأقاليم  اأو  ب��ل��دان  ال��ع��امل يف  ح��ول 
م���ت�������س���ررة م����ن ان�����ع�����دام الأم������ن 
ال��غ��ذائ��ي و���س��وء التغذية احل���اد - 
تواجه  البلدان  ه��ذه  من  والكثري 
باملناخ  ت��ت��ع��ل��ق  خم���اط���ر  ب����دروه����ا 

وغريها من الكوارث.
واأك��رث من ثالثة اأرب��اع الالجئني 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني" 
لبنوك  الإق���ل���ي���م���ي���ة  و"ال�سبكة 
�سناع  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الطعام"، 
�سليمان،  ح�سن  العربي  املحتوى 
والتي  فلة"،  "اأبو  ب����  وامل����ع����روف 
ت���ه���دف ل���ت���وف���ري اأك������رب ق�����در من 
امل�����س��اع��دات ودع���م اأك���رب ع���دد من 
واملجتمعات  ال��الج��ئ��ني  ع���ائ���الت 
ف�سل  يف  املنطقة  يف  ح��ظ��اً  الأق����ل 
عائلة   100،000 بواقع  ال�ستاء 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن م��واج��ه��ة وحتمل 
ظروف ال�ستاء ال�سعبة يف الوطن 
العربي اأو الذين يواجهون ظروف 
افريقيا،  يف  م��ت��دن��ي��ة  م��ع��ي�����س��ي��ة 
الإن�ساين يف  العمل  ملفهوم  تعزيزاً 
يف  دائ���م  كنهج  وتكري�سه  املجتمع 
دول���ة الإم�����ارات ال��ت��ي ب��ات��ت متثل 
من�سة عاملية لالأعمال الإن�سانية.

الربد القار�ض
ت��ع��ت��م��د ال���ك���ث���ري م����ن ال���ع���ائ���الت 
الالجئة والنازحة داخلياً وخارجياً 
تقدمها  ال���ت���ي  امل�������س���اع���دات  ع��ل��ى 
تاأمني  م���ن  ل��ت��ت��م��ك��ن  امل��ف��و���س��ي��ة 
الدفء والأمان، وتلبية احتياجات 
اأطفالها من ماأوى وطعام وغذاء، 
وغالباً ما يحل هذا املو�سم مثقاًل 
ب��اأع��ب��اء وت��ك��ال��ي��ف اإ���س��اف��ي��ة تلقي 

وح�س�ض غذائية.
املفو�سية  خ�س�ست  الأردن،  ويف 
نحو 35 مليون دولر عام 2021 
ك� "م�ساعدات �ستوية ت�سكل الدفء 
دخول  قبل  لالجئني  احلقيقي" 
الأردن  وي�ست�سيف  ال�ستاء،  ف�سل 
اأكرث من 1.3 مليون �سوري منذ 
بينهم   ،2011 يف  الأزم���ة  ب��داي��ة 
م�سجال  لج����ئ����ا   669.922
التابعة  الالجئني  مفو�سية  لدى 
اآب/  17 ل��غ��اي��ة  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 

اأغ�سط�ض 2021.

ــة الــقــريــبــة  ــاي ــه ــن فـــر�ـــض ال
للماأ�شاة ترتاجع

حول  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأرق����ام  ت�سري 
اأو����س���اع ال��ن��ازح��ني وال��الج��ئ��ني يف 
اليوم  املاأ�ساة  حجم  اأن  اإىل  العامل 
تعني اأن اأكرث من %1 من �سكان 
ل���ن���زوح ق�سري  ت��ع��ر���س��وا  ال���ع���امل 
فقدوا معه - ب�سكل �سبه موؤكد – 
ديارهم،  اإىل  ال��ع��ودة  على  ال��ق��درة 
خ���ا����س���ة م����ع م����ا ����س���ه���ده ال���ع���امل 
العامني املا�سيني من ا�سطرابات 
م��ن��اخ��ي��ة وت��داع��ي��ات م��وؤمل��ة لوباء 

كوفيد19-.
ال�سامي لالأمم  املفو�ض  وقد عرّب 
امل����ت����ح����دة ل���������س����وؤون ال���الج���ئ���ني، 

عتبة ال� 84 مليون �سخ�ض يف عام 
.2021

اأكرث  ووفقا لأرق��ام املفو�سية بقي 
ع��راق��ي يف عداد  1.2 مليون  م��ن 
عام  نهاية  حتى  داخليا  النازحني 
اأكرث من  2020، كما كان هناك 
280 األف لجئ اأو طالب جلوء يف 
األف �سوري،   242 بينهم  العراق، 
من   48% ن�سبة  الن�ساء  و�سكلت 
اإجمايل عدد الالجئني يف العراق.
الالجئني  ح���ول  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  ويف 
ال�سوريني �سدر يف مار�ض املا�سي، 
اأع��ل��ن��ت امل��ف��و���س��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا لالأمم 
امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني، اأن 
ن�سف ال�سوريني اأ�سبحوا لجئني 
���س��ن��وات من  ع�سر  بعد  ون��ازح��ني، 
اندلع النزاع يف بالدهم. واأ�سارت 
مليون   13 م����ن  اأك������رث  اأن  اإىل 
للم�ساعدة  ي���ح���ت���اج���ون  �����س����وري 
يعاين  بينما  واحلماية،  الإن�سانية 
 60%( �سخ�ض  مليون   12.4
نق�ض  م��ن  ال�سكان(  اإج��م��ايل  م��ن 
الغذاء. ودعت املجتمع الدويل اإىل 
م�ساعفة اجلهود اجلماعية لدعم 
واملجتمعات  ال�سوريني  الالجئني 

التي ت�ست�سيفهم.
بدوره  يعاين  ال��ذي  لبنان،  اأم��ا يف 
اأو�ساعا اقت�سادية �سعبة زادت من 

•• دبي-الفجر: 

مليون   3.8 اأن  ت��خ��ي��ل  ي�����س��ع��ب 
الأو�سط  ال�����س��رق  ون����ازح يف  لج���ئ 
وماليني من العائالت املعدمة يف 
ماأ�سوية  ظروفاً  يعي�سون  اأفريقيا 
اأب�������رد  يف م����واج����ه����ة واح��������د م�����ن 
حيث  املنطقة،  يف  ال�ستاء  ف�سول 
ال���دول امل�سيفة  ي��واج��ه ه���وؤلء يف 
لالجئني يف كل من لبنان والأردن 
وال����ع����راق، درج�����ات ح�����رارة ت�سل 
ي�سعب  كما  ال�سفر،  دون  م��ا  اإىل 
بخيمة  ط��ف��ل  ي��ح��ت��م��ي  اأن  ت��خ��ي��ل 
متهالكة يبحث و�سط الفي�سانات 
وال��ع��وا���س��ف وال��ث��ل��وج ع���ن بع�ض 
الدفء، تخيلوا اأن تدفع الظروف 
اتخاذ  اإىل  اأ�����س����رة   اأب  ال��ق��ا���س��ي��ة 
حلد  ت�سل  ج����داً،  �سعبة  ق����رارات 
الطعام  وج��ب��ات  بتقلي�ض  القبول 
لأ�سرته والت�سحية باأهمية الدواء، 
التكاليف  بع�ض  ت��اأم��ني  �سبيل  يف 
وعزل  اأطفاله  لتدفئة  الإ�سافية 
م�سكنهم  املتمثل يف خيمة اأو غرفة 
وحيدة غري مدفاأة تاأويهم يف حي 
اأو خميم متداع الأبنية، عن الربد 

القار�ض وال�سقيع والفي�سانات.
ي�سعب  ك�����ان  واإن  احل���ق���ي���ق���ة  يف 
ت�سور  الإن���������س����ان  خم���ي���ل���ة  ع���ل���ى 
اأن  اإل  امل��اأ���س��وي��ة،  ال���ظ���روف  ه���ذه 
املعاناة،  ح��ج��م  ي�����س��ت�����س��ع��ر  ق��ل��ب��ه 
اأثبتت  الع�سيبة  الأوق�����ات  ول��ك��ن 
 - ت��ف��رق��ة  اأي  دون   - اجل��م��ي��ع  اأن 
يكنهم تخ�سي�ض الوقت مل�ساعدة 
والدعم  العون  وتقدمي  الآخ��ري��ن 
اآمنني  ل��ي��ب��ق��وا  ل���ه���م  الإن���������س����اين 

ودافئني خالل الأ�سهر الباردة.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ج���اءت حملة 
التي  اأدفاأ"  ���س��ت��اءه��م  "لنجعل 
يف  �ستاء  “اأجمل  حملة  اأطلقتها 
"مبادرات  العامل”  بال�سراكة مع 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
ال�سامية  و"املفو�سية  العاملية" 

عالقون   )77%( ال�����ع�����امل  يف 
يف اأو����س���اع ن����زوح ط��وي��ل��ة الأم����د، 
كل  من  ثمانية  من  اأك��رث  ويعي�ض 
10 لجئني )%85( يف البلدان 
ت��ك��ون بلداناً  ال��ن��ام��ي��ة، وع����ادة م��ا 

جماورة للبلد الذي فروا منه.
هناك خم�ض دول ت�سكل ثلثي عدد 
امل��ه��ج��ري��ن ع���رب احل������دود، وه���ي: 
واأفغان�ستان  وف���ن���زوي���ال  ���س��وري��ا 

وجنوب ال�سودان وميامنار.

جائحة كوفيد19- رمت باملاليني 
حتت خط الفقر املدقع

الالجئني  ق���واف���ل  ج���ان���ب  واإىل 
العامل،  ح��ول  ق�سريا  وال��ن��ازح��ني 
كوفيد19-  ج����ائ����ح����ة  اأرخ����������ت 
العاملي،  القت�ساد  على  بظاللها 
الفقر  م���ع���دلت  ب��رف��ع  ف��ت�����س��ب��ب��ت 
امل��دق��ع يف ال��ع��امل يف ع��ام 2020 
لأول مرة منذ اأكرث من 20 عاماً، 
الدويل  البنك  ت��ق��دي��رات  وت�سري 
ما  دف��ع��ت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  اإىل 
�سخ�ض  م��ل��ي��ون   150 اإىل  ي�سل 
عام  امل����دق����ع  ال���ف���ق���ر  ب����راث����ن  اإىل 

.2021
اقرتان  اأن  ال��دويل  البنك  وي��وؤك��د 
ب�سغوط  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
�سيجعل  امل��ن��اخ  وتغري  ال�سراعات 
م��ن حت��ق��ي��ق ه���دف ال��ق�����س��اء على 
اأمرا   2030 ع��ام  بحلول  الفقر 

بعيد املنال.
اأق�����ل من  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
%10 من �سكان العامل يعي�سون 
1.90 دولر للفرد  اأق��ل من  على 
يف ال��ي��وم، ف���اإن م��ا ي��ق��رب م��ن ربع 
خط  دون  يعي�سون  ال��ع��امل  �سكان 
دولرات،   3.20 ال��ب��ال��غ  ال��ف��ق��ر 
من   40% م����ن  اأك������رث  وي��ع��ي�����ض 
يقرب من  م��ا  اأي   - ال��ع��امل  �سكان 
خط  دون   - ن�سمة  مليارات   3.3
دولرات   5.50 ال���ب���ال���غ  ال��ف��ق��ر 

للفرد يف اليوم.

مبادرات حممد بن را�شد العاملية واملفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني وال�شبكة االإقليمية لبنوك الطعام تتعاون لتخفف وطاأة ال�شتاء عن املحتاجني
ماأ�شوية  ظروفًا  يعي�شون  �أفريقيا  يف  �ملعدمة  �لعائالت  من  وماليني  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  ونازح  لجئ  مليون   3.8 •

كاملة دول  �شكان  جمموع  عن  تزيد  �لعامل  حول  و�لالجئني  �لنازحني  بني  �لأطفال  • �أعد�د 
19 كوفيد-  جائحة  بتاأثري  �ملدقع  �لفقر  �ليوم  يعانون  �شخ�س  مليون   150 من  • �أكرث 

و�لدو�ء �لغذ�ء  ح�شاب  على  �لدفء  لتوفري  فقر�  �لأكرث  �لأ�شر  ت�شطر  �ل�شتاء  برد  • و�شط 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب  و�لعامل  �ملنطقة  يف  �جلمهور  لدى  �لإن�شاين  �جلانب  تخاطب  �أدفاأ  �شتاءهم  • لنجعل 

طرق دبي تدعم �أ�شطول تاك�شي دبي بــ 2219 مركبة جديدة بينها 1775 هايربد
•• دبي -وام:

واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأر���س��ت 
مركبة   2،219 �����س����راء  ع���ق���د 
جديدة ت�ساف لأ�سطول مركبات 
الأجرة ملوؤ�س�سة تاك�سي دبي بينها 
هايربد  هجينة  مركبة   1،775
بالوقود  ت��ع��م��ل  للبيئة  ���س��دي��ق��ة 
والكهرباء وبذلك يرتفع اإجمايل 
عدد املركبات الهجينة يف اأ�سطول 
تاك�سي دبي اإىل 4،105 مركبات 
من   71% يعادل  ما  اأي  هجينة 
الأج��رة يف  اإجمايل ع��دد مركبات 

املوؤ�س�سة البالغ 5،721 مركبة.
م����ط����ر حممد  م�����ع�����ايل  واأّك�������������د 
ورئي�ض  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال���ط���اي���ر 
جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق 
على  الهيئة  حر�ض  وامل��وا���س��الت 
النقل  ق���ط���اع  خ����دم����ات  ت���ط���وي���ر 
مب��رك��ب��ات الأج����رة يف اإم����ارة دبي 
والأنظمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وت��وظ��ي��ف 
الأجرة  الذكية يف قطاع مركبات 
وحتقيق  الأداء  ك����ف����اءة  ورف�������ع 

الطاير  واأو�سح  الذكية.  القنوات 
املركبات  ����س���راء  يف  ال��ت��و���س��ع  اأّن 
ياأتي  للبيئة  ال�سديقة  الهجينة 
�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذاً 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي 
ا�ستخدام  برت�سيد  اهلل"  "رعاه 
الطاقة يف الدولة نظراً لأهميتها 
بالن�سبة مل�ساريع التنمية مبختلف 
مكوناتها كما ياأتي يف اإطار التزام 
لتقليل  ال�ساملة  باخلطة  الهيئة 
ال��ك��رب��ون��ي��ة يف قطاع  الن��ب��ع��اث��ات 
بن�سبة2%  الأج��������رة  م���رك���ب���ات 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ملتطلبات  وف��ق��اً 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب���ي وال��ت��ح��ول نحو 
الق���ت�������س���اد الأخ���������س����ر وك���ذل���ك 
ال�سرتاتيجية  ل��ل��غ��اي��ة  حت��ق��ي��ق��اً 
البيئية"  وال�ستدامة  "ال�سالمة 
ودع�������م م������ب������ادرات احل����ك����وم����ة يف 
جم������ال الق����ت���������س����اد الأخ���������س����ر. 
اخلطة  اأّن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت����در 
تاك�سي  ملوؤ�س�سة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

موؤ�س�سة  ج���ه���ود  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي 
ل���الرت���ق���اء بخدمة  دب����ي  ت��اك�����س��ي 
النقل مبركبات الأجرة يف الإمارة 
ف��ري��دة يف  وت��ق��دمي جتربة عاملية 
ال��ن��ق��ل مبركبات  جم���ال ���س��ن��اع��ة 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ح���رك���ة تنقل  الأج�������رة 
خيارات  وتوفري  وال�سّياح  ال�سكان 
وو�سائل  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة 
مركبات  يف  وال���رع���اي���ة  ال����راح����ة 

يف  والتو�سع  للمتعاملني  ال�سعادة 
اأ�سطول مركبات الأجرة ومركبات 
الليموزين ملواكبة النمو والتطور 
دبي  اإم��ارة  ت�سهده  ال��ذي  ال�سريع 
وتعزيز التكامل بني اأنظمة النقل 
وامل��وا���س��الت م��ن خ���الل ت�سهيل 
تنقل ركاب و�سائل النقل اجلماعي 
النهائية.  اإىل وجهاتهم  للو�سول 
املركبات اجلديدة  �سراء  اإّن  وقال 

خدمة  ت�سمل  احل��دي��ث��ة  الأج�����رة 
/الليموزين/  الفاخرة  املركبات 
ال�سيدات  املطار وتاك�سي  وتاك�سي 
وال����ع����ائ����الت وغ����ريه����ا وك���ذل���ك 
من  املتعاملني  احتياجات  تلبية 
وتقدمي  امل�ستمر  التطوير  خالل 
والع�سرية  اجل���دي���دة  اخل���دم���ات 
وت��ن��وي��ع ق���ن���وات احل�����س��ول على 
على  ال�����رتك�����ي�����ز  م������ع  اخل������دم������ة 

اإىل  %8.5 حالياً  e-hail من 
ن�سبة  وزيادة   2023 يف   12%
رح�����الت م���رك���ب���ات الأج�������رة عرب 
ن��ف�����ض ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م���ن 14% 
اإىل %16 كما ت�ستهدف اخلطة 
حتويل %5 من اأ�سطول مركبات 
يف  القيادة  ذاتية  ملركبات  الأج��رة 
املركبات  ن�سبة  وزي����ادة   2023
املوؤ�س�سة  يف  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����س��دي��ق��ة 

– 2023 تت�سمن   2021 دبي 
على  م��وزع��ة  م��ب��ادرة   51 تنفيذ 
عدة حم��اور اأهمها زي��ادة احل�سة 
قطاع  يف  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  ال�����س��وق��ي��ة 
م��رك��ب��ات الأج����رة م��ن 41.5% 
 2023 يف   44% اإىل  ح���ال���ي���اً 
ملركبات  ال�سوقية  احل�سة  وزي��ادة 
�سمن  ال����ع����ام����ل����ة  ال����ل����ي����م����وزي����ن 
ت��ط��ب��ي��ق��ات احل��ج��ز الإل���ك���رتوين 

اخلطة  وت��ت�����س��م��ن   56% اإىل 
املالية  ال�����س����ت����دام����ة  حم������ور  يف 
تر�سيد النفقات وزيادة الإيرادات 
الت�سغيلية  وغ�����ري  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
مركبات  ع��دد  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة 
لدعم  للموؤ�س�سة  التابعة  الأج��رة 
للو�سول  ال��ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ت��ه��ا 
يف  م��ت��م��ي��ز  ت�سغيل  م�����س��ت��وى  اىل 

مطارات دبي الدولية.
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اأخبـار الإمـارات
»ريوقكم علينا« فعالية هيئة �لنقل -عجمان يف �أول جمعة 

�شمن نظام �لعمل �جلديد
•• عجمان -الفجر:

قامت الهيئة النقل -عجمان بتنظيم فعالية يف اأول جمعة 
م��ن خ��الل تخ�سي�ض  وذل��ك  اجل��دي��د  العمل  نظام  �سمن 
املتعاملني  لإ���س��ع��اد  الرئي�سية  ال��ق��اع��ة  يف  مل�ساحة  الهيئة 
لتوزيع وجبات الإفطار على املوظفني وذلك من منطلق 
حر�ض الهيئة على ا�سعاد موظفيها و ت�سجيعهم على تقبل 
التغيريات احلالية لنظام العمل اجلديد بالدولة  والذي 

يهدف اىل تعزيز املوقع التناف�سي العاملي لدولة المارات 
التطورات  ومل��واك��ب��ة  والأع����م����ال  الق��ت�����س��اد  ق��ط��اع��ات  يف 
كافه  تطبيق  على  الهيئة  وحر�ست  العاملية.  والتوجهات 
تباعد  الفعالية من  اإقامة  الإج���راءات الح��رتازي��ة خالل 
اجتماعي واللتزام بلب�ض الكمام ،  ت�سمنت املبادرة توزيع 
امل��وظ��ف��ني حت��ت��وي على  الإف��ط��ار على  ل��وج��ب��ات  �سناديق 
الإفطار املعتاد يف كل بيت ومن اجل  حتفيزهم على النظام 
اجلديد ، و مبنا�سبة اول جمعه عمل بتاريخ دولة المارات 

الر�سمية  العمل  �ساعات  الهيئة  وحدثت  املتحدة  العربية 
ملقرها الرئي�سي حيث تبداأ من ال�ساعة 7:30 �سباحا اإىل 
3:30 بعد الظهر من الثنني اإىل اخلمي�ض ومن ال�ساعة 

اجلمعة. يوم  ظهراً   12:00 اإىل  �سباحا   7:30
لكل  الأخ�سر  امل���رور  نظام  تطبيق  الهيئة  واعتمدت  كما 
من املوظفني وزوار الهيئة واملتعاملني من خالل تطبيق 
احل�سن ل�سمان احلد من انت�سار الأوبئة وتطبيقاً لقرارات 

الهيئة الوطنية لالزمات و الكوارث بالدولة .

�لأر�شيف �لوطني يوؤكد دوره يف �لتن�شئة �لوطنية عرب بر�جمه �لتعليمية �ملتخ�ش�شة

ياأتي حتت عنوان: االإ�شالم واالأخوة: ماآالت وثيقة اأبوظبي على العي�ض امل�شرتك

بال�شر�كة مع تريندز ... �ملن�شة �جلامعية Pluriel تعقد منتد�ها �لعاملي �لر�بع يف �لإمار�ت

وغ��ريه��ا ق��دم الأر���س��ي��ف الوطني 
حوايل ع�سر حما�سرات.

و"الفرائد  متوحد"  "البيت 
و"النتماء  زايد"،  اأق������وال  م���ن 

قيم  الوطنية..  والهوية  وال��ولء 
املحا�سرات  وبهذه  عليا"،  وطنية 

اإدارت���ه���ا امل��ن��ت��خ��ب م��ن اأح����د ع�سر 
اأرجاء  جامعياً من خمتلف  اأ�ستاذاً 

يف اأوروب����ا وال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ويقع 
مقرها يف مدينة ليون الفرن�سية.

اأكرث  ع�سويتها  يف  املن�سة  وت�سم 
م��ن األ���ف ب��اح��ث، وي��ت��ك��ون جمل�ض 

•• ابوظبي-الفجر:

ق����دم الأر����س���ي���ف ال���وط���ن���ي ع����دداً 
الوطنية  املحا�سرات  م��ن  ك��ب��رياً 
بهدف  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر  يف 
والولء  للوطن  الن��ت��م��اء  تعزيز 
للقيادة احلكيمة وتر�سيخ الهوية 
الوطنية، وغر�ض القيم الوطنية 
وم���ب���ادئ امل��واط��ن��ة ال�����س��احل��ة يف 
امل�ستهدف،  اجل���م���ه���ور  ن���ف���و����ض 
ن��دوة خا�سة حول  �سارك يف  كما 
التي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  الأداء  ج������ودة 
الرتبوية،  خليفة  جائزة  نظمتها 
ا�ستعر�ست فيها الدكتورة ح�سنية 
جتربة  التعليم  م�ست�سار  العلي 
الأر�سيف الوطني اأثناء م�ساركته 
بجائزة خليفة الرتبوية يف دورته 

بكل �سورها يف  الوطنية  الوحدة 
جمتمع دول��ة الإم���ارات، وتهدف 
القيم  تعزيز  اإىل  املحا�سرة  هذه 
الوطنية بني اأفراد املجتمع، وهي 
الوطني  التالحم  اأهمية  تو�سح 
والنتماء  ال����ولء  روح  ت��ع��زي��ز  يف 

للوطن.
وي��ه��دف الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي من 
وال������ولء  "النتماء  حم���ا����س���رة 
وطنية  قيم  الوطنية..  والهوية 
القيم  ه����ذه  ت��ع��زي��ز  اإىل  عليا" 
وغر�سها  ال��ن��ف��و���ض،  يف  ال�سامية 
كافة،  املجتمع  اأف����راد  وج���دان  يف 
بو�سفها لزمة من لوازم املواطنة 
ال�����س��احل��ة، وو���س��ي��ل��ة م��ن و�سائل 

حماية مكت�سبات الدولة.
وي�����س��ل��ط حم��م��د اإ���س��م��اع��ي��ل عبد 

عن   ،2020 ع��ام  ع�سرة  الثالثة 
م�������س���روع )جل���ي���ل واع�������د(، حيث 
جاء فوز الأر�سيف الوطني بهذه 
البناء  دوره  على  تاأكيداً  اجلائزة 
واإ�سهاماته  التعليم  حقل  رفد  يف 
لدى  الوطنية  التن�سئة  تعزيز  يف 
الأج���ي���ال، وذل����ك مل��ا ي��ق��دم��ه من 
برامج تعليمية متنوعة ومبتكرة 
الوطنية  امل��ح��ا���س��رات  ت�سمنت 
وال�����ور������ض ال���ق���رائ���ي���ة والأل����ع����اب 
ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة ودع�������م امل����ن����اه����ج... 

وغريها. 
املحا�سرات  م��وا���س��ي��ع  وت���ع���ددت 
الوطني  الأر���س��ي��ف  قدمها  ال��ت��ي 
للتاأهيل،  الوطني  امل��رك��ز  ل��ن��زلء 
الريا�سي،  الن�سر  ن��ادي  ولعبي 
التالية:  العناوين  حتت  فجاءت 

متوحد"  ال��ب��ي��ت  "حما�سرة  يف 
حتدث املحا�سر حممد اإ�سماعيل 
عبد اهلل اإخ�سائي برامج تعليمية 
يف الأر�سيف الوطني عن اجلهود 
اهلل  -ب��اإذن  له  للمغفور  املخل�سة 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ت��ع��اىل- 
ال����وح����دة،  اأج������ل  م����ن  ن���ه���ي���ان  اآل 
اأ���س��ف��رت ج���ه���وده  الكرية  وق���د 
ع����ن حت���ق���ق ح��ل��م��ه ب���ق���ي���ام دول����ة 
الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
وا�ستمراريتها  اأرك��ان��ه��ا  وتثبيت 
وت��ع��زي��ز ق��وت��ه��ا، واأ���س��ار املحا�سر 
متوحد(  )ال��ب��ي��ت  ع��ب��ارة  اأن  اإىل 
قد اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  ب��ن زاي���د  حممد 
القائد  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي،  ع���ه���د 
لتج�سد  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 

من  "الفرائد  حم��ا���س��رة  يف  اهلل 
اأقوال  على  زايد" ال�سوء  اأق���وال 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
حكمة،  تفي�ض  وال��ت��ي  اخل���ال���دة 
و�ستظل نربا�ًسا لالأجيال ي�سيء 
ي�ستلهموا  لكي  اأمامهم  الطريق 

منها العرب.
الوطني  الأر�����س����ي����ف  وي����وا�����س����ل 
التعليمية  وبراجمه  حما�سراته 
الوطني  ب��احل�����ّض  ت��رت��ق��ي  ال��ت��ي 
ل�����دى اجل���ي���ل اجل����دي����د اإي����ان����اً 
ك�سريك  ال���وط���ن���ي  ب������دوره  م��ن��ه 
ا�سرتاتيجي يف التن�سئة الوطنية، 
والنتماء  ال��ولء  تعزيز  وباأهمية 
ت��ك��ون قادرة  الأج��ي��ال لكي  ل��دى 
ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى الإجن������ازات 

واملكت�سبات الوطنية.

•• ابوظبي-الفجر:

ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة  اإط����������������ار  يف 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
وان���ف���ت���اح���ه على  وال����س���ت�������س���ارات 
البحثية  واملوؤ�س�سات  الفكر  مراكز 
والدولية،  الإقليمية  والأكاديية 
قرر جمل�ض اإدارة املن�سة اجلامعية 
لدرا�سة الإ�سالم يف اأوروبا والعامل 
بالإجماع،   "Pluriel" العربي 
ع��ق��د م��ن��ت��داه��ا ال��ع��امل��ي ال���راب���ع يف 
اأبوظبي  الإم���ارات )مدينتي  دول��ة 
مع  والتعاون  بال�سراكة  وال��ع��ني(، 
العاملي  املنتدى  وينظم  "تريندز". 
الرابع للمن�سة اجلامعية لدرا�سة 
اأوروبا والعامل العربي  الإ�سالم يف 
يف الفرتة ما بني الثالث وال�ساد�ض 
وذلك   ،2024 ع���ام  ف��رباي��ر  م��ن 

"تريندز"  ي�����س��ع��ى  ال���ت���ي  ال��ق��وي��ة 
املراكز  خمتلف  م��ع  تو�سيعها  اإىل 

الفكرية والبحثية والعلمية.
"تريندز" ومن�سة  اأن  العلي  واأك��د 
"Pluriel" يت�ساركان يف اأهداف 
تعزيز  اأب����رزه����ا  م���ن  ع����دة،  وروؤى 
العاملني  الباحثني  بني  ال��رواب��ط 
الإ�سالمية،  ال��درا���س��ات  جم��ال  يف 
التفاعل  ت�����س��ج��ي��ع  ع����ن  ف�������س���اًل 
ب���ني الأك���ادي���ي���ني وال��ف��اع��ل��ني يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ل���س��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
والت�سامح  ال�������س���الم  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
وال��ع��ي�����ض امل�������س���رتك، اإ����س���اف���ة اإىل 
ومعرفية  منهجية  اأدوات  تطوير 
البحثي  جديدة يف جمال عملهما 

والعلمي.
ملركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  واأ����س���ار 
تريندز للبحوث وال�ست�سارات اإىل 

مبنا�سبة مرور خم�ض �سنوات على 
لالأخوة  اأب��وظ��ب��ي  وث��ي��ق��ة  ت��وق��ي��ع 

الإن�سانية.
����س���ي���اأت���ي امل���ن���ت���دى ال���ع���امل���ي حتت 
والأخ���������وة:  "الإ�سالم  ع�����ن�����وان: 
اأب����وظ����ب����ي على  وث���ي���ق���ة  م���������اآلت 
امل�سيحيني  ب��ني  امل�����س��رتك  العي�ض 
العاملي  املنتدى  ويقام  وامل�سلمني"، 
الرابع للمن�سة اجلامعية لدرا�سة 
اأوروبا والعامل العربي  الإ�سالم يف 
ب��ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون م���ع مركز 
تريندز للبحوث وال�ست�سارات على 

امل�ستويني العلمي والتنظيمي.
 "Pluriel" م��ن�����س��ة  اأن  ي���ذك���ر 
قيادة  2014 حت��ت  ع���ام  اأمُن�����ِس��َئ��ت 
الأوروب�����ي�����ة  اجل���ام���ع���ات  "احتاد 
اأبحاث  الكاثوليكية"، وهي من�سة 
الإ�سالم  ب��درا���س��ة  تعنى  ج��ام��ع��ي��ة 

ال���ع���امل، وم��ن��ه��م: ال���دك���ت���ور وائل 
�سالح الباحث الرئي�سي يف برنامج 
درا�سات الإ�سالم ال�سيا�سي، ورئي�ض 
املعرفية  الجتاهات  متابعة  وحدة 
للبحوث  العامل مبركز تريندز  يف 

وال�ست�سارات.
الدكتور  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الرئي�ض  ال��ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
املن�سة  ع��ق��د  اإن  وال����س���ت�������س���ارات 
اجل���ام���ع���ي���ة ل����درا�����س����ة الإ������س�����الم 
ال���ع���رب���ي  وال������ع������امل  اأوروب��������������ا  يف 
العاملي  م��ن��ت��داه��ا   "Pluriel"
ال���راب���ع ب��ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون مع 
 ،2024 ف���رباي���ر  يف  "تريندز" 
املركز  ل�سرتاتيجية  ترجمة  ياأتي 
ك��م��ا يع�سد  ال��ع��امل��ي��ة وت��وج��ه��ات��ه، 
���س��ب��ك��ة ال����ع����الق����ات وال�������س���راك���ات 

الرابع  العاملي  املنتدى  تنظيم  اأن 
بال�سراكة   "Pluriel" مل��ن�����س��ة 
ر�سالة  عاملية  يوؤكد  "تريندز"  مع 
املركز الذي اأ�سبح من اأهم املراكز 
بتحليل  ���ع���ن���ى  تمُ ال���ت���ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
اجتاهات تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي 

اإقليمياً وعاملياً.
العلي  ال��دك��ت��ور حم��م��د  واأ����س���اف 
على  ال�سوء  �سي�سلط  املنتدى  اأن 
لالأخوة  اأب��وظ��ب��ي  "وثيقة  م��ب��ادئ 
جرى  ال��ت��ي  وِق��َي��م��ه��ا،  الإن�سانية" 
توقيعها يف الإمارات يوم 4 فرباير 
لعهد  اأ�س�ست  حيث   ،2019 ع��ام 
ال�سالم  بقيم  التم�سك  من  جديد 
والتعددية واحلوار والتفاهم، كما 
الت�سامح  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  دع��ت 
ودان���ت الإره����اب ون��ب��ذت التطرف 

بكل اأ�سكاله.

جائزة �ل�شارقة للتميز �لرتبوي تدعم جهود �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية يف �لدولة ل�شمان فعالية �لتعليم �لهجني
•• ال�شارقة-الفجر:

للتعليم  ال�سارقة  ملجل�ض  التابعة  الرتبوي  للتميز  ال�سارقة  جائزة  اأك��دت 
راأ�سها وزارة الرتبية  املوؤ�س�سات الرتبوية يف الدولة وعلى  دعمها جلهود 
والهيئات  املجال�ض  وكافة  املوؤ�س�سي  للتعليم  الإم��ارات  وموؤ�س�سة  والتعليم 
وخمرجاته  بالتعليم  لالرتقاء  م��ب��ادرات  من  اإليه  ت�سعى  وم��ا  التعليمية 

والو�سول لأعلى امل�ستويات. واأ�سارت اجلائزة يف هذا ال�سدد اإىل اأّن  نظام 
اأحد  2022م ي�سكل  العام اجل��اري  التعليم الهجني الذي بداأ مع بداية 
حماور قدرة التعليم على مواكبة كافة املعطيات احلالية للظروف احلالية 
ومتكني الطلبة من ال�ستفادة من املقررات التعليمية مبا يحقق توجهات 

الدولة يف تعّلم نوعّي يحافظ على �سالمة الطلبة يف املقام الأول.
واأفادت علياء احلو�سني مدير اإدارة جائزة ال�سارقة  للتميز الرتبوي باأن 

اإطار  يف  الغايات  من  العديد  حتقق  للجائزة  والع�سرين  الثامنة  ال��دورة 
مرونتها التي تدعم توجهات امليدان الرتبوي ومبا ين�سجم مع معطياته 
التعليم  اأّن مم��ار���س��ات  اإىل  واأ����س���ارت  ال��ه��ج��ني.  ال��ن��ظ��ام  وات��ب��اع  احل��ال��ي��ة 
واحتياجات قطاعاته ت�سكل نهجا تراعيه اجلائزة يف كافة اأبعادها لتعمل 
ومراحله  ظ��روف��ه  ك��اف��ة  يف  التعليم  ج���ودة  �سمان  على  مرتكزاتها  وف��ق 
وبالتايل قيام املعنيني من الفئات امل�ستهدفة يف اجلائزة  بواجبهم واتقان 

�ساحب  �سطّرها  التي  ال��روؤي��ة  وف��ق  املن�سود  التميز  وحتقيق  واجباتهم 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
حاكم ال�سارقة للجائزة منذ اإطالقها عالوة على املتابعة الدائمة ل�سمو 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب احلاكم 
لتكون اجلائزة ج�سرا لالإبداع  ال�سارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�ض  رئي�ض 

والدعم املتوا�سل للتعليم يف حتقيق اأهدافه وغاياته .

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 4001/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- طائف املدينة للمقاولت - �ض ذ م م - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : دبي بال�سرت دراى مك�ض - ذ م م 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/12/28 يف مادة جتارية انتهائية 
واربعون  واربعة  مائة   144،883،13 وق��دره  املدعية مبلغ  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال��زام 
 %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�ض  ع�سر  وث��الث��ة  دره���م  وث��م��ان��ون  ث��الث��ة  وثمامنائة  ال��ف 
2021/10/17 وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  �سنويا من 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 8646/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اداء،  ام��ر   5917/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)164819 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : الكندي ل�سناعة املفاتيح الكهربائية - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - راأ�ض اخلور - بردبي - دبي - 

�سارع اجلداف 77 �سارع احلو�ض اجلاف - مبنى م�ستودع رقم 78 بالقرب من مرتوا  
املطلوب اإعالنهما : 1 - عبدال�سمد �سيخ عبدالكرمي - �سفته : منفذ �سده   

�سده  منفذ  �سفته   - م  م  ذ  �ض  للمقاولت  �سيف  ايفر   -2
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 164819 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 4653/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1301/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)79920 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : علي بن حممد حميد بن ها�سل الطنيجي - عنوانه : الإمارات - اإمارة راأ�ض اخليمة - الظيت اجلنوبي 

- راأ�ض اخليمة - ال�سارع العام - ملك حممد حميد حممد اأحمد - مكتب رقم 16  
ويثله / اإبراهيم حممد ح�سن احلو�سني 

املطلوب اإعالنهما : 1- وقا�ض �سافدر �سيخ �سفدر علي  - �سفته : منفذ �سده   
�سده    منفذ   : �سفته   - �ض  م  د  م   - ديجيتال  اأنغلو   -2

 79920 املنفذ به وقدره  املبلغ  اأعاله والزامكم بدفع  املذكورة  التنفيذية  اأقام عليك��� الدعوى  مو�سوع الإع��الن : قد 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
7408 Date 10/ 1/ 2022  Issue No : 13438

Dubai Courts of First Instance
Notification of payment fulfilment publication

Case no. 8646/2021/207- Commercial, execution
Perceived in Third Law enforcement department no 185
Enforcement Subject : Implementation of the ruling issued in the case No. 5917/2021 
Payment Order, by paying the amount of (164819) dirhams including fees and 
expenses
Plaintiff : Al-Ghandi Switch Gears Industry
Address : Emirates - Dubai Emirate-Ras Al Khor, Bur Dubai - Dubai- 77 Dry Dock 
Street - Warehouse Building No. 78 near the metro
Addressee - 1- Abdul Samad Shaikh Abdul Kareem. As the Respondent
2- Ever Safe Contrating L.L.C. As the Respondent
Subject of the Notice
Whereas the Plaintiff has filed the above- stated ruling implementation claim against 
the Respondent in which the Plaintiff demands the Defendant to pay an amount of 
AED 164819 to the Claimant or the court treasury.
The Court will therefore initiate executive proceedings against you in the event of non 
compliance with the said resolution within 15 days of the publication of this Notice.
Prepared By / Jasim Mohamed Almo`eny

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 70392
ب  ���ض   ، دب��ي  ب����  والكائنة    )97996 رق��م  )رخ�سة  م(  م  )ذ  ح��رة  منطقة  اأي  اأم  ���س��وب  /دروب  �سركة 
502242 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه 
ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض اإدارة �سركة دروب �سوب اأم 
ب�ساأن   2021/10/28 بتاريخ  ال��ذي عقد  اإجتماعه  الرئي�سية( يف  )ال�سركة  م(  م  )ذ  اأي منطقة حرة 

اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : 
ال�سيد / �سو�سيل مالهوترا  

ا�سم ال�سركة : SKM  العاملية حما�سبون قانونيون 
�ض ب : 183059  

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 1327 - 585 - 97150+ 

Email: Skminternational@gmail.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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اأخبـار الإمـارات

دبي ت�شت�شيف �أكرب جتمع �إقليمي لأطباء �لأنف و�لأذن  و�حلنجرة �لأربعاء �ملقبل
•• دبي -وام:

العربية  للرابطة  ع�سر  احل��ادي  املوؤمتر  املقبل  الأربعاء  دبي  ت�ست�سيف 
وموؤمتر  التوا�سل  وا�سطرابات  وال�سمعيات  واحلنجرة  الأذن  لأطباء 
الإمارات الثاين ع�سر لالأنف والأذن واحلنجرة وال�سمعيات وا�سطرابات 

البلع والتوا�سل وذلك يف فندق انرتكونتننتال في�ستيفال �سيتي دبي.
ي�سارك يف احلدث - الذي يعد اأكرب جتمع اإقليمي لأطباء الأنف والأذن 
واحلنجرة مبنطقة ال�سرق الأو�سط - نحو 1500 م�سارك من نخبة 

العربية  الطبية  اجلمعيات  وممثلي  وامل�����س��وؤول��ني  والأط���ب���اء  العلماء 
الدكتور  واأك��د  احلنجرة.  والأذن  الأن��ف  طب  يف  املتخ�س�سة  والعاملية 
ح�سني عبد الرحمن الرند وكيل وزارة ال�سحة امل�ساعد لل�سحة العامة 
رئي�ض �سعبة الأنف والأذن واحلنجرة يف جمعية الإمارات الطبية اأهمية 
احلدث الذي بات يعد من اأكرب املوؤمترات املتخ�س�سة يف املنطقة لفتا 

اإىل تطبيق كافة الإجراءات الإحرتازية اخلا�سة بفريو�ض كورونا.
اأي��ام يناق�ض ع��ددا من املحاور  ال��ذي ي�ستمر ثالثة  اأن احل��دث  واأو�سح 
امل�ستجدات  واأح���دث  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  اأم��را���ض  بكافة  املتعلقة 

يف  املناظري  وا�ستخدام  اللعابية  الغدد  وم�ساكل  املجال  هذا  يف  العاملية 
العمليات اجلراحية لالأنف واجليوب الأنفية وجراحات قاع اجلمجمة 
اإن  وق��ال  البلع.  و�سعوبات  التخاطب  وا�سطرابات  الأن���ف  خ��الل  م��ن 
احلدث يبحث الطرق احلديثة يف عمليات الأنف من الناحية التجميلية 
الطرق  واأح���دث  وال�سخري  النوم  اأث��ن��اء  التنف�ض  وانقطاع  والوظيفية 
الت�سخي�سية والعالجية يف هذا املجال وغري ذلك من املحاور الأخرى. 
واأ�ساف الدكتور ح�سني الرند اأنه �سيقام على ها�ض املوؤمتر خم�ض ور�ض 
تدريبية على روؤو�ض ب�سرية مت اح�سارها خ�سي�سا من الوليات املتحدة 

القوقعة  وج��راح��ات  الدقيقة  الأذن  ج��راح��ات  على  الأط��ب��اء  ل��ت��دري��ب 
وذلك  الأنفية  واجليوب  الأن��ف  ع��الج  يف  اجلراحي  املنظار  وا�ستخدام 
عقد  ع��ن  ف�سال  ال�سحية  والعلوم  للطب  ر�سد  ب��ن  حممد  جامعة  يف 
ور�ستي عمل بعد انتهاء املوؤمتر يف جامعة ال�سارقة حول جراحات الأنف 

التجميلية وانقطاع التنف�ض وال�سخري.
و�سيقام على هام�ض املوؤمتر معر�ض م�ساحب للم�ستلزمات والتجهيزات 
30 ���س��رك��ة ع��امل��ي��ة م��ن داخ���ل الدولة  اأك���رث م��ن  الطبية ت�����س��ارك ف��ي��ه 

وخارجها.

ا�شتحداث 14 م�شروعًا مبتكرًا �شاهم يف حفظ االأمن واالأمان

عبد �هلل �ملري يتفقد �لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث و�جلنائية
•• دبي-الفجر:

العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  ال��ف��ري��ق عبد اهلل خليفة  اأك���د م��ع��ايل 
ل�سرطة دبي، اأن جهود الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية  البالغات  معدل  خف�ض  عن  اأث��م��رت  اجلنائية، 
املجهولة بن�سبة %31.2 خالل عام 2021 باملقارنة مع 
اإذ ا�ستطاعت الإدارة ا�ستحداث 14 م�سروعاً  عام 2020 

مبتكراً �ساهم يف تعزيز الأمن والأمان يف الإمارة. 
جاء ذلك، خالل اطالع معاليه، على اإجنازات واإح�سائيات 
مبنى  يف  اجلنائية   وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
التفتي�ض  برنامج  �سمن  دبي،   2020 اإك�سبو  يف  ال�سركاء 
ال�سنوي لالإدارات العامة ومراكز ال�سرطة، بح�سور �سعادة 
اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري م�ساعد القائد العام 
اجلالف  �سامل  جمال  والعميد  اجلنائي،  البحث  ل�سوؤون 
مدير الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، ونائبه 
ونائبه  العيايل،  �سعيد  العميد  والرقابة  الإدارة  ل�سوؤون 
والعميد  اأهلي،  حممد  العميد  والتحري  البحث  ل�سوؤون 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  احل��م��راين  ���س��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  اأح��م��د  وال��ع��ق��ي��د  وال���ري���ادة،  للتميز 
الرقابة والتفتي�ض بالوكالة، والعقيد الدكتور متيم حممد 

وال�سحة  وال�����س��الم��ة  البيئة  اإدارة  م��دي��ر  احل���اج  حم�سن 
والرائد  ال��ل��وج�����س��ت��ي،  ل��ل��دع��م  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ال��ع��ام��ة 
الدكت�����ور عبدالرزاق عبدالرحيم رئي�ض ق�سم التفت������ي�ض، 

وع���دد من مديري الإدارات وكبار ال�سباط.
واأثنى معايل الفريق عبداهلل خليفة املري على دور رجال 
الأمني  وحد�سهم  اجلرية  مكافحة  يف  والتحري  البحث 
على  واإجن��ازات��ه��م  الغام�سة،  الق�سايا  من  الكثري  حل  يف 
مدار العام 2021، وحر�سهم على تعزيز الأمن والأمان 
يف الإمارة خ�سو�ساً والإمارات عموماً، مو�سحاً اأن الإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية معنية باإيجاد البيئة 

الآمنة لكل مواطن ومقيم على اأر�ض الدولة. 
واأكد معاليه اأن الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
م�سروعاً   14 ا�ستحداث  اآخ��ره��ا  ك��ب��رية  اإجن����ازات  حققت 
ال�سرتاتيجية  امل��وؤ���س��رات  حتقيق  يف  �ساهم  مبتكراً  اأمنياً 
للقيادة، وكان لها الف�سل يف �سبط الكثري من اخلارجني 

عن القانون. 
حول  ع��ر���ض  اإىل  الج��ت��م��اع  خ����الل  م����عاليه  وا�ست����مع 
التقارير  واأب����رز  ال��ف��رع��ي��ة  الإدارات  وم���ب���ادرات  اإجن�����ازات 
والدرا�سات التي �ساهمت يف ال�سيطرة على بع�ض الظواهر 

واإنهائها.

اجلرائم االقت�شادية
اإدارة  واإح�سائيات  اإجن���ازات  على  امل��ري  الفريق  واطلع  كما 
املرتبطة  الق�سايا  واأب���رز  الق��ت�����س��ادي��ة   اجل��رائ��م  مكافحة 
فيها، اإذ �سجلت 2235 ق�سية مرتبطة بجرائم اقت�سادية، 
وقب�ست على 2536 متهماً، و�سادرت م�سبوطات جتاوزت 
قيمتها 9 مليارات و392 مليوناً و866  األفاً و959 درهماً 

خالل ال� 5 �سنوات املا�سية.

اإدارة املطلوبني
اإدارة  تنفذها  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  على  معاليه  واط��ل��ع 
امل��ط��ل��وب��ني وم���ن ���س��م��ن��ه��ا خ��دم��ة ال���س��ت��ع��الم اجل��ن��ائ��ي يف 
 53.1% امل�ستفيدين منها  ن�سبة  بلغت  اإذ  املالية،  الق�سايا 
من اإجمايل عدد م�ستخدمي اخلدمة، الذي نتج عنه ت�سديد 
مبالغ تقدر ب� مليار و383 مليوناً و742 األفاً و442 درهماً 
 2021 ال��ع��ام  م��ن  �سبتمرب  نهاية  حتى  يناير  ب��داي��ة  منذ 
اإ�سافة اإىل مبادرة التبليغ الذكي SMS، الذي ا�ستفاد منها 
%35.5 من اإجمايل عدد م�ستخدمي اخلدمة، والذي نتج 
عنه ت�سديد مبالغ تقدر ب� 732 مليون و794 األفاً و666 
درهم، ومبادرة املحاكمة عن بعد التي ا�ستفاد منها 1538 
 145 على  القب�ض  اإلقاء  يف  الإدارة  �ساهمت  فيما  مطلوباً، 

نهاية  حتى  يناير  بداية  منذ  خمتلفة  بتهم  دوليا  مطلوبا 
�سبتمرب من العام 2021.

توعوية حما�شرة   33
الأداء  م��وؤ���س��رات  ال�سياحية  ال�����س��رط��ة  اإدارة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
وم�ساريعها امل�ستقبلية، حيث بلغ عدد املحا�سرات التوعوية 
باإجمايل  حم��ا���س��رة   33 ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  يف  للعاملني 
اإح�سائيات  اإىل  بالإ�سافة  �سخ�ساً،   2825 بلغ  م�ستفيدين 
العام  خ��الل  اإن�سانية  ح���الت   6 م��ع  تعاملت  ال��ت��ي  الإدارة 

.2021

املعثورات واملفقودات 
كما عر�ست اإدارة املعثورات واملفقودات الربامج ال�سرتاتيجية 
ت�سليم  يف  متثلت  وال��ت��ي  ال�سرتاتيجية،  امل��وؤ���س��رات  ونتائج 
باإجمايل   2021 العام  خالل  معثوراتهم  اأ�سخا�ض   305
اإىل  اإ�سافة  األفاً و300 درهماً،   373 قيمة تقديرية بلغت 
اإطالق عدد من املبادرات التي متثلت يف مبادرة ن�سر ثقافة 
قانون اللقطة الذي ا�ستفاد منه 13 األفاً و324 م�ستفيداً 
من خالل 401 نزول ميداين، وحملة �سفر معثورات التي 
263 نزول ميدانياً،  789�سخ�ساً من خالل  ا�ستفاد منها 

اإىل تكرمي  ال��ذي يهدف  الأم��ان��ة  ف�ساًل عن مبادرة تكرمي 
امللتقط نظري اأمانته وحر�سه على ت�سليمها للجهات املعنية، 

اإذ بلغ عدد املكرمني 12 �سخ�ساً.

احلد من اجلرمية
واملبادرات  الإجن�����ازات  ح��ول  ���س��رح  اإىل  معاليه  ا�ستمع  كما 
بالإ�سافة  اجلرية،  من  احلد  لإدارة  البتكارية  وامل�ساريع 
اإىل اإح�سائيات الإدارة التي اأظهرت ت�سيري 6 اآلف و840 
دورية، اأ�سفرت عن �سبط 308 مطلوب يف ق�سايا خمتلفة، 
ال�سركاء من  بالتعاون مع  اأمنية  ثغرة   315 مع  والتعامل 
امل�����س��اري��ع الأمنية  اإىل ج��ان��ب ع��ر���ض  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
التي �ساهمت يف احلد من اجلرية، واإج��راءات ما  املبتكرة 

بعد اجلرية وعدد من الدرا�سات للحد منها.

التدريب والتطوير اجلنائي 
امل�ستقبلية  وال���روؤي���ة  الأداء  م��وؤ���س��رات  على  معاليه  واط��ل��ع 
ال�ست�سرافية للتدريب اجلنائي والأن�سطة التدريبية لإدارة 
 95 التدريب والتطوير اجلنائي، حيث قامت الإدارة بعقد 
 73 ب�  2021 مقارنة  دورة وور�سة عمل وحما�سرة خالل 

دورة تدريبية وور�سة عمل وحما�سرة خالل عام 2020. 

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
MOJAU_2022- 0041469 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع بانني ال�سيد/ حممد عبد املعطى حممد خملوف ب�سفتي وكيال عن ال�سيد/ عمر بن 
اخلطاب فاروق عبد العاطي الغنام ويحمل بطاقة هوية رقم 784198737911903 م�سري اجلن�سية ، 
ب�سفته مالك املن�ساه امل�سماه “كافترييا ندى الورد مبوجب وكالة خا�سة م�سدقة لدى الكاتب العدل حتت رقم 
ح�ستي البالغة 100%، يف  75% من  عن  والتنازل  البيع  يف  MOJAU-2021-0026146ارغب 
الرخ�سة امل�سماه )كافترييا ندى الورد( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة حتت رقم 760776 ايل ال�سيد ح�سني 
يحيي ح�سني خملوف ، م�سري اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم A19194103، ويثلة بالوكالة ال�سيد 
-0024933 رقم  العدل حتت  الكاتب  وكالة م�سدقة لدى  املعطى حممد خملوف، مبوجب  /حممد عبد 

ال�سم التجاري لل�سركة املوؤ�س�سة،  ال�سم التجاري القدمي :  تغيري   ، �سريك  دخول    MOJAU_2021
كافترييا ندى الورد - ال�سم التجاري اجلديد : كافترييا بيت اللقمة ال�سهية. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
MOJAU_2022- 0042022 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الكتبي،  هويدن  بن  عبداهلل  �سلطان  مفرح  من�سور  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  ذلك  و   %100 البالغة  ح�سته  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، المارات  اجلن�سية 
ال�سيد: عبداهلل احمد بخو اجلن�سية �سوري ،، يف الرخ�سة امل�سماه ))مركز املدام للرتبية 
اخلا�سة(( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )777579 ( ال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية. تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر تغيري ال�سكل 

القانوين من فردية اىل وكيل اخلدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/91(
املنذر : �سركة برتولند للتوظيف - ذ م م 

بوكال املحامي عبدالرحمن ن�سيب 
ال�سيد/  البناء )ذ م م( ويثلها مديرها  اليه / �سركة �سلمنكو ملقاولت  املنذر 

ب�سام �سليم اليون�ض 
املو�سوع 

ان�������ذار م����ن امل����ن����ذر ب�����س��رع��ة �����س����داد امل���ب���ل���غ �����س����داد امل���ب���ل���غ امل���رت����س���د وق�����دره 
وقدرها  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة   ، دره��م  ال��ف   )110،000.00(
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من 

اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0038188
م���ق���دم م���ن : امل����ن����ذرة / رو����س���ة ع��ب��د احل��م��ي��د حم��م��د ع���ب���داهلل احل����م����ادي - اإم����ارات����ي����ة اجل��ن�����س��ي��ة - حت��م��ل ب��ط��اق��ة ه���وي���ة رقم 
بالر�سيد  بناية   - خالد  بحرية  كورني�ض  �سارع   -  1 املجاز  منطقة   - ال�سارقة   - الم��ارات   / العنوان   )784197943826517(

 ،0559356933  -  0554090909  / الهاتف   16 الطابق   -  1
rodazaye d2017@gmail.com / الربيد الإلكرتوين

�سد 1- املنذر اإليه / فرمان علي �سابر ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية - يحمل بطاقة هوية رقم )784198240270417(، العنوان 
/ الإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�سارقة - منطقة الغبيبة - خلف مركز الواحة ، هاتف / 0586616678 ،

املو�سوع : انذار عديل بالتكليف بالوفاء
هذا و مبوجب املو�سوع امل�سار اإليه اأعاله حرر املنذر اإليه ، ل�سالح املنذرة، ال�سيك رقم ) 000002( مببلغ و قدره )15،000 درهم( 
فقط خم�سة ع�سرة اآلف درهم لغري ، ي�ستحق بتاريخ 2021/4/3 و امل�سحوب على بنك امل�سرق الإ�سالمي ، وبتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 

، تقدمت املنذرة للبنك امل�سحوب عليه هذا ال�سيك ، اإل اأن ال�سيك اأرتد ب�سبب عدم كفاية الر�سيد، 
وحيث قد قامت املنذرة مبطالبة املنذر اليه مرارا و تكرارا ب�سداد قيمة ال�سيك ، ال انه امتنع عن ال�سداد بدون �سند اأو م�سوغ قانوين 

يدعو لذلك ، المر الذي حدا باملنذرة لإنذار املنذر اليه مبوجب هذا الأنذار بتكليفه بالوفاء بقيمة ال�سيك
األف درهم و املرت�سد بذمته  اليه مبوجب هذا الن��ذار العديل ب�سداد مبلغ خم�سة ع�سرة  املنذر  اإذ تبادر بتكليف  املنذرة  ، فان  لذلك 
للمنذرة و الثابت مبوجب ال�سيك امل�سار اإليه اأعاله ب�سدر هذا النذار و ذلك خالل مدة خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم و اأخطاركم 
بهذا النذار وفقا لن�ض املادة )1/144( من قانون الإجراءات املدنية و اإل �ست�سطر املنذرة للجوء اىل الق�ساء ل�ست�سدار اأمر باأداء 

هذا املبلغ مو�سوع ال�سيك من املحكمة املخت�سة ،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3144 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �سده / حممد عمر بن حيدر للعقارات �ض.ذ.م.م

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك اخلليج الدويل �ض.م.ب
http://www. ل��ل��م��زادات  الم����ارات  م��وق��ع  على  وذل���ك  علني  م���زاد  �سينعقد  ب��اأن��ه  للجميع  الحت��ادي��ة  الب��ت��دائ��ي��ة  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
العائد  ال��ع��ق��ارات  لبيع  وذل��ك   20/01/2022 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  ظ��ه��راً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  مت��ام  يف   emiratesauction.ae
 : النقييم  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  النه�سة  53 ملك مبنطقة  العقار قطعة رقم   - : التايل  النحو  العقارات على  واأو�ساف  ملكيته للمنفذ �سده 

12،150،000 درهم )اثنا ع�سر مليوناً ومائة وخم�سون األف درهم( وهو عبارة عن ار�ض مبنية )ار�سي مواقف + خم�سة بن�سبة طابقية 3(
- العقار قطعة رقم 52 ملك مبنطقة النه�سة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 7،370،000 درهم )�سبعة ماليني وثالثمائة و�سبعون، األف 

درهم( وهو عبارة عن ار�ض مبنية )ار�سي مواقف وخدمات + خم�سة بن�سبة طابقية 3(
مليونا وخم�سمائة وثالثة  ع�سر  )اإثنا  درهم   12،543،000 التقييم  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  النه�سة  26 ملك مبنطقة  رقم  العقار قطعة   -

واربعون األف درهم( وهو عبارة عن ار�ض ف�ساء.
فعلى  للعقار.  امل��ق��در  الثمن  20% م��ن  بقيمة  م�سدق  �سيك  مبوجب  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  ب��امل��زاي��دة  ب��الإ���س��رتاك  ال��راغ��ب  على  يتوجب 
www. للمزادات  ل��الإم��ارات  الل��ك��رتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احل��ج��وزات  ق�سم  مراجعة  ذل��ك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من 
قبل  م�ستندات  اإياه مبا يربره من  باعرتا�سه معززا  التقدم  اعرتا�ض  له  كل من  وعلى  البيع  قبل موعد  وذلك   emiratesauction.ae

املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70498
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انذار عديل بالن�شر
الرقم )2022/81(

املنذر ) املوؤجر ( / عبد اهلل �سعد ال�سريف - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اإليه ) امل�ستاأجر ( / احمد على ابو بكر احلامد الها�سمي - اماراتي اجلن�سية

278000 )م��ئ��ت��ان ثمانية  ����س���داد م��ب��ل��غ  ي��ن��ب��ه ع��ل��ي��ك��م ����س���رورة  امل���ن���ذر و  ي��خ��ط��رك��م 
و�سبعون الف درهم( قيمة الإيجار امل�ستحقة عليكم و اإخالء املبنى وت�سليمه للمخطر 
الفواتري  �سداد جميع  مع  له  ت�سلمكم  وقت  عليها  كان  التي  باحلالة  التجهيزات  كامل 
الإ�ستهالكية حتي تاريخ الت�سليم و ذلك يف موعد اأق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
ت�سلمكم الإخطار و اإل �سي�سطر املخطر لإتخاذ الإجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل 
له مع  ت�سليمها  و  ال��وح��دة  اإخ��الء  تاريخ  اإي��ج��ار حتي  ي�ستجد من  ما  و  امل�ستحق  املبلغ 

حتميلكم كافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 70021
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 2850 ل�شنة 2021 جتارى جزئی - دبی 
املدعى عليها : �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت )ذ.م.م( )لي�ض له عنوان معلوم(

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي )ماأمورية تكميلية( يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من )�سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية 
املحدودة(  وعليه فانتم مكلفني اأو من يثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 17/01/2022 وذلك ال�ساعة 

الواحدة ظهرا )1:00م( و�سيكون الجتماع عن بعد با�ستخدام برنامج zoom عرب الرابط التايل:
Abdulaziz Alawar Office is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Abdulaziz Alawar Office's Zoom Meeting
Time: Jan 17، 2022 01:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/96936598396?pwd=b2ZMeVZBUEY1QXNzNzA0MnRMV0YyUT09
Meeting ID: 969 3659 8396
Passcode: EnL4Yu
يرجي احل�سور باملوعد وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى اأعاله على اأن تكون امل�ستندات مرتبة ومرتجمة للغة العربية اأ�سول ، 

علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلرية �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املحولة لها قانوناً
للتوا�سل مع اخلبري : هاتف رقم )0504440344(

عبدالعزيز العور
قيد حماكم دبي رقم 188

اإجتماع خربة 

70197
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ب  ���ض   ، دب��ي  ب����  والكائنة    )97996 رق��م  )رخ�سة  م(  م  )ذ  ح��رة  منطقة  اأي  اأم  ���س��وب  /دروب  �سركة 
502242 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه 
ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض اإدارة �سركة دروب �سوب اأم 
ب�ساأن   2021/10/28 بتاريخ  ال��ذي عقد  اإجتماعه  الرئي�سية( يف  )ال�سركة  م(  م  )ذ  اأي منطقة حرة 

اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : 
ال�سيد / �سو�سيل مالهوترا  

ا�سم ال�سركة : SKM  العاملية حما�سبون قانونيون 
�ض ب : 183059  

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 1327 - 585 - 97150+ 

Email: Skminternational@gmail.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  353/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/505 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )6،503،932.81 درهم( 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 
ايبان رقم )AE170260135450253880001( - ويثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي  

املطلوب اإعالنه : ح�سن عبيد �سعيد بخيت  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ند �سما - �سارع ند احلمر - جممع )213( فيال رقم )3( بالقرب من 
خزان مياه الرا�سدية - املقامة على قطعة الر�ض رقم )88( هاتف رقم 042808800 - فاك�ض رقم 042806806  - 0502770060 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/1/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند �سما - رقم الر�ض 88 - رقم البلدية : 

درهم  )5.700.000( مببلغ   - مربع  مرت   1393.55  : امل�ساحة   -  213-249
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  353/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/505 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )6،503،932.81 درهم( 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 
ايبان رقم )AE170260135450253880001( - ويثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي  

املطلوب اإعالنه : ح�سن عبيد �سعيد بخيت  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ند �سما - �سارع ند احلمر - جممع )213( فيال رقم )3( بالقرب من 
خزان مياه الرا�سدية - املقامة على قطعة الر�ض رقم )88( هاتف رقم 042808800 - فاك�ض رقم 042806806  - 0502770060 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/1/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند �سما - رقم الر�ض 88 - رقم البلدية : 

درهم  )5.700.000( مببلغ   - مربع  مرت   1393.55  : امل�ساحة   -  213-249
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر 

يف الدعوى رقم 703/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�سوع الدعوى : اأول : باعادة اوراق الدعوى اىل اخلبري امل�سريف ال�سابق ندبه بالدعوى بذات المانه وبذات ال�سالحيات 
لبحث اعرتا�سات املدعى اجلوهريه على التقرير امل�سريف النهائي واثبات مطالبة البنك املدعى وفق املذكرة التعقيبيه املاثله 
وما ت�سمنته من لئحة بتعديل الطلبات اخلتاميه بالدعوى املاثله.  ثانياً : الق�ساء بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهيه بالتملك 
ومالحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2007/8/9 وما يرتتب على الف�سخ من اآثار ، واإلزام املدعى عليه برد حيازة 
العقار مو�سوع التفاقية ،)واإلزامه بت�سليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب كلمة )اجارة 
املقرتنه بعبارة �سهادة ملكية عقار( الواردة يف �سهادة امللكية و�سطب جدول )ا�سماء امل�ستاأجرين وح�س�سهم( الواردة يف �سهادة 
2-11-2035 وقيمة  تاريخ  2-11-2012 اىل  تاريخ  بالتملك من  تنتهى  ايجارة  و �سطب عبارة )ومت تطبيق  امللكية، 
الواردة  درهما فقط ل غري(  وت�سعون  و�ستمائه وخم�سة  الفا  وت�سعون  وثمامنائه وخم�سة  مليونان   2895695 اليجارة 
ي��وؤدى للمدعى  باأن  باإلزام املدعى عليه  الق�ساء   : دائ��رة الأرا�سي والأم��الك بتنفيذ ذل��ك.  ثالثاً  امللكية( وتكليف  يف �سهادة 
املتاأخرة غري  870،829( درهم )ثمامنائه و�سبعون الف وثمامنائه وت�سعه وع�سرون درهم( قيمة الأجرة  مبلغ وقدره ) 
اأجرة  من  ي�ستجد  وم��ا   ،  2020/8/3 تاريخ  حتى  و   2019/3/11 تاريخ  من  اجلدوله  اع��ادة  بعد  امل�ستحقه  املدفوعة 
منذ تاريخ 4-8-2020 وحتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع اأجرة 120،000 درهم �سنوياً حتى تاريخ ت�سليم العقار 
للمدعي خالياً من ال�سخا�ض وال�سواغل  رابعاً : اإلزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )300،000 الف درهم( )ثالثمائه 
الف درهم( تعوي�ساً للمدعي، وذلك جرباً ملا حلق املدعي من اأ�سرار ب�سبب اإخالل املدعي عليه بالتزاماته التعاقديه.  خام�ساً 
: اإلزام املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة تفيد �سداد ر�سوم اخلدمة ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء واملياه اأو اأية ر�سوم اأخرى والتي 
الر�سوم  بكافة  عليه  املدعى  اإل��زام   : �ساد�ساً  املدعى.   اىل  للعقار  الفعلي  والت�سليم  التام  الإخ��الء  تاريخ  حتى  ا�ستهالكها  مت 

وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
املدعى : بنك دبي ال�سالمي - �ض م ع  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - املقر الرئي�سي لبنك دبي 

ال�سالمي - دوار ال�ساعة - مقابل دناتا  - ويثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن  
املطلوب اإعالنه : حم�سار عبداهلل �سعيد عمر التميمي  - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها اأول : باعادة اوراق الدعوى اىل اخلبري امل�سريف ال�سابق ندبه بالدعوى 
بذات المانه وبذات ال�سالحيات لبحث اعرتا�سات املدعى اجلوهريه على التقرير امل�سريف النهائي واثبات مطالبة البنك 

املدعى وفق املذكرة التعقيبيه املاثله وما ت�سمنته من لئحة بتعديل الطلبات اخلتاميه بالدعوى املاثله. 
ثانياً : الق�ساء بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهيه بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2007/8/9 وما 
يرتتب على الف�سخ من اآثار ، واإلزام املدعى عليه برد حيازة العقار مو�سوع التفاقية ،)واإلزامه بت�سليم العقار املوؤجر للمدعي 
باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب كلمة )اجارة املقرتنه بعبارة �سهادة ملكية عقار( الواردة يف �سهادة امللكية و�سطب 
بالتملك من  تنتهى  ايجارة  و �سطب عبارة )ومت تطبيق  امللكية،  �سهادة  ال��واردة يف  امل�ستاأجرين وح�س�سهم(  )ا�سماء  جدول 
تاريخ 2-11-2012 اىل تاريخ 2-11-2035 وقيمة اليجارة 2895695 مليونان وثمامنائه وخم�سة وت�سعون الفا 
امللكية( وتكليف دائ��رة الأرا�سي والأم��الك بتنفيذ ذلك.   ال��واردة يف �سهادة  و�ستمائه وخم�سة وت�سعون درهما فقط ل غري( 
ثالثاً : الق�ساء باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعى مبلغ وقدره ) 870،829( درهم )ثمامنائه و�سبعون الف وثمامنائه 
وت�سعه وع�سرون درهم( قيمة الأجرة املتاأخرة غري املدفوعة امل�ستحقه بعد اعادة اجلدوله من تاريخ 2019/3/11 و حتى 
اأجرة  بواقع  والفعلي  التام  الإخ��الء  تاريخ  وحتى   2020-8-4 تاريخ  منذ  اأج��رة  من  ي�ستجد  وما   ،  2020/8/3 تاريخ 
120،000 درهم �سنوياً حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعي خالياً من ال�سخا�ض وال�سواغل.   رابعاً : اإلزام املدعي عليه باأداء 
مبلغ وقدره )300،000 الف درهم( )ثالثمائه الف درهم( تعوي�ساً للمدعي، وذلك جرباً ملا حلق املدعي من اأ�سرار ب�سبب 
اإخالل املدعي عليه بالتزاماته التعاقديه.  خام�ساً : اإلزام املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة تفيد �سداد ر�سوم اخلدمة ور�سوم 
للعقار اىل  الفعلي  والت�سليم  التام  الإخ��الء  تاريخ  ا�ستهالكها حتى  اأخ��رى والتي مت  اأية ر�سوم  اأو  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك 
املدعى.  �ساد�ساً : اإلزام املدعى عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2022/1/12 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
2021 خالل  �أبوظبي  ب�شرطة  �أمان  خدمة  تلقتها  مكاملة  �ألف   150

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبلت خدمة اأمان يف اإدارة املعلومات الأمنية بقطاع �سوؤون القيادة يف 
خالل  اجلمهور  بها  تقدم  لبالغات  مكاملة   150،000 اأبوظبي  �سرطة 
العام 2021. واأو�سح العميد الدكتور �سلطان عبيد النعيمي مدير اإدارة 
املعلومات الأمنية اأن "خدمة اأمان" تهدف اإىل اإ�سراك املواطنني واملقيمني 
الإج���راءات  تعزيز  يف  وت�سهم  املجتمع  وا�ستقرار  اأم��ن  على  املحافظة  يف 
الوقائية لكوفيد 19 من خالل تلقي املعلومات ودعم اجلهات وال�سركاء. 
وقال اإن اخلدمة ت�سعى اإىل جمموعة من الأه��داف هي ال�سهام يف رفع 
م�ستوى الأمن والأمان وحتقيق اأولوية مكافحة اجلرية والوقاية منها 
جانب  اإىل  املجتمع  لأف��راد  الأمني  احل�ض  م�ستوى  وزي��ادة  الوعي  ون�سر 
تعزيز مفهوم م�سوؤولية الأمن من م�سوؤولية اجلميع وتوفري قناة اأمنية 

عالية ال�سرية و�سهلة لإي�سال املعلومة. واأ�سار اإىل اأن "اأمان" قناة اأمنية 
تعمل بحرفية عالية على مدار ال�ساعة وطوال اأيام ال�سنة لتوفر للجمهور 
الإدلء باأي معلومة اأمنية وجمتمعية ومرورية اأو اأخرى ت�سهم يف احلد 
من اجلرائم واكت�سافها ون�سر الوعي وزي��ادة م�ستوى الأمن والأم��ان يف 
ت�سمن  اخلدمة  اأن  وذكر   .mailto:aman@adpolice.gov.ae الدولة 
للمعلومة  املبلغ  املعلومة، عند تقدمي  �سرية وهوية مقدم  احلفاظ على 
خالل  من  والآ�سيوية  والإجنليزية  العربية  باللغات  لديه  التي  الأمنية 
التوا�سل عرب �ست قنوات للتوا�سل مع اخلدمة عرب هاتف "8002626" 
 ،"2828" الن�سية  والر�سائل  والت�سال الدويل "009718002626"، 
https://www. الإلكرتوين  واملوقع   ،ADPolice الذكي  والتطبيق 

،adpolice.gov.ae/ar/aman/Pages/default.aspx
.aman@adpolice.gov.ae والربيد الإلكرتوين

�إك�شبو 2020 دبي .. �جلناح �ل�شوري يج�شد ح�شارة غنية �شاهمت يف تطور تاريخ �لب�شرية
•• دبي-وام:

امل�ستقبل لنا" على  "معا  ال�سورية حتت �سعار  العربية  حر�ست اجلمهورية 
امل�ساركة الفاعلة يف اإك�سبو 2020 دبي بجناح خا�ض ج�سد ح�سارتها الغنية 
التي �ساهمت يف تطور تاريخ الب�سرية كما انها تعد عن�سرا موؤثرا يف الثقافة 
والفنون العاملية. ويعد اجلناح ال�سوري نافذه تعر�ض ح�سارة ثرية �ساهمت 
بار�ساء الأ�س�ض احل�سارية للعامل حيث كانت موطنا للثورة الزراعية الأوىل 
يف العامل التي حدثت على �سفتي نهر الفرات ويف اجلنوب ال�سوري يف الألف 
مملكة  يف  وق�سيدة  مو�سيقى  وت��دوي��ن  اأبجدية  واأول  امل��ي��الد  قبل  العا�سر 
اأوغاريت على ال�ساحل ال�سوري كما يعر�ض اجلناح ال�سوري "رقيم طيني" 
وهو ن�سخة طبق الأ�سل عن اأول اأبجدية مكتوبة مت اكت�سافها يف �سوريا يعود 

تاريخها اإىل 1400 �سنة قبل امليالد.

وقدم �سعادة الدكتور غ�سان عبا�ض �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية لدى 
لوكالة  ت�سريح  2020 يف  اإك�سبو  يف  �سوريا  العام جلناح  واملفو�ض  الدولة 
اأنباء المارات "وام" ال�سكر لدولة المارات على ال�ست�سافة.. وقال "كانت 
هذه فر�سة ا�ستثنائية بكل معنى الكلمة التي تف�سح املجال ل�سوريا للم�ساركة 
يف هذا املعر�ض الغني". واأ�ساف " اعطت هذه امل�ساركة فر�سة للتعرف على 
بلد غني وعريق �ساحب الأبجدية الأوىل والزراعات الأوىل والتعرف على 
املو�سيقى الأوىل حيث مت ت�سجيل اأول نوته مو�سيقية يف 1400 قبل امليالد 

يف �سوريا وتعد اأقدم عمل مو�سيقي عرفته الب�سرية.
واأ�سار اإىل اأن عددا كبريا من الفنانني ال�سورين �ساهموا يف ت�سكيل وت�سميم 
 2020 باإك�سبو  اخلا�سة  اللوحات  بع�ض  ر�سم  خالل  من  ال�سوري  اجلناح 
دبي. وقال انه مت يف اإك�سبو 2020 دبي اإقامة الكثري من الن�ساطات منها 

الثقافية والريا�سية لتعريف اجلمهور على الثقافة واحل�سارة ال�سورية.

�ملو�رد �لطبيعية و�لتنمية �لب�شرية ركائز �لتقدم يف جناح �ل�شومال باأك�شبو 2020

والهنود  وم�����س��ري��ني  والإغ����ري����ق 
يعترب  وغ������ريه������م.   وال������روم������ان 
كتاب  اأك�سبو  يف  ال�����س��وم��ال  ج��ن��اح 
م��ف��ت��وح، ح��ي��ث جت���د م��ن�����س��ور عن 
لل�سعب  اليومية  واحلياة  الثقافة 
املعلومة  ف��ت�����س��ري  ال�������س���وم���ايل، 
ال�سمغ  اك��ت�����س��ف��وا  امل�����س��ري��ني  اأن 
ال�سومال،  يف  وال��ع��ط��ور  وال��ل��ب��ان 
املقد�ض،  ال��ك��ت��اب  يف  اأ�سمها  وذك���ر 
واط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ال����روم����ان اأر�����ض 
ال��ع��ط��ور، وح��ظ��ي اجل��م��ل مبكانة 

تلك  م���ن  الأواين  ه����ذه  ت�����س��ن��ي��ع 
يف  ورد  ك���م���ا  احل����ج����ري����ة،  امل��������واد 
اأنهم  القدية  امل�سرية  احل�سارة 
عندما  ال�سومال  �ساحل  اكت�سفوا 
امل�سريني  ال���ق���دم���اء  اأك��ت�����س��ف��ه��ا 
واط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه��ا اأ�����س����م " اأر������ض 
الألهه"، وكانت ت�سمى بالد بونت، 
موارد  القدماء  امل�سريون  ووج��د 
اإليها  امل�����س��ار  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ك��ث��رية 
يف ال���ربدي���ات ب��اأن��ه��ا ح��ال��ي��ا ولية 
وت�سري  ال�����س��وم��ال��ي��ة،  ب��ون��ت��الن��د 

الدالة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  اجل���ن���اح  ي�����س��م 
ال�سومال  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ع��ار  ع��ل��ى 
" ف��ر���س��ة حمتملة  ال��ف��ي��درال��ي��ة، 
الب�����ت�����ك�����ار  يف  حم�������������دودة  غ�������ري 
عبدالرحمن  وذك�����ر  والإبداع" 
العام  امل���ف���و����ض  ح���اج���ي  حم���م���ود 
اإعالم  لو�سائل  ال�سومال  جلناح 
متعددة عن هدف م�ساركة بالده 
يف اأك�سبو، هو تعريف العامل على 
اأه���م امل���ب���ادرات وامل�����س��روع��ات التي 
طّورتها ال�سومال خالل ال�سنوات 

متقابلتان، وغ�سن اأخ�سر.
لوحة  اأم���ام  ال��زائ��ر طويال  ويقف 
تر�سد تاريخ ال�سومال الذي جاء 
حت��ت ع��ن��وان احل�����س��ارة القدية 
احلجري  الع�سر  اإىل  تعود  التى 
والدليل  امل���ل�������س���ق،  يف  ورد  ك���م���ا 
واأدوات  اأواين  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ه���و 
واأن  الع�سر،  ذاك  ه��ذا  على  ت��دل 
التى  ال���دول  اأوىل  م��ن  ال�سومال 
���س��ه��دت ث��ق��اف��ة وم��ع��رف��ة، وتعترب 
عرفت  ال���ت���ى  ال�������دول  اأوىل  م����ن 

ال�سوماليني،  ع��ن��د  ج���دا  ع��ال��ي��ة 
والرثاء  الوجاهة  على  دليل  وهو 
وقد عا�سوا حياة البدو يف ترحال 
والأغنام  والأب��ل  وللم�ساية  دائ��م، 
واحلكايات  ال��ق�����س�����ض  يف  م��ك��ان��ة 
والآداب  بالثقافة  ارت��ب��ط��ت  ال��ت��ى 
الكبري  اح���رتام  اأن  وال��ف��ن��ون، كما 
ومن  ال�سوماليني  ع��ن��د  م��ق��د���ض 
والدخن  احلليب  امل��اأك��ولت  اأ�سهر 
والأرز  وال��ب��ق��ر  الأغ����ن����ام  وحل����وم 
واملعكرونة والفواكه واخل�سروات. 

الروايات املوثقة عن رحالت امللكة 
حت�سب�سوت اإىل بونت واأن التبادل 
ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ب���دء من 
اأوىل  وكانت  الرابعة  الأ���س��رة  قبل 
التاريخ  يف  ال�����س����ت����زراع  جت�����ارب 
ال�سجر  ال��ف��راع��ي��ني  اأخ���ذ  ع��ن��دم��ا 

احلي اإىل م�سر .
التاريخية  اجل���داري���ة  ت�سري  ك��م��ا 
دلت  ال�سومالية  امل��وان��ئ  اأن  اإىل 
اأ�ستغلوا  ال�سومال  اأب��ن��اء  اأن  على 
الفينيقيني  م�����ع  ال����ت����ج����ارة  يف 

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

نف�سها  ع��ل��ى  ال�����س��وم��ال  ت��ف��وق��ت 
ع���ل���ى متكني  ق����درت����ه����ا  ب���ع���ر����ض 
التنمية  ج����وه����ر  يف  ال���ف���ر����س���ة 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ن��م��و، وو���س��ع خطة 
اإىل  ا�سرتاتيجية نحو ل الأح��الم 
باأك�سبو  واقع ملمو�ض يف جناحها 
الزائر  دخ����ول  ف��م��ن��ذ  دب����ي،   ٢٠٢٠
جناح ال�سومال يف منطقة الفر�ض 
�سوف يكت�سف تقدم وتطور يوؤهلها 
اإىل م�ستقبل اأف�سل وذلك بف�سل 

مواردها الطبيعية واأيد �سعبها.
جلناح  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم  يلفت 
حيث  ال��زائ��ري��ن،  نظر  ال�سومال 
�ستارة  ال���رح���ل���ة  ب����داي����ة  يف  جن����د 
طريقة  على  امل�سممة  ال��ع��اج  م��ن 
دائرية  اأ����س���ك���ال  وب���ه���ا  ال���ك���رف���ان 
وقد  بخلفها  م���ا  ت��ظ��ه��ر  جم��وف��ة 
الأخ�����س��ر، وهي  ال��ل��ون  اختري لها 
عبارة عن قطعة طولية من ورائها 
جدار  على  ي�ستند  مبا�سرة  مم��ر 
ب���ه ج���داري���ة ت��رح��ي��ب ت�����س��م علم 
الفدرالية  ال�����س��وم��ال  ج��م��ه��وري��ة 
م�ستطيل  م��ن��ت�����س��ف  يف  ال��ن��ج��م��ة 
�سكل  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م  ب��الأع��ل��ى  اأزرق 
خم����روط وع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه منرين 
�سكل متطابق، وحتته حربتان  يف 

وتطلعاتها  وطموحاتها  املا�سية، 
القت�ساد  جم��الت  يف  امل�ستقبلية 
احلفاظ  ب��ه  يق�سد  ال��ذي  الأزرق 
ع���ل���ى ال���ب���ح���ار وال�����س����ت����ف����ادة من 
امل��ائ��ي��ة، وك��ذل��ك الطاقة  ال����رثوة 
املتجددة وقطاع ال�سيافة واملوارد 
والزراعة  واحل��ي��وان��ي��ة  ال�سمكية 
وال�سناعة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
واأه���������م امل���ن���ت���ج���ات وامل�������س���غ���ولت 
التقليدية  واحل�������رف  ال���ي���دوي���ة 
وتت�س�����من  يعر�سها اجلناح،  التي 
الأخ�ساب  فيها  ت�ستخدم  �سناعات 
والأ�����س����داف وغ���ريه���ا م���ن امل����واد 

الأولية املنت�سرة يف البالد.
الزائر  ال�����س��وم��ال  ج��ن��اح  وي��ن��ق��ل 
ال���روؤى  اأن  ح��ي��ث  م�ستقبله،  اإىل 
التبادل  خالل  من  تاأتي  املتطورة 
ال����ت����ج����اري ب����ني ال�������دول وات���اح���ة 
مناخها  من  لال�ستفادة  الفر�سة 
الذي يجعلها يف مقدمة الدول يف 
الناجتة  املتجددة  الطاقة  جم��ال 
عن الرياح، وانها دولة زراعية من 
الطراز الأول وتعد من اأبرز الدول 
الغذائية وما  ال�سلة  الإفريقية يف 
متتلكه من ثروة حيوانية، وتنمية 
ب������اأن تربم  م�������س���ت���دام���ة ت���وؤه���ل���ه���ا 
مع  وا�ستثمارية  جتارية  �سفقات 

جميع الدول امل�ساركة يف اأك�سبو.

فقاعات تكنولوجية حتاكي �لغد بجناح �ليابان يف �إك�شبو 2020
�سوت"،  "اإيرث  البيئية  للجائزة 
التابعة للموؤ�س�سة امللكية للمملكة 
وليام،  الأم��ري  واأ�س�سها  املتحدة، 
النفايات،  من  خ��اٍل  عامل  لإن�ساء 
وهي جائزة بيئية عاملية طموحة 
احللول  اأف�سل  اإيجاد  اإىل  تهدف 
ال�سنوات  يف  الأر��������ض  لإ�����س����الح 
القادمة وتو�سيع نطاق تنفيذها.

على مفهوم  اليابان  ويقوم جناح 

•• دبي-وام:

يف  جناحها  ع��رب  ال��ي��اب��ان  ك�سفت 
اأب���رز  2020 دب����ي، ع��ن  اإك�����س��ب��و 
اإطار  يف  املتطورة،  تكنولوجياتها 
اأجل  م��ن   ،2025 طوكيو  روؤي���ة 
ويتنباأ  النفايات  م��ن  خ���اٍل  ع��امل 
بالكوارث وحماية كوكب الأر�ض، 
مفاهيم  م����ع  ت����ت����واك����ب  وال����ت����ي 
ي����دع����و لها  ال����ت����ي  ال�����س����ت����دام����ة 

املعر�ض العاملي.
اإك�سبو،  ل�����زوار  اجل���ن���اح  وع���ر����ض 
الب���ت���ك���ار منوذجا  غ���رف���ة  داخ�����ل 
هي  ق���ط���اع���ات   4 اإيل  م��ق�����س��م��ا 
والبحار  وال���ف�������س���اء،  الأر����������ض، 
واملدن الذكية، عرب اأفكار خالقة 
"منمنمات"  خ��الل  من  مبتكرة، 
كرمزية  زجاجية،  فقاعات  داخل 
ملحاولة حماية كوكب الأر�ض من 

املخاطر التي تواجهه.

داخ����ل  امل���و����س���وع���ة  امل�ستقبل" 
كوكب  حلماية  زجاجية  فقاعات 
والكوارث  ال��ت��ل��وث  م���ن  الأر������ض 
البيئية، عرب نظام ال�ستدامة يف 

اأ�سكال البناء والتنقل الذكي.
"وتا"؛  ج���ه���از  ال�������زوار  و����س���اه���د 
اأجل  املياه من  دوران  يعيد  الذي 
ا����س���ت���خ���دام م���ي���اه ����س���احل���ة مرة 
اآخ�������رى مب����ا ي���ت���واف���ق م����ع فكرة 
ال�ستدامة، وتتعاون �سركة "وت�ا" 
مع  ط��وك��ي��و،  الرئي�سي  وم��ق��ره��ا 
اإك�سبو  معر�ض  يف  اليابان  جناح 
ال����دويل يف جم���ال مكافحة  دب���ي 
الأم�����را������ض امل���ع���دي���ة م���ن خالل 
عر�ض وتركيب 3 من�سات لغ�سيل 
الأي���دي داخ���ل اجل��ن��اح، م��ن اأجل 
 "WOSH" اإعادة دوران املياه

لتوفري فر�ض لغ�سل اليدين.
واأكد م�سوؤولو اجلناح الياباين اأنه 
نهائي  كمر�سح  "وتا"  اختيار  مت 

فقاعات البحار، وعر�ست اليابان 
اإل��ي��ه يف جمال  م��ا تو�سلت  اأب���رز 
ب����ال����ك����وارث م����ن خالل  ال���ت���ن���ب���وؤ 
تو�سونامي"  "حتذير  تكنولوجيا 
، اإذ تراقب مراكز "ت�سونامي" يف 
اليابان حدوث موجات ت�سونامي 
وتتنباأ  ت�سببها،  ال��ت��ي  وال�����زلزل 
وت�����س��در ر�سائل  وت��ع��د  ب��اآث��اره��ا، 
ال�سركاء  واإىل  ل��ه��ا  ت�����س��ون��ام��ي 
ر�سائل  وت��ت�����س��م��ن  ال����دول����ي����ني، 
التنبيه،  م�����س��ت��وي��ات  ت�����س��ون��ام��ي 
ال�����ت�����ح�����ذي�����رات، والإر����������س���������ادات، 
املعلومات،  وب��ي��ان��ات  وال�����س��اع��ات، 

من اأجل احلفاظ على احلياة.
ا�ستطلع  الف�ساء،  فقاعات  وعرب 
ال�سفر  تكنولوجيا  اأح��دث  ال��زوار 
لل�ساروخ  ومن���وذج  الف�ساء،  اإيل 
قمر  اأول  يحمل  ال���ذي  ال��ي��اب��اين 
ال�����س��ن��ع لدولة  ���س��ن��اع��ي حم��ل��ي 
الوكالة  اأطلقت  حيث  الإم����ارات، 

وحت����وي ت��ل��ك ال��غ��رف��ة اأك����رث من 
َنْمنمة من فن "ميتاتي"  120 ممُ
هي  و"املنمنمات"  ال����ي����اب����اين، 
�سور مزخرفة يف مناذج م�سغرة 
ع���رب ا����س���ت���خ���دام اأب�������س���ط امل�����واد؛ 
اأعقد  و���س��رح  تب�سيط  اأج����ل  م��ن 
التكنولوجيات يف العامل، ويهدف 
اليابانية  "ميتاتي" بالثقافة  فن 
للتفكري  الأ����س���خ���ا����ض  دف����ع  اإىل 
مبتكرة  ح����ل����ول  وا����س���ت���ك�������س���اف 
ت���واج���ه كوكب  ال���ت���ي  ل��ل��م�����س��اك��ل 
الأر�ض، من منظور جديد واإعادة 

توظيفها.
داخل  ٌم�سغرة  جم�سمات  وع��رب 
الفقاعات الزجاجية، �سكلت تلك 
تقليدية  غري  اأفكاراً  "املنمنات"، 
حلماية الأر���ض من خالل طرق 
مبتكرة للزراعة با�ستخدام اأحدث 

التكنولوجيات املتطورة.
اإيل   2020 اإك�سبو  زوار  وانتقل 

الف�ساء  ل���س��ت��ك�����س��اف  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
"خليفة  ال�سناعي  القمر  اجلوي 
من  الأر�������ض  ل��ر���س��د  �سات"   –
ت��ان��ي��ج��ا جنوب  م��رك��ز ف�����س��اء يف 

اليابان.
وكالة  م��ع  ال�سراكة  وبخ�سو�ض 
ال���ف�������س���اء الإم�����ارات�����ي�����ة، اأع�����رب 
اليابان  ج���ن���اح  ع���ن  امل�������س���وؤول���ون 
دولة  م��ع  بالتعاون  فخرهم  ع��ن 
الربنامج  اإط������ار  يف  الإم����������ارات، 
الف�سائي الطموح لخرتاق عامل 
من  امل��ري��خ  وا�ستك�ساف  الف�ساء 
امل�سنوع   H2A ���س��اروخ  خ��الل 
حماولة  يف  ميت�سوبي�سي؛  م���ن 
التغريات اجلوية  لر�سم خريطة 

على الكوكب الأحمر.
اإك�سبو  ال��ي��اب��ان يف  وي��دع��و ج��ن��اح 
ل�ستك�ساف  الزوار  دبي،   2020
�ستغري  التي  البتكارات  من  عدد 
اأ�سلوب حياتنا عرب جتربة "مدن 

عمل"،   – ان�سجام   - "م�ساركة 
التقنية،  عالية  جتربة  ويت�سمن 
اأم��ا �سعاره فهو عبارة عن �سورة 
اأ���س��خ��ا���ض ي�سكون  م��وؤل��ف��ة م��ن 

باأيادي بع�سهم يف م�سهد يتجاوز 
ال����ع����رق وال���ع���م���ر واجل���ن�������ض من 
وتبادل  النا�ض  خالل اجلمع بني 

امل�ساعر.

حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
بوتينبيديكايل  م����ن����ري 
الهند   ، اب���وب���ك���ر   م����وي����دو 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )1190420N(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0589318668 

فقد�ن جو�ز �شفر

Date 10/ 1/ 2022  Issue No : 13438
Notification by publication

Ajman federal court - Civil Execution Court - 
Mohamed Akthar Al Zaman Mohamed Imdad Al Eslam Mohamed Din Mohamed

Notification of payment in lawsuit No. AJCEXCIREA2021/0002323 - civil (partial)
To: JUDGMENTDEBTOR : Mohamed Akthar Al Zaman Mohamed Imdad Al Eslam Mohamed Din 
Mohamed
Address: khair Al Madinah restaurant- Ajman- southern sector - Ind 2 - Al-Rabie plaza 5 - near 
Roundabout Lucky- spot No. 467940754-Tel. 0551919885
Mohamed Din Mohamed
Address: khair Al Madinah restaurant- Ajman-southern sector - Ind 2 - Al-Rabie plaza 5-near 
Roundabout Lucky- spot No. 467940754 - Tel. 0551919885-0547925013
As on the date, a judgment attached with a copy it was issued against you in favor of the executing
plaintiff, sheikh Mohamed Jehad Al Eslam, nationality: Bangladeshi
In the above mentioned suitcase
And since the aforementioned Judgment creditor has submitted a claim to implement the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment requested to be executed is as 
follows: Total amount including fees and expenses: 379576.0
Therefore, you are entrusted with implementing what was stated in the above mentioned executive 
document during the( period) a days from the date of notifying you of this notification.
In the event of your failure to do so, you are required to attend a session of the day - dated - time before 
the aforementioned court, In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Ahmed Mohamed Ibrahim Shaqlini
Ajman federal court - Civil Executive Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392
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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

انطباعات زائر اإعالمي لالإمارات
الإمارات  دول��ة  ل��زي��ارة  الفر�سة  له  تتاح  من  كل  يكنها  كبرية  حب  م�ساعر 
العربية املتحدة، فهذا البلد املعطاء يوفر للمقيمني والزائرين على اأر�سه 
الأمن والأمان، مع اأرقى م�ستوى للخدمات، وا�ستقبال حار لكل من يق�سده 
من خمتلف قارات العامل، دون تفرقة يف اجلن�ض اأو العقيدة اأو العرق، وكل 
اأجل وطنها و�سعبها  نهار من  هذا يف ظل قيادة حكيمة ور�سيدة تعمل ليل 

الذي يكن لها كل احلب والولء والطاعة.
ينكر  اأن  ج��اح��د  لأي  ي��ك��ن  ل 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأّن 
العربية،  ال������دول  اأج���م���ل  م���ن 
العلمي  ب���ت���ط���وره���ا  امل���ت���م���ي���زة 
وال��ع��م��راين، وم��ع��روف��ة كذلك 
و�سعبها  ال���ط���ي���ب���ني  ب���اأه���ل���ه���ا 
الطيبة  ب���اأخ���الق���ه  امل����ع����روف 
والكرية، وامل�سهور عنهم اأنهم 
اأ�سحاب �سيافة كرية وح�سنة 
للغاية، وم�ساعدة لأبناء الدول 
ال��ع��رب��ي��ة الأخ��������رى، ف��ك��ل من 
ال��زي��ارة، يحب  ل��ه فر�سة  تتاح 
الإم�����ارات لأن��ه��ا وط���ن لالأمن 
والأم����ان.. لأن��ه��ا وط��ن للتميز 
نع�سق الإم���ارات لأنها وط��ن ل 

يعرف امل�ستحيل.. نحب الإمارات لأنها حا�سنة احل�سارات.. نحب المارات 
لأن حكامها يحبون �سعبهم، ومن يقطن على اأر�سها.. نحب الإمارات لأنها 
وطن الأعراق.. وبلد ال�سالم واحلب واجلمال.. وطن تعاهد مع املجتهدين 

باأن لهم من امل�ستقبل الن�سيب.
قائم على  لأن��ه  القمة،  اإىل  يرتقي  اأن  الطبيعي  الإم���ارات من  وطن بحجم 
الت�سامح وتقدير الآخر، فخالل زياراتي لها واإن كانت قليلة، لزلت اأحتفظ 
ب�سكل  القلوب  يف  تنمو  والتي  الطيبني،  الأ���س��دق��اء  عن  تن�سى  ل  بحكايات 
تلقائي، و الأيام التي ق�سيناها يف الإمارات لها طعم اآخر، فهي لي�ست كغريها 
لأنني وج��دت كل معاين  ال�سعادة،  بقمة  اأ�سعر  الأخ��رى حيث  الأم��اك��ن  من 
اأن اأح�سد املحبة، فلك  الأخ��وة  واملحبة يف هذا املجتمع العريق، وا�ستطعت 
اإم��ارات اخلري كل احلب والإج��الل، ولأن ال�سارقة ملتقى الفنانني  مني يا 

والإعالميني من خمتلف اأنحاء العامل.
ت�سرفت باحل�سور يف فعاليات املهرجان الدويل للفنون الإ�سالمية يف طبعته 
الأعلى  املجل�ض  ع�سو  من  كرية  برعاية  البا�سمة،  ال�سارقة  باإمارة  ال�24 
من  كرية  وب��دع��وة  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال�سارقة  حاكم 
اإدارة الثقافة بالإمارة، رفقة كوكبة من الفنانني الت�سكيليني والإعالميني 
فيها  ر�ست  عمُ ث��رّي��ة،  فنية  ثقافية  اأي��ام��ا  وكانت  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  من خمتلف 
لها  عاملية  �سخ�سيات  املتنّوعة، بح�سور  العاملية  الثقافة  عّينات عن مظاهر 
ال�سارقة  روؤي��ة  الإ�سالمية يرتجم  الفنون  فبات مهرجان  املتميزة،  مكانتها 
ال�ساحة  على  ح�سورها  وتر�سيخ  وجتديدها  الإ�سالمية  الفنون  تاأ�سيل  يف 
العاملية املعا�سرة لالإبداع الب�سري، ولي�ض بغريب على اإمارة ال�سارقة، اإذ اأن 
الفعاليات واملهرجانات الفنية والثقافية ل تتوقف يف هذه المارة على مدار 
العام، اإذ ت�ست�سيف يف كل عام اأبرز املبدعني من خمتلف دول العامل لتقدمي 

اأعمال فنية وفريدة من نوعها، ت�سّد اإليها اأنظار الزائرين.
املنظمة  اجلهة  ووف��رت  مبقامهم،  يليق  با�ستقبال  الإع��الم��ي  الوفد  حظي 
اأي  اإقامة، وو�سائل الت�سال، وموا�سالت، ومل تتخدر  كل �سبل الراحة من 
املواتية لالإعالميني  اأجل توفري كل الظروف  املهرجان من  جهد ل�سيوف 
لأداء عملهم يف اأح�سن الظروف، وبذلت كّل ما يف و�سعها من اأجل اإجناح هذه 
التظاهرة الثقافية، وقد جنحت فعال، حيث متكن ال�سحافيون من خالل 
قرب  عن  �ساهدوه  ما  ونقل  اجليدة  التغطية  من  العر�ض  ملواقع  ال��زي��ارات 
واإج��راء حوارات مع عدد من ال�سخ�سيات الفنية امل�ساركة، للت�سويق اجليد 
ان  لل�سارقة  الذي يظل عالمة فارقة يحق  املهرجان  لفعاليات  واملو�سوعي 

تفتخر بها على مر الأيام والأعوام.
الزيارة التي قمت بها رفقة الوفد الإعالمي لك�سبو دبي 2020، وطوافنا 
باأجنحة الدول امل�ساركة، اأكدت يل اأن اختيار دبي لإقامة هذا املعر�ض، كان 
يف  وال�سال�سة  امل�سهودة  واحلداثة  املعي�سة  فم�ستوى  وحكيما،  �سائبا  ق��رارا 
وم�ستوى  الهائلة  التحتية  البنية  وكذلك  واملعامالت،  الإج���راءات  تطبيق 
دب��ي احلا�سنة  م��ن  ال��ع��وام��ل جمتمعة جعلت  تلك  ك��ل  وال�����س��الم��ة،  الأم���ن 
الأمثل لهذا احلدث العاملي، التي يكن لها اأن تغري اخلريطة القت�سادية 
على م�ستوى العامل، ف�سال على م�ستوى اخلدمات املقدمة من موا�سالت 
وات�����س��الت و�سبكة ط���رق وح��ت��ى و���س��ائ��ل ت��رف��ي��ه م��ت��ن��وع��ة، وك��ذل��ك املراكز 
اأن دبي قدمت نف�سها مدينة  التجارية وم�ستوى املطاعم، والأكرث من هذا 
عاملية للجميع ل تفرق بني اأحد اأبدا، ولهذا ل ي�سعر الزوار باأنهم غرباء بل 

اإنها مدينة تطمئن النف�ض فيها منذ حلظة الو�سول اإليها.   
عبد العزيز اأحمد ن�شيب/اإعالمي

حتديات العام اجلديد
كم هو جميل اأن ترى ال�سموع البي�ساء قد اأ�سيئت يف اأروقة املنزل وهي تنتظر 

ونور  �سياء  ج��دي��د،  ع��ام  ولدة 
املطلة  األليلك  �سرفة  م��ن  ي��اأت 
ال���ع���ام مبدينة  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ال��ت��ي تزينت  الآم������ان ع��ج��م��ان 
لت�ستقبل  امل��ل��ون��ة  ب��ال��ب��ال��ون��ات 
مكللة  وه�����ي  اجل����دي����د  ال����ع����ام 
كي  وال�سرور  بالبهجة  اأج���واءه 

تبعثه يف قلوب العابرين.
ما  اأغلى  هي  التي  املكتبة  حتى 
ثروتي  ه��م  اأولدي  بعد  اأم��ل��ك 
وا����س���ت���ث���م���اري ب����احل����ي����اة، اأم����ا 
اإبداعاتي  ت�سم  فهي  مكتبتي 
واأحالمي  وحكاياتي  وق�س�سي 

اأق��راأ روايتي الأخرية  واآم��ايل الكبرية وطموحي غري املحدود ،حتدتني كي 
، واأعيد مراجعتها حتى الرمق الأخري حكايتي مع الرجل العجيب الغائب 
احلا�سر يف حياتي ،والدي زوجي ، ولدي واأخي وكل من اأعرف من الأ�سدقاء 
مع  لأ�ستذكرهم  حويل  حتلق  اأطيافهم  الآخ��ر  اجلن�ض  من  معهم  وتعاملت 

ال�ساعات الأخرية من العام الذي �سيم�سي 2021.
تناديني ملفاتي وما م�سى من حياتي لأعيد ذكرياتي ال�سابقة ال�سعيدة منها 
العام اجلديد  اأ�ستقبل  واأن��ا  اأك��رتث لها  اأحتداها ول  واأن��ا   ، وحتى ال�سبابية 
وا�ستثنائيا  العام اجلديد خمتلفا  يكون  ب��اأن  باهلل  اأك��رب  واأم��ل  بتفاوؤل كبري 
يحمل الكثري مما اأتطلع لتحقيقه يف حياتي املتلعثمة ،حاولت اإ�سفاء الفرح 
بي�ساء  و�سحب  البي�ساء  الغيوم  من  تخلو  ل  التي  اأج��وائ��ي  على  وال�سعادة 
اأن  �سبحانه  اأرج��وه  ملا  روؤيتي  ال��ذي يحجب  ،وال�سباب  املقبل  بالغيث  تب�سر 
يو�سح اأمامي طريقي غري املعبد بالفرح وال�سعادة اأو  بالبهجة وال�سرور بل 

ت�سو�ض عليه ذكريات م�ست متلعثمة .
كنت اأعلم اأن العام اجلديد يحمل حتديات كثرية ،واأنا على يقني اأن ال�سماء 
الرزق  اأن كل �سيء بيد اهلل واأن  اأدرك متاما  ل متطر ذهبا ول ف�سة لكني 
ياأتي من اهلل �سبحانه ، واأن قدري مكتوب ول حمالة  ملواجهة حتديات العام 

اجلديد وحيدة اإل من اإياين  بعون اهلل يل بال�سرب والتحمل  ،
اأ�سرتي واأهلي واأخوتي  2022 وحدي دون  اأي�سا ا�ستقبلت عام  وهذا العام 
الطيبة  باأرواحهم  حا�سرون  لكنهم  باأج�سادهم  غائبون  جميعهم  واأحبتي 
املحبة التي تعطي بال حدود حبا وعطاء واأنا على يقني اأي�سا باأن حتديات 
ال��ع��ام اجل��دي��د لي�ست ك��اأي حت��دي��ات ب��ل ه��ي  جمموعة م��ن اآم���ال وتطلعات 
وطموح باأن يكون هذا العام عام خري و�سعادة على اجلميع من املقربني ومن 

اأحبهم ممن عرفت عرب ال�سنني.
التحدي الأكرب هو الذي �سيكون مع نف�سي باأن تتقبل التغيري ،واأن تتقبل 
هناك  يكون  واأن  اأك��رث  باإيجابية  لالأ�سياء  تنظر  واأن  و�سره  خريه  �سيء  كل 
حما�سبة ذاتية خلط �سريي باحلياة ما بني قبول الآخر اأو تقبله اأو التعاي�ض 
معه ،بالرغم من التناق�ض والتباعد والتلعثم والبطيء  يف حتقيق الأمنيات 
واأن كان كل �سيء بيد اهلل فما علي �سوى النتظار وال�سرب وال�ستمرار يف 

الإيان باأن القادم اأف�سل وان اهلل يخبئ يل اأ�سياء جميلة باإذن اهلل .
املهم اأن ل ن�ست�سلم ول نياأ�ض ول نتوقف عن العطاء وبذل اجلهد وال�سعي 
نحو التجديد يف منط احلياة التي نعي�سها دون جديد ودون تغيري ،امل�ساألة 
فقط تاأين و�سرب واأمل باهلل وحب للخري والعطاء واخلروج عن املاألوف يف 

منط احلياة .
والأهم اأن نبقى الأقرب اإىل اهلل بالذكر والت�سبيح ،واأن ن�ستمر بالتقرب اإليه 
بالعبادة وبالدعاء والبتهال له بتحقق ما ن�سبو اإليه بالدنيا من راحة البال 
والأمان والطمئنان ، وبتعميق الإيان باهلل فهو وحده  مدبر اأمورنا وعليه 

اتكالنا.
�شحر حمزة/كاتبة

فّن الت�شوير
ني  مل يعد الت�سوير باحرتاف مقت�سراً على ال�سحفيني اأو حتى على املخت�سّ
اأن يكون م�سوراً  اأي �سخ�ض يحب ويطمح يف  بالت�سوير، فقد بات مبقدور 
التعّرف على  ه��و  م��ا عليك  ك��ل  امل��ه��ارة وب�سهولة،  ه��ذه  اأن يتلك  حم��رتف��اً 
والت�سميم  الإرادة  امتالك  وكذلك  واأنواعها،  وال�سور  واأجزائها،  الكامريا 

لتحقيق هذا الطموح.
وهنالك طرق يجب معرفتها للت�سوير،  عليك مبعرفة كامرتك ب�سكل جيد، 
اأخذ  على  �سي�ساعدك  فهذا  فيها،  جزء  كل  ووظيفة  اأجزائها  على  والتعرف 
�سور بجودة عالية، عليك معرفة زواي��ا الت�سوير، ومعنى كل زاوي��ة وزوايا 
من  توؤخذ  الزاوية  هذه  يف  فال�سورة  املنخف�سة:  الزاوية  وه��ي:  الت�سوير، 
اأ�سفل م�ستوى ال�سيء، وت�سيف هذه الزاوية على هدف الت�سوير التعظيم 
لل�سيء وزيادة حجمه. الزاوية امل�ستوية: وتوؤخذ ال�سورة يف هذه الزاوية من 
مكان مواٍز لهدف امل�سور وهذه الزاوية تعطي املعنى احلقيقي للهدف، ول 
ت�سيف قيمة جديدة، كما اأنها خالية من الإيحاءات. الزاوية املرتفعة: توؤخذ 
اأعلى هدف ال�سورة، وعادة تهدف ال�سور بالزاوية املرتفعة اإىل تقزمي  من 

الهدف واأحياناً جذب عطف النا�ض.
اخلطوات  م��ن  جمموعة  ه��ن��اك 
الهتمام  ع��ل��ي��ك  ي���ج���ب  ال���ت���ي 
كامرتك،  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن��د  ب��ه��ا 
ع��ل��ي��ك ���س��ب��ط ال����ك����ام����ريا من 
وبطاقة  الإع�����������دادات،  ن��اح��ي��ة 
على  لتح�سل  وذل���ك  ال���ذاك���رة، 
ا�ستغل  ع��ال��ي��ة اجل�����ودة،  ���س��ورة 
يف  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة  ال��ل��ق��ط��ات  تقنية 
للح�سول  الرقمية،  الكامريات 
على �سور عالية اجلودة، اخرت 
املكان املنا�سب للتقاط �سورك، 
التي  ال�����ط�����رق  اأف���������س����ل  وم������ن 
مهارتك  تنمية  على  ت�ساعدك 
يف الت�سوير هو الت�سوير ب�سكل 

وباإ�ساءات  مكان  كل  من  م�ستمر 
على  وللح�سول  للكامريا(،  الإ���س��اءة  )م���زود  الفال�ض  ا�ستخدم  خمتلفة، 
الفال�ض،  املنا�سب ل�ستخدام  املكان  اختيار  �سور بجودة عالية، يجب عليك 
اهتم بالأجزاء ال�سغرية من كامرتك من عد�سة وذاك��رة، فهذه الأمور من 

اأ�سا�سيات ناحك كم�سور.
معاذ الطيب /خمرج

اأك�شبو واملهرجانات الدولية 
العربية  الإم���ارات  الثاين دول��ة  اأر���ض بلدي   يف كل م��رة حتط قدماي فيها 
الكبري  ال��ف��رق  حيث  ال�سابقة،  زي��ارت��ي  ع��ن  ملحوظاً  ت��غ��رياً  اأج���د  امل��ت��ح��دة 
اأب����راج �ساهقه ومعامل  ���س��رب فيها م��ن  ال���ذي ي��ط��ال ك��ل  ال��ب��ال��غ  واله��ت��م��ام 
فلدولة  اآخ��ر،  بلد  اإن��ك يف  اإليك  �سيء حتى يخيل  وكل  و�سوارعها  وميادين 
الإمارات العربية املتحدة كل املقومات لتكون وجهة �سياحية هامة لكل من 

يحب احل�سارة والرتاث والثقافة والفنون مبختلف اأنواعها.

 2021 املا�سي  اأكتوبر  �سهر   يف 
�سهدت اإمارة دبي افتتاح معر�ض 
اك�سبو ٢٠٢٠ واملقام على م�ساحة 
ك��رة قدم  600 ملعب  ب���  ت��ق��در 
ا�ست�سافة  اأول  دب��ي  اإم��ارة  وتعد 
العاملي  احل�����دث  ل���ه���ذا  ع��رب��ي��ة 
حيث يجتمع على اأر�سها 192 
اأ�سهر  �ستة  مل��دة  وي�ستمر  دول���ة 
ال��ق��ادم ٢٠٢٢  م��ار���ض  �سهر  حتى 
م وت�ستهدف دولة الإم��ارات من 
 ٢٠٢٠ اك�سبو  ا�ست�سافة  خ��الل 
وج��ن��اح دول���ة الإم������ارات تقدمي 
تكون  وف����ري����دة  غ��ن��ي��ة  جت���رب���ة 
تنطلق  لالآخرين  اإل��ه��ام  م�سدر 

دولة  جناح  ويعد  الرا�سخة  الإن�سانية  وقيمه  الأ�سيل  املجتمع  ثقافة  من 
الإمارات من�سة نوعية متميزة لتعريف العامل مبا حققته الدولة ونه�ستها 
خالل العقود املا�سية وما تطمح اإىل حتقيقه خالل اخلم�سني عاما املقبلة 
بجانب اإبراز �سورة الإن�سان الإماراتي املت�سلح بالعلم والوعي وحب الوطن 

واإرادة التفوق والريادة.
192 جناح من   ويعد معر�ض اك�سبو ٢٠٢٠ دبي فر�سة مثالية ل�ستك�ساف 
اأجنحة الدول املختلفة والتعرف على ما�سيها وحا�سرها وم�ستقبلها وتذوق 
العربية  اململكة  جناح  ويعد  العامل،  ارك��ان  من  ركن  كل  من  الأطباق  ا�سهر 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  جناح  بعد  جناح  اأك��رب  ث��اين  هو  ال�سعودية 
اإبداعية  مب�ساحة ١٣ الف مرت مربع وال��ذي يتجول بداخله يخو�ض رحلة 
الطموحة  روؤيتها  و  وحا�سرها  ما�سيها  على  والتعرف  اململكة  ل�ستك�ساف 
للمملكة  احل�ساري  ال���رثاء  يعك�ض  غني  اإب��داع��ي  حمتوى  ع��رب  للم�ستقبل 
برتاثها وطبيعتها وجمتمعها املتنوع والفر�ض الهائلة التي تقدمها للعامل 
روؤية  مظلة  حت��ت  امل�����س��ت��دام��ة  والتنمية  الب��ت��ك��ار  و  الق��ت�����س��اد  جم���الت  يف 

ال�سعودية 2030 .
املجتمع  هي  رئي�سية  ركائز  اأربعة  على  دبي  اك�سبو  يف  اململكة  جناح     ي�ستند 
اخلالبة  والطبيعة  العريق  الوطني  وال���رتاث  ب��ج��ذوره،  املرتبط  احل��ي��وي 
عر�سا  تقدم  �سخمة  �سا�سة  على  اجلناح  يحتوي  كما  امل�ستقبلية  الفر�ض  و 
التدفق  اجلانبية  ال��واج��ه��ات  تظهر  فيما  اململكة  يف  احل��ي��اة  ع��ن  متوا�سال 

امل�ستمر للر�سائل التي تعك�ض قيم اململكة.
الفنون  مهرجان  افتتحت  فقد  الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  ال�سارقة   ولأن 
الإ�سالمية يف دورتها الرابعة والع�سرين يف متحف ال�سارقة للفنون بتنظيم 
الثقافة  دائ��رة  تفوقت  فقد  الثقافة،  دائ��رة  يف  الثقافية  ال�سوؤون  اإدارة  من 
كعادتها يف كل عام يف تنظيم واإدارة فعالية �سخمة بهذا امل�ستوى على خمتلف 
امل�ستويات فاأتى املهرجان منظما اإبداعيا خاّلقاً تردد �سداه يف كل مكان ذلك 

اأن هذا املهرجان الذي حمل �سعار تدرجات.
 و�سارك فيه ٦٣ فناناً من ٢٧ دولة بالتاأكيد تتقدمهم دولة الإم��ارات ب ١٦ 
فنانا وفنانة قدم و�سيقدم  خالل ٤٠ يوماً  اكرث من 284 عماًل فنيا ًمن 
جتهيزات وحروف وجداريات ولوحات يف اخلط الأ�سيل والزخرفة  و�سيتم 
تنظيم ٩٨ ور�سة فنية ت�ساعد الفنانني واملهتمني معرفة اخر ما تو�سل اإليه 

العلم يف الفن مبختلف اأنواعه.
وهي  متنوعة  بعناوينها  املحا�سرات  م��ن  العديد  ل����ذلك  اإ�س�����افة  وت�������م 
التقنيات احلديثة يف ترميم املخطوطات والوثائق واخلط العربي و الفنون 
امل�سبوط  الفني  النتقال  و  العلمي  و  الأك��ادي��ي  التدرج  اأهمية  و  الأخ��رى 
ل��ط��الب ال��ع��ل��م يف ف��ن اخل���ط ال��ع��رب��ي وال��ع��دي��د م��ن الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة من 
وبقوة يف  كانت حا�سرة  ال�سعرية  الأم�سيات  ان  متنوعة حتى  فنية  مدار�ض 
بيت ال�سعر الذي ا�ست�ساف العديد من ال�سعراء من خمتلف الدول العربية 
وكنت �سعيدة مع �سيوف املهرجان الذين جتاوز عددهم ال ١٠٠ �سيف من 
اإعالميني وحما�سرين وخطاطني وم�سرفني وغريهم حيث غمرونا دائرة 
اإمارة  يف  اإقامتنا  ف��رتة  طيلة  ال�ستقبال  وح�سن  ال�سيافة  ب��ك��رم  الثقافة 
اأيام املهرجان، اتطلع ب�سوٍق كبري ملعرفة ما يخبئه  ال�سارقة لتغطية بع�ض 
التي �سوف  القادمة  ال��ذي حجز له م�ساحة فنية عاملية يف دورت��ه  املهرجان 

حتتفل باليوبيل الف�سي.
هدى الغامدي /اإعالمية �شعودية

عندما يبكي الرجال
جاءين باكياً بحرقة وهو الذي مل اعتده اإل جامداً مم�سكاً بتالبيب نف�سه 
دائماً حتى يف اأ�سد ال�سدائد جنده قوياً ومل يكن اأبداً هكذا ولو ملرة �سعيفاً 
باعتبار اأن البكاء �سعف فما بالكم بالنهيار التام ودموعه قد بللت مالب�سه 

يبايل  ل  وه����و  ك��ام��ل��ة  ال��ع��ل��وي��ة 
�سيء  على  له  موا�ساتي  بكلمات 
فاحلقيقة  الآن  ح��ت��ى  اأج��ه��ل��ه 
جملة بكائه ونحيبه املتوا�سلني 
كرثة  رغ��م  الفر�سة  متنحه  مل 
كاأمنا  ل����ه  وت�����ك�����راري  ������س�����وؤايل 
اأحتدث اإىل اأ�سم ل ي�سمع، وهو 
لإعالمي  ع��ل��ي  ب��ال��رد  ه��م  كلما 
ثانية  دموعه  غلبته  بكائه  ب�سر 
وخام�سة و�ساد�سة، حتى طال بنا 
الوقت وحقيقة لول اأنه �سديق 
يلجاأ  مل  اأن����ه  ويكفيني  ع��م��ري 
اإب���ان �سعفه هذا،  لأح���د غ��ريي 
فكان لبد اأن اأحتمل ول اأخفيكم 

�سراً اأين قد بداأت اأ�ساطره البكاء 
اإل ب�سديق عمري وهو ينتحب هكذا، والذي  اإح�سا�ض  بروح القطيع دومنا 
�ساألته هل مات لك اأحًد من اأهلك فهز راأ�سه وهويبكي جم��دداً، هل مر�ض 
اأحد اأبنائك، هل تعر�ض اأحد اإخوانك حلادث فهز راأ�سه نافياً ثم كان يعود 
باكياً، ولن اأطيل عليكم قرائي الكرام لكنها ال�سورة التي ع�ستها لأكرث من 
�ساعة اأمام رجل تخطى اخلم�سني ويبكي بنحيب بال �سبب معروف، لكن بعد 
اأن بداأ يربط جاأ�سه، نطق اأخرياً ليفاجئني بقوله " اليوم عيدي اليوم يوم 

مولدي احلقيقي " فتعجبتك اأنه لي�ض يوم مولده فاأنى له اأن يقول اإنه يوم 
عيده ويوم مولده احلقيقي وكيف يحتفي به وقد قارب ال�ستني من عمره، 
وبعد و�سلة بكاء وانهيار اأخرى عاد ليحادثني اليوم عائلتي ال�سغرى وقبلها 
الكربى اأجمعت على اأين الأكرث �سبهاً باأبي رحمه اهلل وغفر له، فقلت له هذا 
خري قال بل �سرف كبري اأن يجمعوا اأين الأكرث �سبهاً له من بني اأحد ع�سر 
اأبنائه، خا�سة واأن��ه كان اأحب اخللق اإىل قلبي بعد ر�سول اهلل �سل اهلل  من 

عليه و�سلم ، فقد كان اأ�سوتي احل�سنة واأحب اخللق اإيل.
وهنا رغم ا�ستمراره يف النحيب ولي�ض البكاء جاءتني فكرة لأخرجه من تلك 
احلالة ففاجاأته بقويل له: حتبه كل هذا احلب ورغم هذا كنت تع�ساه اأحياناً 
ول ت�ستمع اإىل كالمه يف بع�ض الن�سائح التي ن�سحك بها رغم ما كان يتمتع 
اأب��اً مبثل تلك ال�سفات، لكن وقع  اأن لك  اأغبطك  به من حكمة ور�سد كنت 
كلماتي جاءت �ساعقة رعدية فتحت نهراً اآخر من الدموع تبني يل لحقاً اأن 
اأغلبها ندماً على كل يوم مل ي�ستمع وينفذ كالم اأبيه، وبع�سها اعرتافاً باأنه 
باأن ينال �سرف  اأمنية منه  بوالده، والثالث  الأك��رث �سبهاً  اأن يكون  اأقل من 
روؤيته والأكرث  وال��ده ملجرد  كانوا مع  له كما  الغرباء  النا�ض واح��رتام  حب 
النعم واملتمثل يف  اأك��رب  ك��ان له من  ما  واأخ���رياً  من ه��ذا حفظه لكتاب اهلل 
ح�سن اخلامتة التي من اهلل بها عليه وهي اأن يقب�سه حمت�ساً كتاب اهلل بعد 
اأن �سلى ال�سحى ومن قبله ب�ساعة نام يف قربة ليقي�سه ثم يطلب تو�سعته 

ليتمكن النا�ض من دفنه.
لذا اأقولها باأمانة لكل اإن�سان ل زال والداه حيني اأن يعمل مبا اأمر اهلل به واأن 
يطيعهما يف كل �سيء كي ل ياأتي اليوم الذي يبكي فيه على حاله ندماً حيناً 
على الع�سيان مبا قد ين�سيه اأن يفرح مبا لديه من �سبه معهما اأو اأحدهما، 
فلننتهز الفر�سة وندخل اجلنة بربهما، اأما من فاته ذلك فاأن�سحه اأول اأن 
اأم��ره مع اهلل حتى يكون عبداً �ساحلاً مقبول الدعاء وحينها يدعو  ي�سلح 

لهما لت�سلهما دعواته كهدايا ت�سلم اإليهما.
حمدي اإ�شماعيل

االإمارات تبهر العامل
دول���ه الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة يف ك��ل ي��وم ج��دي��د، ت��ق��دم اإجن����ازا جديدا 
احل�سارية  الإجن���ازات  ه��ذه  مقدمة  يف  اإك�سبو  معر�ض  وياأتي  العامل،  يبهر 
والدول،  كافة اجلن�سيات  الإم��ارات من  اأر���ض  التي جمعت على  والإن�سانية 

واأت�����اح�����ت ج������واز م������رور ل�����زوار 
انطلقوا  الذين  اإك�سبو  معر�ض 
من اأر���ض الإم���ارات ليحلقوا يف 
اأجنحه  العامل من خالل  �سماء 
فاأ�سبح  وم���ت���ن���وع���ة،  م���ت���ع���ددة 
اأنظار  ي��ج��ت��ذب  م�����زارا  اإك�����س��ب��و 
ال���ع���امل ب��اأك��م��ل��ه، وح��ل��م��ا ي���راود 
يحظى  اأن  اإن�������س���ان  ك���ل  خ���ي���ال 
اك�سبو  دوم���ا  و�سيظل  ب��زي��ارت��ه 
لأنه  للعرب  و  ل��الإم��ارات  فخرا 
على  الوحيدة  العربية  الن�سخة 

م�ستوى العامل العربي.
الفنون  م���ه���رج���ان  ج�����اء  وق�����د   
الن�سخة  وه�������و  الإ�����س����الم����ي����ة 

اأم���ارة  ل��ي��وؤك��د ري���ادة دول���ة الإم�����ارات، واأن  ال��ع��امل،  ال��وح��ي��دة على م�ستوى 
اأكون  اأن  ب�سرف  وحظيت  العاملي،  والإب���داع  للفن  مرادفا  اأ�سبحت  ال�سارقة 
وكمتابعة  الإعالمية،  التغطية  يف  �ساركت  التي  الإعالمية  املنظومة  �سمن 
اأن  اأرى  اإعالمية  اأكون  اأن  واأي�سا كم�ساهدة قبل  الت�سكيلي،  ومتذوقة للفن 
اللغات،  وح��دت  كما  اأر�سها،  على  عامليا  فنيا  ثقافيا  حدثا  قدمت  ال�سارقة 
واجلن�سيات والأعمال، وتوحدت يف اإبداع ل ينتهي، واجتمعت يف مكان واحد، 
لتقدم ر�سالة اإن�سانية وفنية اإىل العامل تنطلق من ال�سارقة لت�سل اإىل العامل 
نظرتهم  وم��دى  العظيم  الإجن���از  ه��ذا  على  القائمني  ق��درة  وتبني  باأكمله، 
للم�ستقبل والتطور امل�ستمر ليظهر مهرجان الفنون الإ�سالمية بثوب جديد 
اأ�سبحت  التى  الأخ��رى  الدولية  واملعار�ض  املهرجانات  م��رة، ف�سال عن  كل 

قبلة املهتمني بالآداب والفنون والثقافة.
اإن الفن لغة عاملية جمعتهم على اأر�ض اإمارة ال�سارقة.

غاده كمال 
اإعالمية مدير اإدارة ال�شباب ب�شوت العرب

و�شال
وفوق رمو�سك قلبي واأنى

على رم�ض قلبي لي�ض ثقيل 
اأريد ا�سطياد الأماين بعينك 

اأريد بلوغ الأمان اجلميل 
دعينى فاإين اأردت عناقك 
واإين اأردت و�سال طويل 

و�سال يدوم بكل الدروب 
ولي�ض يكون و�سال قليل

القمر
م����ن ع���ل���م ال���ق���م���ر اجل���م���ي���ل اذا 

ابت�سم 
�سلب ال�سعور 

و�سلب مهجة عا�سق 
فى كل ر�سم من ر�سومك 

اأ�سلعي �سجت 
بنب�ض فى اجلوانح خافق

فتمهلي عند العتاب متهلي 
وتريثي عند الرحيل واأ�سفق

فاأنا الغريق ببحر حبك هائم 
واأنا القتيل بغري حرب فاأرفقى

عمار عبد احلميد يون�ض

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود
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عربي ودويل

اللبنانّيني على تغيري  اأج��رب  ل��رية قبل الأزم��ة ما  األ��ف   15 الطازجة من 
ال�سلوك الغذائي والتخفيف من ا�ستهالك احلوم ق�سراً.

 ،70% اإىل  و�سل  اللحوم  ا�سترياد  بن�سبة  انخفا�ساً  الأم��ر  ه��ذا  وانعك�ض 
 ،6 تتعد  مل  املا�سي  العام  اأواخ��ر  و�سلت  التي  باللحوم  املحّملة  فالبواخر 
20 باخرة  بينما كان ي�ستورد لبنان يف مثل هذا الوقت من ال�سنة حوايل 

حمملة بالأبقار والأغنام وفق معلومات خا�سة ملوقع �سكاي نيوز عربية.
تقول اأم رباح )60 �سنة( ملوقع �سكاي نيوز عربية “باتت اللحمة تزور دارنا 
الذين حتولوا  ح��ال جرياننا  اأف�سل من  يكون حالنا  وق��د  ال�سهر،  م��رة يف 
اللبنانيون  ه��م  “كرث  حممد  ماجد  الق�ساب  وي��ق��ول  واملعجنات«.  للخبز 
بينما  الأرخ�ض ثمناً،  املجمدة  بالّلحمة  الطازجة  الّلحمة  ا�ستبدلوا  الذين 
اكتفى اآخرون بكمّيات قليلة، ومنهم مل يعد يدخل اللحمة نهائياً للمنزل«. 
ويو�سح نقيب م�ستوردي املواد الغذائية يف لبنان هاين بح�سلي ملوقع �سكاي 

و�سل �سعر علبة التونة على �سبيل املثال اإىل 30 األف لرية لبنانية اأي ما 
ل��رية فقط.«   2000 يتجاوز  ل  �سعرها  ك��ان  اأن  بعد  واح���داً  دولراً  يعادل 
وانتقل  كبري  ب�سكل  انخف�ض  اللحوم  معلبات  “ا�ستهالك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والبقوليات  للخبز  ا�ستهالكا  اأكرث  ف�سار  اآخر  مكان  اإىل  اللبناين  املواطن 
الطحني  ا�ستخدام  نحو  الأزم��ة  ب�سبب  تتجه  “الغالبية  وتابع  واحلبوب«. 
لأنه ما زال مدعوماً من الدولة حتى واإن ارتفع �سعر ربطة اخلبز وو�سل 
األ���ف لرية  ي��زي��د ع��ن  ك��ان �سعرها ل  اأن  ل��رية بعد  اآلف  لأك���رث م��ن ع�سرة 
لفتت  ب��دوره��ا  اللبناين«.  للم�ستهلك  بالن�سبة  الأرخ�����ض  تبقى  ذل��ك  وم��ع 
اخت�سا�سية التغذية مروة �سلمان يف حديثها مع موقع �سكاي نيوز عربية 
بال�سحة”  م�سّر  وهذا  بكرثة  الّلحوم  يتناولون  “كانوا  اللبنانّيني  اأن  اإىل 
بالبدائل  عنه  التعوي�ض  يحّتم  تناولها  عن  نهائياً  التوقف  “لكن  م�سيفة 

واملكّمالت الغذائية.

•• بريوت-وكاالت

انقطاع  من  حتملها  ي�ستطيعون  ل  متتالية  اأزم��ات  من  اللبنانيون  يعاين 
الذي طال  الفاح�ض  النفطية، والغالء  وامل�ستقات  والكهرباء  واملياه  للدواء 
ال�سلع الأ�سا�سية وخا�سة اأ�سعار املواد الغذائية. وو�سل ثمن كيلو حلم البقر 
اإىل 300 األف لرية لبنانية اأي ما يقارب ربع راتب املوظف، بينما حلق �سعر 
األ��ف ل��رية، وه��ذا ما جعل هذه امل��ادة الغذائية  كيلو حلم الغنم فوق 450 
وتتفاوت  اللبناين.  ال�سعب  من  ج��داً  كبرية  �سريحة  متناول  خ��ارج  املهمة 
القرى  اأعلى منها يف  امل��دن  املناطق فهي يف  لبنان ح�سب  اللحوم يف  اأ�سعار 

والأرياف ب�سبب كلفة النقل والإيجارات املرتفعة.
ونتيجة الأزم��ات القت�سادية التي تعي�سها البالد مل يعد لبنان يف طليعة 
الّلحمة  كيلو  �سعر  ارتفاع  بعد  الأو�سط  ال�سرق  لّلحوم يف  امل�ستهلكة  ال��دول 

احلمراء  اللحوم  بني  يتفاوت  لبنان  يف  اللحوم  ا�سترياد  “اأن  عربية  نيوز 
والدواجن والأ�سماك” م�سيفا “بالن�سبة للحوم احلمراء وبح�سب التجار، 
فقد هبطت ن�سبة ال�سترياد ما بني 50 اإىل 60 باملئة وهذه ن�سبة كبرية 
“اأغلبه  بح�سلي  قال  الدواجن  حلوم  يخ�ض  وفيما  لبنان«.  على  و�سخمة 
من الإنتاج املحلي والقليل منه م�ستورد وا�ستهالك الدواجن يف انخفا�ض 
م�ستمر وكذلك الإنتاج الوطني الذي انخف�ض موؤخراً بن�سبة 30 باملئة كما 
اأنه  “املوؤ�سف  فقال بح�سلي  ال�سمك  اأما حلم  ا�ستهالكه كذلك«.  انخف�ض 
كمية  وغالبية  احليوانية  ال��رثوة  حول  دقيقة  اإح�ساءات  لبنان  لدى  لي�ض 
القطاع  هذا  له  تعر�ض  ما  يعرف  واجلميع  املطاعم  يف  ت�ستهلك  الأ�سماك 
الذي  الأم��ر  القت�سادية وجائحة كورونا  الأزم��ات  املطاعم( ج��راء  )قطاع 
لبنان  “ي�سهد  بح�سلي  واأ�ساف  ب�سكل كبري«.  ا�ستهالكه  �ساهم لنخفا�ض 
انخفا�سا ملحوظاً يف ا�سترياد املعلبات اأي�سا نتيجة ارتفاع الأ�سعار بعد اأن 

حتول لـ »�شعب نباتي«.. �لأزمة تغري �لنمط �لغذ�ئي للبنانيني

ال��ن��ات��و ي����ّر مب��ن��ع��ط��ف يف  »اإن     
تاريخه، وتو�سح الأزمة الأوكرانية 
املعادلة  ا  اأي�سً ولكن  دوره،  اأهمية 
يواجهها”،  التي  للغاية  ال�سعبة 
اإي�����ان ل��ي�����س��ر، ن��ائ��ب رئي�ض  ي���وؤك���د 

�سندوق مار�سال الأملاين.
   حمور هذا اللغز ا�سمه فالديري 
الرو�سي  الرئي�ض  ي��ق��رتح  ب��وت��ني. 
تن�سان  م��ع��اه��دت��ني  ال���غ���رب  ع��ل��ى 
للحلف  ت��و���س��ي��ع  اأي  ح��ظ��ر  ع��ل��ى 
الأط���ل�������س���ي ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ربه جمال 
�سالح  ن�����زع  ب���اخ���ت�������س���ار،  ن����ف����وذه. 
عازلة”.  “منطقة  لإن�ساء  ج��واره 
“من ن���واٍح ع��دي��دة، ال��و���س��ع اأكرث 
خ����ط����ورة مم����ا ك�����ان ع��ل��ي��ه خالل 
احل��رب ال��ب��اردة، لأن��ه من ال�سعب 
يحذر  جًدا فهم ح�سابات بوتني”، 

اإيان لي�سري. 
مرفو�سة  ال���رو����س���ي���ة  امل���ط���ال���ب 
املرتبط  ال��ن��ات��و  ب��ال��ن�����س��ب��ة حل��ل��ف 

املفتوح”  ال��ب��اب  “�سيا�سة  ب���  ب�سدة 
حمتملني.  ج�����دد  اأع�������س���اء  جت�����اه 
غري ان احللفاء يدركون ان بوتني 
م�ستعد للمرور بقوة ليدفع بيادقه 

على خريطة اأوروبا. 
وق��د اأظ��ه��ر ذل��ك اح��ت��الل املناطق 
ال�������س���م���ال���ي���ة م�����ن ج����ورج����ي����ا ع���ام 
القرم  جزيرة  �سبه  و�سّم   2008

بعد �ست �سنوات.
ان��ف��ج��اًرا جديًدا؟  ك��ي��ف من��ن��ع      
�سقني:  ذات  ال���غ���رب  م��ع�����س��ل��ة  اإن 
“الباب  على  احلفاظ  ناحية،  من 
جذب  دون  ك��ي��ي��ف  يف  املفتوح” 
لالأوروبيني  -حيث  رو�سيا  غ�سب 
ومن  -؛  اقت�سادية  م�سالح  ا  اأي�سً
ناحية اأخرى، تقوية درع اأوكرانيا، 

الن�سمام اإىل الناتو. “يف احلقيقة، 
وال�سويد  ف��ن��ل��ن��دا  م����ن  ك����ل  ت���ع���د 
العملياتي،  امل�ستوى  على  ع�سوين 
يو�سح املحلل اإيان لي�سري، وقد مت 
دمج ا�سرتاتيجيتهما الدفاعية مع 

ا�سرتاتيجية الناتو«.
ت�������س���رتك مع  ال����ت����ي  ف���ن���ل���ن���دا،     
 1340 ح�����دود مت��ت��د  رو����س���ي���ا يف 
ذاكرتها  يف  حت��ت��ف��ظ  ك��ي��ل��وم��رًتا، 
بحادثة عام 2015، عندما و�سل 
وال�سرق  اآ�سيا  األ��ف لجئ من   30
الأو�سط اىل تلك احل��دود، دفعهم 

الكرملني.
يف  الرو�سي  التهديد  اأن  �سك  ول   
وتقول  هل�سنكي.  يقلق  اأوك��ران��ي��ا 
“ل  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

لي�ست  ولكنها  �سريكة  دول���ة  وه��ي 
ع�سًوا يف احللف.

   »بعد �سقوط الحتاد ال�سوفياتي، 
وج���د ال��ن��ات��و ط��ري��ق��ة م��وؤق��ت��ة مع 
الدول  حتديد  خ��الل  من  مو�سكو 
ال�سريكة:  وال���������دول  الأع���������س����اء 
اآ�سيا  ودول  وبيالرو�سيا  اأوك��ران��ي��ا 
اأميلي  الباحثة  تو�سح  الو�سطى، 
ا  زيا، و�ستكون رو�سيا �سريًكا خا�سً
���س��ي��ا���س��ي��ة ون����ووي����ة عظمى  ك���ق���وة 
وحتى اأوائل العقد الأول  �سابقة”. 
والع�سرين،  احل����ادي  ال��ق��رن  م��ن 
جن����ح ه�����ذا ال���ت���ف���اه���م، ل���ذل���ك مل 
تعار�ض مو�سكو اندماج دول كانت 
يف مداره �سابًقا يف حلف الناتو، ول 

�سيما ليتوانيا ولتفيا واإ�ستونيا.

على الطاولة، لكنه قد يكون ذريعة 
المتناع  اأن  كما  للهجوم،  لبوتني 
عن فعل اأي �سيء؟ �سيكون اعرتافا 

بال�سعف.
   لذا، اإذا حترك جنود بوتني، فاإن 
بالتدخل.  ملزمة  لي�ست  املنظمة 
هل  كبرًيا:  اختباًرا  ه��ذا  “�سيكون 
ل ي�����زال ال���ن���ات���و لع���ب���ا ف���اع���ال يف 
تتابع  الأوروبي؟”،  الأم��ن  �سمان 

اأميلي زيا.
   يف الوقت احلايل، ل يزال احللف 
بولي�سة  العجوز  للقارة  بالن�سبة 
تاأمني �سد الدب الرو�سي. ويت�سح 
الت�سريحات  خ������الل  م����ن  ه������ذا 
الفنلندية،  ل��ل�����س��ل��ط��ات  الأخ������رية 
اإنها حتتفظ باحلق يف  التي تقول 

فنلندا يغريها
 احللف االأطل�شي

 2008 ع��ام  التفاقية  ته�ّسمت     
واأوكرانيا  جورجيا  رغبة  وجت��ّل��ت 
يف الن�سمام اإىل الناتو، دون جناح 
يثري  الحتمال ل  الآن. هذا  حتى 
الكثري من احلما�ض داخل احللف. 
الدولتان  هاتان  ذلك،  على  عالوة 
“يوؤمن  موؤهلتني.  غري  املحتلتان 
ال��ن��ات��و ب����اأن ال���دول���ة ال��ت��ي تدخله 
يجب اأن تنعم بال�ستقرار وال�سالم 
وتكون لها حدود م�ستقرة، لتجنب 
احللف،  اإىل  ���س��راع  اأي  ا���س��ت��رياد 

تذّكر اأميلي زيا. 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ف���اإن احتالل 
الأرا�سي هو ا�سرتاتيجية مفهومة 

جيًدا من جانب الكرملني«. 
   ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��غ��ط على 
ال���ك���رم���ل���ني، ي����ق����وم ال����ن����ات����و، من 
الع�سكري  تعاونه  بتعزيز  جانبه، 
مع اأوكرانيا. وهكذا، يزود العديد 
كييف  جي�ض  الأع�ساء  ال��دول  من 
باملعدات وال�ستخبارات والتدريب. 
وي��ك��ن ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، التي 
م�ساد  دف������اع  ن���ظ���ام   30 ���س��ل��م��ت 
ل���ل���دب���اب���ات م����ن ن�����وع ج����اف����الن يف 
اأكتوبر، اأن تذهب اأبعد من ذلك من 
خالل توفري معدات دفاع م�سادة 
لأن  خ��ط��رية،  ال�ساعة  للطائرات. 
بدقة يف  يتم فح�سها  اأدن��ى حركة 
الدفاع  تعزيز  العمل؟  ما  مو�سكو. 
اخل��ي��ار مطروح  الآن؟  الأوك����راين 

واإن  رو����س���ي،  ن��ف��وذ  ملنطقة  جم���ال 
اأوكرانيا  ل�����س��ي��ادة  اآخ�����ر  ان��ت��ه��اًك��ا 
رًدا  �سيتطلب  اأرا���س��ي��ه��ا  ووح�����دة 
ح����ازًم����ا م����ن الحت�������اد الأوروب��������ي 
هذه  يتقا�سمون  الذين  وال�سركاء 

الفكرة«.
ب���وت���ني يظل  ف����الدي����ري  ل���ك���ن     
ع��ل��ى م��وق��ف��ه. وق���د ان��ت��ه��ز فر�سة 
دولة  وهي  كازاخ�ستان،  يف  التمرد 
اأخرى كانت تدور يف فلك الحتاد 
قواته  لإر�سال  ال�سابق،  ال�سوفيتي 
امل��ظ��ل��ي��ة ع���ل���ى ال����ف����ور ن���ي���اب���ة عن 
الأم��ن اجلماعي،  منظمة معاهدة 
وه������ي حت����ال����ف ع�������س���ك���ري ت���ق���وده 

مو�سكو.
املنا�سب  ال��وق��ت  يف  ج���اء  ازدراء     
اأول  اجتماعه  ع�سية  الناتو  حللف 
اأزمة  ملواجهة  اجلمعة،  اأم�ض  اأول 

يلعب فيها احللف م�سداقيته.
عن الك�شربي�ض

الرو�ض يف جندة كازاخ�ستان يف حتد جديد

بوتني يطرح �سروطه على الناتو

دعم اوكرانيا دون اغ�ساب رو�سيا املعادلة ال�سعبة

الطل�سي بني املطرقة وال�سندان

•• الفجر -خرية ال�شيباين
ال�شمعة  هذه  اإطفاء  وعند  العام.  هذا  لتاأ�شي�شه  وال�شبعني  الثالثة  ال�شنوية  بالذكرى  الناتو  يحتفل     
اجلديدة, يف 4 اأبريل 2022, يف اأي حال �شيكون اأقدم حتالف ع�شكري بني االأمم؟ هل �شيظل قادرا على 
الرئي�ض  وّجه  الكبرية تتطلب قرارات كبرية”,  “امل�شاكل  املعاهدة؟  كلمة ترومان ع�شية توقيع  احرتام 
ال�شاخنة:  الق�شية  مع  التعاطي  �شيوفره  امل�شتقبليني. اجلواب  االأوروبيني  اإىل حلفائه  االأمريكي حينها 
التهديد الرو�شي الأوكرانيا.    ي�شار اإىل اأن الكرملني اأر�شل اأكرث من 100 األف جندي اإىل احلدود, وتخ�شى 

احلكومات الغربية غزوا و�شيكا.

يقرتح بوتني حظر �أي تو�شيع للحلف �لأطل�شي فيما يعتربه جمال نفوذه، �أي نزع �شالح جو�ره لإن�شاء »منطقة عازلة«

هل تذيب عودة �شفري �جلز�ئر �إىل فرن�شا جليد �لتوتر بني �لبلدين؟ •• عوا�شم-وكاالت

و�����س����ط ع���ا����س���ف���ة م����ن اخل�����الف�����ات بني 
اجلزائر وفرن�سا، تبادل البلدان خطوات 
وا�سل  الأزم���ة، حيث  �سقف  قد تخف�ض 

ال�سفري اجلزائري لدى فرن�سا اأم�ض الأول اخلمي�ض عمله بعد اأن اأعلنت باري�ض 
التلفزيون  ونقل  للجزائر.  احتاللها  ت��اري��خ  م��ن  جل��زء  ال�سري  الأر���س��ي��ف  فتح 
�سفري اجلزائر لدى فرن�سا، حممد عنرت  اأن  الأربعاء  اأم�ض  اأول  اأول  اجلزائري 
داود، �سيعود ملوا�سلة مهامه يف باري�ض، اأم�ض الأول اخلمي�ض. وجاء �سحب ال�سفري 
يف اأكتوبر املا�سي بعد توترات بني البلدين، تّوجْتها ما نقلته �سحيفة “لوموند” 
الع�سكري”  ال�سيا�سي  “النظام  اأن  م��اك��رون  اإي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ض  ع��ن 
فرن�سا”،  كراهية  اأ�سا�ض  على  الفرن�سي  ال�ستعمار  تاريخ  كتابة  اأع��اد  اجلزائري 
التوتر  وت�ساعد  م�سوؤولة”.  “غري  ت�سريحات  باأنها  اجلزائر  و�سفته  وما  وهو 
بقرار وزارة الداخلية الفرن�سية تخفي�ض عدد التاأ�سريات املمنوحة للجزائريني 
اإىل الن�سف، وعودة اجلزائريني املوجودين يف فرن�سا بطرق غري �سرعية، ورّدت 
اجلزائر بغلق جمالها اجلوي يف وجه الطريان الع�سكري الفرن�سي املتجه لل�ساحل 

اإن  اجل��زائ��ري،  التاريخ  يف  املتخ�س�ض  رخيلة،  عمر  الدكتور  ويقول  الإف��ري��ق��ي. 
�سحب ال�سفري كان لل�سغط على فرن�سا بعد اأن متادت يف جتاهل مطالب اجلزائر 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  وي�سيف  امل�سيئة.  الت�سريحات  اإط���الق  ع��ن  م��اك��رون  بكفِّ 
“لكن حدثت املفاجاأة هنا للجزائريني حني راأوا اأن حتى �سحب ال�سفري  عربية”: 
وت�ستعد  النتخابية”.  حملته  باأجواء  تاأثره  ب�سبب  ماكرون  انزلقات  يوقف  مل 
فرن�سا لالنتخابات الرئا�سية، يف اأبريل املقبل، ومتوقع اأن يلَقى ماكرون مناف�سة 
قوية من اأحزاب يينية تتبنى اخلطاب القومي، وهو ما يدفعه لالقرتاب من 
التهدئة  وخطوة  اجل��زائ��ري.  الباحث  بح�سب  الناخبني،  ملغازلة  اخل��ط��اب،  ه��ذا 
اجلزائرية مع باري�ض جاءت بعد قرار فرن�سا، يف دي�سمرب املن�سرم، فتح اأر�سيفها 
اخلا�ض بال�سنوات 1954- 1962 من تاريخ احتاللها للجزائر. وهذه اخلطوة 
لكنَّ  اختلف ب�ساأنها متابعون، فهناك من اعتربها “عربون تهدئة مع اجلزائر”، 
اآخرين و�سفوها ب�”ورقة ابتزاز”. ويعقب رخيلة باأن فرن�سا اخت�سرت 132 �سنة 

ك�سف  �سملت  قليلة،  �سنوات  يف   )1962  -1830 من  اجلزائر  فرن�سا  )احتلت 
حما�سر البولي�ض واجلندرمة، وهي ل ت�سمل املجازر املرتكبة يف حق �سكان قرى 
ب�سيطة. وعن هدف  واأكرثها يخ�ض خمالفات وجنًحا  كاملة،  واأح��واز جزائرية 
فرن�سا من هذا، يرى اأنه رمبا يكون “اإحداث �سرخ يف املجتمع اجلزائري بك�سف 
من تعاملوا مع الحتالل والو�ساية باملنا�سلني اجلزائريني والأبطال ال�سريني”. 
لكن العالقات اأقوى من اأن تتاأثر بخالف ظريف، فهي مت�سابكة ثقافيا واقت�ساديا 
و�سيا�سيا، عالوة على اأنها اإن�سانية بالدرجة الأوىل، بح�سب رخيلة. ويف�سر ذلك 
باأن فرن�سا بها 6 ماليني جزائري، بع�سهم له دور فاعل يف املوؤ�س�سات الفرن�سية، 
ولفرن�سا الدور الرئي�سي يف القت�ساد اجلزائري؛ ولذا فلن حتدث قطيعة، وعودة 
ال�سفري منتظرة. غري اأن رخيلة يلفت اإىل اأن نتائج النتخابات الفرن�سية قد يكون 
لها تاأثريها على م�ستقبل العالقات، كما اأن الأمر مرهون باإرادة الرئي�ض اجلزائري 
عبد املجيد تبون، الذي “يبدو اأنه ل يغفر لفرن�سا حماولتها قلب الأوراق ل�سالح 

الرئا�سية  النتخابات  يف  اآخ��ر  مرت�سح 
اإىل  ي��ح��ت��اج  الأم����ر  واأن  اجلزائرية”، 
تقدير  ويف  ل�”تبون”.  ���س��ع��ب��ي  دع����م 
الدكتور عبد الرحمن بن �سريط، اأ�ستاذ 
اجلزائر،  بجامعة  ال�سيا�سية  الفل�سفة 
تقوم على  دائمة  ع��الق��ات   باري�ض  �سفريها من  �سحب  اأرادت من  اجل��زائ��ر  ف��اإن 
الحرتام املتبادل والتوازن واملتانة. وي�سيف ل�”�سكاي نيوز عربية” اأن عالقات 
ال�ستعمار  مرحلة  جمعتهما  الدولتني  لأن  خا�ض؛  طابع  ذات  وفرن�سا  اجلزائر 
والحتالل، لكن التجاوزات الفرن�سية اخلطرية بحق اجلزائر، وبخا�سة يف عهد 
الرئي�ض ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة، تت�سدى لها ال�سلطة اجلديدة يف البالد 
التي تن�سد احلفاظ على مبادئ ال�سيادة والتكافوؤ بني اأي دولتني. واأكد اأن خطوة 
�سحب -اأو عودة- ال�سفري لي�ست ابتزاًزا لفرن�سا، بل هي موقف �سارم من ال�سلطة 
ال�سيا�سية اجلزائرية لإعادة العالقات اإىل م�سارها وو�سعها الطبيعي، م�سرًيا اإىل 
اقت�سادية  م�سالح  بينهما  والبلدان  فرن�سا،  يف  كبرية  جالية  متلك  اجلزائر  اأن 
واجتماعية مت�سعبة وم�سرتكة، بل اإن اجلزائر ا�ستغلت هذا امللف ل�سمان عالقات 

دائمة وطبيعية، عنوانها ال�سيادة والحرتام.

التهديد الرو�شي الأوكرانيا:

م�شتقبل �حللف �لأطل�شي ، �شُيلعب �شرقا...!
ميّر الناتو مبنعطف يف تاريخه, وتو�شح االأزمة االأوكرانية 

ا املعادلة ال�شعبة للغاية التي يواجهها اأهمية دوره, ولكن اأي�شً
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عربي ودويل

جديدة  اإ�سابة   2999 ت�سجيل  عن  الكويتية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد خالل ال�24 �ساعة املا�سية لريتفع بذلك 

اإجمايل عدد احلالت امل�سجلة يف الكويت اإىل 433919.
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�سحة لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ اإنه 
388 حالة �سفاء لريتفع بذلك اإجمايل عدد املتعافني  مت ت�سجيل 
اإىل 413697 م�سيفا اأن ن�سبة جمموع حالت ال�سفاء من جمموع 

الإ�سابات بلغت 3ر95 يف املئة.
واأو�سح اأنه مل يتم ت�سجيل اأي حالة وفاة جراء الإ�سابة بالفريو�ض 

لي�ستقر اإجمايل عدد احلالت امل�سجلة عند 2471 حالة.
واأ�ساف اإن عدد من يتلقى الرعاية الطبية يف اأق�سام العناية املركزة 
بلغ 14 حالة يف حني بلغ املجموع الكلي للحالت التي ثبتت اإ�سابتها 
اإج��م��ايل عدد  وو���س��ل   17751 ال��الزم��ة  الرعاية  تتلقى  ت��زال  ول 

احلالت يف اأجنحة /كوفيد 19/ اإىل 115.

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  وال��وف��ي��ات  الإ���س��اب��ات  ���س��ه��دت ح�سيلة 
ال�ساعات  خ��الل  للموؤ�سرين  انخفا�سا  رو�سيا  يف   ”19  - “كوفيد 

ال�24 املا�سية.
وبح�سب  اليومي  تقريرها  يف  الرو�سية  ال�سحية  ال�سلطات  واأعلنت 
وكالة “انرت فاك�ض” لالأنباء عن ت�سجيل 16246 اإ�سابة جديدة 
اأم�ض،  اإ�سابة   16568 ب�  مقارنة  الأخ��ري،  اليوم  بالفريو�ض خالل 
ماليني   10 ت�سجيلها  مت  ال��ت��ي  الإ���س��اب��ات  ع���دد  اإج��م��ايل  لي�سبح 
و650 األفا و849 اإ�سابة، ور�سد 763 حالة وفاة خالل اآخر 24 
الوفيات  عدد  اإجمايل  ليبلغ  الأول،  اأم�ض  وف��اة   796 مقابل  �ساعة 
ال��ف��ا و163 ح��ال��ة وف���اة، مع   316 ال��ب��الد  ال��وب��اء يف  الناجمة ع��ن 
 9 امل��ت��ع��اف��ني  جم��م��وع  لي�سبح  لل�سفاء  م��ري�����س��ا   20751 مت��اث��ل 

ماليني و686 األفا و912 �سخ�سا.
و�سهد الو�سع الوبائي يف رو�سيا حت�سنا خالل الأي��ام الأخ��رية، من 

خالل تراجع عدد الإ�سابات وكذلك عدد الوفيات.

 قال رئي�ض الوزراء الياباين فوميو كي�سيدا  اأم�ض الأحد اإن الوليات 
فريو�ض  ب�ساأن  �سرامة  اأك��رث  اإج���راءات  فر�ض  على  وافقت  املتحدة 
كورونا يف قواعدها الع�سكرية يف اليابان و�سط خماوف من اأن تف�سي 

املر�ض يف القواعد اأدى اإىل انت�سار الإ�سابة يف املجتمعات املحلية.
اليابانية  والتلفزيون  الإذاع��ة  برنامج يف هيئة  وقال كي�سيدا خالل 
“ اتفقنا مع الوليات املتحدة من حيث املبداأ على �سرورة ال�سيطرة 
على عمليات اخلروج غري ال�سرورية من القواعد وحظرها، ونحن 

نناق�ض التفا�سيل الآن ».
واأع������ادت ال��ي��اب��ان ف��ر���ض ق��ي��ود ف��ريو���ض ك���ورون���ا يف ث���الث مناطق 
ت�ست�سيف قواعد ع�سكرية اأمريكية يف اأول قيود طارئة منذ �سبتمرب 
ارتفاع  اأكرث �سرامة بعد  املناطق اتخاذ تدابري  اأيلول. وطلب حكام 

الإ�سابات ب�سبب �ساللة اأوميكرون.
هذه  معاجلة  على  املتحدة  الوليات  حثت  اليابان  اإن  كي�سيدا  وق��ال 
من  كل  ودف��اع  خارجية  لوزيري  افرتا�سي  اجتماع  خ��الل  املخاوف 

البلدين يوم اجلمعة ومنا�سبات اأخرى.
 
 

اإ�سابة  األ���ف   30 م��ن  اأك���رث  ال�سبت  الأول  اأم�����ض  املك�سيك   �سجلت   
جديدة بكوفيد-19 وهو رقم قيا�سي منذ بداية اجلائحة، ما دفع 

بع�ض وليات البالد اإىل اإغالق املدار�ض جمددا.
30671 حالة  املا�سية  والع�سرين  الأربع  ال�ساعات  جلت خالل  و�سمُ

جديدة لي�سبح املجموع 4113789 اإ�سابة.
 28023 يبلغ  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  كان  ال�سحة،  وزارة  بح�سب 

جل يف 18 اآب-اأغ�سط�ض 2021. اإ�سابة و�سمُ
من جهته بقي عدد الوفيات م�ستقرا عند 202 حالة.

اجلمعة  حالة  األ��ف   300 عتبة  بكوفيد  الوفيات  ح�سيلة  وتخطت 
يف املك�سيك، خام�ض اأكرث الدول ت�سررا من اجلائحة بعد الوليات 
املتحدة والربازيل والهند ورو�سيا. ويوؤكد اخلرباء اأن ن�سبة العدوى 
عنها  اأبلغت  التي  البيانات  من  بكثري  اأعلى  املك�سيك  يف  بالفريو�ض 

ال�سلطات، وذلك ب�سبب قلة الختبارات التي يتم اإجراوؤها.

عوا�شم

�لكويت

مو�سكو

طوكيو

مك�سيكو �سيتي

 »�ملحافظني �لربيطاين«
 ي�شتعيد �لتقدم �أمام حزب �لعمال 

•• لندن-رويرتز

الربيطاين  املحافظني  حزب  اأن  ال�سبت  الأول   اأم�ض  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر 
لكن  املعار�ض،  العمال  اأم��ام حزب  كان قد خ�سره  ال��ذي  تقدمه  بع�ض  ا�ستعاد 
معدل التاأييد ال�سخ�سي لرئي�ض الوزراء بوري�ض جون�سون ما زال �سلبيا للغاية 

مع مواجهته ت�ساوؤلت م�ستمرة ب�ساأن الأخالقيات.
وقالت موؤ�س�سة اأوبنيوم ل�ستطالعات الراأي اإن تاأييد حزب العمال ا�ستقر عند 
39 يف املئة يف ال�ستطالع الذي اأجري يف الفرتة من اخلام�ض اإىل ال�سابع من 
يناير- كانون الثاين، دون تغيري عن اأواخر دي�سمرب- كانون الأول بينما ارتفع 
الديقراطيون  وح�سل  املئة.  يف   34 اإىل  مئويتني  نقطتني  املحافظني  دعم 
الليرباليون على 11 يف املئة وحزب اخل�سر على خم�سة يف املئة. ولن ت�سهد 
بريطانيا انتخابات عامة يف بريطانيا قبل عام 2024. لكن جون�سون، الذي 
فاز يف دي�سمرب- كانون الأول 2019 باأكرب اأغلبية برملانية للمحافظني منذ 
رى النتخابات  اأيار عندما جتمُ انتخابيا يف مايو  1987، يواجه اختبارا  عام 

البلدية يف معظم اأنحاء البالد.
يف  حتقيقات  ب�سبب  الأخ��رية  الأ�سهر  يف  �سعبيته  من  بع�سا  جون�سون  وخ�سر 
التربعات لتجديد مقر اإقامته الر�سمي وانتهاكات م�سوؤوليه الوا�سحة لقواعد 
مل�ست�سار  جون�سون  فيها  اع��ت��ذر  ر�سالة  اخلمي�ض  ي��وم  �����س��رت  ونمُ كوفيد-19. 
اأحد  مع  متبادلة  ن�سية  ر�سائل  تقدمي  ع��دم  عن  الأخالقيات  ب�ساأن  حكومي 

املانحني التابعني للحزب الذي كان يجمع اأموال لتجديد �سقة جون�سون.

�أوكر�نيا، �إير�ن، تايو�ن... حروب حمتملة يف 2022

�جتماعات بـ 3 دول حول �أوكر�نيا.. تخوفات من »�شيناريو يالطا«  3

تفا�شيل تهريب �أ�شلحة �إير�نية �إىل �ليمن
حمددة.  اأ�سلحة  �سحنات  حول  وا�سح  دليل  اأول  قدم  اجلديد  التقرير 
اإي��ران علناً احلوثيني يف �سراعهم داخل اليمن وخارجها، �سد  وتدعم 
اأهداف يف اململكة العربية ال�سعودية، لكنها نفت منذ فرتة طويلة تزويد 
يتم  اأ�سلحتها مل  اأن  املتحدة  الأمم  للجنة  واأك��دت  بالأ�سلحة،  اجلماعة 

بيعها اأو نقلها اأو ت�سديرها اإىل اليمن.
نادرة لدعم  اللجنة نظرة تف�سيلية  اإليها  التي تو�سلت  النتائج  وتقدم 
مع  تزامناً  الأو�سط،  ال�سرق  اأنحاء  امل�سلحة يف جميع  اإي��ران للجماعات 
دعت  حيث   ،2015 لعام  النووي  التفاق  اإىل  العودة  حول  املفاو�سات 
اإ�سرائيل وبع�ض الدول اخلليجية اإىل فر�ض املزيد من القيود على دعم 

اإيران للميلي�سيات.
اإىل  الأ�سلحة  لتدفق  الت�سدي  الأمريكي  اجلي�ض  ح��اول  �سنوات،  ومنذ 
الأمم  تفر�سه  ال��ذي  الأ�سلحة  حلظر  انتهاكاً  ي�سكل  ال��ذي  احلوثيني، 

اللجنة  وب��ع��دم��ا فح�ست   .2015 ع���ام  م��ن��ذ  اجل��م��اع��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
ثالثة  و�سحنة   ،2021 ع��ام  الأمريكية  البحرية  �سادرتهما  �سحنتني 
�سادرتها اململكة العربية ال�سعودية عام 2020، رجح التقرير اأن يكون 
م�سدر هذه ال�سحنات مرفاأ “جا�سك”، لفتاً اإىل اأن البحرية الأمريكية 
بعد   2021 )مايو(  اأي��ار  يف  العرب  بحر  يف  �سغرية  �سفينة  اعرت�ست 
 2556 القارب كان يحتوي على  اأن  التقرير  واأو�سح  املرفاأ.  مغادرتها 
عام  ال�سني  يف  �سنعت  قن�ض  وبنادق  ر�سا�ساً  و292  هجومية  بندقية 
و194 قاذفة �سواريخ تتطابق مع  ر�سا�ساً   164 2017، ف�ساًل عن 

تلك التي �سنعت يف اإيران.
بيالرو�سيا،  يف  �سنعت  تل�سكوبية  مناظري  ال�سفينة  حملت  ذل��ك،  اإىل 
واأبلغت الأخرية الأمم املتحدة اأن املعدات �سلمت للقوات الإيرانية بني 
عامي 2016 و2018. ومل ترد بعثة بيالرو�سيا يف الأمم املتحدة على 

طلب ال�سحيفة للتعليق. وذكر التقرير اأن تعدد الأ�سلحة ي�سري اإىل منط 
�سائع من الإمداد، ي�سمل قوارب يف بحر العرب تنقل الأ�سلحة اإىل اليمن 
وال�سومال. واأكدت اللجنة اإنها ل ت�ستطيع حتديد اجلهات التي تتلقى 
الأ�سلحة، اإل اأن مواقع عمليات ال�ستيالء على ال�سحنات، والتي ت�سمل 
اأن  خليج عدن واملياه الباك�ستانية وال�سومالية، �سبق للوليات املتحدة 

�سنفتها على اأنها طرق عبور ال�سحنات الإيرانية اإىل احلوثيني.
خ�سبياً  قارباً  املتحدة  الوليات  �سادرت   ،2021 )فرباير(  �سباط  ويف 
حمماًل بالأ�سلحة يديره طاقم يني، كان على و�سك نقل �سحنته اإىل 
اأن هذه ال�سفينة  �سفينة �سغرية اأخرى قرب ال�سومال. واأفاد التقرير 
اأن  اإىل  موا�سفاتها  ت�سري  هجومية  بندقية   3752 متنها  على  ك��ان 
م�سدرها اإيران، اإىل جانب ر�سا�سات وقاذفات �سواريخ ومئات الأ�سلحة 
�سادرت  اأن��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية  اأعلنت  امل��ا���س��ي،  وال�سهر  الأخ����رى. 
“اأي  1400 بندقية هجومية من طراز  8700 قطعة �سالح، ومنها 
متنه  على  ك��ان  �سيد  ق���ارب  م��ن  خرطو�سة،  و226600   ”47 كيه 

خم�سة ينيني، واأكدت اأن م�سدرها اإيران.

•• وا�شنطن-وكاالت

لالأمم  �سري  تقرير  اإىل  الأمريكية  �سرتيت”  “وول  �سحيفة  نقلت 
املتحدة اأن من�سات ال�سواريخ والأ�سلحة الآلية وبنادق القن�ض ومعدات 
اأخرى �سبطت يف بحر العرب يف الأ�سهر الأخرية م�سدرها على الأرجح 
مرفاأ جا�سك يف اإيران، يف ما ي�سكل بع�ساً من اأكرث الأدلة تف�سياًل على 

ت�سدير اإيران اأ�سلحة اإىل اليمن ودول اأخرى.
اأعدتها جلنة خرباء تابعة ملجل�ض الأمن  واأف��ادت م�سودة التقرير التي 
النقل  وو�سائل  ال�سغرية  اخل�سبية  ال��ق��وارب  اأن  اليمن،  ب�ساأن  ال��دويل 
رو�سيا  يف  م�سنوعة  اأ�سلحة  لتهريب  حم���اولت  يف  ا�ستخدمت  ال��ربي 
اجلي�ض  ح��اول  والتي  اليمن،  اإىل  املوؤدية  الطرق  واإي��ران عرب  وال�سني 
واأظهرت مقابالت مع طاقم قارب يني  ل�سنوات.  اإغالقها  الأمريكي 
تغادر من مرفاأ  كانت  القوارب  اأن هذه  وبيانات عرث عليها على متنه، 
“جا�سك” املطل على بحر عمان. ومراراً، اأكد م�سوؤولون اأمريكيون اأن 
اأن  اإل  الإي��راين،  الثوري”  ل�”احلر�ض  انطالق  كنقطة  ا�ستمُخدم  املرفاأ 

•• عوا�شم-وكاالت

فرا�سون  اآلن  ال�سيا�سي  الكاتب  حّذر 
من اأنه يف �سياق �سراع ميزان القوى 
القائم بني الوليات املتحدة، ورو�سيا، 

وال�سني، تمُواجه اأوروبا واآ�سيا وال�سرق الأو�سط، احتمال 
ن�سوب 3 حروب خالل العام احلايل، بدًءا من اأوكرانيا، 
مروًرا باإيران، وو�سوًل اإىل تايوان. وكتب فرا�سون، يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الفرن�سية،  “لوموند”  �سحيفة 
افظ على فر�سية احلرب يف ميزان  وال�سني ورو�سيا حتمُ
ال��ق��وى ب��ني ال���دول، يف ح��ني اأن الحت���اد الأوروب����ي هو 

القوة الوحيدة القادرة على منع هذا اخليار.

اأوكرانيا واخلطوط احلمراء الرو�شية
يحاول الرئي�ض الرو�سي فالديري بوتني فر�ض اإيقاعه 
اأن��ه بعد �سّم منطقة  اأوروب��ا، ور�سالته ب�سيطة، هي  يف 
القرم وتنظيم انف�سال منطقة دونبا�ض الأوكرانية، هو 
باأكملها،  اأوكرانيا  واإخ�ساع  كييف  اإىل  للذهاب  م�ستعد 
الع�سكرية اجلديدة لبالده يف  القوة  اإظهار  وذلك بعد 
اإطالق �سواريخ من اأحدث طراز، والتدمري يف الف�ساء، 

واملناورات ال�سخمة على حدود اأوكرانيا.
دي�سمرب   17 يف  ع��الن��ي��ة  طموحهم  ال��رو���ض  وع��ر���ض 
يريد  اإن��ه  بوتني  ق��ال  امل��ا���س��ي، عندما  الأول(  )ك��ان��ون 
والعودة قدر الإمكان  “بنية اأمنية جديدة يف اأوروبا”، 

•• عوا�شم-وكاالت

ت�سهد الأيام الأربعة املقبلة اجتماعات وحمادثات مكوكية 
جتري يف ثالثة دول تعد رو�سيا طرفا رئي�سيا فيها �سمن 
حماولت تهدئة التوترات ب�ساأن اأوكرانيا و�سط تخوفات 

من توغل رو�سي قريب ي�سعل الأزمة.
وم���ن امل��ق��رر اإج�����راء م��ف��او���س��ات ب��ني رو���س��ي��ا والوليات 
ال��رو���س��ي��ة ح���ول ال�سمانات  امل��ق��رتح��ات  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة 
اآخر  اجتماع  و�سيعقد  جنيف،  يف  الثنني  اليوم  الأمنية 
جتري  ثم  الأرب��ع��اء،  بروك�سل  يف  والناتو  رو�سيا  ملجل�ض 
حمادثات بني رو�سيا ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 

يف فيينا اخلمي�ض.
وتطالب رو�سيا ب�سمانات اأمنية، من �ساأنها منع الوليات 
اإىل  �سرًقا  التو�سع  من  الأطل�سي  �سمال  وحلف  املتحدة 
نفوذه،  جم��ال  �سمن  الكرملني  يعتربها  ال��ت��ي  املناطق 
اأول  )الناتو( يف  الأطل�سي  اأع�ساء حلف  مع  تلتقي  فيما 

اجتماع من نوعه منذ يوليو 2019.

تطورات خطرية
ال��دويل ط��ارق فهمي، قال:  بال�ساأن  املخت�ض  الأك��ادي��ي 
ت��زي��د بني  ال��ت��وت��ر  ت��ط��ور خ��ط��ري، م�ساحة  اأم����ام  “نحن 
الغرب ورو�سيا، وهناك حتركات بريطانية باإر�سال قوات، 
هذا  يف  اإج���راءات  اتخاذ  عن  عاجزة  الأمريكية  والإدارة 

الإطار، وبالتايل كل ال�سيناريوهات واردة«.
على  ل�”�سكاي نيوز عربية”  واأكد فهمي، يف ت�سريحات 
ال��ذي مت  وال�سيناريو  ت��ن��ازلت،  اأي  تقدم  “لن  رو�سيا  اأن 
ال��ق��وات على  يتكرر، وح�سود  ق��د  ال��ق��رم  �سبه ج��زي��رة  يف 
احلدود قد توؤدي اإىل ع�سكرة الأزمة.. واحلل الع�سكري 

ي�ستبق اأي خيار �سيا�سي«.
وتابع: “من املتوقع اأن ت�سهد العالقات الرو�سية الغربية 
مزيدا من املناكفات وال�سغوط، الهدف منها حماولة اأن 
يكون هناك موقف �سيا�سي اأو ع�سكري نتيجة ملا يجري، 
لكن يف كل الأحوال، فال�سيناريوهات مفتوحة على كافة 

الحتمالت«.

من اأجل �سمان عدم ح�سول طهران على اأ�سلحة نووية، 
اإل اأن التقّدم الذي اأمُحزر �سئيل ل يتعّدى عودة مفت�سي 
الأمم املتحدة اإىل موقع تخ�سيب اليورانيوم الرئي�سي، 
وفًقا  ولذلك تبدو م�ساحة الت�سوية حمدودة للغاية”، 
ان�سحاب  ين�سوا  مل  الإي��ران��ي��ني  اأن  ومب��ا  ل��ف��ران�����س��ون. 
الرئي�ض الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب عام 2018 
من جانب واحد من التفاق، واإخ�ساع بلدهم لعقوبات 
اقت�سادية قا�سية، فهم ي�سعون الآن �سرطني م�سبقني: 
التفاو�ض  �سيتّم  ع��م��ا  ال��رتاج��ع  ب��ع��دم  اأم��ري��ك��ي  ت��ع��ّه��د 
اختتام  قبل  العقوبات  من  عدد  برفع  واملطالبة  عليه، 

املحادثات.
ومن الإ�سكالت القائمة، اأن الإيرانيني حّطموا احلدود 
لعام  اليورانيوم  تخ�سيب  اتفاقية  يف  لهم  املو�سوعة 
بدًل   60% معدل  اإىل  التخ�سيب  رفعوا  اإذ   ،2015
اإىل   60% ن�سبة  م��ن  النتقال  اأن  كما   .3.7% م��ن 
%90 ال�سرورية لال�ستغالل الع�سكري، لن ي�ستغرق 
�سوى �سهر واحد. وقال الكاتب: “هذا ال�سهر الق�سري 
الإ�سرائيلية- اأو  الإ�سرائيلية  الرغبة  يعزز  ال��ذي  هو 
امل�سروع  قلب  اإىل  دقيقة  �سربة  بتوجيه  الأم��ري��ك��ي��ة 
لديها  اأن  اإي��ران  “تعتقد  واأ�ساف:  الإيراين”.  النووي 

اإىل منطقة النفوذ الرو�سي التي كانت موجودة خالل 
الناتو  اأب���واب حلف  واإغ���الق  ال�سوفياتي،  الحت��اد  اأي��ام 
اأمام ان�سمام اأي ع�سو جديد، وذلك لتهيئة مفاو�سات 
ثنائية بني اأمريكا ورو�سيا تبداأ يف التا�سع والعا�سر من 

يناير )كانون الثاين( احلايل يف جنيف.
هذا  يف  كبرية  “التفاو�ض”  كلمة  اأن  فرا�سون  واعترب 
علني  وب�����س��ك��ل  م�سبًقا  ر���س��م  ال��ك��رم��ل��ني  لأن  ال�����س��ي��اق، 
�سعًبا  التنازل  تقدمي  ليجعل  احلمراء”،  “خطوطه 
من  العديد  ب��اأن  رّد  الأبي�ض  البيت  اأن  اإل  جانبه،  من 
املطامح الرو�سية غري مقبولة. ويف هذا الإط��ار، قال: 
ب�ساأن  اأو خطاأ  الرو�ض على �سواب  اإذا كان  “ل يهّم ما 
اإذا  وما  الغرب،  اأجلها  من  يعادون  التي  املظامل  جدية 
نف�سها يف  اأم ل، لأن رو�سيا و�سعت  بها  كانوا مقتنعني 
را�سية عن حال  تكن  اإذا مل  بالت�سرف  يمُلزمها  موقف 
الذي  امل��ه��م  الأم����ر  ه��و  وه���ذا  احلمراء”،  “خطوطها 

يجعلنا اأقرب اإىل احلرب”.

اإيران وعودة احلرب 
وبينما ا�ستوؤنفت املحادثات بني اإيران والوليات املتحدة 
والو�سطاء الأوربيني حول الربنامج النووي الإيراين، 

واأ�سار اإىل اأنه يظن اأن ذلك حتًما جزء من ا�سرتاتيجيتهم 
لتقدمي لئحة باملطالب غري املقبولة متاًما ثم التظاهر 
ب���اأن اجل��ان��ب الآخ���ر ل ي��ح��ذو ح��ذوه��م وا���س��ت��خ��دام ذلك 
“تكون  اأن  احتمال  بلينكن من  وح��ذر  للعدوان«.  م��ربرا 
اأو ح����ادث ثم  م��و���س��ك��و يف ���س��دد ال��ت��ح�����س��ري ل���س��ت��ف��زاز 
ت�ستخدمه لتربير التدخل الع�سكري، على اأمل اأن يكون 

قد فات الأوان عندما يدرك العامل حيلتها«.

�شيكون له ثمن باهظ
اأنها  من  مو�سكو  الناتو  خارجية  وزراء  ح��ذر  واجلمعة، 
“�ستدفع ثمنا باهظا حال التدخل يف اأوكرانيا اأو التوغل 
العام  الأم��ني  �ستولتنربغ،  ين�ض  وق��ال  اأرا�سيها”،  داخ��ل 
حللف �سمال الأطل�سي، اإن “الناتو لن يتخلى عن اأي من 
مبادئه الأ�سا�سية خالل املحادثات مع اجلانب الرو�سي«.

حل دبلوما�شي اأو رد قوي
ب�ساأن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  اأن احل���ل  ع��ل��ى  وا���س��ن��ط��ن  واأك�����دت 
اأوك��ران��ي��ا م��ع رو���س��ي��ا ممكن ح��ال اخ��ت��ارت الأخ����رية هذا 

امل�سار لحتواء الأزمة الأوكرانية.
اأن��ت��وين بلينكن، يف  وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي، 
موؤمتر �سحفي بوا�سنطن: “نحن م�ستعدون للرد بقوة 
على اعتداء رو�سي جديد. لكن حال دبلوما�سيا ل يزال 

ال اإذا اختارت رو�سيا هذا امل�سار«. ممكنا ومف�سّ
واأ�ساف اأن “رو�سيا تطلب الآن اأن توّقع الوليات املتحدة 
وحلف �سمال الأطل�سي )الناتو( معاهدات ل�سحب قوات 
و�سرق  و�سط  يف  احللفاء  اأرا���س��ي  على  املتمركزة  الناتو 
وتريد  الناتو،  اإىل  الن�سمام  من  اأوكرانيا  ومنع  اأوروب��ا 
على  الرتكيز  م��ن  ب��دًل  الناتو  ح��ول  نقا�ض  يف  اإ�سراكنا 

املو�سوع ال�ساخن وهو عدوانها على اأوكرانيا«.

مثل  ف��اإن  وبالتايل،  رادع���ة؛  تر�سانة 
هذه ال�سربة لن متّر دون رد، ورمبا 
يطلق حزب اهلل اللبناين باأوامر من 
طهران واباًل من ال�سواريخ من لبنان 
الإ�سرائيلية،  البلدات  على  �سوريا  اأو 

ليعود ال�سرق الأو�سط اإىل احلرب مرة اأخرى”.

تايوان وغمو�ض بايدن
الدفاع  وزي��ر  ق��ّدم  املا�سي،  الأول(  )كانون  دي�سمرب  يف 
الأمريكي لويد اأو�سنت ت�سخي�سه للمناورات الع�سكرية 
تبدو  ت�سريحات  يف  ت���اي���وان،  ���س��د  امل��ت��ك��ّررة  ال�سينية 
“بروفة” ما قبل الغزو، علًما اأن الوليات املتحدة التي 
بتزويد   1979 ع��ام  تعّهدت  ال�سني،  ب��وح��دة  تعرتف 
ب�سكل   1949 ع��ام  منذ  نف�سها  حتكم  التي  اجل��زي��رة 

م�ستقل، بو�سائل الدفاع عن نف�سها.
املتحدة  الوليات  يمُجرب  اأن هذا ل  “مع  الكاتب:  وقال 
على التدّخل ع�سكرًيا، فاإن الرئي�ض الأمريكي جو بايدن 
ل الغمو�ض، حتى تبقى بكني تت�ساءل عن طبيعة  يف�سّ

رد وا�سنطن على هجوم قد تقوم به على تايوان”.
ة  وراأى الكاتب اأن “فر�سية الغزو ل تبدو فورية، خا�سّ
اأن الرئي�ض ال�سيني �سي جني بينغ لديه موعد �سيا�سي 
للحزب  ال�20  املوؤمتر  2022 يف  ع��ام  مهم يف خريف 
لل�سني،  رئي�ًسا  اأن يجّدد وليته  الذي يجب  ال�سيوعي 

ورمبا لالأبد”.

واأ�ساف �ستولتنربغ، يف ت�سريحات �سحفية، اأن “الوليات 
مباحثات  بعقد  يتعلق  فيما  اأوروب���ا  مع  تت�ساور  املتحدة 
م�سريا اإىل اأن “احل�سود الرو�سية ل  ثنائية مع رو�سيا”، 
تزال موجودة على احلدود الأوكرانية” و”يجب اأن نكون 
م�ستعدين لف�سل الدبلوما�سية«. و�سدد على اأن “اأوكرانيا 
دولة حرة ذات �سيادة ولديها احلق يف الدفاع عن نف�سها 
و�سن�ساعدها على ذلك”، حمذرا من “خطر فعلي للنزاع 
موؤكدا اأنه “ل حل لالأزمة بدون اأوروبا«.  يف اأوكرانيا”، 
“�سنتفاو�ض  “الناتو”:  حللف  العام  الأم��ني  وا�ستطرد 
من  ملنعها  بو�سعنا  م��ا  و�سنفعل  نية  بح�سن  رو���س��ي��ا  م��ع 
على  م��وؤك��دا  اأوكرانيا”،  جت��اه  ع�سكرية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 
اأنه “�ستكون هناك عواقب على رو�سيا اإذا قررت اللجوء 
لعمل ع�سكري �سد اأوكرانيا”.و�سددت البعثة الأمريكية 
موقفهم  اأك���دوا  احللف  خارجية  “وزراء  اأن  على  للناتو 
اأوكرانيا«. وقالت  رو�سيا على  “اعتداءات”  املوحد جتاه 
البعثة، بعد اجتماع عرب الفيديو لوزراء خارجية احللف، 
اإن “احللفاء الثالثني بحلف الأطل�سي متحدون �سد اأي 

عمل ع�سكري رو�سي يف اأوكرانيا«.

�شيناريو “يالطا«
جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  مت�سل،  �سياق  ويف 
اإيف لو دريان، اإن “رو�سيا حتاول جتاوز الحتاد الأوروبي 
من خالل اإجراء حمادثات مبا�سرة مع الوليات املتحدة 

حول اأوكرانيا«.
واأ�ساف لو دريان، يف ت�سريحات تلفزيونية، اأن “الرئي�ض 
الرو�سي فالديري بوتن يريد تخطي الحتاد الأوروبي، 
ويريد اإح��داث ثغرات يف ترابط الحتاد الأوروب��ي الذي 
يزداد قوة، ول يكن ت�سور اأمن الحتاد الأوروب��ي بغري 
اإىل  “بوتن اقرتح نوعا من العودة  الأوروبيني«. وتابع: 
اأن  يعني  ما  وهو  املا�سي..  كانت يف  التي  النفوذ  مناطق 
وذلك يف اإ�سارة اإىل املوؤمتر  ت�ستعيد رو�سيا روح يالطا”، 
الثانية )فرباير  العاملية  الذي عقده احللفاء يف احلرب 
ال�سابق  ال�����س��وف��ي��ت��ي  ل���الحت���اد  اأت�����اح  وال�����ذي   )1945

ال�سيطرة على دول اجلوار يف �سرق اأوروبا.

•• خميم اجللزون-اأ ف ب

احتمُجز اأمل نخلة البالغ من العمر 
17 عاما وامل�ساب مبر�ض مناعّي 
اإ�سرائيلي قبل عام، وهو  �سجن  يف 
ل يزال فيه من دون توجيه اتهام 
�ساأنه  حم��اك��م��ة،  دون  وم���ن  اإل���ي���ه 
الفل�سطينيني  �ساأن عدد كبري من 

ر. املعتقلني وبينهم ب�سعة ق�سّ
يف  ا�ستماع  جل�سة  الث��ن��ني  وتعقد 
قا�ض  فيها  ي��ق��ّرر  ق��د  اأم���ل  ق�سية 
“العتقال  جت���دي���د  اإ����س���رائ���ي���ل���ي 
مثري  اإج���������راء  وه�����و  الإداري”، 
العربية  ل��ل��دول��ة  ي�����س��م��ح  ل��ل��ج��دل 
ملدة  تهمة  ب��دون  اأ�سخا�ض  ب�سجن 

�ستة اأ�سهر قابلة للتجديد.
يف خم��ي��م اجل���ل���زون ل��الج��ئ��ني يف 

“لكن خالل  ع��ن��ه. وي���روي وال���ده 
اجلل�سة، قال ممثل القوى الأمنية 
�سنطلب  اأمني �سده،  +لدينا ملف 
القا�سي  و�ساأل  الإداري”  اعتقاله 
“ اأي��ن ه��ذا امل��ل��ف؟ اأري���د اأن اأطلع 
اأي ملف،  ت��ق��دمي  ي��ت��م  ع��ل��ي��ه«. مل 
واأفرج عن اأمل نخلة، اإىل اأن طرق 
اأحد  فجر  العائلة  �سقة  باب  جنود 
 2021 الثاين-يناير  كانون  اأي��ام 
العتقال  ره��ن  وو���س��ع��ه  لتوقيفه 

الإداري.
ال����ع����ام  ي��������رد ج�����ه�����از الأم�����������ن  مل 
اأ�سئلة  على  )�ساباك(  الإ�سرائيلي 
وكالة فران�ض بر�ض حول الق�سية، 
باأنه  اإع����الم  ل��و���س��ائ��ل  ���س��ّرح  لكنه 
“ي�ستبه يف اأن اأمل �سارك يف ن�ساط 

اإرهابي«.

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ي�سري 
وال����د اأم����ل ج��ي��ئ��ة وذه���اب���ا يف �سقة 
اجلل�سة.  ق��ب��ل  م���ت���وت���را  ال��ع��ائ��ل��ة 
البالغ  م��ع��ّم��ر  ال�����س��ح��ايف  وي���ق���ول 
فقط  م��رت��ني  “راأيته  ع��ام��ا   50
املرة  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  اعتقاله  منذ 
الأخ�����رية ك��ان��ت ه���ذا الأ���س��ب��وع، يف 
�سميك،  زج���اج  وراء  م��ن  ال�����س��ج��ن 
وي�سيف  مل�����س��ه«.  م��ن  اأمت��ك��ن  ومل 
عن  الإ�سراب  يريد  اأنه  “اأخربين 
لأنه  يخيفني  ه���ذا  ل��ك��ن  ال��ط��ع��ام، 
هذا  �سابق  وق��ت  اأ���س��ال«. يف  عليل 
ه�سام  الفل�سطيني  اأنهى  الأ�سبوع، 
اأب�����و ه���وا����ض امل��ع��ت��ق��ل اإداري�������ا منذ 

ال�����س��ب��ّي ال�����ذي ي���ع���اين م���ن وهن 
ع�سلي، وهو مر�ض ع�سبي ع�سلي 
من  ال��ع�����س��الت،  يف  بتعب  يت�سبب 
���س��رط��ان ال��غ��دة ال��زع��رتي��ة واأزي���ل 

ورم من قف�سه ال�سدري.
بعد تعافيه من العملية، توجه اأمل 
وهو من ع�ساق كرة القدم وم�سجع 
اإىل  اأ�سدقائه  مع  مي�سي  لليونيل 
ال�سفة  و���س��ط  يف  رواب�����ي  م��دي��ن��ة 
يف  واعتمُقل  عائلته.  وف��ق  الغربية، 
الطريق بتهمة اإلقاء احلجارة على 

اجلنود، وهو ما تنفيه الأ�سرة.
ي���وم���ا م����ن الع���ت���ق���ال،   40 ب���ع���د 
اأم����ر ق��ا���ض اإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���الإف���راج 

اإ�سرابا عن الطعام  اأكرث من عام، 
يودي  وك����اد  ي��وم��ا،   141 ا���س��ت��م��ر 
�سحيفة  الق�سية  ودفعت  بحياته. 
الإ�سرائيلية  اليومية  “هاآرت�ض” 
لإلغاء  افتتاحيتها  يف  الدعوة  اإىل 

هذا النوع من العتقالت.
الدولة  ل���دى  ك��ان��ت  “اإذا  وك��ت��ب��ت 
)امل�ستبه  ه���وا����ض  اأب�����و  ���س��د  اأدل�����ة 
ب��ه يف ال��ت��ح�����س��ري ل��ه��ج��م��ات، وفق 
التهام  توجيه  عليها  اإ���س��رائ��ي��ل(، 
على  �����س����راح����ه  اإط����������الق  اأو  ل�����ه 
الوقت  ح���ان  واأ����س���اف���ت  الفور”. 
هذا  ع���ن  اإ����س���رائ���ي���ل  ت��ت��خ��ل��ى  لأن 
الإج����������راء غ����ري ال���دي���وق���راط���ي 

الإداري  بالعتقال  املتمثل   )...(
اتهام«.  اأو  دليل  دون  املحدود  غري 
وه���ن���اك ح��ال��ي��ا اأك�����رث م���ن 450 
فل�سطينيا حمتجزين يف ال�سجون 
الإ�سرائيلية مبوجب “العتقالت 
منظمة  وب���ح�������س���ب  الإداري���������������ة«. 
غري  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “هاموكيد” 
فتيان  �ستة  هناك  كان  احلكومية، 
اأيلول-�سبتمرب  يف  حم��ت��ج��زي��ن 
اأو  اأو حماكمة  تهمة  بدون  املا�سي 
اإم��ك��ان الط���الع على الأدل���ة التي 
جمعتها الأجهزة الأمنية �سدهم. 

واأمل واحد من هوؤلء.
عولج   ،2020 ع���ام  منت�سف  يف 

�أمل فتى فل�شطيني مري�س حتتجزه �إ�شر�ئيل بدون تهمة 
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•• الفجر – تون�س
الد�ستوري  احلزب  رئي�سة   وجهت 
الأح���د،  اأم�����ض  مو�سي  احل��ر عبري 
للرئي�ض  تنبيها “�سديد اللهجة”، 
انه  “ادعى  ال�����ذي  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����ض 
���س��ي��ن��ق��ذ ال����دول����ة ال��ت��ون�����س��ي��ة من 
فيه  ط��ال��ب��ت��ه  الداهم”،  اخل��ط��ر 
بتحمل م�سوؤولياته، قائلة اإنه لي�ض 
م��ن ح��ق��ه ال��ي��وم اأن ي��ح��اف��ظ على 
وجود “املنظومة الخوانية، وعلى 
والتكفرييني”،  ال��دواع�����ض  اأوك����ار 
التحرير(  ح���زب  اإىل  اإ����س���ارة  )يف 
بح�سب تعبريها، م�سيفة اأن قي�ض 
بيده  ال�����س��ل��ط��ات  ك��ل  ج��م��ع  �سعيد 
الإخوان  منظومة  حم��ارب��ة  بتعلة 
بوعده  ي����ف  مل  ل��ك��ن��ه  امل�����س��ل��م��ني 

ح�سب ت�سريحها. 
ال���وق���ف���ة  اأن  م����و�����س����ي  واأك������������دت   

اإر�ساء  اإىل  ويدعو  املدنية  ال��دول��ة 
�سارخ  خ��رق  يف  اخلالفة”  “دولة 
ن�ّض  وف���ق  البالد”،  ل��ت�����س��ري��ع��ات 

البالغ.
هذه  اأّن  احلّر  الد�ستوري  واأو�سح   
بتطبيق  للمطالبة  ت��اأت��ي  ال��وق��ف��ة 
ال��ق��ان��ون وات���خ���اذ ق�����رارات عاجلة 
ن�ساط هذا احل��زب، وا�سفا  لإنهاء 
يف  اخل���ط���ري  “التنظيم  ب�����  اإّي��������اه 

تون�ض”.
 و���س��ّدد احل���زب ال��د���س��ت��وري احلّر 
املتورطني  حما�سبة  ���س��رورة  على 
والتدقيق  الظالمي  ن�سر فكره  يف 
خلدمة  ك��ون��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سبكات  يف 
وتفكيكها  ال������ه������دام  ب����رن����اجم����ه 
وجت��ف��ي��ف م��ن��اب��ع مت��وي��ل��ه��ا حفظا 
للمخاطر  ودرء  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن 
التي تهدد الوطن، وفق ما ورد يف 

البالغ.

مو�سي تلقي كلمتها يف الوقفة الحتجاجية الد�ستوري احلر يف حترك جديد

ينظمها  ال�����ت�����ي  الح����ت����ج����اج����ي����ة 
التحرير  ح��زب  مقر  اأم���ام  حزبها 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة، ت��اأت��ي م��ن اأج����ل لفت 
“�سلطة ت�سريف الأعمال”  انتباه 
اإىل خ��ط��ر وج����ود ه���ذه الأط����راف 
ل  التي  والتكفريية”  “املتطرفة 
توؤمن مبدنية الدولة، والتي تعمل 
على اإ�سقاط الدولة الوطنية، وفق 

قولها. 
 وق�����ال�����ت رئ���ي�������س���ة ال����د�����س����ت����وري 

�سوت ال�سعب ولقول األف ل لهذه 
التنظيمات وملثل هذه الأوكار لعّل 
ت�ستفيق  ال��ي��وم  القائمة  ال�سلطة 
جتفيف  يف  ال�سعب  رغ��ب��ة  وحت��ق��ق 
م��ن��اب��ع الره������اب ويف ال���دف���اع عن 

الدولة وقيمها املدنية”. 
 وك�������ان ال����د�����س����ت����وري احل�������ر، قد 
اأّن  ل���ه اخل��م��ي�����ض،  ب����الغ  اأع���ل���ن يف 
وق��ف��ت��ه الح��ت��ج��اج��ي��ة ���س��د حزب 
لإ�سقاط  حثيثة  ب��خ��ط��ى  “يعمل 

مل��ن��ظ��م��ة معاهدة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ق���وات 
الأم���������ن اجل����م����اع����ي ف���ق���ط خ���الل 
الذي  الر�سمي  الطلب  من  �ساعات 
وج��ه��ه ت��وك��اي��ي��ف، مم��ا اأوح����ى باأن 

التدخل خطط له �سلفاً.
امل�������س���وؤول���ني  اأن  ت���ق���اري���ر  وت���ف���ي���د 
اأ�سخا�ض  م��ع  ت��ع��اون��وا  الكازاخيني 
م���وال���ني ل��ل�����س��ني م���ن اأج�����ل قطع 
يف  الإن��������رتن��������ت  اإىل  ال������و�������س������ول 
تنظيم  من  املحتجني  ملنع  حماولة 
اأن��ف�����س��ه��م. واأط���ل���ق���ت ب���ك���ني، وهي 

الطاقة  قطاع  يف  اأ�سا�سي  م�ستثمر 
مواقف  ب��ك��ازاخ�����س��ت��ان،  ال��رئ��ي�����س��ي 
داع����م����ة ل���ت���وك���اي���ي���ف ط������وال فرتة 
الرئي�ض  وق������ال  الإح����ت����ج����اج����ات. 
ال�سيني �سي جني بينغ “اإن ال�سني 
ال�سروري  الدعم  توفري  يف  راغبة 
لكازاخ�ستان مل�ساعدتها على جتاوز 
���س��ع��وب��ات��ه��ا. وب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عن 
املخاطر والتحديات التي تواجهها، 
به  ال�سني هي �سديق موثوق  ف��اإن 

لكازاخ�ستان و�سريك يعتد به«.

الدولة  �سد  ق�سايا  لرفع  احل��زب 
موؤكدة  الإرهاب”،  “رعاية  بتهمة 

اأن الق�سايا وال�سكايات جاهزة.
 ون���ّظ���م ع���دد م���ن اأن�����س��ار احلزب 
اأم�������ض الحد  ال���د����س���ت���وري احل�����ر، 
وق���ف���ة اح���ت���ج���اج���ي���ة ق���ب���ال���ة مقر 
ب����اأري����ان����ة  التحرير”  “حزب 
للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ 
هذا  ن�ساط  لإنهاء  عاجلة  ق��رارات 
“التنظيم  ب�  احلزب الذي و�سفوه 

احلرة  تون�ض  يف  نقبل  “ل  احل��ر: 
ل  من  بيننا  يكون  اأن  البورقيبية 
وي��رف��ع علما  ال��ب��الد  بعلم  يعرتف 
اأ�سود يف وجوهنا ويف عقر دارنا يف 

قلب العا�سمة”.
�سياق  م��و���س��ي، يف  ع��ب��ري  واع��ل��ن��ت 
حزبها  اعت�سام  ا�ستمرار  مت�سل، 
اأمام ما اأ�سمته “وكر القر�ساوي”، 
العاملي  الحت��اد  اإىل مقر  اإ�سارة  يف 
ا�ستعداد  وع���ن  امل�سلمني،  لعلماء 

ت�سريف  ���س��ل��ط��ة  رئ��ي�����ض  وك���ّف���رت 
عنها  ي�����داف�����ع  ال��������ذي  الع������م������ال 

اليوم”.
ل���ه���ذه  ع�����الق�����ة  “ل  وا��������س�������اف   
حتاول  وه���ي  بتون�ض  التنظيمات 
دمغجة التون�سيني �سغارا وكبارا... 
ويحاولون �سرب تون�ض يف اعماقها 
ارتكزت  التي  واعمدتها  وتاريخها 

عليها الدولة البورقيبية “.
 وتابع “نحن هنا لنحتج ولإي�سال 

اخل��ط��ري يف ت��ون�����ض وال����ذي يعمل 
والنظام  املدنية  ال��دول��ة  لإ�سقاط 

اجلمهوري وفق تعبريهم.
باحلزب  القيادي  ق��ال  جانبه  من   
الوقفة  ه���ذه  ان  ب��وذي��ن��ة  جم���دي 
ال����وق����ف����ات  خ���������س����ّم  يف  “تاأتي 
فيها  انطلقنا  ال��ت��ي  الحتجاجية 
مل���ث���ل هذه  م��ن��اه�����س��ة وم����ق����اوم����ة 
عالقة  على  ه��ي  التي  التنظيمات 
ب��الإره��اب وال��ت��ي جّم��دت الرهاب 

وتو�سيع احلمايات للحقوق املدنية، 
من   1993 ن�سخة  اإىل  وال���ع���ودة 
الد�ستور الكازاخي التي يعتقد اأنها 
غري  من  لكن  ديوقراطية.  اأك��رث 
املطالب  هذه  كانت  اإذا  ما  الوا�سح 
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة م��ن امل��ح��ت��ج��ني، متثل 
الإحتجاجية  احلركة  اأهداف  فعاًل 
ككل. وحتدث م�سوؤولون كازاخيون 
وو���س��ائ��ل اإع���الم رو���س��ي��ة ع��ن دلئل 
يف  اأ�سولية  اإ�سالمية  م�ساعر  على 
عندما  امل��ح��ت��ج��ني،  بع�ض  ���س��ف��وف 
يهتفون  ال�������س���غ���ب  م����ث����ريو  ك�������ان 
ب�سعارات اإ�سالمية لدى اقتحامهم 

املباين احلكومية.
كازاخية  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  واأوردت 
كانوا  خ���ارج���ي���ني  حم���ّر����س���ني  اأن 
ي��ث��ريون احل�����س��د ب�����س��ع��ارات قومية 
املزاعم  وت�ستند  واإ�سالمية.  تركية 
ع���ن ت��دخ��ل خ���ارج���ي، ع��ل��ى خلفية 
الإن�سقاق املتزايد يف اأو�ساط النخبة 

املجتمعية الكازاخية.

معركة بني الف�شائل 
املتناف�شة؟

هي  العنيفة  النتفا�سة  كانت  فهل 
الف�سائل  ب���ني  م��ع��رك��ة  ب��ب�����س��اط��ة 

القوية املتناف�سة؟
يرتي�سباييف،  يرموخاميت  واتهم 
م�ست�ساراً  ع��م��ل  اأن  ���س��ب��ق  ال�����ذي 
نور�سلطان  ال�������س���اب���ق  ل���ل���رئ���ي�������ض 
املوؤ�س�سة  م��ن  ���س��رائ��ح  ن��زارب��اي��ي��ف، 

•• عوا�شم-وكاالت

وا�سعة  �سعبية  احتجاجات  اندلعت 
الأ�سبوع املا�سي يف مدينة جانوزين 
وهي  معلنة  لأ���س��ب��اب  ال��ك��ازاخ��ي��ة، 
اأ�سيفت  ال���ت���ي  احل��������ادة  ال�����زي�����ادة 
الرئي�ض  ورد  ال����وق����ود.  اأ����س���ع���ار  يف 
الكازاخي قا�سم-جومارت توكاييف 
من  ه������ادئ،  ب��اأ���س��ل��وب  الأم������ر  اأول 
طريق تطبيقه �سوابط موؤقتة على 
اأخ����رى، لكن  ال��وق��ود و�سلع  اأ���س��ع��ار 
الإحتجاجات ت�ساعدت ب�سرعة اإىل 

حد فر�ض حالة الطوارئ.
واقتحم حمتجون املباين احلكومية 
النار  واأ���س��رم��وا  ال�سرطة  وم��راك��ز 
اأنحاء خمتلفة من البالد،  فيها يف 
مطار  اأك���رب  على  ال�سيطرة  ومت��ت 
ولقي  وج����ي����زة،  ل���ف���رتة  ال���ب���الد  يف 
على الأقل 18 من رجال ال�سرطة 
ت�سفهم  من  اأي��دي  على  م�سرعهم 
اإرهابية”  ب�”ع�سابات  احل��ك��وم��ة 

تلقت تدريباً يف اخلارج.
اأيب�سكوبو�ض يف جملة  وكتب مارك 
الأمريكية  اإنرت�ست”  “نا�سيونال 
للمحتجني  الكاملة  الأه����داف  اأن 
اأن اآلف  ل تزال غري موؤكدة، علماً 
املحتجني قدموا يف جانوزين موؤخراً 
“وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  و���س��ف��ت��ه  م���ا 
“باأكرث لئحة  الأمريكية  بو�ست” 
الآن”،  حتى  املطالب  م��ن  حم���ددة 
بينها اإطاحة توكاييف من من�سبه، 

 مايل تقرتح جدول زمنيا 
لإعادة �ل�شلطة �إىل �ملدنيني 

•• باماكو-اأ ف ب

قدم املجل�ض الع�سكري احلاكم يف مايل اإىل املجموعة القت�سادية لدول غرب 
اإفريقيا )اإيكوا�ض( اقرتاحا بجدول زمني جديد لإعادة ال�سلطة اإىل املدنيني 
وفق ما اأعلن وزير اخلارجية عبد اهلل ديوب ع�سية قمة تعقدها املجموعة. 
وطلب املجل�ض الع�سكري يف بادئ الأمر مهلة ت�سل اإىل خم�ض �سنوات وهي 
فرتة غري مقبولة بالن�سبة اإىل اإيكوا�ض التي تعقد قمة ا�ستثنائية يف اأكرا يف 

وقت يحتمل فر�ض عقوبات جديدة على مايل.
وتوجه وزير اخلارجية يرافقه املتحدث با�سم احلكومة الكولونيل عبد اهلل 
مايغا ال�سبت اإىل اأكرا لتقدمي اقرتاح جديد اإىل الرئي�ض الغاين نانا اكوفو-
ح�سبما  اإفريقيا  غرب  لدول  القت�سادية  املجموعة  حاليا  يراأ�ض  الذي  ادو 
اأفاد التلفزيون الر�سمي. وقال وزير اخلارجية اإن و�سيط اإيكوا�ض غودلك 
جوناثان الذي كان يجري خالل هذا الأ�سبوع مهمة يف مايل قد طلب من 
املجل�ض الع�سكري اأن يعيد النظر باقرتاح يتم مبوجبه نقل ال�سلطة خالل 

مدة ت�ستمر خم�ض �سنوات اعتبارا من 1 كانون الثاين-يناير 2022.
اأوَفَدنا  الإط��ار  هذا  “يف  الر�سمي  التلفزيون  عرب  اخلارجية  وزي��ر  واأ�ساف 
الرئي�ض النتقايل )الكولونيل اأ�سيمي غوتا( احلري�ض على ا�ستمرار احلوار 
اقرتاح  مع  ال��غ��اين(،  )الرئي�ض  اأخيه  للقاء  اإي��ك��وا���ض،  مع  اجليد  والتعاون 

جديد لتقديه اإىل املجموعة القت�سادية لدول غرب اإفريقيا«.
غري اأنه مل يحدد املدة الزمنية اجلديدة للعملية النتقالية التي اقرتحها 
املجل�ض الع�سكري. و�سل الرئي�ض النيجريي ال�سابق غودلك جوناثان اإىل 
بلدان  اأك��را لروؤ�ساء دول وحكومات  الأح��د يف  املالية قبل اجتماع  العا�سمة 
غرب اإفريقيا الذين �سينظرون يف اجلدول الزمني الذي قدمته ال�سلطات 

يف مايل املنبثقة عن انقالب مزدوج لإعادة ال�سلطة للمدنيني.
خالل قمة �سابقة يف 12 كانون الأول-دي�سمرب، دعا قادة دول غرب اإفريقيا 
اإىل اإجراء انتخابات يف املوعد املحدد يف 27 �سباط-فرباير من هذا العام. 
وابقوا على العقوبات املفرو�سة على حوايل 150 �سخ�سية )جتميد الأ�سول 
اإفريقيا(  غ��رب  ل��دول  القت�سادية  املجموعة  داخ��ل  ال�سفر  وحظر  املالية 

وعائالتهم ولوحوا بفر�ض عقوبات “اقت�سادية ومالية” اإ�سافية.

الأمن  معاهدة  منظمة  م��ن  ق���وات 
والتي  رو����س���ي���ا  ب���ق���ي���ادة  اجل���م���اع���ي 
�سابقة  �سوفياتية  ت�سم جمهوريات 
ومن بينها كازاخ�ستان، كي ت�ستعيد 
ال�����ه�����دوء. وق������ال رئ���ي�������ض ال�������وزراء 
الذي  با�سينيان  نيكول  الأرم��ي��ن��ي 
رئا�سة املنظمة،  تتوىل بالده حالياً 
اإىل  دخ��ل��ت  لها  التابعة  ال��ق��وات  اإن 
من  حم���ددة  “لفرتة  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
ال�ستقرار  تر�سيخ  ب��ه��دف  ال��وق��ت 
وحت���رك���ت  الو�سع”.  وت���ط���ب���ي���ع 

ب�”اخليانة”.  ال��ك��ازاخ��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
اجل���م���ع���ة مع  م���ق���اب���ل���ة  وق��������ال يف 
تلفزيون “اآر بي �سي” الرو�سي، اإن 
وجود  غطت  الوطني  الأم��ن  جلنة 
اجلبال”  يف  ت���دري���ب  “خميمات 

للمت�سددين على مدى �سنوات.
وراأى يرتي�سباييف اأن تفجر ال�سغب 
النطاق  ه����ذا  ع��ل��ى  ع���ف���وي  ب�����س��ك��ل 
الوا�سع، كان م�ستحياًل  دون وجود 
اأعلى هيكل احلكومة”.  “خونة يف 
اأمل���ا  م���ط���ار  اإن احل����را�����ض يف  وق�����ال 
م�سوؤولني  م���ن  اأوام������ر  ت��ل��ق��وا  اآت�����ا 
من  بالإن�سحاب  جمهولني  اأمنيني 
�ساعة من  اأك��رث من  مواقعهم قبل 

اقتحام مثريي ال�سغب للمطار.
ويرتدد اأن نزارباييف-الذي ل يزال 
ال�سيا�سات  يف  رئ��ي�����س��ي��ة  �سخ�سية 
الكازاخية بعد نقله ال�سلطة ر�سمياً 
اإىل توكاييف خليفته الذي اختاره- 
بناته اجلمعة.  البالد مع  قد غادر 
وعاودت ال�سلطات الكازاخية ت�سمية 
العا�سمة با�سمها اأ�ستانة بعدما كان 
ا�سم   2019 ع��ام  يف  عليها  اأط��ل��ق 
“نور�سلطان” تكرياً لنزارباييف.

انقالب خللع نزارباييف
اأن  م��و���س��ك��و  م�������س���ادر يف  واأف��������ادت 
ان����ق����الب����اً خللع  ن���ف���ذ  ت���وك���اي���ي���ف 
ن��زاب��اي��ي��ف-وان��ت��ه��ى ب��ه الأم����ر اإىل 
لتاأمني  رو����س���ي���ا  ع���ل���ى  الع����ت����م����اد 
توكاييف  ودع���ا  من�سبه.  يف  بقائه 

يف تو�شيع لتحركاته �شد االإ�شالم ال�شيا�شي

وقفة �حتجاجية للد�شتوري �حلّر �أمام مقر حزب �لتحرير
عبري مو�شي تطالب �شعّيد باتخاذ االإجراءات الالزمة �شّد حزب ال يوؤمن مبدنية الدولة

هل فّجر �لتناحر بني ف�شائل متناف�شة �ل�شطربات يف كاز�خ�شتان؟

املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  خ��الل  الدولة  اإدارة  يف  ف�سلها  بعد  املختلفة  اأزماتها 
التوافق،  ال�ستار حتت عنوان  وراء  الأح��زاب واحلكم من  احتواء  اأ�سلوب  وف�سل 
وللنه�سة ماكينة من التحرك احلقوقي والإعالمي جتعلها تعترب نف�سها دائماً 
على حق، ولديها جمهور جاهز للتحرك يف اأي حلظة على وقع هذه ال�سردية. 
ال�سلطات  جن��اح  مل��دى  ج��دي  اختبار  البحريي  ق�سية  اأن  ال�سحيفة  واع��ت��ربت 
احلمالت  وق��ع  حت��ت  ال��ت��ن��ازل  وع��دم  حولها،  م��ن  ال�سجة  تربيد  يف  التون�سية 
احلقوقية والذي قد يفتح الباب فعلياً ملواجهة وا�سعة لي�ض مع النه�سة فقط 
وتقول اأو�ساط �سيا�سية تون�سية اإن حركة النه�سة جنحت يف اأن تدفع الرئي�ض 
�سعيد اإىل احلديث عن ق�سية البحريي ليبدو وكاأنه اخل�سم املبا�سر فيها، واأنه 
يقف وراءها، والهدف من وراء ذلك اخت�سار اإجراءات اخلام�ض والع�سرين من 
احلريات  مقاربة  ح��ول  خ��الف  ويف  قانونية  تفا�سيل  يف   2021 يوليو-متوز 
ال�سخ�سية والعامة، يف الوقت الذي جاءت فيه تلك الإجراءات ال�ستثنائية رداً 

و�سفها  كما  ف�ساد  اللوبيات  ت�سكيل  انتخابية”،  “جرائم  منها  �ستى  بق�سايا 
جماعة  ال�سحيفة  وبح�سب  تون�ض.  يف  البتدائية  باملحكمة  الت�����س��ال  مكتب 
عادة ما يختبئون خلف عباءة املظلومية؛ ال�سعار املتكرر يف جميع  “الإخوان” 
يرتكبون  ل  باملالئكة  اأ�سبه  اجلماعة  عنا�سر  وك��اأن  الإخ���وان،  جماعة  �سقطات 
جرائم واأخطاء، بينما تاريخ اجلماعة مليء باجلرائم والإرهاب والف�ساد. وبينت 
التون�سي  الربملان  مع  بداآ  ال�سيا�سي  والن�سداد  التون�سية  الأزم��ة  اأن  ال�سحيفة 
امل��اأزوم منذ مدة، وحتى قبل ق��رارات الرئي�ض قي�ض �سعيد، ب�ساأن  “الإخواين” 
اأكرب من رئي�ض  الذي يرى نف�سه  الغنو�سي  اإدارة  �سوء  ب�سبب  الربملان،  جتميد 
للربملان، وهو ما جعله يتجاوز �سالحيات رئي�ض الربملان يف الد�ستور التون�سي 
اإىل انتزاع بع�ض اخت�سا�سات رئي�ض اجلمهورية، ومنها التمثيل اخلارجي، وتقع 
الهيمنة  اأج��ل  من  تعمل  اأنها  وا�سحاً  ب��ات  اأن  بعد  عزلة،  يف  اليوم  “النه�سة” 

الكاملة على البالد باآيديولوجية وا�سحة املعامل.

•• عوا�شم-وكاالت

املتبع لدى  “الإخواين”  والتذلل  ال�ستعطاف  اأ�سلوب  اأحد  بات ل يخفى على 
اجلماعة بفكرها املطلق واملحدود بذات الوقت وما اأن تو�سع الأمور يف ن�سابها 
يلتف اتباعها بغطاء املظلومية واحلقوق واحلريات التي تنبذها اجلماعة �سكاًل 
“حركة  تفعل  كما  متاماً  ال�سغط  من  للهروب  ت�ستخدمها  لكنها  وم�سموناً 
النه�سة” يف تون�ض الآن. وبح�سب �سحف عربية �سادرة اأم�ض الأحد اأدى “مربع 
املظلومية” اإىل جر الرئي�ض التون�سي قي�ض �سعيد اإىل هذا امللعب وفقاً للخربة 
التي اكت�سبتها يف �سنوات املعار�سة للرئي�سني الراحلني زين العابدين بن علي 
واحلبيب بورقيبة. لي�ض اأقل من اإ�سدار البيانات اليومية التي ت�سكو من الظلم 
“العرب”  املنظمات احلقوقية. وبح�سب ما ذكرت �سحيفة  تعاطف  وت�ستجلب 
به  �ستداري  ال��ذي  املتنف�ض  اأخ��رياً  الإ�سالمية  النه�سة  حركة  وج��دت  اللندنية 

اأو�سع على ف�سل منظومة حكم النه�سة �سيا�سياً واقت�سادياً، وحاجة �سعبية اإىل 
التغيري قبل اأن تكون رغبة من قي�ض �سعيد يف تغيري النظام ال�سيا�سي الهجني 
الذي قاد البالد اإىل الفو�سى. وترى حركة النه�سة باأن ق�سية البحريي يكن 
اأن تغطي على مو�سوع اللوبيينغ وما قد يتبعه من اإجراءات قد ت�سل اإىل حل 
احلزب، ومنعه من امل�ساركة يف النتخابات القادمة، وت�سليط عقوبات على اأبرز 
قيادييه، ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن مناورة النه�سة مبلف البحريي والنجاح يف 
اأن  حتويله اإىل ق�سية اأوىل تفر�ض الهتمام على الرئي�ض �سعيد نف�سه تك�سف 
احلركة قد ا�ستفادت يف ذلك من �سعف الت�سال لدى موؤ�س�سة الرئا�سة ورئا�سة 
“ال�سرق  �سحيفة  تناولت  جانبها  من  بالق�سية.  املعنية  وال���وزارات  احلكومة 
من  اتخذها  عرب  تون�ض  يف  الإخ��وان��ي��ة  النه�سة  حركة  عملت  كيف  الأو�سط” 
هيمنتها على الربملان التون�سي غطاًء �سيا�سياً لبع�ض اأن�سارها املطاردين بتهم 
جرائم ف�ساد، يف �سراكة مع اأحزاب اأخرى، ما اأدى ملا تواجه اليوم من اتهامات 

�شحف عربية: �إخو�ن تون�س وجدلية �ملظلومية من جديد

�شحف عربية: �حلكومة �لعر�قية بني �ل�شدر و�مليلي�شيات
•• عوا�شم-وكاالت

ب�سالحها،  وا���س��ت��ق��راره  اأم��ن��ه  تقو�ض  التي  امليلي�سيات  ع��ن  بعيداً 
يقف العراق اليوم على �سفري حرب �سيا�سية تلوح بالأفق عنوانها 
الأبرز رئا�سة الوزراء يف احلكومة العراقية اجلديدة التي يحظى 
اختالف  م��ع  الراجحة”  “الكفة  اجلمل  بكفة  فيها  ال�سدريون 
تتبناها  التي  ال�سعبوية  النظرة  ع��ن  ال�سيا�سي  للعمل  نظرتهم 

امليلي�سيات يف ال�سارع العراقي.
وبح�سب �سحف عربية يتجنب التيار ال�سدري حتى الآن طرح اأي 
اأنه ما  الت�سريبات تتحدث عن  ال��وزراء، لكن  ا�سم مر�سح لرئا�سة 
يزال على موقفه الداعم للتجديد مل�سطفى الكاظمي، بالرغم من 
اعرتا�سات الإطار التن�سيقي الذي ي�سم القوى ال�سيعية املوالية 

لإيران لهذا الطرح.
بح�سب ما ذكرت �سحيفة “العرب” اللندنية، عززت زيارة رئي�ض 
الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي اإىل النجف وا�ستقباله بحفاوة 
من قبل زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر التكهنات باأن رجل 

حكومية  لولية  الكاظمي  تر�سح  دع��م  اإىل  يتجه  ال�سيعي  الدين 
جديدة رغم حتفظات القوى املوالية لإيران.

وا�ستقبل زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر اخلمي�ض “بحفاوة” 
الكاظمي يف مقر اإقامته يف احلنانة مبحافظة النجف، وجاء اللقاء 
�سيا�سية  قوى  مع  ال�سدرية  الكتلة  جتريها  مفاو�سات  وقع  على 
اأو�ساط  واأو�سحت  جديدة،  حكومة  ت�سكيل  على  لالتفاق  عراقية 
عراقية اأن رغبة زعيم التيار ال�سدري يف جتديد ولية الكاظمي 
تعود اإىل اعتبارات كثرية من بينها عدم انتماء رئي�ض الوزراء اإىل 
املا�سية  الفرتة  خ��الل  جناحه  عن  ف�ساًل  �سيا�سية،  مرجعية  اأي 
ال�ساحة  على  احلا�سلة  الت�سابكات  م��ع  برباغماتية  التعاطي  يف 

العراقية، رغم اأن ذلك ل ينفي بع�ض الهنات التي �سابت اأداءه.
ال�سدر  ب��ني  ج��داً  متقاربة  روؤى  هناك  اأن  اإىل  الأو���س��اط  ولفتت 
رئي�ض  اأن  حيث  الأم��ن��ي،  البعد  ذات  امللفات  يف  ل�سيما  والكاظمي 
التفّلتتات  ويرف�ض  الدولة،  بيد  ال�سالح  ح�سرية  يتبنى  ال��وزراء 

امليلي�سياوية، وهذا يتماهى وبرنامج ال�سدر الإ�سالحي.
الكاظمي مبواقف قوى  ت�سمية  اإع��ادة  ال�سدر يف  وت�سطدم رغبة 

�سيا�سية وازنة يف العراق ول�سيما امليلي�سيات املوالية لإيران التي 
ال�ساأن بالن�سبة  ترف�ض باملطلق التجديد لرئي�ض الوزراء كما هو 
من  جملة  ب�سبب  املمانع  املوقف  هذا  وياأتي  الرئا�سات،  باقي  اإىل 
املواقف اتخذها رئي�ض الوزراء واعتربتها امليلي�سيات معادية لها. 
اأن يذهب ال�سدر قدماً يف  اأنه من غري امل�ستبعد  ويرى مراقبون 
خيار دعم تر�سيح الكاظمي ل�سيما يف حال �سمن م�ساركة القوى 

ال�سنية والكردية يف حتالف معه يوؤهله لت�سكيل حكومة اأغلبية.
ال�سني  البيتني  اأن  اإىل  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  واأ����س���ارت 
والكردي رمبا ح�سما ن�سبياً خالفاتهما الداخلية، ما يعني دخول 
العراقي اجلديد متحداً،  للربملان  الأوىل  اإىل اجلل�سة  كل منهما 
اأع��ل��ن اأكرب  اجل��ان��ب ال�����س��ن��ي، وق��ب��ل ي��وم��ني م��ن جل�سة الأح�����د، 
بزعامة  و”عزم”  احللبو�سي  حممد  بزعامة  “تقدم”  حتالفني 
اإىل  واح���دة  بكتلة  ال��دخ��ول  على  اتفاقهما  ع��ن  اخلنجر  خمي�ض 
احللبو�سي،  ال��ربمل��ان،  لرئا�سة  مر�سحهم  ومعهم  الأح���د،  جل�سة 
رغم اعرتا�ض نواب من حتالف اخلنجر على �سيغة التفاهم بني 

الزعيمني ال�سنيني.
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عربي ودويل
الهجوم على مبنى الكابيتول

�لوليات �ملتحدة: بعد مرور عام، �للعبة مل تنته بعد...!
•• الفجر -اإيلي جوكريت 

ترجمة خرية ال�شيباين
اقتحم  وا�ــشــنــطــن,  يف   2021 يــنــايــر   6 يف     
لعرقلة  الكابيتول  مبنى  ترامب  دونالد  اأن�شار 
ُتطَو  مل  عام,  مرور  وبعد  االنتخابية.  العملية 

ال�شفحة, بل اأ�شبحت م�شدر اإلهام خارج احلدود 
االأمريكية.

   يف �شباح ال�شاد�ض من يناير 2021, عندما غادر 
اأّنه لن يكون يوًما مثل اأي يوم  للعمل, كان ي�شعر 
اآخر. مرا�شل راديو فران�ض يف الواليات املتحدة 
اإليب�ض  اإىل  فيليب�ض,  غريغوري  ذهــب  حينها, 

املنتهية  الرئي�ض  بارك, يف وا�شنطن, حيث جمع 
انتخابات  خ�شر  الــذي  ترامب,  دونالد  واليته 
 “ قائاًل:  ويتذكر  موؤيديه.  نتيجتها,  يف  يجادل 
اأن الكثري من االأ�شخا�ض  اأذهلني يف االأول هو  ما 
الذين اأحتدث اإليهم يبدون مقتنعني, بح�شن نية, 
قد  االنتخابات  اأن  اأعينهم,  يف  بالدموع  واأحياًنا 

�ُشرقت منهم«.     يف نهاية ال�شباح, اأ�شعل الرئي�ض 
فلن  ال�شياطني,  مثل  تقاتلوا  مل  “اإذا  الفتيل: 
على  اأن�شاره  وحث  االآن!”,  بعد  بلد  لكم  يكون 
الذهاب اإىل مبنى الكابيتول لل�شغط على اأع�شاء 
على  امل�شادقة  ب�شدد  كانوا  الذين  الكوجنر�ض 

نتائج االنتخابات.

���س��ي��ًئ��ا ما  اأن  اأدرك  ب����داأت  »ه��ن��ا     
راديو  مرا�سل  يتذكر  �سيحدث”، 
فران�ض. اإنه ي�ساهد الت�سعيد على 
“�سرطة  الهواء مبا�سرة. حرفيا: 
جتاوزتها  م��ا  ���س��رع��ان  الكابيتول 
الح�����������داث، م����ئ����ات الأ����س���خ���ا����ض 
للو�سول  احل�����واج�����ز  ي�����ع�����ربون 
يت�سلقون  واآخ�����رون  امل���ي���دان،  اإىل 

باأيديهم اجلدار املحيط ».
مقتطفة  ت��ب��دو  م�ساهد  ووراء     
قادمة مبا�سرة من اإحدى حلقات 
القتلى  ك���ان ع���دد  ب�����ارك،  ����س���اوث 
خ��م�����س��ة اأ����س���خ���ا����ض، م��ن��ه��م اأح���د 
بر�سا�ض  ق��ت��ل  ت���رام���ب  م���وؤي���دي 
عا�ست  ل���ق���د  �����س����رط����ة.  ����س���اب���ط 
ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة م�����ن مت���رد 
املوؤامرة  ن��ظ��ري��ة  م���ن  م�����س��ت��وح��ى 
ال��ت��ي ان��ت�����س��رت م��ن��ذ ���س��ه��ور على 
وبثتها  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ات 
املتطرفة،  امل��ح��اف��ظ��ة  ال���ق���ن���وات 
وليته  املنتهية  الرئي�ض  وك��ذل��ك 

�سخ�سًيا.

اإعاقة �شري العدالة
ال�����س��ور وك���اأن���ه���ا قادمة  »ب����دت     
خ��ي��ال علمي،  فيلم  م��ن  م��ب��ا���س��رة 
ماجنوديك�ض،  م���ات���ي���و  ي��ل��خ�����ض 
الوليات  م��ي��دي��اب��ارت يف  م��را���س��ل 
ترامب،  ���س��ن��وات  خ���الل  امل��ت��ح��دة 
 ،2020 وال��ذي غطى حملة عام 
لكن هذه كانت نهاية منطقية   “
الكراهية  على  ح��ّر���س��ت  لرئا�سة 
خالله  ح�������س���د  ال�������ذي  وال����ع����ن����ف 
اأو  ال��ب��ي�����ض  العن�سريني  ت��رام��ب 
اأتباع  ح��ت��ى  اأو  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني 

حركة كيو اأنون«.
    مل تتوقف ال�سحافة الأمريكية 
طيلة عام عن حماولة اإع��ادة بناء 
ف��ي��ل��م ال���ك���ارث���ة. ك��ي��ف ي��ك��ن اأن 
تنهار دفاعات معبد الديقراطية 
ال�سرعة؟ و�سلط  الأمريكية بهذه 
نيويورك  اأجرته �سحيفة  حتقيق 
ي��ح�����س��ى من  ع�����دد ل  ت���اي���ز يف 
ال�سوء  للحدث،  الفيديو  مقاطع 
ال���ت���ي �سادت  ال���ذع���ر  ع��ل��ى ح���ال���ة 

املحكمة  �سد  للقوة  ا�ستعرا�ض  يف 
العليا، وحت�سبا لنتخابات اأكتوبر 
مزورة  اأن��ه��ا  ي��رون  التي   ،2022
ال�سلطات  واع��ت��ق��ل��ت  م�����س��ب��ق��ا.    
ميللر،  ج���ي�������س���ون  ال����ربازي����ل����ي����ة 
دونالد  حل��م��ل��ة  ال�����س��اب��ق  امل���دي���ر 
التوا�سل  �سبكة  ترامب، وموؤ�س�ض 
املخ�س�سة  “جيرت”  الجتماعي 
لليمني املتطرف، يف نف�ض الوقت، 

اأثناء م�ساركته يف احلركة.
اليمني  اأدان  حيث  فرن�سا،  يف      
املتطرف برخاوة -اإن مل يكن قد 
رّحب -التمرد يف مبنى الكابيتول، 
اإثارة  ا يف  اأي�سً الهوية  ن�سطاء  بداأ 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ع��زوف��ة 
التي يكن تزويرها، على خلفية 
الأزم����ة  ح���ول  م�سللة  م��ع��ل��وم��ات 
حول  “اخلالفات  ان  ال�����س��ح��ي��ة. 
ع��ل��ى منازل  وال��ه��ج��م��ات  ال��ل��ق��اح 
امل�سوؤولني املنتخبني التي ن�سهدها 
راأيناها  ان  �سبق  فرن�سا،  يف  حالًيا 
كثرًيا يف الوليات املتحدة عندما 
احلجر  على  امليلي�سيات  احتجت 
الكّمامة،  ارت�������داء  اأو  ال�����س��ح��ي 
يالحظ  ترامب”،  م��ن  بت�سجيع 

غريغوري فيليب�ض.
�سدمة  واأم��������ام  ي���ن���اي���ر،   6 يف     
الإعالم  و�سائل  اأ�سبحت  ال��واق��ع، 
ال����ت����ي ن���ق���ل���ت اأك������اذي������ب دون����ال����د 
ت��رام��ب خ��ائ��ف��ة ف��ج��اأة. ويالحظ 
م��اث��ي��و م��اج��ن��ودي��ك�����ض اأن�����ه، حتى 
ال�سيا�سي  النظامان  يختلف  وان 
والفرن�سي  الأمريكي  والإعالمي 
اأوجه  من  العديد  “هناك  متاًما، 
ن��ق��ل بع�ض  ال��ت�����س��اب��ه يف ط��ري��ق��ة 
و�سائل الإعالم، بال مبالة وبنوع 
ال���ت���واط���وؤ، جت�����اوزات مر�سح  م���ن 
م��ث��ل اإري�����ك زم�����ور، ال����ذي يطبق 
ن���ف�������ض ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ت����رام����ب: 
وقلب  والن����ق���������س����ام،  ال�������س���دم���ة، 
 19 يف  �سخ�سه”.  ح��ول  اجل���دل 
عن  ل��الإع��الن   ،2020 دي�سمرب 
ي��ن��اي��ر، غ��رد ترامب:   6 اح��ت��ج��اج 
�ستكون  املظاهرات  هناك،  “كونوا 

جاحمة!«.

التحقيق يتعرث اخلوف دّب يف اجلميع

والتي  الكابيتول،  �سرطة  ب�سرعة 
���رك���ت وح���ده���ا ل��ع��دة ���س��اع��ات يف  تمُ
الن�سطاء  م����ن  ح�����س��د  م���واج���ه���ة 

امل�سممني والعنيفني.
   من جهتها، اأو�سحت الوا�سنطن 
بو�ست، كيف اأن مكتب التحقيقات 
الفدرايل، الذي مل يحذر �سرطة 
اأمني  ت���ه���دي���د  م����ن  ال���ك���اب���ي���ت���ول 
حمتمل حتى ع�سية 6 يناير، ف�سل 
مع  بجدية  التعامل  يف  لأ���س��اب��ي��ع 
التنبيهات العديدة التي مت رفعها 
التخطيط  مت  بينما  امل��ي��دان  م��ن 
على  الطلق،  ال��ه��واء  يف  لالعتداء 

الإنرتنت.
الثغرات  ب��ه��ذه  الع������رتاف  مت     
الأمنية الوطنية يف تقرير ملجل�ض 
املا�سي.  يونيو  يف  ���س��در  ال�سيوخ 
الفيدرالية  ال�سرطة  “ا�ستغرقت 
وقًتا طوياًل لالعرتاف باأن حركة 
تفوق العرق الأبي�ض هي التهديد 
ال����ولي����ات  يف  الأول  الإره������اب������ي 
امل��ت��ح��دة، ح��ت��ى ب��ع��د م���ا ح���دث يف 
 ،”2017 ع����ام  ���س��ارل��وت�����س��ف��ي��ل 
يو�سح ماتيو ماجنوديك�ض. وكان 
ب���د م���ن الن���ت���ظ���ار ح��ت��ى �سهر  ل 
األيخاندرو  ي��ع��رتف  ل��ك��ي  ي��ون��ي��و 
الداخلي  الأمن  وزير  مايوركا�ض، 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة، ب��ذل��ك اأم����ام 

جمل�ض ال�سيوخ.
   ولكن، ما وراء م�ساألة اخلروقات 
حمّل  امل�سوؤوليات  تظل  الأم��ن��ي��ة، 
�������س������وؤال. ه�����ل ك������ان ال����ت����م����رد مع 
ترامب  ق��ب��ل  م��ن  الإ����س���رار  �سبق 
م��ا حت���اول جلنة  ه��ذا  وحا�سيته؟ 
يف  �سكلت  التي  اخلا�سة  التحقيق 

يونيو اكت�سافه.
اإىل ح���د كبري  ي��ع��ي��ق��ه     حت��ق��ي��ق 
م��ع�����س��ك��ر ج��م��ه��وري ي��ق��ل��ل م���ن 6 

م�شدر الهام
اأن  ه��و  امل�����س��ت��ف��اد،  “الدر�ض  اإن     
الديقراطية �سمدت يف الأخري”، 
“بعد  فيليب�ض.  غ��ري��غ��وري  ي��رى 
اأربعة ع�سر يوًما، ويف نف�ض املكان، 
من�سب  ي�����س��غ��ل  ب���اي���دن  ي�����زال  ل 
ال���رئ���ي�������ض ال�������س���اد����ض والأرب����ع����ني 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة. ول��ك��ن هناك 
ا �سورة اأخرى جمنونة، وهي  اأي�سً
الوطني  احل���ر����ض  رج����ال  ����س���ورة 
ب�����س��الح��ه��م وب���ّزت���ه���م ي��ن��ام��ون يف 
غرف خم�س�سة عادة للم�سوؤولني 
ف��ي��ل��م رولند  ك��م��ا يف  امل��ن��ت��خ��ب��ني، 
للمرا�سل  بالن�سبة      .« اإمريي�ض 
ال�����س��اب��ق ل��رادي��و ف��ران�����ض وكذلك 
اللعبة  ف���اإن  ماجنوديك�ض،  ملاثيو 
ترامب  “غياب  ب���ع���د.  ت��ن��ت��ه  مل 
اأن��ه اختفى...  عن تويرت ل يعني 
املر�سح  ي�����زال  ول  ه���ن���ا،  ي�����زال  ل 
يف  اجلمهوريني  لقواعد  املف�سل 
يالحظ  املقبلة”،  الن��ت��خ��اب��ات 
�سحفي ميديابارت. “74 مليون 
ترامب،  ل�سالح  �سوتوا  اأمريكي 
ي��زال جزء كبري منهم يعتقد  ول 
واأن  م�����س��روق��ة،  الن���ت���خ���اب���ات  اأن 
ب��اي��دن غ��ري ���س��رع��ي. ل��ذل��ك فاإن 
البعد  ك��ل  بعيدة  ت��رام��ب  �سفحة 
غريغوري  ي�سيف  طيها”،  ع��ن 
فيليب�ض. واأظهر ا�ستطالع حديث 
لوا�سنطن بو�ست، اأنه ل يزال هناك 
الديقراطيني  بني  كبري  خالف 
ما  حقيقة  ح���ول  واجل��م��ه��وري��ني 

حدث يف 6 يناير.
   وخ�سو�سا، ان انقالب ترامب مّت 
تقليده. يف �سبتمرب، دعا الرئي�ض 
بول�سونارو  ج���اي���ري  ال���ربازي���ل���ي 
واأن�ساره عالنية اإىل اإعادة �سياغة 
يناير   6 من  الأمريكية  الن�سخة 

يف نوفمرب املقبل.
   يف الأثناء، يبذل ترامب ق�سارى 
ويوا�سل  العدالة،  لعرقلة  جهده 
البيت  اأر�سيف  نقل  منع  حماولة 
الأبي�ض الذي من �ساأنه اأن ي�سمح 
ب��روؤي��ة اأو���س��ح ل��الت�����س��الت التي 
حدثت قبل واأثناء التمرد. تدخل 
جو بايدن اأخ��رًيا يف 28 دي�سمرب 

الرئي�ض  ح���ول  وي��ت��وّح��د  ي��ن��اي��ر، 
كورينتني  ي���ق���ول  ك��م��ا  ال�������س���اب���ق، 
�سيلني، اأ�ستاذ التاريخ واملتخ�س�ض 
الأيام.  ملوقع  املتحدة  الوليات  يف 
اللجنة،  ���س��د  ي��ل��ع��ب  ال���وق���ت  ان 
التي قد يعاين عملها من هزية 
املع�سكر الديقراطي يف انتخابات 
التجديد الن�سفي املقرر اإجراوؤها 

ترامب  م��وظ��ف��ي  م��ع  التخطيط 
الكوجنر�ض،  يف  واجل���م���ه���وري���ني 
جرين،  ت��اي��ل��ور  م��ارج��وري  منهم 
امل���ق���رب���ة م���ن ح���رك���ة ك��ي��و اأن�����ون. 
ممثل  وع�����د  ورد،  م����ا  وب���ح�������س���ب 
جو�سار،  ب�����ول  اآخ�������ر،  ج���م���ه���وري 
ب��ال��ع��ف��و ع��ن��ه��م يف ق�����س��ي��ة اأخ���رى 

مقابل التخطيط للتمرد.

لتوفري جزء منها على الأقل.
ت�سكلت  كلما  ال��وق��ت،  م��ر  كلما     
اأط������روح������ة ت��ن��ظ��ي��م ع���ل���ى اأع���ل���ى 
ك�سفت  اأك����ت����وب����ر،  يف  م�������س���ت���وى. 
اثنني  اأن  ���س��ت��ون،  رول��ي��ن��ج  جم��ل��ة 
اأدليا  ال��ت��م��رد  يف  امل�����س��ارك��ني  م���ن 
اعرتفا  اللجنة،  اأم��ام  ب�سهادتهما 
اجتماعات  ع�����س��رات  يف  بامل�ساركة 

هل التنظيم كان على اعلى م�ستوى؟ مارجوري تايلور جرين، املقربة من حركة كيو اأنون �ساهمت يف العداد

احلر�ض يفرت�ض الر�ض

�شاع وقت طويل حتى تعرتف ال�شرطة الفيدرالية باأن حركة تفوق العرق االأبي�ض هي التهديد االإرهابي االأول يف الواليات املتحدة
يف 6 يناير, اأمام �شدمة الواقع, اأ�شبحت و�شائل االإعالم التي نقلت اأكاذيب دونالد ترامب خائفة فجاأة

مترد م�شتوحى من نظرية املوؤامرة التي انت�شرت على ال�شبكات االجتماعية وبثتها القنوات املحافظة املتطرفة, وكذلك الرئي�ض املنتهية واليته �شخ�شًيا

�نقالب تر�مب مّت تقليده من بول�شونارو يف �لرب�زيل و�ليمني �ملتطرف يف فرن�شا
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العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

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

- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1094796 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي  ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حمدان �سامل حمد را�سد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الياقوت للقرطا�سية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1019592 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة را�سد عبدالعزيز حممد عبداهلل اخلمريي  ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف علي �سعيد �سالح حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العاطفة بريي فوود 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3775209 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبيد خالد عبدالرحمن رحمه ال�سام�سي  ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �ساهني بيجم حممد جهاجنري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ل روال كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1019355 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عبداهلل حممد خمي�ض ال�سحى ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات / حذف �سامل خليفه �سامل را�سد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رواد روؤف الفطايرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
تكت لل�سفر ذ.م.م   تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/7 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3939329 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد را�سل حممد رفيق ال�سالم  ٤٩%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد را�سل حممد رفيق ال�سالم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سهيل �سودورى م�سلم الدين �سودورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم روتي بوتي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2806605 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حممد را�سد على ا�سماعيل الزعابى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حممد را�سد على ا�سماعيل الزعابى من ١٠٠ % اإىل ٠%
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حذيفه زبري حممد زبري بت  ١٠٠%
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

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

الدايت املرن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3806227 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
- فرع   ذ.م.م  البناء  ملواد  البحر  ال�س�����ادة/طريق  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4153828 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 عبدالرحمن حممد عبدالكبري باقي�ض احل�سرمى من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء 

 عبدالرحمن حممد عبدالكبري باقي�ض احل�سرمى من 5١ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد بور على

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين 

 من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ طريق البحر ملواد البناء ذ.م.م - فرع

SEA ROAD BUILDING MATERIAL L.L.C
اإىل/ طريق البحر ملواد البناء - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

SEA ROAD   BRANCH  BUILDING MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريد دوت لل�سيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1294579 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جابيد حنيف مياه  ١5%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابو را�سل عبداملنان  ٣٤%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خليل غلوم على مو�سى  %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعود ا�سماعيل حممد عبداهلل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جابيد حنيف مياه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابو را�سل عبداملنان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد فاروق عبدالغفور

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:واحة ال�سويق مليكانيك ال�سيارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 4137541 

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

- تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2022/01/06 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205000787  
- تاريخ التعديل:2022/1/8

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اك�سل لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.11 حكومة ابوظبي واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 1186152 

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/10/3 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/9  - بالرقم:2105030021  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  10 يناير 2022 العدد 13438

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : نور بي به او )ذ م م(  
العنوان : ملك خا�ض - الطابق الثامنة )803( )اعمار �سكوير( - بردبي - ال�سكل القانوين 
: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 609819 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1454480 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/12/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/10/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1101 - بناية ا�سكوت بارك 
بالي�ض - �سارع ال�سيخ زايد - املركز التجاري - 1 - هاتف : 8768662-04 املحمول : 
0555578859 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ويبك�ض خلدمات التخزين الذاتي - �ض ذ م م  
ال�سكل   3 ال�سناعية  القوز   - التجاري  دب��ي  بنك  ملك   050-  114 مكتب   : العنوان 
 : الواحد )ذ م م( رقم الرخ�سة  ال�سخ�ض  القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة - 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1528068  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   919033
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/6 واملوثق 
اأي اعرتا�ض  2021/12/23 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
 : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  الزعابي  ميثاء  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
مكتب رقم 1101 - بناية ا�سكوت بارك بالي�ض - �سارع ال�سيخ زايد - املركز التجاري - 1 
- هاتف : 8768662-04 املحمول : 0555578859 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 1101 - بناية ا�سكوت بارك بالي�ض - �سارع ال�سيخ زايد - 
املركز التجاري - 1 - هاتف : 8768662-04 املحمول : 0555578859 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية نور بي به او )ذ م م(  وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2021/12/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/24
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 1101 - بناية ا�سكوت بارك بالي�ض - �سارع ال�سيخ زايد - 
املركز التجاري - 1 - هاتف : 8768662-04 املحمول : 0555578859 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
ويبك�ض خلدمات التخزين الذاتي - �ض ذ م م  اأع��اله لت�سفية  املذكور 
2022/1/6 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
 اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر    

 2021/484 احوال �شخ�شية 
بناء على طلب مدعي / �سمر فريد عبدال�ستار عبدالواحد حماده 
- اجلن�سية / م�سر  - اىل مدعي عليه / احمد حممد املغربي على 
اجلندي - اجلن�سية / م�سر.  فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة 
ال�سرة يف را�ض اخليمة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف 
لالجابة   2022/1/17 املوافق  الثنني  يوم  من   9.00 ال�ساعة 
ع��ل��ى ال��دع��وى وت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن ب��ي��ان��ات ودف����وع ، ويف حالة 
فاإن  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار���س��ال  او  احل�سور  عن  تخلفك 

املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا. 
 مدير دعوى / حممود فائق عليان       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70408 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  1- �شركة ال�شقور الذهبية لالن�شاءات ذ 
م م 2-عبداملجيد مروان عبداملجيد علم الدين   

اداء  امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005021/ 
اإىل املحكوم عليه :   1 - �سركة ال�سقور الذهبية لالن�ساءات ذ م م

الدين    علم  عبداملجيد  مروان  -عبداملجيد   2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ويندور لل�سناعات البال�ستيكية - �ض ذ م م
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 108457 درهم

تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002261/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - ديتيك�ض انرجي �ض م ح عجمان 

مينون   بالكري�سنان  مادهافانكوتي   -  3  ، دبي  حرة  منطقة  انريجي  داتيك�ض   -  2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جي بي جلوبال ماج - �ض ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 89659.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0009035 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الطائر احلر للمنتجات ال�سياحية ذ م م - العنوان : ٩٤١5٦٤٦ 
�سفية حممد عبا�ض البلو�سي - العنوان : ٩٤١5٦٤٧  

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�سالح / عبداهلل بن �سلمان بن عبداهلل املطاوعه ، بالتايل :

ن�ض احلكم - اأنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ 
بعد الإطالع على الوراق 

بالت�سامن فيما بينهما مبلغا وقدره )٧5٠٠٠٠(  ان يوؤديا للمدعي  بالزام املدعي عليهما  ناأمر 
درهم )فقط �سبعمائة وخم�سون الف درهم( والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ 

قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0010346 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : م�سطفى حممد الغفرى - لبناين / اجلن�سية 

 نعلمكم بان املدعي ح�سن حممد حمدان الزعابي - الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية
احلكم  انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨

بعد الطالع على الوراق 
نامر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )٤٠٠٠٠( درهم )فقط اربعون 
الدعوى وحتى متام  قيد  تاريخ  �سنويا من   %5 بالفائدة مبقدار  والزمته  درهم(  الف 

ال�سداد والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ  ٢٠٢٢/١/٦

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13438 بتاريخ 2022/1/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0010065 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحيم امر اله مري احمدي  - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة كورني�ض بحرية 
خالد برج املهند الطابق الول مكتب رقم 109  0528534478  

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية  - بناء على طلب املدعية : مركز رم�سي�ض للهدايا - ذ م م 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : 

- �سم ملف المر على عري�سة رقم 6836/2021 ال�سادر فيه قرار احلجز التحفظي 
- �سم ملف التوفيق امل�ساحلة رقم 3937/2021 مدين جزئي 

- بالزام املدعي عليه بان يرد للمدعية مبلغ وقدره )66،333.00 درهما( )�ستة و�ستون الف وثالثمائة 
وثالثة وثالثون درهم( امل�سدد له بالزيادة عن م�ستحقاته والثابتة بتقرير اخلربة وحكم حمكمة الإ�ستئناف 
%9 �سنويا من تاريخ ت�سجيل هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد بالإ�سافة  ، بالإ�سافة اىل الفائدة بواقع 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  للر�سوم 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على  بها كافة  الدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  معتمد 

ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/7 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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عربي ودويل

�نتهاء حمنة عائلة بعد فو�شى �جل�شر �جلوي يف �أفغان�شتان 
•• كابول-رويرتز

التاأم �سمل ر�سيع باأقاربه يف كابول يوم  اأم�ض الأول ال�سبت عقب العثور عليه 
بعد فقدانه عندما �سلمه والده جلندي عرب �سياج املطار و�سط الفو�سى التي 

�سادت عملية الإجالء الأمريكية من اأفغان�ستان.
كان عمر الطفل �سهيل اأحمدي �سهرين فقط عند انف�ساله عن الأ�سرة يف 19 
اأغ�سط�ض اآب حني اندفع الآلف يف حماولة ملغادرة اأفغان�ستان عقب �سقوطها 
يف اأيدي حركة طالبان. ويف اأعقاب تقرير ح�سري ن�سرته رويرتز يف نوفمرب 
ت�سرين الثاين مع �سور الطفل املفقود، مت حتديد مكانه يف كابول حيث عرث 
عليه �سائق �سيارة اأجرة يدعى حامد �سايف )29 �سنة( يف املطار واأخ��ذه اإىل 

بيته لرتبيته.
وبعد مفاو�سات ومنا�سدات ا�ستمرت اأكرث من �سبعة اأ�سابيع بل واعتقال �سرطة 

طالبان ل�سايف لفرتة ق�سرية وافق �سائق �سيارة الأجرة يف النهاية على اإعادة 
الطفل اإىل جده واأقاربه الذين ل يزالون يف كابول و�سط فرحة عارمة.

بوالديه  �سمله  يجتمع  اأن  اأج��ل  من  الآن  �سيعملون  اإنهم  الطفل  اأه��ل  وق��ال 
واأ�سقائه الذين مت اإجالوؤهم قبل اأ�سهر اإىل الوليات املتحدة.

وخالل البلبلة التي �ساحبت عملية الإجالء من اأفغان�ستان اأثناء ال�سيف كان 
مريزا علي اأحمدي والد الطفل الذي عمل حار�سا اأمنيا بال�سفارة الأمريكية 
وزوجته ثريا يخ�سيان اأن ين�سحق ابنهم يف الزحام اأثناء اقرتابهم من بوابات 

املطار يف طريقهم ل�ستقالل طائرة متجهة اإىل الوليات املتحدة.
قال اأحمدي لرويرتز يف اأوائل نوفمرب ت�سرين الثاين اإنه �سلم �سهيل بدافع 
ال�سعور بالياأ�ض يف ذلك اليوم عرب �سياج املطار اإىل جندي اأمريكي فيما يعتقد 
حتى  الباقية  اخلم�سة  الأم��ت��ار  اجتياز  م��ن  �سيتمكن  اأن��ه  متاما  يتوقع  وه��و 

البوابة ل�ستعادته.

ن�سف  لتمر  ال���وراء  اإىل  املتجمهرين  طالبان  ق��وات  دفعت  اللحظة  تلك  يف 
�ساعة اأخرى قبل اأن يتمكن اأحمدي وزوجته واأطفالهما الأربعة الآخرون من 
الدخول. لكنهم مل يعرثوا للطفل الر�سيع على اأثر. قال اأحمدي اإنه بحث 
با�ستماته عن ابنه داخل املطار ورجح له امل�سوؤولون اإن يكون قد نمُقل بالفعل 
اإىل خارج البالد على رحلة منف�سلة ومن املمكن اأن يلحق بالأ�سرة فيما بعد.

ومت اإجالء بقية اأفراد الأ�سرة وانتهى بها احلال يف النهاية يف قاعدة ع�سكرية 
بتك�سا�ض. ومرت �سهور دون اأن تعرف الأ�سرة �سيئا عن م�سري ابنها.

اأطفالهم  انف�سلوا عن  اآب��اء كثريين  ال�سوء على حمنة  وت�سلط هذه احلالة 
خالل فو�سى عملية الإجالء العاجلة وان�سحاب القوات الأمريكية من البالد 

بعد حرب ا�ستمرت 20 عاما.
املنظمات  على  ال�سغط  ول�سدة  اأفغان�ستان  يف  اأمريكية  �سفارة  وج��ود  ولعدم 
ال��دول��ي��ة واج���ه ال��الج��ئ��ون الأف��غ��ان �سعوبة يف احل�����س��ول على اإج��اب��ات عن 

ترد  ومل  اإمكانيته.  اأو  اأ�سرهم  ب��اأف��راد  ال�سمل  التئام  توقيت  عن  ت�ساوؤلتهم 
للتعليق  الأمريكية على طلبات  الداخلي  والأم��ن  واخلارجية  الدفاع  وزارات 

على هذا التقرير يوم ال�سبت.
ت�سلل  الر�سيع  الطفل  واأ�سرته عن  اأحمدي  فيه  انف�سل  الذي  ذاته  اليوم  يف 
ال�سائق �سايف عرب بوابات مطار كابول بعد اأن قام بتو�سيل اأ�سرة �سقيقه التي 

كان من املقرر اإجالوؤها اأي�سا.
قال �سايف اإنه وجد �سهيل يبكي وحيدا على الأر�ض. وبعد اأن ف�سل يف حماولة 
لزوجته  البيت  اإىل  به  ال��ع��ودة  ق��رر  املطار  داخ��ل  الطفل  وال��دي  على  العثور 
اأن  اأمنيات والدته قبل وفاتها  اأعظم  اإن  واأطفاله. ول�سايف ثالث بنات وقال 
يكون له ولد. قال �سايف لرويرتز يف مقابلة يف اأواخر نوفمرب ت�سرين الثاين 
اأ�سرته  ظ��ه��رت  واإذا  الر�سيع.  ب��ه��ذا  “اأحتفظ  اأن  اللحظة  تلك  يف  ق��رر  اإن���ه 

ف�ساأعطيه لها. واإذا مل تظهر ف�ساأربيه اأنا«.

نافذة 
م�شرعة

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

•• لوك الليربتي

   يف كثري من الأحيان يكون احلزب الديقراطي 
ه���و األ����د اأع����دائ����ه، ح��ي��ث ي��ق��دم ال���ذخ���رية احلّية 
�سوى  اأمامهم  يبقى  ل  الذين  خل�سومه  بانتظام 

قطف ثمرة نا�سجة.
   بقدر ما يعاين احلزب اجلمهوري من النق�سام، 
وفر�ض ع�سرية ترامب الإيقاع والوترية، بقدر ما 
اللتقاء  يف  �سعوبة  الديقراطي  الت�سكيل  يجد 
هذه  الأول���وي���ات.  نف�ض  اأو  اخل��ط��اب  نف�ض  ح���ول 
النوع  فيها هذا  تقروؤون  التي  الأوىل  املرة  لي�ست 
من الت�سخي�ض، ولكن مرة اأخرى، يتعرّث اجلناح 
اأتباع حم�سوبون  التعاطي مع  الأكرث تقدمية يف 

على الديقراطيني.
اأّن اجلمهوريني يلوحون     ل �سك انكم تدركون 
يف كل فر�سة، م�سطلح له الآن  “ووك”  بفزاعة 
اإذا  ب�سكل �سبه ح�سري. ول يهم ما  �سلبية  دللة 
فقد غرق  وعادلة،  قائمة  الدع���اءات  بع�ض  كانت 

الكثري من التقدميني يف الكاريكاتري.
ي�����س��اري م��ا، ولكنه     واأح����دث م��ث��ال على تفكري 
منف�سل عن اأولويات العديد من الناخبني، يتعلق 
عند  تطبيقه  تتم حماولة  الذي  بال�سم اجلديد 

التحدث عن الناطقني بالإ�سبانية.
اإىل املتحدثني     منذ فرتة طويلة، تتّم الإ���س��ارة 
مب�سطلح  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة  يف  ب��الإ���س��ب��ان��ي��ة 
للمراأة.  بالن�سبة  “لتينا”  اأو  للرجل،  “لتينو” 
وعلى مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية اأو نحو ذلك، 
املجتمع  يف  والنا�سطون  الفكرية  النخبة  ف�سلت 
اجلن�ض.  اإىل  ي�سري  ل  حم��اي��ًدا  م�سطلًحا  املثلي 
وهكذا ظهر م�سطلح “لتينك�ض” يف العديد من 

املن�سورات.
املتحدثني  م��ن  كثري  �ستقولون؟  ال�سرر،  اأي��ن     
العاملة،  الطبقة  من  وخا�سة  الإ�سبانية،  باللغة 
اإذا كانت النية جيدة  ل يريدون ذلك. ل يهم ما 
اأم ل، اأو ان يروج الأكادييون يف مراكز البحوث 
اأو الناطقون باللغة الإ�سبانية الأ�سغر  الرئي�سية 

�سنا للم�سطلح... اإنه ب�سكل عام مل يمُ�ست�سغ.
�سابق  وق���ت  يف  “اك�سيو�ض”  م��وق��ع  اأف����اد  وق���د     
ا�ستخدام  ع��ل��ى  الإ����س���رار  اأن  الأ���س��ب��وع  ه���ذا  م��ن 
للجمهوريني  ذخ������رية  ي��ع��ط��ي  ل  ال��الت��ي��ن��ك�����ض 
واملحافظني فح�سب، بل يزعج اأوًل وقبل كل �سيء 
... املتحدثون باللغة الإ�سبانية ويثري ا�ستياءهم! 

بنتائج  ال�سرتاتيجية،  الناحية  من  ياأتي،  وهكذا 
“بوليتيكو”  م��وق��ع  نقل  جانبه،  م��ن  عك�سية.    
فقط  ب��امل��ائ��ة   2 اأن  اإىل  ي�سري  ا���س��ت��ط��الع  ن��ت��ائ��ج 
هذا  ي��خ��ت��ارون  الإ�سبانية  باللغة  املتحدثني  م��ن 

امل�سطلح لتعريف اأنف�سهم.
   لي�ض مهّما اإذا كان املثقفون اأو الن�سطاء حمّقني، 
املعنيون  يدعمه  ل  يخو�سونه  ال���ذي  فالن�سال 
نبياًل،  الأويل  الهدف  كان  واإذا  الأوىل.  بالدرجة 
والكفاح من اأج��ل الإدم��اج و�سد ره��اب املتحولني 
التغيري  فر�ض  ف��اإن  الثناء،  ي�ستحق  اأم��ًرا  جن�سياً 
اأن  اإل  يكن  ل  بالإ�سبانية  الناطقني  على  ق�سرا 

يمُنّفر منهم على املدى الق�سري هذه املجموعة.
عن  الإ�سبانية  باللغة  املتحدثون  �ساأل  يمُ عندما     
فاإنهم  اجل��دي��د،  ال���س��م  ا�ستخدام  رف�سهم  �سبب 
واأن  اأي �سيء،  اأنهم مل يطلبوا  يجيبون بب�ساطة، 
يعطون  ان��ه��م  ت�سغلهم.  اأخ����رى  م�����س��اك��ل  ل��دي��ه��م 
معي�سية  وظ��روف  عمل  على  للح�سول  الأول��وي��ة 
باللغة  امل��ت��ح��دث��ني  م��ن  قليال  ع���ددا  ان  اأف�����س��ل. 
الإ�سبانية يف اجلامعات ومراكز الأبحاث الكربى 
غالبية  وهناك  “لتينك�ض”،  م�سطلح  يعجبهم 
من املتحدثني بالإ�سبانية اأكرث حمافظة يف هذه 
وي��وج��دون يف  �سناً  اأك��رب  ع��ام  ب�سكل  امل�ساألة، وه��م 

ال�سواحي اأو املناطق الريفية.
   ل���ق���د اخ����ت����ار ع�����دد اأك�������رب، غ����ري م���ت���وق���ع، من 
على  ترامب  دونالد  الإ�سبانية  باللغة  املتحدثني 
الرئي�ض  2020. وبدا لهم حزب  جو بايدن عام 
اجلديد بعيًدا عن الواقع، على الأقل عن واقعهم. 
بتفوقها  ومقتنعة  بذاتها  مغرتة  تكون  ما  اأحياًنا 
الأخ����الق����ي، ت��ن�����س��ى ن��خ��ب امل����دن ال���ك���ربى القول 
اأحياًنا  الأف�����س��ل  اإن���ه م��ن  القائل  ال��ق��دمي  امل��اأث��ور 

“ترك الوقت للوقت«.
   اأنا من الذين يعتقدون اأن احلزب الديقراطي 
مل يعد يعرف كيف يتحدث اإىل جزء من ال�سعب 
اأول���ئ���ك الأ���س��خ��ا���ض ال���ذي���ن، �سواء  الأم���ري���ك���ي. 
اأو  بالإهمال  ي�سعرون  خطاأ،  على  اأم  �سواب  على 
اأف�سل،  الح��ت��ق��ار، وال��ذي��ن، ب�سبب غ��ي��اب م��ا ه��و 
يلقون باأنف�سهم يف اأح�سان اأول دياغوجي قادم.

الإح�سائيات  ق���راءة  عناء  اأنف�سهم  يكلفون  ل��و     
ي�ستعيد  ف��ق��د  ه����وؤلء،  اإىل  وال���س��ت��م��اع  احل��دي��ث��ة 
يكنها  جماعة  عند  الأف�سلية  الديقراطيون 

احداث الفارق بني الن�سر والهزية.
ترجمة خرية ال�سيباين

لتينك�س: عندما ي�شجل �لتقدميون يف مرماهم...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ض يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

تعبئة اأكرب يف فرن�شا �شد �شهادة التلقيح  

حجر يف مدينة تيناجني �ل�شينية و�ختبار�ت لـ14 مليون �شخ�س
وق��ال��ت م��ت��ظ��اه��رة م��ن ب����وردو مل 
كوفيد-19  ���س��د  ال��ل��ق��اح  ت��ت��ل��ق 
له”،  م��ن��اه�����س��ة  ل��ي�����س��ت  “لكنها 
يف  الأوىل  “للمرة  تتظاهر  اإن��ه��ا 
حياتها” لأن ت�سريحات الرئي�ض 

“اأفا�ست الكاأ�ض«.
ا������س�����ت�����ب�����اك�����ات بني  وح���������س����ل����ت 
م��ت��ظ��اه��ري��ن وق�������وات الأم�������ن يف 
 3700 )ج�����ن�����وب،  م���ون���ب���ل���ي���ي���ه 
�����س����خ���������ض( وت�������ول�������وز )ج����ن����وب 
ح�سب  �سخ�ض(،   2200 غ���رب، 

ال�سلطات.
املعار�سني  ت��ع��ب��ئ��ة  ذروة  وك���ان���ت 
للقيود ال�سحية �سجلت يف ال�سابع 
اآب-اغ�����س��ط�����ض ع��رب م�ساركة  م��ن 
اأنحاء  األف متظاهر يف كل   237

فرن�سا.
املئة  يف   79 ت��ل��ق��ى  امل���ج���م���وع،  يف 
م���ن ال��ف��رن�����س��ي��ني ج��رع��ة واح���دة 
يف   77،1 اأمت  فيما  ال��ل��ق��اح،  م��ن 
املئة تلقيحهم. وجت��اوز ع��دد من 
 28،2 امل����ع����ززة  ت��ل��ق��وا اجل���رع���ة 
ال�سغط  وا�ستمر  مليون �سخ�ض. 
امل�ست�سفيات  على  ال�سبت  �سديدا 
ادارة  اإح�������س���اء  م����ع  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ال�سحة العامة اأكرث من 3800 
م�ساب بكوفيد يف العناية املركزة 

)+243 يف 24 �ساعة(.
الإ�سابات،  وت���رية  ت��رتاج��ع  ومل 
و669  اآلف   303 ���س��ج��ل��ت  اإذ 
اإ�سابة جديدة يف ال�ساعات الأربع 

والع�سرين الأخرية.
واأ�سفر الفريو�ض منذ بدء تف�سيه 
ما  وف������اة  ع����ن   2020 رب���ي���ع  يف 
و349  األ���ف���ا   125 ع���ن  ي��ق��ل  ل 
 143 ال�سبت  واأح�سيت  �سخ�سا. 

وفاة جديدة.

اأثار الت�ساوؤل  البالد، الأمر الذي 
املطلق  الت�سامح  �سيا�سة عدم  عن 
تدابري  تت�سمن  والتي  البالد  يف 
واختبارات  ���س��ارم  ���س��ح��ي  ح��ج��ر 
فورية  ج���م���اع���ي���ة  كوفيد-19 

لوقف تف�سي الوباء.
���س��ّك��ان م��دي��ن��ة تياجنني  ���ج���ر  وحمُ
زيادة  وت��ب��اط��اأت  امل��ا���س��ي.  ال�سهر 
بكوفيد-19  اجلديدة  الإ�سابات 

يف الأ�سابيع الأخرية.
وب��ح�����س��ب الأرق�����ام ال��ر���س��م��ي��ة، مل 
تمُ�سّجل ال�سني اإّل مئة األف اإ�سابة 
 4،636 بينها  من  بكوفيد-19 
تف�سي  ب���داأت  اأن  وف���اة منذ  ح��ال��ة 

الوباء.
ت�سريحات  على  اأي���ام  وب��ع��د  ه��ذا 
اإيانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����ض 
ماكرون عن عزمه على “تنغي�ض 
حياة” غري امللقحني، نزل هوؤلء 
�سهادة  م���ع���ار����س���ي  ج����ان����ب  اإىل 
مدن  يف  ال�������س���وارع  اإىل  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
الداخلية  وزارة  واأع��ل��ن��ت  ع����دة. 
اآلف   105 م�����س��ارك��ة  ت�����س��ج��ي��ل 
التظاهرات،  يف  �سخ�ض  وم��ئ��ت��ي 
اأي اأكرث باأربع مرات من عددهم 
 18 يف  نظمت  تظاهرات  اآخ��ر  يف 

كانون الأول/دي�سمرب.
واأ�سارت وزارة الداخلية اإىل ثالث 
تظاهرات يف باري�ض ال�سبت جمعت 
18 األف �سخ�ض، اإ�سافة اإىل 87 
�سائر  اآخ���ري���ن يف  وم��ئ��ت��ني  األ���ف���ا 
ف��رن�����س��ا. واأ���س��ي��ب ع�سرة  اأن���ح���اء 
عنا�سر من ال�سرطة واأوقف 34 

�سخ�سا.
الباري�سية  ال��ت��ظ��اه��رة  وج��م��ع��ت 
بدعوة  الأ�سخا�ض  اآلف  الأك���رب، 
بزعامة  “الوطنيني”  ح��زب  من 

•• عوا�شم-اأ ف ب

�سمال  تيناجني يف  اأو�ست مدينة 
�سّكانها  الأح������د  اأم�������ض  ال�����س��ني 
اإىل  تقريًبا  عددهم  ي�سل  الذين 
يف  ب��ال��ب��ق��اء  �سخ�ض،  م��ل��ي��ون   14
فحو�سات  ��ري  جتمُ فيما  منازلهم 
النطاق عقب  وا�سعة  كوفيد-19 
املدينة  يف  ح����الت  ع���دة  ت�سجيل 
م����وؤخ����ًرا، مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
اأوميكرون،  باملتحورة  الإ���س��اب��ات 
ح�����س��ب��م��ا ن��ق��ل��ت و����س���ائ���ل اإع�����الم 

ر�سمية.
تياجنني  م����دي����ن����ة  واأ�����س����ب����ح����ت 
على  الواقعة  الكبرية  ال�ساحلية 
كيلومرًتا   150 ح������وايل  ب���ع���د 
ج��ن��وب ���س��رق ب��ك��ني، ت��ث��ري القلق 
ب��ع��د الإب�����الغ ع��ن اأك����رث م��ن 20 
اإ�سابة بكوفيد-19 فيها يف الأيام 
وافدين  ل��دى  الأخ���رية، معظمها 
من اخلارج، بح�سب جلنة ال�سحة 

الوطنية.
واأفادت عدة و�سائل اإعالم ر�سمية 
عن اإ�سابتني على الأقّل باملتحورة 
 15 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأوم���ي���ك���رون 

اإ�سابة بكوفيد-19 يف املدار�ض.
وا�سعة  حملة  تياجنني  واأط��ل��ق��ت 
م�����ن اخ�����ت�����ب�����ارات ال���ك�������س���ف عن 
الباكرة  ال�ساعات  يف  كوفيد-19 
بالبقاء  ال�سّكان  مو�سية  الأح���د، 
املدينة  ج���وار  يف  اأو  م��ن��ازل��ه��م  يف 

ليخ�سعوا للفحو�سات.
حجر  بفر�ض  اأوام���ر  ت�سدر  ومل 

�سحي اأكرب حتى الآن.
اأن  ال�سينية  ال�سلطات  وا�سطّرت 
تتعامل مع تف�ّسي اأو�سع للجائحة 
يف م��دي��ن��ة ���س��ي��اآن يف ���س��م��ال غرب 

للرئي�ض الأمريكي ال�سابق دونالد 
ترامب.

وقال م�سدر يف ال�سرطة اإّن اأجواء 
ب�”التوتر”،  اّت�سمت  التجّمع  هذا 
نمُّظم يف  الذي  التجّمع  على غرار 
�سرق  بجنوب  لوبيتال  دو  بولفار 
“ال�سرتات  م��ن  ب��اري�����ض مب��ب��ادرة 
ال�سفراء”، وهي حركة اجتماعية 
هزت فرن�سا يف 2018 و2019 
التعبئة  من  م�ستويات  وا�ستعادت 
مم���اث���ل���ة ل��ت��ل��ك ال���ت���ي ك���ان���ت قد 
اأثارت  �سهدتها يف بداية ال�سيف. 
ت�����س��ري��ح��ات م���اك���رون ال����ذي قال 
“تنغي�ض  يريد  اإّن��ه  الأ�سبوع  هذا 
عا�سفة  امل��ل��ّق��ح��ني،  غ��ري  حياة” 
�سيا�سّية تزامًنا مع اإقرار اجلمعّية 
اخلمي�ض  ب�����س��ع��وب��ة  ال���وط���ن���ّي���ة 
ال�سهادة  ي��ح��ّول  ق��ان��ون  م�����س��روع 
اإىل �سهادة تلقيح. ومن  ال�سّحية 
على  ال��ن�����ض  ي��ع��ر���ض  اأن  امل���ق���رر 

جمل�ض ال�سيوخ الأ�سبوع املقبل.
)�����س����رق( جت��م��ع ح�سد  ل���ي���ون  يف 
�سغري من املتظاهرين من جميع 
كثريون  ي�سع  مل  فيما  الأع��م��ار، 
م��ن��ه��م ك���م���ام���ات. ورف���ع���ت خالل 
التظاهرة �سعارات تندد ب�”الف�سل 
واأطِلقت  العن�سري الجتماعي” 

�سيحات ا�ستهجان �سد ماكرون.
يف ب��وردو )جنوب غ��رب(، تظاهر 
وفق  ���س��خ�����ض  األ������ف  اإىل   500
بح�سب  اآلف  وت�����س��ع��ة  ال�����س��رط��ة 
املطر  رغ������م  وذل�������ك  امل���ن���ظ���م���ني، 
مطلقني هتافات ردا على مواقف 
ال��رئ��ي�����ض ال��ف��رن�����س��ي. وك��ت��ب على 
التحرك  خ����الل  رف���ع���ت  لف���ت���ات 
�سرنى  و”متى  مفقودة”،  “ثقة 

لقاحا لالحرتام؟«.

املر�سح الرئا�سي اليميني املتطرف 
م�ستوى  ليعود  فيليبو،  فلوريان 
ك���ان عليه يف  م��ا  اإىل  ال��ت��ح��رك��ات 
عن  الإع����الن  مت  عندما  ال�سيف 

الت�سريح ال�سحي.
ل  “ماكرون،  املتظاهرون  وهتف 
و”ل مت�سوا   ، نريد ت�سريحك” 
منهم  كثري  وح��م��ل  بالأطفال”، 

العلم الفرن�سي.
 17 العمر  م��ن  يبلغ  ���س��اب  وق���ال 
عاًما “اإذا مت مترير القانون، فلن 
اإىل  نتمكن بعد الآن من الذهاب 
العمل  من  نتمكن  ول��ن  املدر�سة، 
ب��ذل��ك من  م��ق��رتب��ا  الآن”،  ب��ع��د 
ال���ذي ل  ف��ل��وري��ان فيليبو  اأف��ك��ار 
يف  بلقاح  نف�سه  “يحقن  اأن  يريد 

طور التجربة«.
 57 تبلغ  مكتبة  اأم��ي��ن��ة  وع����رّبت 
عاًما، قالت اإّنها متيل اإىل اأق�سى 
ال���ي�������س���ار، ع����ن اح��ت��ج��اج��ه��ا على 
ا�ستحالت  التي  التلقيح  “�سهادة 
معتربة  تطعيما الزاميا مقّنعا”، 

اأن لّلقاحات “اآثارا جانبّية«.
الباري�سّية  ال��ت��ظ��اه��رة  واأخ������ذت 
ح�سرت  اإذ  �سيا�سي،  جتّمع  �سكل 
عّدة  متطّرفة  يينّية  �سخ�سّيات 

لتقدمي دعمها.
وب��ع��ث��ت م��اري��ون م��اري�����س��ال، ابنة 
التجّمع  ح����زب  م��ر���ّس��ح��ة  اأخ�����ت 
الرئا�سّية  لالنتخابات  ال��وط��ن��ي 
دع��م عرب  بر�سالة  ل��وب��ان،  مارين 
كّل  ال��دع��م  ق��ّدم  كذلك  الفيديو. 
بوا�سون  ج��ان-ف��ري��دي��ري��ك  م���ن 
وه����و ���س��خ�����س��ي��ة حم��اف��ظ��ة ج���دا، 
زّم��ور وهو مر�ّسح رئا�سي  واإري��ك 
اآخ��������ر م�����ن ال���ي���م���ني امل����ت����ط����ّرف، 
ال�سابق  امل�ست�سار  ب��ان��ون  و�ستيف 

ح�سول  م��ن  قلقهم  ع��ن  ال�سكان 
نق�ض يف املواد.

وت�سكلت طوابري طويلة يف الأيام 
الوقود  اأم����ام حم��ط��ات  الأخ�����رية 
اأف������اد ���س��ح��اف��ي��و وكالة  ع��ل��ى م���ا 
ف��ران�����ض ب��ر���ض. اأم���ا م��ط��ار املاتي 
لفرتة  امل��ت��ظ��اه��رون  احتله  ال���ذي 
“حتى  مغلقا  ف�سيبقى  وج��ي��زة 
اأفادت  م��ا  على  الو�سع”  ي�ستقر 
ال�سلطات الأح��د. وك��ان يفرت�ض 

اأن ي�ستاأنف ن�ساطه الثنني.

جو�سامي وقرية ت�سامري الغربية 
ب���ولي���ة زام����ف����ارا مم���ا اأ���س��ف��ر عن 
100 م��ن قطاع  م��ن  اأك���رث  مقتل 
قادتهم،  من  اثنان  بينهم  الطرق 

بعد تقارير ملخابرات.
�سمال  يف  هجمات  �سل�سلة  ووقعت 
زيادة  ي�سهد  ال��ذي  نيجرييا  غ��رب 
كبرية يف جرائم اخلطف اجلماعية 
وغ��ريه��ا م��ن ج��رائ��م ال��ع��ن��ف منذ 
مواجهة  م�����ع   2020 اأواخ����������ر 
احلكومة �سعوبة يف احلفاظ على 
اقت�ساد  و���س��ط  وال��ن��ظ��ام  ال��ق��ان��ون 
متدهور. ويف حادث منف�سل، قال 
كيبي  ولي��ة  حاكم  با�سم  متحدث 
ال�سبت  الأول  اأم�������ض  ي���وم  مت  اإن����ه 
30 طالبا كانوا قد  اإط��الق �سراح 
الولية  يف  ك��ل��ي��ت��ه��م  م���ن  ��ط��ف��وا  خمُ
نيجرييا.  غ���رب  ب�سمال  ال��واق��ع��ة 

ومل يقدم املتحدث تفا�سيل.
بخاري  حم���م���د  ال���رئ���ي�������ض  وق������ال 
اجلي�ض  اإن  ال�����س��ب��ت  ي���وم  ب��ي��ان  يف 
املعدات  م���ن  امل���زي���د  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
الع�سابات  على  والق�ساء  لتعقب 
الإجرامية التي ترهب النا�ض ، مبا 
يف ذل��ك م��ن خ��الل ف��ر���ض اتاوات 

على البلدات بعد حما�سرتها.
“الهجمات  اأن  ب���خ���اري  واأ����س���اف 
الطرق  �سنها قطاع  التي  الأخ��رية 
على الأبرياء عمل يائ�ض من قبل 
ل�سغط  الآن  يتعر�سون  �سفاحني 

�سديد من قواتنا الع�سكرية”

ّجل نهب اأكرث من مئة متجر  و�سمُ
وم�������س���رف وت����دم����ري اأك������رث من 
اأكد امل�سدر  400 �سيارة على ما 

نف�سه.
اإرلن  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  وق������ال 
ا�ستقر  “لقد  ت��ورغ��وم��ب��اي��ي��ف 
البالد.  م��ن��اط��ق  ك���ل  يف  ال��و���س��ع 
وع���م���ل���ي���ة م���ك���اف���ح���ة الإره����������اب 

متوا�سلة لإعادة فر�ض النظام«.
على  ليخيم  ن�سبي  ه���دوء  وع���اد 
اأملاتي فيما يطلق عنا�سر ال�سرطة 

 •• املاتي-اأ ف ب

عن  حملية  اإع���الم  و�سائل  نقلت 
قولها  الكازاخ�ستانية  ال�سلطات 
اأك��رث من خم�سة  اإن  اأم�ض الأح��د 
البالد  يف  اأوق���ف���وا  �سخ�ض  اآلف 
عمت  التي  ال���س��ط��راب��ات  ب�سبب 
الو�سطى  اآ����س���ي���ا  يف  دول�����ة  اأك�����رب 

خالل الأ�سبوع احلايل.
التي  الداخلية  وزارة  واأو���س��ح��ت 
اأوردت ت�سريحها و�سائل الإعالم 
يف  اأوق���ف���وا  �سخ�سا   5135 اأن 

اإطار 125 حتقيقا خمتلفا.
م�سبوقة  غري  ا�سطرابات  وهزت 
 ،1989 ال��ع��ام  ا�ستقاللها  منذ 
�سكانها  ع��دد  البالغ  كازاخ�ستان 
19 مليون ن�سمة والغنية بالنفط 
وال��غ��از، خ��الل الأ���س��ب��وع الراهن 
القتلى.  �سقوط ع�سرات  اإىل  اأدت 
الريف  الح��ت��ج��اج��ات يف  وب����داأت 
الأحد املا�سي مع رفع �سعر الغاز 
ول  ك��ب��رية  م��دن��ا  ت�سمل  اأن  ق��ب��ل 
�سيما عا�سمة البالد القت�سادية 
اأعمال �سغب  اندلعت  اأملاتي حيث 
الر�سا�ض  ال�����س��رط��ة  واأط���ل���ق���ت 

احلي على املتظاهرين.
ونقلت و�سائل الإعالم الأحد عن 
وزارة الداخلية قولها اإن التقدير 
املادية  الأ����س���رار  لقيمة  الأويل 
ال�سطرابات  ه��ذه  ع��ن  الناجمة 
يورو.  مليون   175 ح���وايل  بلغ 

النار يف الهواء من حني اإىل اآخر 
مل��ن��ع ال�����س��ك��ان م��ن الق�����رتاب من 
على  املدينة  يف  املركزية  ال�ساحة 
فران�ض  وك��ال��ة  مرا�سلو  اأف���اد  م��ا 

بر�ض ال�سبت.
ع���ودة  اإىل  خ���ج���ول  م���وؤ����س���ر  ويف 
الو�سع اإىل طبيعته، اأعاد حواىل 
�سوبرماركت  م��ت��ج��ر  ث���الث���ني 
فتح اأب��واب��ه يف اأمل��ات��ي الأح��د على 
م����ا ذك������رت و����س���ائ���ل الإع��������الم يف 
ك��ازاخ�����س��ت��ان يف وق���ت ي��ع��رب فيه 

�سيطرة  ب��ع��د  ال�سبت  ي���وم  ال��ق��رى 
اجل���ي�������ض ع���ل���ي���ه���ا ل��ت��ن��ظ��ي��م دف���ن 
الولية  حكومة  وق��ال��ت  ج��م��اع��ي. 
اإن 58 �سخ�سا لقوا حتفهم خالل 
ع��م��ر ماكريي،  وق����ال  ال��ه��ج��م��ات. 
واأطفاله  زوج��ت��ه  فقد  �ساكن  وه��و 
ال��ث��الث��ة خ���الل ال��ه��ج��وم، اإن نحو 
بينهم  وم��ن  دف��ن��وا  �سخ�سا   154
العديد من احلرا�ض الذين قتلوا. 
الإجمايل  ال��ع��دد  اإن  ���س��ك��ان  وق���ال 

للقتلى كان 200 على الأقل.

•• اأبوجا-رويرتز

 قال �سكان اإن ما يقدر بنحو 200 
يف  حتفهم  ل��ق��وا  اأك���رث  اأو  �سخ�ض 
ب�سمال غرب  زامفارا  بولية  قرى 
انتقامية  هجمات  خالل  نيجرييا 
دامية �سنها قطاع طرق م�سلحون 
�سنها  ج��وي��ة  ه��ج��م��ات  اأع���ق���اب  يف 
الأ�سبوع  خم��اب��ئ��ه��م  ع��ل��ى  اجل��ي�����ض 
اإن  ل�����روي�����رتز  امل����ا�����س����ي. وق�����ال�����وا 
اإىل  الو�سول  من  متكنوا  ال�سكان 

وك����ان����ت روي�������رتز ق����د ذك������رت يوم 
 30 ع���ن  ي��ق��ل  م���ا ل  اأن  اجل��م��ع��ة 
منطقة  يف  حتفهم  ل��ق��وا  �سخ�سا 
اأنكا يف زامفارا عندما اقتحم اأكرث 
من 300 من الل�سو�ض امل�سلحني 
ع��ل��ى دراج����ات ن��اري��ة ث��م��اين قرى 
ب�سكل  ال���ن���ار  اإط������الق  يف  وب��������داأوا 

متقطع يوم الثالثاء.
اإن����ه ���س��ن هجمات  وق����ال اجل��ي�����ض 
من  الأوىل  ال�������س���اع���ات  يف  ج���وي���ة 
�سباح الثنني على اأهداف يف غابة 

�آلف موقوف منذ بدء �ل�شطر�بات يف كاز�خ�شتان   5 �شخ�س لقو� حتفهم يف هجمات بولية ز�مفار� �لنيجريية   200
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ع��اد ري���ال م��دري��د مت�سدر ترتيب ال����دوري الإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم اإىل 
الع�سرين  امل��رح��ل��ة  �سمن   1-4 فالن�سيا  ن��ظ��ريه  واكت�سح  الن��ت�����س��ارات 
بف�سل الثنائي الهجومي "املتفجر" الفرن�سي كرمي بنزية والربازيلي 
فيني�سيو�ض جونيور، يف مرحلة �سهدت تعرث بر�سلونة ب�سورة دراماتيكية 
الوقت  نهاية  1-1 قبل دقيقة من  التعادل  �سّجل غرناطة هدف  بعدما 

ال�سلي.
وعّزز النادي امللكي الذي خ�سر اأمام خيتايف يف املرحلة ال�سابقة �سفر1-، 
ثماين  بفارق  متقدماً  نقطة،   49 بر�سيده  الرتتيب  �سدارة  يف  موقعه 
نقاط عن اإ�سبيلية الذي يواجه خيتايف اأم�ض الأحد اآماًل بتقلي�ض الفارق 

اىل خم�ض نقاط جمدداً.
هذا  ال�ساد�سة  خل�سارته  تعر�ض  ال��ذي  فالن�سيا  ر�سيد  جتمد  املقابل،  يف 

املو�سم، عند 28 نقطة يف املركز التا�سع.
اأه��داف ري��ال كل من بنزية هدفني )43 من ركلة ج��زاء و88( �سّجل 
والعائد اإىل ت�سكيلة الفريق بعد تعافيه من فريو�ض كورونا فيني�سيو�ض 
جونيور هدفني )52 و61(. و�سجل املهاجم الفرن�سي هدفيه ال� 300 
301 بقمي�ض ريال مدريد، لي�سبح رابع اف�سل ه��ّداف يف تاريخ  ال�  ثّم 
اأ���س��ط��ورة ريال  ع��ن  اأه����داف فقط  �سبعة  ب��ف��ارق  امل��ل��ك��ي، متخلفاً  ال��ن��ادي 

الأرجنتيني ال�سل األفريدو دي �ستيفانو )308(.
ال�سابق  ري���ال  جن��م  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  ويحتل 
وم��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د الن��ك��ل��ي��زي احل����ايل، ����س���دارة ترتيب 

 323 الهدافني يف النادي ال�سباين ب� 351 هدفاً، مقابل 
لراوول غونزالي�ض يف املركز الثاين.

ركلة  م��ن  الر����ض  لأ���س��ح��اب  الت�سجيل  بنزية  وافتتح 
جزاء عقب عرقلة الربازيلي كا�سيمريو من قبل لعب 

ليعود   ،)42( دي��اخ��اب��ي  خم��ت��ار  الفرن�سي  فالن�سيا 
جونيور  فيني�سيو�ض  جن��ح  بعدما  تقدمه  وي�ساعف 

مع  للكرة  تبادل  اثر  فالن�سيا  من  لعَبني  مراوغة  يف 
بنزية قبل اأن يهّز ال�سباك برباعة عالية )52(.

واأكّد املهاجم الربازيلي الدويل تاألقه بهدف �سخ�سي ثاٍن 
ال��ك��رة يف  وث��ال��ث لفريقه بعدما قطع المل���اين ت��وين ك��رو���ض 

منت�سف امللعب واأر�سلها اىل ماركو اأ�سين�سيو �سّددها قوية ت�سدى 
جونيور  فيني�سيو�ض  ليتابعها  �سيلي�سن،  يا�سرب  الهولندي  احلار�ض  لها 

براأ�سه يف املرمى اخلايل )61(.
اثر  ركلة جزاء  احت�سب احلكم  بعدما  الفارق  تقلي�ض  فالن�سيا يف  وجنح 
اأن��دري داخ��ل املنطقة،  خطاأ من الفرن�سي ف��ريلن مندي على ماركو�ض 
ان����ربى ل��ه��ا ال��ربت��غ��ايل غ��ون�����س��ال��و غ��ي��دي�����ض و���س��ده��ا ب��رباع��ة احلار�ض 

البلجيكي تيبو كورتوا، ليتابعها غيدي�ض براأ�سه داخل املرمى )76(.
وعو�ض مندي اخلطاأ الذي ارتكبه بتمريرة حا�سمة داخل املنطقة ملواطنه 
بنزية وظهره اإىل املرمى، ف�سيطر على الكرة بقدمه الي�سرى وا�ستدار 

و�سدد اأر�سية يف �سباك "اخلفافي�ض" )88(.
وفر�ض غرناطة على �سيفه بر�سلونة املنقو�ض تعادًل قاتاًل 1-1، حارًما 

اإياه من حتقيق فوزه الثالث توالًيا يف جميع امل�سابقات.
وكان الفريق الكاتالوين يف طريقه حل�سد النقاط الثالث قبل اأن يتمكن 
النادي الندل�سي من توجيه �سربة قا�سية لع�ساق ال� "بالوغرانا" بهدف 
الهولندي لوك  اأنتونيو بويرتا�ض )89( بعدما كان  التعادل عن طريق 

دي يونغ منح التقدم لرجال املدرب ت�سايف هرناندي�ض )57(.
ولعب النادي الكاتالوين منقو�ساً منذ الدقيقة 79 اثر طرد لعبه غايف 

عقب نيله بطاقتني �سفراويني.
يحتل  فيما  نقطة،   32 بر�سيد  ال�����س��اد���ض  للمركز  بر�سلونة  وت��راج��ع 

غرناطة املركز 12 ب� 24 نقطة.
اّن  اإّل  ال��ث��الث،  بالنقاط  ب��اخل��روج  النف�ض  يني  ال�سيف  الفريق  وك��ان 
هدف  اأع��ق��ب  متوا�سل  �سغط  عقب  التوقعات  خالفوا  الر����ض  اأ�سحاب 
بر�سلونة الول، قابله تراجع بر�سلونة اثر طرد غايف، المر الذي اأثمر 

مل  ركنية  ركلة  اإث��ر  الأ�سلي  الوقت  نهاية  من  دقيقة  قبل  �ساعًقا  هدًفا 
يح�سن دفاع بر�سلونة كثرًيا يف اأبعادها، و�سلت اىل بويرتا�ض على م�سارف 

املرمى لي�سّدد كرة قوية يف الزاوية العليا.
والحتفاظ  بال�سرب  التحلي  اإىل  بحاجة  "كنا  امل��ب��اراة  بعد  ت�سايف  وق��ال 
بالكرة واللعب يف ن�سف ملعب الفريق املناف�ض، لكننا فقدنا الكرات ب�سكل 

�سخيف. ارتكبنا الأخطاء".
وتابع ت�سايف متحدثاً عن طرد غايف "قبل الطرد كان علينا قتل املباراة. 

كان يجب اأن تكون -2�سفر. علينا اأن ننتقد اأنف�سنا ونتح�سن".
واأعرب لعب الو�سط ال�سابق لرب�سلونة عن �سعوره بالإنزعاج جراء 

ة  ر خ�سا
"نقطتني 

 " مهمتني
اىل  م�������س���ريا 

غايف  ط��رد  اّن 
املباراة"  "غرّي 

من دون اأن يغفل 
الفريق  اإدارة  �سوء 

لل�سوط الثاين.
وخ������ا�������ض ال�����ربازي�����ل�����ي 

األفي�ض مباراته الوىل مع 
بعد  ليغا"  "ل  يف  بر�سلونة 

علًما  رحيله،  على  اع���وام  �ستة 
الر�سمية  م��ب��ارات��ه  خ��ا���ض  ان���ه 
الثانية  حم��ط��ت��ه  يف  الوىل 
خالل  الكاتالوين  الفريق  مع 
مباراة الكاأ�ض التي فاز بها على 
ليناري�ض من الدرجة الثالثة 

الدور 32 خالل  يف   1-2
منت�سف ال�سبوع.

وغاب عن بر�سلونة 

اأبرزهم  كورونا،  بفريو�ض  ا�سابتهم  ب�سبب  اأو  لالإ�سابة  الالعبني  بع�ض 
الوافد  اىل  بالإ�سافة  روب��رت��و،  و�سريجي  يونغ  دي  فرانكي  الهولندي 

اجلديد من مان�س�سرت �سيتي فريان توري�ض.
ا الغاء هدف  وبعد نهاية ال�سوط الّول بالتعادل ال�سلبي والذي �سهد اي�سً
لدي يونغ بداعي الت�سلل يف الدقيقة التا�سعة، متكن بر�سلونة من افتتاح 
كرة عر�سية  اإثر  الثاين  ال�سوط  انطالق  دقيقة من   12 بعد  الت�سجيل 
تابعها دي يونغ راأ�سية يف �سباك احلار�ض الربتغايل لوي�ض ماك�سيميانو 
)57(. ومع طرد غايف، �سغط اأ�سحاب الر�ض بقوة ومتكنوا من خطف 
ال��ث��الث يف  ال��ن��ق��اط  و���س��ك ح�سد  ع��ل��ى  ك��ان��وا  نقطة ثمينة يف ح��ني 
اللحظات الخرية بعد هفوة من احلار�ض الملاين مارك-اأندريه 
تري �ستيغن لكن الأخري متكن من انقاذ املوقف بت�سديه لكرة 

�ساقطة من ال�سباين اأنخل مونتورو )4+90(.
غار�سيا  اإري��ك  دفاعه  قلب  با�سابة  لنك�سة  بر�سلونة  وتعر�ض 
الدقيقة )53(،  امللعب يف  ليغادر  الأي��ن  بتمزق يف فخذه 

تارًكا مكانه للفرن�سي كليمان لنغليه.
�ست  م���ن  ل�سل�سلة  ح����داً  ���س��و���س��ي��ي��داد  ري����ال  وو����س���ع 
�سيفه  على  ف��وزه  بعد  انت�سار  دون  من  مباريات 

�سلتا فيغو -1�سفر.
النقاط  نزيف  ايقاف  من  �سو�سييداد  ومتكن 
فوز  اي  فيها  ي��ح��رز  مل  م��ب��اري��ات  �ست  بعد 
مقابل تعادلني واأربع هزائم، ليرتاجع اىل 
ترتيب  ت�سدر  كان  بعدما  ال�سابع  املركز 

املو�سم. بداية  ليغا" يف  "ل 
الرابع  امل��رك��ز  اىل  �سو�سييداد  وت��ق��دم 
موقًتا مع 33 نقطة. فيما يحتل �سلتا 

فيغو املركز 12 بر�سيد 23 نقطة.
لعب  �سّجل  "انويتا"،  ملعب  على 
اأوي��ار���س��اب��ال هدف  ال��و���س��ط ميكل 
ليهدي   )13( ال��وح��ي��د  امل���ب���اراة 
اأ������س�����ح�����اب الر�����������ض ال���ن���ق���اط 

الثالث.
وجاء هدف اأويار�سابال يف وقت 
ع�سراوية  ت�سديدة  بعد  مبكر 
اث��ر هجمة  املنطقة  داخ��ل  من 

مرتدة )13(.
ال�سبت  امل��رح��ل��ة  ��ت��ح��ت  واف��تمُ
ريال  ع��ل��ى  ليفانتي  ب��ف��وز 

مايوركا -2�سفر.

املو�سم  ه��ذا  له  ر�سيد  اأعلى  روبن�سون  ودان��ك��ن  ه��ريو  تايلر  كل من  حقق 
مع 33 و27 نقطة توالًيا، ليقودا ميامي هيت املنقو�ض اإىل الفوز على 
مت�سدر دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني فينيك�ض �سنز يف عقر داره 
النت�سار الثامن توالًيا ملمفي�ض غريزليز  �سهدت  اأم�سية  يف   100-123

و�سقوط العديد من فرق املقدمة.
وقاد الثنائي ليلة مميزة مليامي الذي عادل رقم قيا�سي يف النادي بت�سجيله 
22 ثالثية يف مباراة واحدة، ثماين منها كانت من ن�سيب روبن�سون الذي 

�سجل حماولتني مهمتني يف الربع الأخري اأحبطتا حماولة عودة ل�سنز.
وغاب 11 لعًبا عن ميامي، ثالث املنطقة ال�سرقية، لأ�سباب عددة، بينهم 

جنمه جيمي باتلر.
مليكال  و20  نقطة   26 بر�سيد  �سنز  يف  م�سجل  اأف�سل  بوكر  دنفن  ك��ان 
املباراة  يف  املئة  يف  بريدجز، علًما اأن الفريق اكتفى بالت�سجيل بن�سبة 38 
الدوري  مت�سدر  ويتعر�ض  توالًيا  انت�سارات  ثالثة  من  �سل�سلة  لتتوقف 

واملنطقة الغربية للخ�سارة التا�سعة هذا املو�سم مقابل 30 انت�ساًرا.
ممفي�ض  ليقود  نقطة   26 جاك�سون  ج��اري��ن  �سجل  اأجن��ل��ي�����ض،  ل��و���ض  يف 
-123 كليبريز  ح�ساب  على  ج��اء  ت��وال��ًي��ا،  ال��ث��ام��ن  لن��ت�����س��اره  غريزليز 

.108
اأنهى دي�سموند باين املباراة مع 23 نقطة، مبا فيها خم�ض ثالثيات، وهو 

واحد من اأربعة لعبني يف غريزليز �سجلوا اأقله 18 نقطة.
الربع  يف  نقطة   12 ب��ف��ارق  ت��اأخ��ره  اىل  اأدت  ملمفي�ض  بطيئة  ب��داي��ة  بعد 
الول، �سجل الفريق 10 نقاط توالًيا باكًرا يف الثاين مقابل ول اأي نقطة 
للخ�سم، قبل اأن ينهي ال�سوط الول متقدًما 66-56 ومل يتاأخر اأبًدا يف 
الثاين. قال براد جونز م�ساعد مدرب غريزليز "اأف�سل ما يف جارين اأنه 

يكن اأن يلعب بعدة اأ�ساليب. عانوا كليبريز للتعامل معه".
اأ�ساف تايو�ض جونز 18 نقطة وخم�ض متريرات حا�سمة من جانب الفائز 

مقابل 18 نقطة و15 متابعة لرباندون كالرك من دكة البدلء.
وغاب عن ممفي�ض جا مورانت لإ�سابة يف الفخذ وخ�سروا جهود الكندي 

ديلون بروك�ض يف اأوائل الربع الثاين بعد اأن تعر�ض لإ�سابة يف كاحله.

رائع  اأم��ر  اإن��ه  البع�ض.  وببع�سهم  باأ�سلوبنا  يثقون  "لعبونا  جونز  وق��ال 
عندما يتحدث الالعبون عن ذلك ل املدربني".

29 نقطة،  اأف�سل م�سجل يف �سفوف كليبريز مع  كان ماركو�ض موري�ض 

بينها اأربع ثالثيات، لكن الفريق اكتفى بع�سر حماولت ناجحة من اأ�سل 
القو�ض. خلف  من   32

 14 ان��ت�����س��اًرا مقابل   27 م��ع  الغربية  ال��راب��ع يف  م��رك��زه  وع���زز ممفي�ض 
هزية، فيما يحتل كليبريز املركز التا�سع )21-19(.

بعد  حالًيا  ال���دوري  يف  انت�سارات  �سل�سلة  اأط���ول  بثاين  ممفي�ض  ويتمتع 
�سيكاغو بولز )9(، مت�سدر املنطقة ال�سرقية.

نقطة   43 اأنتيتوكومنبو  ياني�ض  اليوناين  ت�سجيل  ورغ��م  ت�سارلوت،  يف 
و12 متابعة، مل تكن كافية لتجنيب ميلووكي باك�ض حامل اللقب ورابع 

ال�سرقية اخل�سارة اأمام هورنت�ض بنتيجة 106-114.
و8   21 ب��ري��دج��ز  مايلز  اأ���س��اف  فيما  نقطة،   28 روزي��ي��ه  ت��ريي  �سجل 

متابعات، ليلحق هورنت�ض بباك�ض اخل�سارة الثالث يف اآخر اأربع مباريات.
اأ�ساف لميلو بول 19 نقطة لهورنت�ض الذي اأجرب ميلووكي على الت�سديد 
 27 38.9 يف املئة. كما �سجل كري�ض ميدلتون  بن�سبة جناح بلغت فقط 
القادم من فوز على  مليلووكي  10 متابعات و9 متريرات حا�سمة  نقطة، 
يف  جم���دًدا  الفريقان  ويلتقي  اجلمعة.  ال�سرقية،  ث��اين  نت�ض،  بروكلني 
ت�سارلوت  اليوم الثنني. كما �سقط يوتا جاز، ثالث الغربية، اأمام م�سيفه 
-125 بنتيجة  ال�سرقية  يف  ع�سر  الثالث  املركز  �ساحب  باي�سرز  اإنديانا 
42 نقطة للفائز يف  113 بعد اأن �سجل الليتواين دومانتا�ض �سابوني�ض 
16 نقطة و14  اأ�ساف لن�ض �ستيفن�سون  اأعلى ر�سيد يف م�سريته، فيما 
متابعة من مقاعد الحتياط. ويف بو�سطن، حقق جايلن بروان اأول تريبل 
11 متابعة و11 متريرة حا�سمة ليقود  دابل يف م�سريته مع 22 نقطة، 
�سقط  اأن  بعد   75-99 عليه  بفوزه  نيك�ض  نيويورك  من  للثاأر  �سلتيك�ض 
25 نقطة اخلمي�ض  اأه��در تقدًما بفارق  �سده قبل ليلتني. كان بو�سطن 
نهاية  نيويورك بف�سل ثالثية قاتلة مع  الثانية الخ��رية �سد  وخ�سر يف 

الوقت جلاي اآر باريت.

ميامي ي�شقط �شنز.. و�نت�شار ثامن تو�لًيا لغريزليز 

ريال يعود لالنت�شار�ت وبر�شلونة يتعرث 

اأوىل عاملًيا �سابًقا،  اأحرزت الرومانية �سيمونا هاليب، امل�سنفة 
لقبها الأول منذ 16 �سهًرا بفوزها  اأم�ض الأحد يف نهائي دورة 
كوديرميتوفا  فريونيكا  الرو�سية  على  ال�ستعدادية  ملبورن 
6-2، 6-3، قبل قرابة الأ�سبوع من انطالق بطولة اأ�سرتاليا 

املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع الكربى يف كرة امل�سرب.
اأن��ه��ا ج��اه��زة بدنًيا  واأظ��ه��رت امل�سنفة ع�����س��رون ع��امل��ًي��ا ح��ال��ًي��ا 
العديد  عن  الإ�سابة  اأبعدتها  اأن  بعد  م�ستوياتها  اىل  للعودة 
من البطولت املو�سم املا�سي اأبرزها رولن غارو�ض، ويبلدون 
التي  املفتوحة  لأ�سرتاليا  مثايل  حت�سري  يف  طوكيو،  واأوملبياد 

تنطلق يف 17 احلايل.
ك��ب��ريي��ن يف م�سريتها  ب��ل��ق��ب��ني  امل��ت��وج��ة  ه��ال��ي��ب،  ومل حت��ق��ق 
منذ  كاأ�ض  اأي   ،)2019 وويبلدون   2018 غارو�ض  )رولن 
فوزها بدورة روما يف اأيلول/�سبتمرب 2020، ب�سبب متزق يف 
 2021 من  الثاين  الن�سف  عن  غيابها  اإىل  اأدى  ال�ساق  ربلة 
الأوىل للمرة  الع�سرين  املراكز  و�سقوطها لفرتة وجيزة خارج 

الأوىل منذ عام 2013.
اأنها  واأثبتت  الكاملة  لياقتها  اإىل  عادت  عاًما  ال�30  ابنة  لكنه 
قادرة على املناف�سة على اأعلى امل�ستويات، بعد فوزها بلقبها رقم 

اأرينا"  "رود ليفر  ملعب  على  الحرتافية  م�سريتها  يف   23
العريق.

يف  "فلن�ستمر   2018 ع��ام  املفتوحة  اأ�سرتاليا  و�سيفة  قالت 
حتقيق النت�سارات لأين اأحب هذا ال�سعور".

 78( اأني�سيموفا  اأم��ان��دا  الأم��ريك��ي��ة  حققت  ���س��اب��ق،  وق��ت  يف 
عاملًيا( لقب الدورة الثانية يف ملبورن بفوزها يف النهائي على 
 ،5-7 عاملًيا(   107( �سا�سنوفيت�ض  األياك�سندرا  البيالرو�سية 
يف  ال��ث��اين  لقبها  ع��اًم��ا  الع�سرين  ابنة  لتحقق   ،4-6  ،6-1

م�سريتها الحرتافية.

هاليب حتقق لقبها �لأول منذ 16 �شهًر� 

�ملغرب جاهز لقول كلمته رغم �لنتكا�شة �لهجومية 
�سيكون املنتخب املغربي "جاهًزا لقول كلمته" يف كاأ�ض اأمم اإفريقيا يف كرة 
القدم يف الكامريون، وفق ما اأكد مدربه قبل مباراته الفتتاحية �سد غانا 
اليوم الثنني �سمن منافا�سات املجموعة الثالثة، كا�سًفا عن وجود اإ�سابات 

بفريو�ض كورونا يف �سفوف املنتخب.
46 عاًما  اإنهاء �سيام دام  رغم �سعوبة املهمة، ي�سعى املنتخب املغربي اىل 
اإثيوبيا، عندما  1976 يف  عام  القارية  البطولة  الوحيد يف  تتويجه  منذ 
يخو�ض غمار الن�سخة الثالثة والثالثني يف الكامريون، يف غياب جنم خط 

و�سطه وت�سل�سي الإنكليزي حكيم زيا�ض لأ�سباب ان�سباطية.
يف  اأهيدجو"  "اأحمدو  ملعب  على  م�سوارهم  الأطل�ض"  "اأ�سود  وي�ستهل 
العا�سمة ياوندي �سد غانا، حاملة اللقب اأربع مرات، اآخرها يف 1982، يف 

حني تلتقي الغابون مع جزر القمر يف املباراة الخرى من املجموعة.
املوؤمتر  خ���الل  خليلودجيت�ض  وح��ي��د  البو�سني-الفرن�سي  امل����درب  واأك����د 
الكفاية  ف��ي��ه  ا�ستعدينا مب��ا  "لقد  ال��ل��ق��اء  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  الأح����د  ال�����س��ح��ايف 
مت  الذين  احلاليني  الالعبني  اإن  لكم  واأق��ول  مهمة،  التح�سريات  وكانت 
لإ�سعاد  املناف�سة  بعيًدا يف هذه  و�سيذهبون  كلمتهم  �سيقولون  ا�ستدعاوؤهم 

اجلمهور املغربي يف هذا احلدث الإفريقي الكبري".
اإل اأن املنتخب تعر�ض لنتكا�سة باإ�سابة البع�ض من لعبيه بفريو�ض كورنا 
"لالأ�سف، لدينا لعبون  الأ�سماء  اأن يحدد  امل��درب من دون  وفق ما ك�سف 

م�سابون بكوفيد-19".
املهاجمون  هم  الالعبون  يكون  اأن  يرجح  حملية،  اإعالمية  تقارير  ووف��ق 
اأيوب الكعبي )هاتاي �سبور الرتكي(، منري احلدادي )اإ�سبيلية ال�سباين( 
وريان مايي )فرينت�سفارو�ض املجري( الذين غابوا عن احل�سة التدريبية 
ال�سبت. وكان الكعبي ومايي تاألقا يف ت�سفيات كاأ�ض العامل بهّز ال�سباك ت�سع 

مرات )5 لالأول و4 للثاين(.
الآخ����ر، يو�سف  اإ�سبيلية  م�����س��ارك��ة جن��م  ق��ائ��م��ة ح���ول  ال�����س��ك��وك  ت���زال  ول 
الن�سريي، بعد اأن قام بتدريبات فردية ال�سبت بعد �سعوره باآلم على م�ستوى 
الركبة، وقال مدربه "لي�ض لدي اأي قرار بخ�سو�ض م�ساركة الن�سريي اأو 

غيابه عن اأول مباراة، الأمور داخلية وتخ�ض املنتخب الوطني".
وهي  املقدمة  خ��ط  يف  ح��اد  ب�سكل  ا  منقو�سً املغربي  املنتخب  �سيكون  ل��ذا، 
م�سكلة مل يخف املدرب قلقه ب�ساأنها "اأنا قلق للغاية ب�سبب هذه الغيابات 
الإفريقية  املنتخبات  الهجوم، وهذه م�سكلة عانت منها كل  املهمة يف خط 
خا�سة ب�سبب الإ�سابات اأوب�سبب وباء كورونا، الأمور معقدة للغاية يف ظل 

هذه الظروف ال�سعبة".
ورغم هذه املخاوف قبل املباراة الوىل، اإل اأن املنتخب املغربي �سيكون حتًما 
جمموعة  كل  وبطل  مت�سدر  يتاأهل  اإذ  الول.  ال��دور  لعبور  اأقله  مر�سًحا 
اإىل دور  ال�ست  املجموعات  الثالث يف  املركز  اأربعة منتخبات حتتل  واأف�سل 

ال�16.
حمرتفون  جلهم  لعبني  على  النهائيات  خالل  الأطل�ض"  "اأ�سود  ويعّول 
اأ�سرف  الفرن�سي  �سان جرمان  باري�ض  اأوروب��ي��ة يف مقدمتهم جنم  ن��واد  يف 

حكيمي، ومهاجما اإ�سبيلية الن�سريي واحلدادي.
لكن الغائب الأبرز يبقى زيا�ض وزميله ال�سابق يف اأياك�ض اأم�سرتدام ن�سري 
املزراوي الذي يرغب بر�سلونة الإ�سباين يف �سمه اإىل �سفوفه، بعد تاألقه 

الالفت مع فريقه الهولندي هذا املو�سم، لأ�سباب ان�سباطية.
اأ�سّر خليلودجيت�ض على ال�ستمرار يف ا�ستبعاد جنم ت�سل�سي بعدما �سهدت 
عالقتهما توتًرا اأّدى اإىل اإق�سائه من لئحة املنتخب يف املباريات الأخرية 

يف الت�سفيات املوؤهلة ملونديال قطر 2022.
للفرن�سي  خلًفا  الأطل�ض  لأ�سود  الفنية  الإدارة  ا�ستلم  خليلودجيت�ض  وكان 
ال��دور ثمن  2019 بعد اخل��روج املخيب من  هريفيه رينار يف �سيف عام 
النهائي للن�سخة الخرية يف م�سر، بخ�سارة مدوية اأمام بنني 1-4 بركالت 

الرتجيح بعد التعادل 1-1 يف الوقتني الأ�سلي والإ�سايف.
من جهة اأخرى، يقود منتخب غانا لعب و�سط اأر�سنال الإنكليزي املتاألق 

توما�ض بارتي ومدافع لي�سرت �سيتي الإنكليزي دانيال اأمارتي.
املا�سية خلف اجلزائر، م�سوارها �سد  الن�سخة  ال�سنغال، و�سيفة  وت�سهتل 
فيما  بافو�سام  يف  الثانية،  املجموعة  مناف�سات  �سمن  زيبابوي  منتخب 

تلتقي غينيا مع مالوي يف املباراة الخرى.
الدور  اىل  ب�سهولة  والعبور  املجموعة  لت�سدر  مر�سحة  ال�سنغال  و�ستكون 
مدافع  كوليبايل،  خاليدو  باإ�سابة  قوية  ل�سربة  تعر�ست  اأنها  اإل  الثاين، 
نابويل الإيطايل، واإدوار مندي، حار�ض مرمى ت�سل�سي النكليزي، بفريو�ض 

كورونا، وفق ما ك�سف الحتاد ال�سنغايل لكرة القدم ال�سبت.
وكان املنتخب ال�سنغايل اأرجاأ �سفره اإىل الكامريون ليوم اإ�سايف من موعده 
اأع�ساء  من  و�ستة  لعبني  ثالثة  اإ�سابة  ثبتت  بعدما  الأ�سبوع  هذا  املحدد 
الثالثة  الالعبني  دون  من  ال�سنغالية  البعثة  وغ���ادرت  بكورونا.  الفريق 

الذين مت و�سعهم يف احلجر ال�سحي.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر: 

اأ�����س����واط  ت���وا����س���ل���ت الإث�����������ارة يف 
لل�سيد  فزاع  بطولة  "ال�سيوخ" يف 
"التلواح"،  الرئي�سية  ب��ال�����س��ق��ور 
وال��ت��ي ينظمها م��رك��ز ح��م��دان بن 
حممد لإحياء ال��رتاث، يف منطقة 
م�ستويات  و���س��ط  ب���دب���ي،  ال���روي���ة 
واأرق������ام مم��ي��زة يف خمتلف  ق��وي��ة 

الفئات.
القرمو�سة  فئة  اأ���س��واط  و���س��ه��دت 
ال�سبت  الأول  اأم�����ض  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
"اإف  ف��ري��ق  ف��وز  يناير،   9 امل��واف��ق 
بالطري  ف��رخ،  ال��رم��ز  ب�سوط   "3
ثانية،   17،155 ب���زم���ن   "6"
الثاين  امل��رك��ز  الفريق  نف�ض  ون��ال 
بالطري "90" ب� 17،250 ثانية، 
"جي  بالطري  الظفرة  فريق  يليه 

ثانية.  17،276 316" بزمن 
وك�سب فريق "اإم 7" �سوط الرمز 
ج��رن��ا���ض ب��ال��ط��ري ���س��ع��اي��ب بزمن 
فريق  ي��ل��ي��ه  ث���ان���ي���ة،   16،873

بزمن   "80 "اإم  ب��ال��ط��ري  ال��ن��ي��ف 
فريق  وث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة،   17،126
 "110 "جي  ب���ال���ط���ري  ال���ظ���ف���رة 

بزمن 17،272 ثانية.
ب�سوط  ال����ظ����ف����رة  ف����ري����ق  وف��������از 
"جي  ب���ال���ط���ري  ف������رخ  ال���رئ���ي�������س���ي 
ثانية،   17،831 بزمن   "394
الثاين  امل��رك��ز  الفريق  نف�ض  ون��ال 
 17،898 ب���   "28 "جي  بالطري 
ب�   "7 "اإم  ف��ري��ق  وث���ال���ث���اً  ث��ان��ي��ة، 

ثانية.  17،912
�سوط  3" يف  "اإف  ف��ري��ق  وت��ف��وق 
"جي  بالطري  جرنا�ض،  الرئي�سي 
ثانية،   18،183 ب��زم��ن   "46
 "83 "جي  بالطري  الظفرة  يليه 
"اإف  وث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة،   18،238 ب��� 
 18،292 "197" ب�  3" بالطري 

ثانية.
الأول يف  امل���رك���ز  ال��ظ��ف��رة  وح���ق���ق 
"جي  بالطري  النقدي فرخ،  �سوط 
ثانية،   18،525 بزمن   "248
1" ب�  "جي  ب��ال��ط��ري  ال��ن��ي��ف  يليه 

 "3 "اإف  وثالثاً  ثانية،   18،537
 18،574 ب���   "45 "جي  بالطري 

ثانية.
بيور  فئة  7" يف  "اإم  فريق  وت��األ��ق 
اأم�������ض الأول  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  ج���ري 
ليح�سد  يناير،   8 امل��واف��ق  ال�سبت 
الرمز،  الأول يف �سوط فرخ  املركز 
 17،183 "ذهب" بزمن  بالطري 
-اإ�ض"   3 "اإف  ف��ري��ق  يليه  ثانية، 
باملركزين الثاين والثالث، بالطري 
 17،223 ب����زم����ن   "73 "بي 
25" بزمن  "بي  وال��ط��ري  ث��ان��ي��ة، 

ثانية.  17،251
7" �سوط جرنا�ض  "اإم  كما ح�سد 
بزمن  "فرعون"  بالطري  ال��رم��ز، 
نف�ض  وك�����س��ب  ث��ان��ي��ة،   17،303
بالطري  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ال���ف���ري���ق 
ثانية،   17،430 "حطام" بزمن 
"اإيه  وثالثاً فريق الظفرة بالطري 

ثانية.  17،432 32" ب� 
يف  -اإ�ض"   3 "اإف  ف��ري��ق  وت���ف���وق 
�سوط الرئي�سي فرخ، بالطري "بي 

16،819 ثانية، كما  64" بزمن 
الثاين  امل��رك��ز  الفريق  نف�ض  حقق 
 16،888 ب���   "11 "بي  ب��ال��ط��ري 
"اإم 7" بالطري "1"  ثانية، وثالثاً 

ب� 16،937 ثانية.
وك���������س����ب ف�����ري�����ق ال����ن����ي����ف ����س���وط 
ال��رئ��ي�����س��ي ج��رن��ا���ض ب��ال��ط��ري "بي 
19" بزمن 16،387 ثانية، يليه 
بزمن  م�ساغب  بالطري   "7 "اإم 
فريق  وث��ال��ث��امُ  ث��ان��ي��ة،   16،397
بزمن   "50" ب��ال��ط��ري   "3 "اإف 

ثانية.  16،431
�سوط   "3 "اإف  ف���ري���ق  وك�������س���ب 
النقدي فرخ، بالطري املاين بزمن 
اإم"  اأر  "اإم  يليه  ثانية،   16،312
بالطري "بي 9" بزمن 16،426 
ثانية، وثالثاً فريق الو�سل بالطري 

ثانية.  16،444 3" ب�  "بي 

االإنتاج املحلي حا�شر بقوة
متيزت مناف�سات ال�سيوخ باحل�سور 
لل�سقور،  املحلي  ل��الإن��ت��اج  ال��ق��وي 

ق���درة ه��ذه الفرق  وه��و م��ا يعك�ض 
التي باتت ت�سكل موؤ�س�سات بارزة يف 
ريا�سة ال�سيد بال�سقور الرتاثية، 
ال��ع��دي��د من  اأن ه��ن��اك  خ�����س��و���س��اً 
التي �سهدت ك�سر حاجز  الأ�سواط 
ي��ع��ك�����ض قوة  ث���ان���ي���ة، مب���ا   17 ال����� 

الطيور امل�ساركة.
فريق  �سقار  الكندي،  �سهيل  واأك��د 
نابعة  املناف�سات  ق��وة  اأن   ،"3 "اإف 

من التجهيزات والعمل الذي يقوم 
اأج��ل الظهور بهذا  به اجلميع من 
امل�����س��ت��وى، وم��ع��رف��ة ك��ل ف��ري��ق اأن 
وقال:  اأي�ساً،  بقوة  ي�ستعد  الآخ��ر 
النتائج  اأف�����س��ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ع��ي��ن��ا 
من خ��الل اإ���س��راك اأق��وى ال�سقور 
اجل����اه����زة، والأج��������واء ب�����س��ك��ل عام 
كالعادة يف كل عام يف هذه  مثالية 

البطولة.

املحلي املفتوح على خط النطالق
 10 املوافق  الثنني  اليوم  تنطلق 
املفتوح،  امل��ح��ل��ي  اأ�����س����واط  ي��ن��اي��ر، 
اإقامة  للمناف�سات  الأول  وي�سهد 

يليها  اأن  على  احل���ر،  فئة  اأ���س��واط 
يومني  يف  ���س��اه��ني،  فئة  ذل��ك  بعد 
باملناف�سات  ح���اف���ل���ني  ���س��ي��ك��ون��ان 

املرتقبة بني اأقوى ال�سقارين.

جري«   »بيور  الرمز  ثنائية  يح�شد   »7 • »اإم 
املناف�شات يف  مميزة  عالمة  املحلي  • االإنتاج 

•• اأبوظبي- وام: 

العامل لالأندية جمددا  كاأ�ض  تعود 
اإىل اأح�سان العا�سمة اأبوظبي التي 
ع�سرة  الثامنة  الن�سخة  ت�ست�سيف 
من البطولة يف الفرتة من 3 اإىل 
12 فرباير املقبل، للمرة اخلام�سة 
يف تاريخها، لتناف�ض اأبوظبي مدينة 
ي��وك��وه��ام��ا ال��ي��اب��ان��ي��ة، ع��ل��ى لقب 
للبطولة  ا�ست�سافة  الأك���رث  امل���دن 
تاريخها منذ انطالقها  على مدار 

ب�سكلها احلايل عام 2000.
وب������ع������د ال������ن������ج������اح ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي 
واجلماهريي الذي حققته اأبوظبي 
العامل لالأندية يف  كاأ�ض  يف تنظيم 
 2009 اأع����وام  �سابقة  ن�سخ  اأرب����ع 
بلغ  و2018،  و2017  و2010 
خاللها احل�سور اجلماهريي نحو 
الحتاد  و�سع  متفرج،  األ��ف   641
ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم »ف��ي��ف��ا« ثقته 
ل�ست�سافة  الإم�������ارات  يف  جم����ددا 
الن�سخة املقبلة بعد اعتذار اليابان 
لت�سبح  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�����س��ب��ب 
اأن����دي����ة ال����ع����امل وحمط  ع��ا���س��م��ة 

الأنظار جمددا.
وحتديدا  ال���ي���اب���ان،  وا���س��ت�����س��اف��ت 
العامل  ك���اأ����ض  ي��وك��وه��ام��ا،  م��دي��ن��ة 
���س��اب��ق��ة، لتاأتي  8 م���رات  ل��الأن��دي��ة 
بعدها الإمارات والعا�سمة اأبوظبي 
 5 ب���  امل��دن تنظيما للحدث  ك��اأك��رث 
املقبلة،  الن�سخة  اإق��ام��ة  م��ع  م��رات 
امل���غ���رب وقطر  ا���س��ت�����س��اف��ت  ف��ي��م��ا 
ال��ب��ط��ول��ة م��رت��ني ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، يف 

م��راك�����ض واأغ���ادي���ر ع��ام��ي 2012 
و2013، والدوحة عامي 2019 
و2020، ومرة واحدة يف الربازيل 
ج����ان����ريو  دي  ري�������و  م���دي���ن���ت���ي  يف 
عام  الأوىل  الن�سخة  يف  و�ساوباولو 

.2000
ظهورها  ب��داي��ة  اأب��وظ��ب��ي  و�سجلت 
الأن��دي��ة يف  م��ون��دي��ال  م�سرح  على 
عام 2008، باإعالن "فيفا" اإ�سناد 
و2010   2009 ن�سختي  تنظيم 
ملفات  مع  مناف�سة  بعد  لالإمارات 
والربتغال،  واأ����س���رتال���ي���ا  ال���ي���اب���ان 
ويف  ع��رب��ي��ة  م��دي��ن��ة  اأول  ل��ت�����س��ب��ح 
حتت�سن  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة 
�سنوات   4 ب��ع��د  ال���ع���امل���ي،  احل�����دث 

متتالية يف اليابان.
و�سهدت ن�سخة 2009 التي حملت 
ملعبي  ع��ل��ى  واأق���ي���م���ت   ،6 ال���رق���م 
مدينة زايد الريا�سية وحممد بن 
ف��رق يف   5 ل���  اأوىل  م�ساركة  زاي���د، 
البطولة، يف مقدمتهم ا�ستوديانت�ض 
املك�سيكي،  واأت��الن��ت��ي  الأرجنتيني، 
وبوهاجن  ال��ك��ون��غ��ويل،  وم��ازي��ب��ي 
واأهلي  اجلنوبي،  ال��ك��وري  �ستيلرز 

دبي بطل الدوري الإماراتي.

يف  تغيريا   2009 ن�سخة  و�سهدت 
نظام البطولة بعدما اأجريت قرعة 
ل���ل���دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي ب���ني ممثلي 
واأفريقيا  واآ�سيا  الكونكاكاف  قارات 
يعمل  ك��ان  مل��ا  خالفا  واأوقيانو�سيا 
حتديد  ي���ت���م  ك�����ان  اإذ  ����س���اب���ق���ا،  ب����ه 
ط����ريف م���ب���اري���ات رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي يف 

انطالق  ق���ب���ل  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ن�����س��خ 
مبثابة  البطولة  وكانت  البطولة، 
بر�سلونة  ف��ري��ق  على  ال�سعد  وج��ه 
للمرة  باللقب  الذي توج  الإ�سباين 
نهائي  ب��ع��د  ت���اري���خ���ه،  يف  الأوىل 
مثري مع ا�ستوديانت�ض الأرجنتيني 
الذي تقدم يف النتيجة بهدف حتى 
الدقيقة 89 قبل اأن ي�سجل بيدرو 
هدف التعادل، ومتتد املباراة لوقت 
ليونيل  ال��ن��ج��م  ح�����س��م��ه��ا  اإ�����س����ايف، 
ال���ث���اين، ليهدي  ب��ال��ه��دف  م��ي�����س��ي 
تاريخية  �سدا�سية  حينها  بر�سلونة 

للفريق الرب�سلوين يف عام 2009، 
وجماهريي،  تنظيمي  جناح  و�سط 
اإذ ب��ل��غ احل�����س��ور اجل��م��اه��ريي يف 
 156350 ال��ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات 
يف   19544 مب���ع���دل  م���ت���ف���رج���ا، 
النهائية  املباراة  املباراة، فيما �سهد 
الريا�سية  زايد  مدينة  ملعب  على 

م�سجع. األف   53
اأبوظبي  التالية يف  الن�سخة  وكانت 
2010 ع��ل��ى م��وع��د م��ع حدث  يف 
بو�سول  البطولة،  تاريخ  يف  فريد 
م��ازي��ب��ي ال��ك��ون��غ��ويل ال����ذي لعب 

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، اإىل 
ال��ن��ه��ائ��ي ك������اأول ف���ري���ق م���ن خ���ارج 
اأوروب�����ا واأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة، واأول 
للمباراة  ي��ت��اأه��ل  اأف���ري���ق���ي  ف���ري���ق 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ول��ك��ن��ه مل ي��ت��م��ك��ن من 
ا���س��ت��ك��م��ال م���غ���ام���رت���ه، وخ�����س��ر يف 
النهائي اأمام اإنرت ميالن الإيطايل 
الرابع  اللقب  اأح���رز  ال���ذي   ،0-3

على التوايل لأندية اأوروبا.
وخطفت رق�سة احلار�ض الكونغويل 
روب������ري ك���ي���دي���اب���ا الأن�����ظ�����ار خالل 
انت�سارات  م��ع  ال�����س��اب��ع��ة  الن�سخة 

التي  ال��رق�����س��ة  م���ازي���ب���ي، وه����ي 
ومثلت  بواكي"،  "كيدي  ���س��م��ي��ت 
بطل  مباريات  للفوز خالل  عنوانا 
اجتذبت  التي  البطولة  اأفريقيا يف 
ح�����س��ورا ج��م��اه��ريي��ا ك��ب��ريا و�سل 
األ��ف متفرج،   200 م��ن  اأك��رث  اإىل 
الوحدة  فريق  م�ساركة  مع  خا�سة 
ب�سعبية  يحظى  ال���ذي  الإم���ارات���ي 
الدور  ك��ب��رية، ومت��ك��ن م��ن تخطي 
يونايتد  بفوزه على هيكاري  الأول 
بطل اأوقيانو�سيا بثالثية نظيفة يف 

الدور الأول.

و2010،   2009 ع���ام���ي  ب���ع���د 
غابت البطولة قبل اأن تعود للمرة 
فازت  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ال��ث��ال��ث��ة 
بتنظيم ن�سختي 2017 و2018 
ال��ت��ف��وق ع��ل��ى م��ل��ف��ات اليابان  ب��ع��د 
قد  كانت  التي  والهند  وال��ربازي��ل 
تقدمت بطلب ا�ست�سافة البطولة.

الثالثة  امل���رة   ،2017 ن�سخة  ويف 
ال����ت����ي حت��ت�����س��ن اأب����وظ����ب����ي ك���اأ����ض 
هزاع  �ستاد  ان�سم  لالأندية،  العامل 
ب���ن زاي�����د مب��دي��ن��ة ال���ع���ني، حتفة 
املالعب، واحلائز على اأف�سل �ستاد 
�ستاد  اإىل   ،2014 يف  ال���ع���امل  يف 
ل�ست�سافة  الريا�سية  زايد  مدينة 
مفاجاأة  اجلزيرة  وفجر  املباريات، 
كبرية بو�سوله اإىل املربع الذهبي، 
ن�سف  م���دري���د يف  ري�����ال  ل��ي��الق��ي 
خاللها  اأح���رج  م��ب��اراة  يف  النهائي 
ب��ط��ل ال�����دوري الإم����ارات����ي عمالق 
النتيجة  يف  عليه  وت��ق��دم  اأوروب������ا، 
الأول،  ال�سوط  نهاية  قبل  بهدف 
بيل  وجاريث  رونالدو  خربة  ولكن 
امللكي، قبل  ح�سمت الأمور ل�سالح 
ال��ب��ط��ول��ة يف  ي��ن��ه��ي اجل����زي����رة  اأن 

املركز الرابع.
وجاءت م�ساركة ريال مدريد كاأول 
ناد يف كاأ�ض العامل لالأندية يدخل 
لقبه  عن  مدافعا  التالية  الن�سخة 
الذي اأحرزه يف عام 2016، ليحقق 
والثالث  التوايل  على  الثاين  لقبه 
ب��ال��ف��وز ع��ل��ى جرييو  ت��اري��خ��ه  يف 
 .0-1 ال���ن���ه���ائ���ي  يف  ال����ربازي����ل����ي 
يف  اأقيمت  ال��ت��ي  الأخ���رية  الن�سخة 

اأب��وظ��ب��ي ع���ام 2018  ال��ع��ا���س��م��ة 
كانت على موعد مع اأحداث واأرقام 
ت�سجيل  �سهدت  اإذ  اأي�سا،  تاريخية 
ال��ن�����س��ب��ة الأك�����رب م���ن الأه������داف يف 
تاريخ البطولة ب� 33 هدفا مبعدل 
املباراة  يف  ه��دف   4.1 بلغ  تهديف 
 2018 ن�سخة  لتحطم  ال��واح��دة، 
الرقم القيا�سي ال�سابق البالغ 3.5 
تقا�سمته  ال���ذي  امل���ب���اراة،  ه���دف يف 
واليابان   2013 امل��غ��رب  ن�سختا 

.2016
هو  الأه����������داف  م����ع����دل  ي���ك���ن  ومل 
البطولة، ولكن م�ساركة  الأب��رز يف 
العني التي �سكلت كربى املفاجاآت، 
فريق  بعدما اأ�سبح "الزعيم" اأول 
اإماراتي يتاأهل اإىل النهائي، وثاين 
املغربي،  ال��رج��اء  بعد  عربي  فريق 
ي�سل  كذلك  اآ�سيوي  فريق  وث��اين 
اإذ قدم العني  النهائية،  املباراة  اإىل 
ويلينجتون  وتخطي  بطوليا،  اأداء 
ثم  الأول،  ال���دور  يف  النيوزيلندي 
الفوز على الرتجي التون�سي بطل 
النهائي،  رب��ع  يف  بثالثية  اأفريقيا 
املفاجاآت  ك����ربى  ي��ف��ج��ر  اأن  ق��ب��ل 
اجلنوبية،  اأم��ريك��ا  ببطل  ويطيح 
ري����ف����ر ب���ل���ي���ت الأرج����ن����ت����ي����ن����ي من 
الرتجيح  بركالت  النهائي،  ن�سف 
الأ�سلي  ب��ال��وق��ت��ني  ال��ت��ع��ادل  ب��ع��د 
والإ�سايف 2-2، ليخ�سر يف النهائي 
 4-1 الإ�سباين  ري��ال مدريد  اأم��ام 
ويتوج "امللكي" باللقب الثالث على 
كاأكرث  تاريخه  يف  والرابع  التوايل 

الأندية ح�سول على اللقب.

حققت اأرقاما قيا�شية يف اأكرث من جمال

�أبوظبي عا�شمة مونديال �لأندية للمرة �خلام�شة

ينظمها مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث

»�أف 3« و�لظفرة و»�إم 7« تت�شدر »�لقرمو�شة« لـ »�ل�شيوخ« يف بطولة فز�ع لل�شيد بال�شقور

الدوري  يف  توالياً  الثالثة  خ�سارته  رين  ب�سيفه  لن�ض  اأحل��ق 
الفرن�سي لكرة القدم بعد فوزه عليه -1�سفر �سمن مناف�سات 

املرحلة الع�سرين، ليقرتب اأكرث من املراكز الأوروبية.
ال�سابق  ري��ن  ملهاجم  وال��ق��ات��ل  امل��ت��اأخ��ر  ب��ف��وزه  لن�ض  وي��دي��ن 
غرادي  جوناثان  عر�سية  تابع  ال��ذي  �سعيد  وي�سلي  البديل 
داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة ف�����س��دد ب��ق��دم��ه ال��ي��م��ن��ى يف ���س��ب��اك احلار�ض 

الرتكي دوغان األيمدار )89(.
وتقدم لن�ض للمركز ال�ساد�ض يف الرتتيب بر�سيد 30 نقطة، 

فيما جتمد ر�سيد رين عند 31 يف املركز الرابع.

على  ب��ف��وزه  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  مناف�سات  افتتح  مر�سيليا  وك���ان 
بوردو -1�سفر اجلمعة، لريتقي للمركز الثاين بر�سيد 36 
املت�سدر  �سان جرمان  باري�ض  نقاط عن   10 بفارق  متاأخراً 
الأرجنتيني  جنمه  دون  م��ن  ل��ي��ون  على  �سيفاً  ي��ح��ّل  ال���ذي 
بعد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ب��ربوت��وك��ول  للتزامه  مي�سي  ليونيل 

ا�سابته باجلائحة.
وحقق لن�ض فوزه الثاين فقط على رين يف املباريات ال� 16 
تعادلت   7 مقابل  الفرن�سي،  ال����دوري  يف  بينهما  الخ���رية 

والعدد ذاته من الهزائم.

وعاد لن�ض اإىل نغمة النت�سارات بعدما مل يذق طعم الفوز 
ت��ع��ادلت و3 ه��زائ��م(، يف حني  ال���دوري )3  منذ �سهرين يف 
تعادلهما  بعد   3-4 اإ�سقاط ليل بركالت الرتجيح  جنح يف 

الثالثاء. املحلية  الكاأ�ض  يف   2-2
ومل تكن حال رين اأف�سل، حيث اأنهى عام 2021 بخ�سارتني 
بالنتيجة  ني�ض وموناكو  اأم��ام  اأر�سه  ال��دوري على  يف  توالياً 
لل�سقوط  برونو جيني�سيو  امل��درب  رج��ال  ليعود   ،2-1 ذاتها 
للمرة الأوىل يف العام احلايل اأمام نان�سي من الدرجة الثانية 

املحلية. الكاأ�ض  من  بركالت الرتجيح يف دور ال� 16 

تقلي�س عدد �جلماهري يف  فوز لن�س �لفرن�شي يقّربه من �ملر�كز �لأوروبية 
»�لكالت�شيو« �إىل 5 �آلف

اأندية امل�سابقة قررت بالإجماع  اإن جميع  قالت رابطة دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم، 
متفرج،  اآلف  خم�سة  اإىل  الثاين  -كانون  يناير  يف  املقبلتني  اجلولتني  يف  اجلماهري  ع��دد  تقلي�ض 

للم�ساهمة يف مكافحة فريو�ض كورونا.
جاء يف بيان الرابطة اأن القيود اجلديدة �ستطبق يف الأ�سبوع املقبل، والذي يليه، واأنه لن يتم بيع 

تذاكر جلماهري الأندية الزائرة.
وكان احل�سور اجلماهريي مت تقلي�سه اإىل 50% .

واأعلنت وزارة ال�سحة الإيطالية عن ت�سجيل 197552 حالة اإ�سابة بكورونا اأم�ض الأول ال�سبت، 
فيما تراجع عدد الوفيات من 223 اإىل 184 حالة.  
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•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
عجمان  ع����ه����د  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي 
واحلفل  الأخ���ري  ال��ي��وم  مناف�سات 
19 من بطولة  اخلتامي للن�سخة 
العربي  اخل���ي���ل  جل���م���ال  ع��ج��م��ان 
رعاية  حتت  اقيمت  التي   2022
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�ض  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
اأم�ض  م�ساء  عجمان  حاكم  الأعلى 
الأول وتوا�سلت على مدى 3 اأيام 
باإ�سراف جمعية الإمارات للخيول 
و�سارك فيها اأكرث من 308 خيول 
واأجملها  ال�������س���اللت  اأن���ق���ى  م���ن 
لأ����س���ه���ر امل�������الك واأب���������رز واأع�������رق 
ال�سطبالت التي لها اإجنازاتها يف 

دولة المارات.
ح�����س��ر ال���ي���وم اخل��ت��ام��ي ع���دد من 
الدوائر  ومديري  وروؤ�ساء  ال�سيوخ 
املرابط  وم���دراء  اإم���ارة عجمان  يف 
�سيوف  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
واملهتمني  وامل�������س���وؤول���ني  الإم�������ارة 
وجمهور  ال���ف���رو����س���ي���ة  ب���ري���ا����س���ة 

غفري.
ال��ي��وم اخلتامي  م��ن��اف�����س��ة  وب�����داأت 
"ب"  "لالأمهار  ال��ث��ام��ن��ة  ب��ال��ف��ئ��ة 
املهر  ف������از  ����س���ن���ت���ني ح���ي���ث  ب���ع���م���ر 
الأول  ب��امل��رك��ز  الباهية"  "�سامي 
ال�سمال  ري�����ح  مل���رب���ط  وامل���م���ل���وك 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة ب��ر���س��ي��د 10. 
الثاين  باملركز  وج���اء  نقطة   91
واململوك  �سلطان"  كيو  "يو  املهر 
ال  اب��راه��ي��م  �سعيد  غ���امن  لل�سيد 
علي وح�سل على 00. 91 نقطة 
"ب�سري  املهر  الثالث  املركز  واحتل 

حممد  لل�سيد  واململوك  الباهية" 
�سامل ال�سام�سي وح�سل على 30. 
الأول  ب��امل��رك��ز  وف���از  ن��ق��ط��ة.   90
بعمر  ل��الم��ه��ار  التا�سعة  الفئة  يف 
ث��الث ���س��ن��وات امل��ه��ر " اب��ن فريدة 
بنت  م��رمي  لل�سيخة  وامل��م��ل��وك   "
�سلطان القا�سمي وح�سل على 10 
. 91 نقطة وجاء يف املركز الثاين 
ع�ساف" واململوك   . .���ض  "غ  امل��ه��ر 
ل���ل�������س���ي���د ج���م���ع���ة خ���م���ي�������ض ه���الل 
 91  . 00 ال��ك��ع��ب��ي وح�����س��ل ع��ل��ى 
املهر  الثالث  امل��رك��ز  واح��ت��ل  نقطة 
لل�سيد حمد  ار" واململوك  "ربدان 
�سعيد حممد الكعبي وح�سل على 

00 . 91 نقطة.
الفئة  يف  الول  امل����رك����ز  وان����ت����زع 
 4 " بعمر  " اأ  للفحول  ال��ع��ا���س��رة 
"فريزون"  الفحل  �سنوات   6 اىل 
�سلمان  حم��م��د  لل�سيد  وامل��م��ل��وك 
 91  .  20 ان��ور علي وح�سل على 
الثاين الفحل  نقطة وجاء باملركز 
لل�سيد  وامل��م��ل��وك  كرمات"  "دي 
الكعبي  حم��م��د  ن��ع��م��ان  ع���ب���داهلل 
نقطة   91  .  10 ع��ل��ى  وح�����س��ل 
واحتل املركز الثالث الفحل "مليح 
للخيول  غ��ل��ف��ا  مل���رب���ط  الزبري" 
ال��ع��رب��ي��ة وح�����س��ل ع��ل��ى 00 . 91 

نقطة.
الفئة  يف  الول  ب����امل����رك����ز  وف�������از 
 4 " بعمر  " ب  للفحول  العا�سرة 
اىل 6 �سنوات الفحل "اي تي وايف" 
وامل��م��ل��وك مل��رب��ط ال��ط��ي��ار للخيول 
ال��ع��رب��ي��ة وح�����س��ل ع��ل��ى 30 . 91 
الثاين الفحل  نقطة وجاء باملركز 
واململوك   " ال��ه��واج��ر  ن��ام��و���ض   "
لل�سيد �سعيد �سيف الزعابي وح�سل 

على 30 . 91 نقطة واحتل املركز 
الثالث الفحل " دي ي�سال" لل�سيد 
وح�سل  النيادي  مطر  را�سد  علي 

على 20 . 91 نقطة.
الفئة  يف  الول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ك��م��ا 
7 اىل 9 �سنوات  11 للفحول من 
تايكو" واململوك  كيو  "ا�ض  الفحل 
لل�سيد احمد حممد �سيف احلب�سي 
وح�سل على 20 . 91 نقطة وجاء 
"في�سيفي�ض  الفحل  الثاين  باملركز 
دي بي ايد" واململوك لل�سيد احمد 
وح�سل  احل��ب�����س��ي  ���س��ي��ف  حم��م��د 
واحتل  ن��ق��ط��ة   91  .  20 ع���ل���ى 
املركز الثالث الفحل "دي و�ساف" 
عبدالرحمن  جل��واه��ر  وامل��م��ل��وك 
البي�سائي وح�سل على 90 . 90 

نقطة.
 12 الفئة  يف  الول  املركز  واحتل 
���س��ن��وات فما   10 ب��ع��م��ر  ل��ل��ف��ح��ول 
اخلالدية"  "�سادي  ال��ف��ح��ل  ف���وق 
للخيول  اجلواهر  ملربط  واململوك 
ال��ع��رب��ي��ة وح�����س��ل ع��ل��ى 20 . 92 

الثاين الفحل  نقطة وجاء باملركز 
ملربط  وامل��م��ل��وك  باهي"  ت��ي  "اي 
وح�سل  العربية  للخيول  الطيار 
على 50 . 90 نقطة واحتل املركز 
. جوال"  ���ض   . "اأ  ال��ف��ح��ل  ال��ث��ال��ث 
واململوك لل�سيد خلف احمد خلف 
 90  .  40 ع��ل��ى  وح�����س��ل  العتيبة 
ن��ق��ط��ة. ويف ن��ه��اي��ة ك���ل ���س��وط مت 
الفحول  لأ�سحاب  اجلوائز  توزيع 

الفائزة باملراكز الوىل.
واأ�سفرت نتائج البطولت املختلفة 
اك�سبو"  "دي  امل���ه���رة  ان���ت���زاع  ع���ن 
الفلوات  لفئة  الذهبية  البطولة 
دبي  مل��رب��ط  وامل��م��ل��وك��ة  �سنة  بعمر 
ال��ع��رب��ي��ة وب��ل��غ��ت قيمة  ل��ل��خ��ي��ول 
فيما  دره������م  األ������ف   30 اجل����ائ����زة 
جنله" ملربط  "دي  امل��ه��رة  ح�سلت 
دبي للخيول العربية على البطولة 
الف   20 على  وح�سلت  الف�سية 
املهرة  ال���ربون���زي���ة  ون���ال���ت  دره�����م 
حممد  لل�سيخ  البداير"  "مريان 
 10 وقيمتها  القا�سمي  �سعود  بن 

اآلف درهم.
وان���ت���زع ال��ب��ط��ول��ة ال��ذه��ب��ي��ة لفئة 
اجلواهر"  "باري�ض  املهرة  املهرات 
العربية  للخيول  اجل��واه��ر  ملربط 
فيما  دره�����م  األ�����ف   30 وق��ي��م��ت��ه��ا 
حبيبة"   . "اإ.�ض  امل���ه���رة  ح�����س��ل��ت 
لل�سيخ عبداهلل بن ماجد القا�سمي 
وقيمتها  الف�سية  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
املهرة  وف������ازت  دره�����م  األ�����ف   20
بالبطولة  البداير"  "عرو�ض 
الربونزية واململوكة لل�سيخ حممد 
 10 وقيمتها  القا�سمي  �سعود  بن 

اآلف درهم.
وحقق البطولة الذهبية لالأفرا�ض 
"عاجله الزبري" واململوك  الفر�ض 
لل�سيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين 
وقيمتها 30 األفدرهم فيما ح�سل 
الفر�ض  ال��ف�����س��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
دبي  ملربط  حنني" واململوك  "دي 
للخيول العربية وقيمتها 20 األف 
الربونزية  ال��ب��ط��ول��ة  ون���ال  دره���م 
واململوك  ابال"  "الريام  الفر�ض 

العربية  الأري�����������ام  ل����س���ط���ب���الت 
وقيمتها 10 اآلف درهم.

اأما بالن�سبة لبطولة الأف��الء فقد 
فاز بالبطولة الذهبية املهر "الأريام 
ع�ساق" اململوك ل�سطبالت الريام 
درهم  األ��ف   30 وقيمتها  العربية 
فيما ح�سل على البطولة الف�سية 
واململوك  م�سهور"  ام  "ا�ض.  املهر 
لل�سيخ �سعيد بن مكتوم بن جمعة 
اآل مكتوم وقيمتها 20 األف درهم 
ون����ال ال��ب��ط��ول��ة ال���ربون���زي���ة املهر 
دبي  ملربط  تبارك" واململوك  "دي 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة وق��ي��م��ت��ه��ا 10 

اآلف درهم.
الأمهار  الذهبية  البطولة  وانتزع 
ريح  ملربط  الباهي"  "�سامي  املهر 
وقيمتها  العربية  للخيول  ال�سمال 
املهر  ن��ال  ..فيما  دره���م  األ���ف   30
البطولة  مر�سال"  دي  "اي 
عبداهلل  في�سل  لل�سيد  الف�سية 
درهم  األ���ف   20 وقيمتها  ال�سحي 
وفاز املهر " م .ع عنرت " بالبطولة 
ال���ربون���زي���ة ل��ل�����س��ي��د حم��م��د خلف 
 10 وقيمتها  العتيبة  خلف  احمد 

اآلف درهم.
لفئة  ال���ذه���ب���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  اأم�������ا 
ال��ف��ح��ول ف��ق��د ان��ت��زع��ه��ا ال��ف��ح��ل " 
" ملربط اجلواهر  �سادي اخلالدية 
للخيول العربية وقيمتها 30 األف 
درهم فيما فاز بالبطولة الف�سية 
"نامو�ض الهواجر" لل�سيد  الفحل 
�سعيد �سيف الزعابي وقيمتها 20 
األف درهم ونال الربونزية الفحل 
�سلمان  حممد  لل�سيد  "فريزون" 
ان���و ع��ل��ي وح�����س��ل ع��ل��ى 10 اآلف 

درهم.

وح�سل على جائزة املزرعة الرائدة 
يف الإم�����ارات م��رب��ط دب��ي للخيول 
جائزة  على  ح�سل  فيما  العربية 
ج�����واد الإم��������ارات ال����رائ����د اجل����واد 
للخيول  دب��ي  ملربط  اإك�سبو"  "دي 
العربية وفاز بجائزة اجلواد الفائز 
واململوك  النقاط  م��ن  ع��دد  ب��اأك��رب 
اخلالدية"  "�سادي  اجلواد  ملواطن 

ملربط اجلواهر للخيول العربية.
عجمان  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  واأ�����س����اد 
ودعم  واه��ت��م��ام  وم�����س��ان��دة  بجهود 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 
ل��ري��ا���س��ة ال��ف��رو���س��ي��ة ..م���وؤك���داً اأن 
ه���ذه اجل��ه��ود امل��ق��درة ه��ي امتداد 
ط��ب��ي��ع��ي ل��اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري الذي 
العربية  ال���ري���ا����س���ة  ه�����ذه  جت�����ده 
دولة  واأب��ن��اء  القيادة  من  الأ�سيلة 
الفتية  دولتنا  جعل  مما  الإم���ارات 
ومو�سوع  الريا�سة  ه��ذه  يف  منارة 

اهتمام وح�سور عاملي.
الفرو�سية  ريا�سة  اأن  �سموه  واأك��د 
وج���دت يف ع��ج��م��ان رع��اي��ة خا�سة 
ومتابعة حثيثة من �ساحب ال�سمو 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ض  ع�������س���و 

عجمان.

البطولة  ه����ذه  اإن  ���س��م��وه  وق�����ال 
ال��ت��ا���س��ع��ة ع�سرة  ت��اأت��ي يف دورت���ه���ا 
اأنها  واإب��داع��اً خا�سة  ت��ط��وراً  اأك��رث 
حتكيمة  براعة  �سهدت  مناف�ساتها 
خليجني  حم����ك����م����ني  ق����ب����ل  م������ن 
لدول  ال��ت��ع��اون  دول جم��ل�����ض  م���ن 
يعزز  ال��ذي  الأم��ر  العربي  اخلليج 
الأحداث  اأب��رز  �سمن  مكانتها  من 
دولة  ال��ري��ا���س��ي��ة يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الإمارات ويجعلها من جهة اأخرى 
ملمار�سي  ج��ام��ع��اً  ���س��ن��وي��اً  وم��ل��ت��ق��ى 

وع�ساق هذه الريا�سة.
النوع من  اأن تنظيم ه��ذا  واأ���س��اف 
اخلا�سة  وال���ب���ط���ولت  امل�����س��اب��ق��ات 
اأو  �سواء يف عجمان  بجمال اخليل 
دبي اأو اأبوظبي وال�سارقة مكن من 
جذب مالك جدد ومربي اخليول 
والتناف�ض  املناف�سات  يف  للدخول 
وه�����ذا م���ا ���س��ج��ع امل���واط���ن���ني على 

الهتمام باخليل كثريا.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ت��ق��ارب ال��ن��ت��ائ��ج بني 
امل�����س��ارك��ة يف ه��ذه الدورة  اخل��ي��ول 
اأ�سباب  اإىل عدة  ذلك  �سموه  اأرج��ع 
خالل  من  امل�ستوى  تقارب  اأبرزها 
الهتمام الكبري من املالك ومربي 
جديدة  خ���ي���ول  ودخ��������ول  اخل���ي���ل 
ب�ساللة  واله��ت��م��ام  امل��ن��اف�����س��ات  يف 

اخليل العربية الأ�سيلة.
ال�سكر  ب���ج���زي���ل  ����س���م���وه  وت����ق����دم 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  وال��ت��ق��دي��ر 
والهيئات الراعية والدوائر املحلية 
بعجمان واأندية الفرو�سية بالدولة 
ع��ل��ى جهودها  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
امل���ب���ذول���ة وج��م��ي��ع م���ن ���س��اه��م يف 
التظاهرة  ه���ذه  وان���ط���الق  اإجن����اح 

الريا�سية.

اأع��ل��ن ن���ادي ن��اب��ويل الإي���ط���ايل ع��ن اإ���س��اب��ة مدافعه 
عقب  ك��ورون��ا  بفريو�ض  كوليبايل  كاليدو  ال�سنغايل 
التحاقه ب�سفوف منتخب بالده متهيداً للم�ساركة يف 

نهائيات كاأ�ض اأمم اإفريقيا .
"اأ�سود تريانغا" و�سيف  اأن يبداأ منتخب  ومن املقرر 
�سد  الثانية  املجموعة  يف  م�سواره  الأخ��رية  الن�سخة 

زيبابوي يف بافو�سام الثنني.
كاليدو  "ا�سابة  تاأكيد  اأن��ه مت  لنابويل  بيان  وج��اء يف 
بواجبه  ق��ي��ام��ه  اأث���ن���اء  +كوفيد19-"  ب����  ك��ول��ي��ب��ايل 
ال�����دويل م���ع ال�����س��ن��غ��ال. امل���داف���ع ال����ذي ح�����س��ل على 
اأعرا�ض، يف عزلة ذاتية وفًقا  اللقاح ومل تظهر عليه 

للربوتوكول".
الكامريون  اإىل  �سفره  اأرج��اأ  ال�سنغايل  املنتخب  وك��ان 
بعدما  الأ�سبوع  ه��ذا  املحدد  موعده  من  ا�سايف  ليوم 

ثبتت ا�سابة ثالثة لعبني و�ستة من اأع�ساء الفريق 
بكورونا.

وغادرت البعثة ال�سنغالية من دون الالعبني الثالثة 
الذين مت و�سعهم يف احلجر ال�سحي.

اأن  اأك��د  القدم )ك��اف(  الإفريقي لكرة  الإحت���اد  وك��ان 
املنتخبات الإفريقية �ستخو�ض مبارياتها يف البطولة 
حيث  فقط.  لع��ب��اً   11 لديها  ك��ان  ل��و  حتى  القارية 
يتوجب على اأي لعب اأن يحل بدًل من حار�ض املرمى 

يف حال عدم توفر اأي حار�ض.
ويف ح���ال مل ي��ت��م��ك��ن امل��ن��ت��خ��ب م���ن خ��و���ض امل���ب���اراة، 

ف�سيعلن خا�سراً بنتيجة �سفر2-.
"حالت  اإنه يف  القدم  اأفارقة يف كرة  وقال م�سوؤولون 
ا�ستثنائية" �سيتخذ منظمو البطولة القارية "القرار 

املنا�سب".

الأ�سرتالية  ع��امل��ًي��ا  اأوىل  امل�سنفة 
املر�سحة  �ستكون  مل��اذا  بارتي  اآ�سلي 
الأبرز للفوز بلقب بطولة اأ�سرتاليا 
الأربع  البطولت  اأوىل  املفتوحة، 
الكربى يف كرة امل�سرب، بتحقيقها  
اأدياليد  دورة  ل��ق��ب  الأح����د  اأم�����ض 
النهائي  يف  ب��ف��وزه��ا  التح�سريية 
على الكازاخ�ستانية اإيلينا ريباكينا 

.2-6  ،3-6
 64 مل حتتج بارتي اىل اأكرث من 
 14 امل�سنفة  على  لتتفوق  دقيقة 
عاملًيا وال�سابعة يف الدورة، لتحقق 
م�سريتها  يف  ع�سر  ال��راب��ع  لقبها 

الحرتافية يف مناف�سات الفردي.
عاًما م�ستويات  ال�25  ابنة  قدمت 
مميزة طيلة ال�سبوع وتفوقت على 
العديد من الالعبات امل�سنفات يف 
م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف ط��ري��ق��ه��ا اىل 

النهائي.
الأول،  ال���دور  م��ن  اأعفيت  اأن  بعد 
ال����ث����اين الأم���ريك���ي���ة  اأق�������س���ت يف 
الواعدة كوكو غوف )22 عاملًيا(، 
ومن ثم مواطنة الأخ��رية �سوفيا 
وبطلة  ع�������س���رة  ال���ث���ان���ي���ة  ك���ي���ن 
اأ���س��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة ع���ام 2020 
وبعدها البولندية اإيغا �سفيونتيك 
غارو�ض  رولن  وب��ط��ل��ة  ال��ت��ا���س��ع��ة 
"لقد  ال��ف��وز  بعد  قالت   .2020

من  متكنت  رائ��ًع��ا،  اأ�سبوًعا  قدمت 
ب�سكل ت�ساعدي من خالل  العمل 

كل مباراة".
غ���ارو����ض  رولن  ب��ط��ل��ة  وت���اب���ع���ت 
2019 "لقد حت�سنت وتطورت".

ل تزال بارتي املتوجة العام املا�سي 
لقب  عن  تبحث  ويبلدون،  بلقب 
التي  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  اأول 
تبقى  اإذ  احل����ايل،   17 يف  تنطلق 

الدور  بلوغها  لها  نتيجة  اأف�����س��ل 
فيما   2020 ع��ام  النهائي  ن�سف 
العام  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  م��ن  خ��رج��ت 

الفائت.
ب�سكل  اأن���ه  رمب���ا  "�سعرت  وت��اب��ع��ت 
اإر���س��ايل خ��الل الأ�سبوع  ع��ام ك��ان 
عانيت  اأنني  �سعرت  قوًيا.  �سالًحا 
بداية  ق��ل��ي��ال يف  الإي���ق���اع  لإي���ج���اد 
التح�سن  م���ن  ومت��ك��ن��ت  الأ����س���ب���وع 

ب�سكل تدريجي".
عن  ال�سنتني  ق��راب��ة  غ��ي��اب  وب��ع��د 
ال��ت��ت��وي��ج، ح��ق��ق ال��ف��رن�����س��ي غايل 
لقب  عاملًيا   21 امل�سنف  مونفي�ض 
الدورة ذاتها يف مناف�سات الرجال، 
الرو�سي  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  ب��ف��وزه يف 
بنتيجة   )29( خات�سانوف  ك���ارن 

.4-6  ،4-6
ع�سر  احل�����������ادي  ال����ل����ق����ب  وه���������ذا 

للفرن�سي يف م�سريته الحرتافية 
والول منذ روتردام الهولندية يف 

�سباط-فرباير 2020.
عانى  اأن����ه  ع���اًم���ا  ال�35  اب���ن  اأق����ر 
خ���الل اجلائحة  احل���اف���ز  لإي���ج���اد 
لأنه ل ي�ستمتع باللعب يف مالعب 
اأدى اىل خ��روج��ه من  ف��ارغ��ة، م��ا 
ترتيبه  اىل  الأوىل  الع�سرة  املراكز 

احلايل ب�سب نتائجه املتوا�سعة.

عمار �لنعيمي ي�شهد ختام �لن�شخة 19 من بطولة عجمان جلمال �خليل �لعربي

 بارتي حتقق لقب دورة �أدياليدكوليبايل ين�شم �إىل لئحة �مل�شابني بكورونا 
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جمتمع االمارات

�ألف مربوك 
لعبد �لرحمن و�أمرية

الفرح وال�سرور وو�سط لفيف من الأهل  اأج��واء من  يف 
والأ�سدق����اء مت زف���اف ..

املهند�ض عبد الرحمن �شعد .. على ربــة 
ال�شون والعفاف الدكتورة اأمرية �شريف البا�شل 

للعرو�سني  البا�سل  �سريف  الدكتور  من  خا�سة  تهنئة 
وبالرفاء  م�سرقاً  وم�ستقباًل  �سعيدة  حياة  لهما  متمنياً 

والبنني اإن �ساء اهلل.

ع�شاق ريا�شة �لت�شلق ي�شاركون 
جتربتهم يف كالمي �أبوظبي

 يعترب الت�سلق الداخلي من التجارب والريا�سات املميزة التي باتت تكت�سب �سعبية 
لع�ساق  تتيح  التي  الأمثل  الوجهة  اأبوظبي  وي�سكل كالمي  ي��وم.  بعد  يوماً  متزايدة 
وخو�ض  الداخلي  الت�سلق  ريا�سة  ملمار�سة  الفر�سة  الأع��م��ار  خمتلف  من  احلما�ض 
الرتفيهي  امل��رف��ق  يحت�سن  اإذ  م�����س��وق��ة،  وري��ا���س��ي��ة  ترفيهية  وجت����ارب  م��غ��ام��رات 
الأب��رز يف دول��ة الإم��ارات ع��دداً من التجارب ال�ستثنائية مثل  والريا�سي الداخلي 
اأكرب نفق هوائي داخلي للقفز احلر يف العامل، واأعلى جدار ت�سلق داخلي يف املنطقة. 

يف اإطار ال�ستعدادات التي يقوم بها �سام �سندرلند، دّراج  ريد بمُل ، وبطل 
املت�سابق  ق���ام   ،2022 داك����ار  ���س��ب��اق  يف  للم�ساركة   ،2017 داك����ار  رايل 
الربيطاين بعدة جولت و�سباقات  على دراجته النارية بني اأ�سهر معامل 
العامل،  يف  مبنى  اأعلى  ب��رج خليفة،  قمة  اإىل  بعدها  لي�سل  دب��ي  ووجهات 
اإىل نخبة من امل�ساهري  828 م��رتاً، لين�سم بذلك  وال��ذي يبلغ ارتفاعه 

الذين �سجلوا هذا الإجناز اأمثال توم كروز، وويل �سميث.
لقد كان اعتالء قمة اأعلى مبنى يف العامل بحد ذاته اإجناز مهم ومميز لهذا 
املت�سابق الربيطاين الذي يقيم يف دبي منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، حيث 
بداأت ق�سة �سغف �سام �سندرلند ب�سباق الراليات والدراجات النارية بعد 
فرتة ق�سرية من زيارته للعائلة يف دبي قادما من اململكة املتحدة، لي�سارك 
بعدها يف عدة �سباقات وير�سم مالمح م�ستقبله من خاللها، ويتوج بطال 
ال�ساحية  للراليات عرب  العامل  داك��ار، وبعدها بطولة  �سباقات  اإح��دى  يف 

.FIM Cross-Country Rallies World Championship
ومن املعروف اأن رايل 
باختبار  ي�ستهر  داك��ار 
املت�سابقني من خالل 
بيئة  �سمن  الت�سابق 
الت�ساري�ض  متنوعة 
ال�سا�سعة.  الطبيعية 
�سيتمكن  ل��������ه��������ذا، 
املولود  داك��ار  مت�سابق 
يف بورت�سموث، خالل 
ه��ذه امل��ب��ادرة التي مت 
بالتعاون  اإط���الق���ه���ا 
القت�ساد  دائ����رة  م��ع 
من  بدبي،  وال�سياحة 
ت�ساري�ض  جت�����رب�����ة 
و�������س������ي������ن������اري������وه������ات 

الكثري  التي حتت�سن  لدبي،  الثقايف  الن�س�يج  تكويناتها  ت�س���به يف  متعددة 
من اجلن�سيات الذين يعتربونها موطنهم الثاين، حيث �سيقوم بالت�سابق 
نارية فيها من  دراج��ات  رك��وب  �س������هدت  اأن  ي�س������بق  يف مناطق جديدة مل 
دب��ي اجلديدة  بني  امل��رور مبعامل جتمع  ت�سهد  التي  رحلته  و�سمن  قبل. 
والقدية، يقوم �سام �سندرلند بالتنقل عرب امل�سارات اجلبلية للدراجات 
يف حتا، وكذلك ركوب الدراجة فوق الكثبان الرملية ال�سهرية يف �سحراء 

الفقع، ليتوجه بعدها اإىل اأحد مالعب الغولف املميزة يف املدينة.
ركوب  ري��ا���س��ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  احلما�سية  الأج����واء  اأّن  فيه  �سك  ل  ومم��ا   
الدراجات النارية، توؤكد اأّن دبي تتمّتع مبقّومات �سياحية وخيارات هائلة، 
وهو ما يحافظ على مكانتها كواحدة من اأكرث املدن ت�سويقا واأف�سل مكان 

للعي�ض يف العامل.  
ويدرك �سام �سندرلند جيداً الفر�سة املثالية التي اأتيحت له عند النتقال 
اإىل دبي، والتي مّكنته من بدء م�سريته املهنية يف ريا�سة ركوب الدراجات 
ال������ن������اري������ة وجن�����اح�����ه 
حيث  ب����ه����ا،  ومت�����ّي�����زه 
ذل��ك بقوله: لقد  اأك��د 
ع�����س��ت يف دب����ي لأك���رث 
م�����ن ع�������س���ر ����س���ن���وات، 
املدينة  اأعطتني  وق��د 
ال��ك��ث��ري  لأمت���ك���ن من 
اأن  ح��ل��م��ي يف  حت��ق��ي��ق 
اأ�سبح مناف�سا قويا يف 

�سباقات داكار.
ال�سعب  م�����ن  واإن���������ه   
القول اأنه وبدون هذه 
التجربة اأن اأتوج بطال 
من  ي������وم  يف  ل���ل���ع���امل 

الأيام .

فندق �شري�تون مول �لإمار�ت يفتتح نادي  كوكوز   �لرتفيهي لالأطفال
اأ�سبح باإمكان الآباء والأمهات ال�ستمتاع بالت�سوق يف مول الإمارات بدبي ، بينما ي�ستمتع اأطفالهم ال�سغار بتجربة 

تعليمية ترفيهية متميزة يف  نادى” كوكوز؛ الذي مت افتتاحه حديثاً يف فندق �سرياتون مول الإمارات.
ويحت�سن النادي وهو عبارة عن  منطقة تفاعلية ممتعة واآمنة لالأطفال من عمر 8 اأ�سهر حتى 7 �سنوات  ، ويتيح 
للوالدين ال�ستمتاع بطيف وا�سع من الأن�سطة املثرية بينما ي�ستمتع اأطفالهم من كافة الفئات العمرية باللعب والتعلم، 
وذلك باأ�سعار تبداأ من 70 درهًما اإماراتًيا لل�ساعة الواحدة، و30 درهًما اإماراتًيا لل�ساعة الإ�سافية و150 درهًما لليوم 
الواحد. كما يكن لالأطفال الر�سع ال�ستمتاع مبنطقة لعب تفاعلية ناعمة اآمنة تت�سمن املكعبات والألعاب الهزازة 
وغريها من الألعاب التي تنا�سب احتياجاتهم.  كما يكن لالأطفال الأكرب �سًنا ا�ستك�ساف مدينة اللعب  كوكوز بالي 
تاون  التي تتميز مب�ساحات لعب تفاعلية ذات طابع تخيلي ي�سم مقهى ومتجر بقالة وم�سفف �سعر وعيادة الطبيب. و 
يكن لالأطفال من كافة الفئات العمرية ال�ستمتاع باجلدران التفاعلية، واإطالق العنان خليالهم عرب زاوية القراءة، 

وحتفيز مهارات البتكار لديهم من خالل الفنون واحلرف اليدوية يف مركز اللعب والتعلم. 
بات باإمكان الوالدين ال�ستمتاع بالت�سوق لدى اأكرث من 630 عالمة جتارية عاملية يف مول الإم��ارات ال�سهري دون 
القلق ب�ساأن اأطفالهم ال�سغار، اإذ اإن نادي  كوكوز  م�سمم بطريقة مميزة تتيح لالأطفال ال�ستمتاع باأوقاتهم مع اأخذ 
�سرورة التعلم والنمو باحل�سبان، وذلك من خالل طاقم من املدربني املحرتفني الذين يوجهون الأطفال ويقدمون 
لهم الأن�سطة والألعاب والدمى  STEM املنا�سبة لهم.  و قالت ال�سيدة غورنور بيندرا، املدير العام لفندق �سرياتون 
مول الإمارات، دبي:  ي�سّرنا الإعالن عن افتتاح نادي كوكوز يف �سرياتون مول الإمارات، وي�سعدنا اأن نكون اأول فندق 
مبركز جتاري يتميز مبفهوم  التو�سيل والت�سوق  الذي يتيح ل�سيوفنا وزوارنا ال�ستمتاع بتجربة ت�سوق خالية من 

نريفانا حول �لعامل تفوز بجائزتني 
مرموقتني يف حفل جو�ئز �ل�شفر �لعاملي 2021

 فازت نريفانا حول العامل وهي تنتمي اإىل جمموعة نريفانا القاب�سة على 
جائزتني من  جوائز ال�سفر العاملية يف عام 2021، جائزة اأف�سل وكالت 
ال�سفر  وك��الت  اأف�سل  وج��ائ��زة   ،2021 لعام  العامل  يف  التجارية  ال�سفر 
تقدمي  مت  للمعتاد،  وخالفا   .2021 لعام  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  التجارية 
التي  للتحديات احلالية  وذل��ك نظرا  الإن��رتن��ت،  العام على  ه��ذا  اجل��وائ��ز 

تواجه �سناعة ال�سفر العاملية.

�شركة �لإمار�ت لل�شيار�ت  تعنّي 
حممد غازي �ملومني مديرً� عامًا جديدً�

لل�سيارات  الإم���ارات  �سركة  اأعلنت  
ل�سيارات   امل��ع��ت��َم��د  ال��ع��ام  ال��وك��ي��ل   ،
م��ر���س��ي��د���ض-ب��ن��ز  يف اأب��وظ��ب��ي، عن 
ت��ع��ي��ني حم��م��د غ�����ازي امل���وم���ن���ي يف 
م��ن�����س��ب امل����دي����ر ال����ع����ام اجل���دي���د 
ل���ل�������س���رك���ة. ت����خ����ّرج امل����وم����ن����ي من  
اجل�����ام�����ع�����ة ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة  يف 
ويحمل  بغداد  العراقية  العا�سمة 
بقطاع  ط��وي��ل��ة  خ����ربة  ج��ع��ب��ت��ه  يف 
�سنة،   20 لنحو  مت��ت��ّد  ال�����س��ي��ارات 
وه���و ي��ت��م��ّت��ع مب���ه���ارات رئ��ي�����س��ي��ة يف 
جمالت التخطيط ال�سرتاتيجي، 
الت�سويق، املبيعات، خدمات ما بعد 
البيع والعمليات، اإىل جانب الكثري 
وال�ساملة  العميقة  املعلومات  م��ن 
ال�����س��ي��ارات يف منطقة  ح���ول ق��ط��اع 
ال�سرق الأو�سط. ومن خالل العمل 
يف العديد من الأ�سواق الإقليمية،.

�أجرة �ل�شارقة تكّرم �شائقًا لأمانته 
و�إرجاعه مبلغ 100 �ألف درهم

اأبراهام  ال�سائق  ال�سارقة،  لأج���رة  التنفيذي  امل��دي��ر  الكندي،  خالد  ك��ّرم   
ايراوديون، من اجلن�سية النيجريية، تقديراً لأمانته وح�سن ت�سّرفه جتاه 
األف درهم يف   100 مال الغري، حيث عرث على حقيبة حتتوي على مبلغ 
�سعادته  عن  ع��رّب  ال��ذي  للعميل،  بت�سليمها  وق��ام  للمركبة  اخللفي  املقعد 

وتقديره لل�سائق ولل�سركة.

خالل رحلة �شباقات اأجراها يف دبي حت�شريا لـ  داكار 2022 

�لبطل �لربيطاين �شام �شندرلند، دّر�ج  ريد ُبل  يعتلي قمة �أعلى مبنى يف �لعامل 

زار الفنان اللبناين عا�سي احلالين مركز ال�سرطة الذكي SPS  املمُقام يف اإك�سبو 2020 دبي، واطلع 
على اخلدمات ال�سرطية التي يقدمها لكافة فئات املجتمع بطريقة ذكية ودون اأي تدخل ب�سري، وعلى 
مدار 24 �ساعة. وهناأ الفنان احلالين، القيادة العامة ل�سرطة دبي على الإمكانيات املتطورة واخلدمات 
الذكية التي ت�سهل حياة النا�ض، مبدياً اإعجابه بطريقة تقدمي اخلدمات يف مركز ال�سرطة الذكي دون 

اأي تدخل ب�سري، والقدرة على تقدمي البالغات بكل �سهولة وي�سر.
وقال احلالين:  اخلدمات الذكية التي توفرها �سرطة دبي مهمة جداً، وتتيح للمواطن واملقيم والزائر 
اإمكانياتها  تفاجئنا دبي والإم��ارات بتطور  دائماً  ال�سرطية…،  املراكز  اإىل  التوجه  تقدمي بالغه دون 
وا�ستخدام التقنيات الذكية، واخليارات املتنوعة التي توفرها من اأجل النا�ض، ونحن نفتخر بهذا البلد 
العريق. واأ�ساف: الإمارات اأ�سبحت ملتقى لكل الأ�سقاء العرب والعامل، واإك�سبو مثال على جمع كافة 

دول العامل يف مكان واحد، واأمتنى لالإمارات دوام الأمن والأمان والزدهار.
وا�ستمع الفنان احلالين خالل زيارته ملركز ال�سرطة الذكي اإىل �سرح حول اخلدمات التي يوفرها اإىل 

املتعاملني ب� 7 لغات.

الوجهة واحدة من اأ�سخم اأ�سجار 
الأعياد بطول بلغ 21 مرتاً، اإىل 
لهدايا  خم�����س�����ض  ����س���وق  ج���ان���ب 
وزينة العيد، والعديد من اأك�ساك 
واحللويات  ال�ساخنة  امل�سروبات 
نكهة  املنا�سبة  لهذه  تعطي  التي 

فريدة ومتميزة.

م���و����س���م  اأن  امل�������الح�������ظ  وم���������ن 
الح���ت���ف���الت ال����ذي ان��ط��ل��ق منذ 
يف  جن��ح  العاملية  القرية  يف  �سهر 
حتويلها اإىل اأيقونة براقة مليئة 
ت�سعد  التي  والروائع  باملغامرات 
العائلة  اأف��راد  وجميع  ال�سيوف، 
احت�سنت  ف���ق���د  والأ������س�����دق�����اء. 

املذهلة  الح���ت���ف���الت  ب��ح�����س��ور 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع م��و���س��م الأع���ي���اد 
الرو�سي لغاية 8 يناير 2022. 

فر�سة  ال�������س���ي���وف  اأم�������ام  وك������ان 
ل��زي��ارة ج��ن��اح رو���س��ي��ا ول��ق��اء بابا 
نويل الرو�سي، املعروف با�سم  ديد 
موروز ، وحفيدته  �سنيجورو�سكا  

خا�سة  عرو�ساً  يقدمان  اللذين 
يزال  وم��ا  يومياً.  املنا�سبة  بهذه 
ت�سهد  ح���ي���ث  امل�����زي�����د!  ه���ن���ال���ك 
من  جمموعة  امل�سائية  ال��ف��رتات 
املو�سيقية  الرتفيهية  ال��ع��رو���ض 
الأعياد  مو�سيقى  من  امل�ستوحاة 
الأطعمة  ج��ان��ب  اإىل  رو���س��ي��ا،  يف 

ا���س��ت��م��رت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، اأحد 
اأك������رب امل���ن���ت���زه���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 
العامل، والوجهة العائلية الأوىل 
يف  وال��ت�����س��وق  وال��رتف��ي��ه  للثقافة 
�سيوفها  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  امل��ن��ط��ق��ة، 
ب�����دفء ال��ب��ه��ج��ة وال���ف���رح خالل 
ا�ستمتعوا  حيث  الأع��ي��اد،  مو�سم 

ال�سهّية  واحل��ل��وي��ات  التقليدية 
الطعام  اأك�������س���اك  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ذروة  وب��ل��غ��ت  رو����س���ي���ا.  ج���ن���اح  يف 
يناير  7 و8  ي��وم��ي  الح��ت��ف��الت 
النارية  ل���الأل���ع���اب  ع���رو����ض  م���ع 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ���س��م��اء  ل��ت�����س��يء 

عند ال�ساعة 9 م�ساًء. 

�لقرية �لعاملية حتتفل مبو�شم �لأعياد مع رو�شيا مع بر�مج ترفيهية جلميع �أفر�د �لعائلة

�حلالين يزور مركز �ل�شرطة �لذكي يف �إك�شبو 2020 دبي

نادي مليحة يكرم �لفائزين و�لفائز�ت
 يف م�شابقة �لإمار�ت بنب�س �أبنائها 

كّرم را�سد املحيان رئي�ض جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة 
الو�سطى يرافقه حممد �سلطان اخلا�سوين رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي مليحة 
اأبنائها  بنب�ض  الإم��ارات  م�سابقة  يف  والفائزات  الفائزين  الريا�سي  الثقايف 
والتي جرى تنظيمها يف اإطار ال�سراكة بني املجل�ض والنادي لتنمية النواحي 
الثقافية والوطنية لأبناء وبنات املنطقة الو�سطى لإمارة ال�سارقة . وجرت 
بالليث الطنيجي  النادي ومب�ساركة الدكتور �سعيد  مرا�سم الحتفال مبقر 
ع�سو جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى وبح�سور 
املكرمني  واأه���ايل  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  املدعوين  من  لفيف 

وذلك يف اإطار الفعاليات الثقافية للجنة الثقافية واملجتمعية يف النادي  .



�نهيار �شخري فوق �ل�شياح يت�شبب مباأ�شاة
بجروح  ت�سعة  واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�ض  �ستة  عن  يقل  ل  ما  لقي 
خطرية عندما انهار جدار من ال�سخور فوق زوارق اأ�سفل �سالل 
عن  فجاأة  ال�سخور  من  ب��رج  وانف�سل  ال��ربازي��ل.  �سرق  جنوب  يف 
جدار جبلي مطل على واد �سيق وانهار على عدة قوارب �سياحية، 
مينا�ض  بولية  كابيتوليو  يف  البحرية  فوق  �سخمة  مبوجة  دافعا 
التوا�سل  مواقع  على  بمُثت  م�سورة  مقاطع  واأظ��ه��رت  جرياي�ض. 
من  �سخمة  كتلة  ت�سطدم  بينما  ي�سرخون  �سياحا  الجتماعي 
اأث��ر حتطمه  ال�سخور باملياه. وغ��رق زورق واح��د على الأق��ل على 
منهم  منقذون،  وق��ال  للنجاة.  طلبا  اأخ���رى  زوارق  ف��رت  ح��ني  يف 
عداد  يف  اأن��ه��م  يمُعتقد  �سخ�سا   20 ع��ن  يبحثون  اإن��ه��م  غ��وا���س��ون، 
املفقودين. اأمُ�سيب ال�سحايا الت�سعة بك�سور يف العظام ونمُقل اأحدهم 
يف حالة خطرية اإىل م�ست�سفى م�سابا بجروح يف الراأ�ض والوجه. 
وقال بيدرو اأيهارا املتحدث با�سم اإدارة الإطفاء لل�سحفيني اإن نحو 

23 اآخرين عوجلوا من اإ�سابات طفيفة.
وت�سهد املنطقة هطول اأمطار غزيرة منذ اأ�سبوعني، وهو ال�سبب 

الذي رمبا يكون قد اأدى اإىل تفكيك ال�سخور.

�أول قطار هجني يتحول �إىل حافلة
ك�سفت اليابان موؤخًرا عن اأول مركبة ثنائية ال�ستخدام يف العامل، 
وهي و�سيلة نقل غريبة تعمل على الطرق مثل احلافالت، وعلى 
الفريد  الهجني  القطار  عن  الك�سف  ومت  القطار.  مثل  الق�سبان 
ومل  اليابانية.  توكو�سيما  مبحافظة  كايو  بلدة  يف  املا�سي  ال�سهر 
ت�ستقطب و�سيلة النقل الغريبة التي ت�سبه ميني با�ض اأي �سخ�ض 
مبظهرها، لكنها تركت بالتاأكيد انطباًعا جيداً من حيث التطبيق 
على  ع��ادي��ة  مطاطية  ب��اإط��ارات  الهجني  القطار  ويعمل  العملي. 
الطريق، ولكن عندما يحتاج اإىل التبديل اإىل و�سع القطار، ينزل 
زوج من العجالت املعدنية من اأ�سفل املركية. ويتم رفع الإطارات 
الأمامية عن امل�سار، بينما تظل العجالت اخللفية منخف�سة لدفع 
ال�سيارة. وي�ستغرق التبديل بني و�سعي الطريق والقطار حوايل 
15 ثانية فقط. وقال �سيجيكي ميورا، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
 DMV لرويرتز "يكن اأن ت�سل مركبة Asa Coast Railway
هذه اإىل ال�سكان املحليني كحافلة وتنقلهم عرب ال�سكك احلديدية 
التي ت�سهد �سيخوخة �سكانية،  الريفية  املناطق  ا، وخا�سة يف  اأي�سً

نتوقع اأن تكون �سكاًل جيًدا جًدا من و�سائل النقل العام".

�أقدم حممية باإفريقيا تعلن ولدة �أول غوريال يف 2022
الكونغو  ج���م���ه���وري���ة  يف  ال���وط���ن���ي  "فريونغا"  م���ت���ن���زه  اأع����ل����ن 
املوقع  اأول �سغري غوريال يف  الديوقراطية، يوم اجلمعة، ولدة 

خالل العام اجلديد، بعد 17 ولدة من هذا النوع �سنة 2021.
يوم  تويرت،  الإفريقية، عرب  القارة  الأق��دم يف  وهو  املتنزه،  وكتب 
هذا  امل��وق��ع  يف  غ��وري��ال  اأول  ولدة  ع��ن  الإع���الن  "ي�سرنا  اجلمعة 

العام".
هذه  حلماية  و�ساق  ق��دم  على  يعملون  الغابات  "حرا�ض  واأ���س��اف 

الفئة اله�سة التي مل تعد ت�سم �سوى �سبعة حيوانات".
ويف �سنة 2021، �سجل املتنزه الإفريقي ولدة 17 غوريال جبلية، 

بح�سب ما اأو�سح املركز الإعالمي التابع للموؤ�س�سة.
الديوقراطية  الكونغو  يف  اجلبلية  ال��غ��وري��ال  ع��دد  ارت��ف��ع  وق��د 
واأوغ��ن��دا وروان���دا خم�سة م��رات خ��الل اأرب��ع��ة عقود، من اأق��ل من 
200 حيوان اإىل اأكرث من األف. وي�سم متنزه فريونغا ربع اأعداد 

هذه الغوريال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�شبه �لأرنب.. ج�شم غريب على �لقمر
�سبيه  �سكل  الأخ��رية، بعدما ظهر على  الأ�سابيع  وا�سعا خالل  القمر، ف�سول علميا  اأث��ار ج�سم غريب على �سطح 

بالأرنب، فتوالت عدة حماولت لأجل حتديد ماهيته.
على  ال�سينية   "2 "يوتو  الذي ر�سدته �سورة ملتقطة من مركبة  فاإن اجل�سم  �ساين�ض"،  "ليف  وبح�سب موقع 

القمر، عبارة عن �سخرة على �سكل اأرنب.
على  احلجري  الأرن��ب  لقب  القمر،  يف  املتجولة  ال�سينية   "2 "يوتو  واأطلق الفريق العلمي امل�سرف على مركبة 

ذلك اجل�سم.
على  الأ�سياء  ل�سيء من  ر�سد  اأق��رب عملية  اإجن��از  ال�سينية من  املركبة  فلك، متكن  علماء  اأعلنت  وي��وم اجلمعة، 

القمر.
ويف دي�سمرب املا�سي، ظهر هذا اجل�سم ال�سبيه بالأرنب لأول مرة اأمام كامريات املركبة ال�سينية "يوتو 2"، لكنه بدا 

مبثابة �سيء غام�ض يف الأفق.
وهذه املركبة ال�سينية هي اأول مركبة تتحرك من اأجل ا�ستك�ساف مناطق نائية من القمر، لأن هذه الأخرية بعيدة 
يف الغالب عن اجلهة املقابلة لكوكب الأر�ض. ويقول علماء اإن هذه املناطق النائية من القمر ت�سم عددا اأكرب من 

احلفر، وما اأثار الف�سول يف حالة �سخرة الأرنب هو كونها غري ماألوفة، كما اأن �سطحها بدا غريبا اأي�سا.
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منع ملكة جمال بريطانيا من دخول �أمريكا
امل�����س��ارك��ة يف  ت�ستطع  اإن��ه��ا مل  ك��الي��ف،  ل��ني  بريطانيا  ج��م��ال  ق��ال��ت ملكة 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  رف�ست  بعدما  العامل،  جمال  ملكة  م�سابقة 

منحها تاأ�سرية دخول، مرجعة ذلك اإىل كونها ذات اأ�سول �سورية.
اإن  29 عاما، والتي تعمل كطبيبة متدربة،  وقالت لني البالغة من العمر 
املتحدة، لكنها مل حت�سل  الوليات  تاأ�سريات لزيارة  اأف��راد عائلتها منحوا 
بي  "بي  �سبكة  ونقلت  �سوريا.  يف  دم�سق  مواليد  من  لكونها  وذل��ك  عليها، 
"تقدمت بطلب للح�سول على تاأ�سرية بجواز �سفر  �سي" عن لني قولها: 

بريطاين. مل اأتوقع اأن يرف�ض طلبي، فاأنا اأمّثل بريطانيا يف امل�سابقة".
ب�سبب  رف�ض  طلبي  لكن  تاأ�سرية،  على  وطفلتي  زوجي  "ح�سل  واأ�سافت: 

مكان ولدتي".
باملو�سوعية،  بالتمتع  ل��ن��دن،  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ���س��ف��ارة  ل��ني  وط��ال��ب��ت 

ومنحها التاأ�سرية حل�سور امل�سابقة التي تقام يف 15 يناير.
"�سجالت  اإن  اأمريكيون يف بيان  وردا على ت�سريحات لني، قال م�سوؤولون 
التاأ�سريات �سرية مبوجب القانون الأمريكي، وبالتايل ل يكننا مناق�سة 
اإىل بريطانيا  التاأ�سريات الفردية". كانت لني قد و�سلت  تفا�سيل حالت 
يف عام 2013، حيث تعلمت الإجنليزية، و�ساركت يف حمالت للم�ساواة بني 

الرجال والن�ساء، والدفاع عن حقوق الالجئني.

�شبط م�شغل يزّور عالمات جتارية �شهرية
متكنت اأجهزة الأمن الأردنية، موؤخرا، من �سبط م�سغل لتزوير العالمات 
التجارية العاملية وطباعتها على معدات �سناعية اأردنية يجري طرحها يف 

الأ�سواق على اأنها م�ستوردة من اخلارج، من اأجل بيعها ب�سعر اأعلى.
كميات  �سبط  من  متكنت  الأمنية  الأج��ه��زة  اإن  اأردين  اأمني  م�سدر  وق��ال 
لأحد  ي��ع��ود  و�سقق  م�ستودع  داخ���ل  امل����زّورة  ال�سناعية  امل��ع��دات  م��ن  ك��ب��رية 

الأ�سخا�ض يف احلي ال�سمايل من مدينة اإربد، �سمايل البالد.
اإربد،  يف  الوقائي  الأم��ن  ق�سم  اإىل  وردت  معلومة  اأن  الأمني  امل�سدر  وبني 
يف  عمارة  داخ��ل  امل��زورة  ال�سناعية  املعدات  من  كبرية  كميات  وج��ود  ب�ساأن 

احلي ال�سمايل من املدينة.
وعقب ذلك، جرى التن�سيق مع اجلهات املعنية من التفتي�ض داخل العمارة 
املواد  من  كبرية  كميات  وبها  وم�ستودع  �سقق  وج��ود  لهم  فتبني  ال�سكنية، 
ال�سناعية، بالإ�سافة لآلت طباعة املاركات التجارية وكميات من العالمات 

واملل�سقات وقطعة ملواد �سناعية متفرقة مزورة.
ا�ستخدامها من  وامل�ستودع، يجري  ال�سقق  اأن  الأولية  التحقيقات  وك�سفت 
قبل الأ�سخا�ض لتزوير بلد املن�ساأ على بع�ض من تلك املواد، من اأجل رفع 
متهيدا  امل�سغل،  يف  امل�سبوطة  امل��واد  على  التحفظ  ومت  ال�سرائية.  قيمتها 

تامر ح�شني يتكلم عن 
حلم طفولته ما هو؟

ح�سني   امل�����س��ري  تامر  ال��ف��ن��ان  ن�سر 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
اإح����دى حفالته  م��ن  ف��ي��دي��و  مقطع 
اجلانبني  على  اجلمهور  يحيي  وهو 
هذا  اأن  الفنان  ك�سف  بينهم.  وي��ر 
طفولته،  منذ  ب��ه  يحلم  ك��ان  امل�سهد 
معلقاً على الفيديو: "امل�سهد دا كان 
اكرت م�سهد بحلم بيه من وانا �سغري 
تقريباً كنت ب�سوفه كل �سهر باأ�سكال 
خم��ت��ل��ف��ة وك��ن��ت ب�����س��األ ن��ف�����س��ي طب 
والنا�ض  دا  بال�سكل  هت�سهر  انا  ي��ارب 
وتابع:  اي جمال".  كدا يف  هتحبني 
كان  ب�����ض  ك���وره  بلعب  ك��ن��ت  �ساعتها 
عندي ا�سابات كتري بدري على �سني 
وم�����س��اك��ل م��ع ب��ع�����ض امل���درب���ني اللي 
بيا فا  بيا، واللي م�ض مقتنع  مقتنع 
بيخليني احتياطي مو�سم كامل، ودا 
�سيء حمبط لإين كنت م�سنف لعب 
م��ه��اري ك��وي�����ض، وامل��و���س��وع دا اتكرر 
معايا يف الزمالك والأهلي والتنني 
ما  زي  يعني  خدماتي،  عن  ا�ستغنوا 
تقولوا كدا يف ظروف كانت بتتجمع 
ع�سان افهم ان الكوره م�ض م�ستقبلي 

رغم تعلقي بيها اجلنوين.

�إياد ن�شار يتحدث عن 
نظرية �ملوؤ�مرة  مع �لكاهن

ن�سار  اإي��اد  الأردين  الفنان  يعي�ض 
بني  ما  الفني،  الن�ساط  من  حالة 
يخو�ض  حيث  وال�سينما،  ال��درام��ا 
 ،2022 املقبل  الرم�ساين  ال�سباق 
مع  �سم�سية"،  "لم  مب�����س��ل�����س��ل 

النجمة امل�سرية منى زكي.
اإياد ن�سار خالل ت�سريحات  وقال 
عربية":  ن���ي���وز  "�سكاي  مل���وق���ع 
الفنانة  بتجربتي مع  "�سعيد جدا 
منى زكي يف م�سل�سل لم �سم�سية، 
زوجها"،  �سخ�سية  اأج�����س��د  ح��ي��ث 
اإط���ار  يف  ي��ق��ع  ال��ع��م��ل  اأن  م�سيفا 
مهمة  ق�سايا  ويناق�ض  اجتماعي، 

يف املجتمع.
من  �سم�سية"  "لم  وم�����س��ل�����س��ل 
النجوم،  من  كبرية  كوكبة  بطولة 
واأحمد  يون�ض،  اإ���س��ع��اد  بينهم  م��ن 
رزق، وعلي قا�سم، واأ�سماء جالل"، 
وم��ن ت��األ��ي��ف م��رمي ن��ع��وم واإخ���راج 

كرمي ال�سناوي.
املن�سات  ع����ل����ى  جت����رب����ت����ه  وع�������ن 
الإل���ك���رتون���ي���ة، اأ�����س����ار ن�����س��ار اإىل 
"قانون العمل"،  �سعادته مب�سل�سل 
حاليا  ت�سويره  م��ن  انتهي  ال���ذي 
وم��ق��رر ع��ر���س��ه ع��ل��ى اإح����دى تلك 
عمل  "اأي  اأن  م��و���س��ح��ا  امل��ن�����س��ات، 
اإذا كان مهما ويناق�ض ق�سية  فني 
�سواء  امل�����س��اه��د  ���س��ي��ج��ذب  م��ه��م��ة، 
اأو  اإلكرتونية  من�سة  على  عر�ض 
على �سا�سة التلفاز". ويظهر ن�سار 
فى اأحداث م�سل�سل "قانون العمل" 
يناق�ض  اإذ  "فالح"،  ب�����س��خ�����س��ي��ة 
وحكاياتهم،  العمال  حقوق  العمل 
وي�ساركه البطولة اإ�سالم اإبراهيم، 
وثراء جبيل،  الغفور،  وريهام عبد 

وحم�سن من�سور.

�شور جديدة لكيت 
لعيد ميالدها �لـ40

يوم   ال��ربي��ط��اين  كن�سينجتون  ق�سر  ن�سر 
جديدة  ���س��ور  ث���الث  ال�����س��ب��ت  الأول  اأم�����ض 
لدوقة كمربدج المرية كيت مبنا�سبة عيد 

ميالدها الأربعني.
و�سيتم عر�ض ال�سور التي التقطها م�سور 
روفر�سي  باولو  املخ�سرم  الإيطايل  الأزي��اء 
خالل جولة يف جميع اأنحاء بريطانيا هذا 
الدائمة  املجموعة  اإىل  اإ�سافتها  قبل  العام 
ملعر�ض ال�سور الوطني الذي ترعاه الأمرية 

كيت.
وان�سمت الأمرية كيت اإىل العائلة املالكة يف 
عام 2011 عندما تزوجت من الأمري وليام 
ترتيب  يف  وال��ث��اين  ال��ي��زاب��ي��ث  امللكة  حفيد 
ولية العر�ض يف حفل مبهر يمُعتقد اأن مئات 
اأنحاء  جميع  يف  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن  امل��الي��ني 

العامل �ساهدوه.

�عتقدت �أنه �شيطلقها ففاجاأها ب�شر�ء قلعة هدية
طلب رجل بريطاين من زوجته اإعطاءه فر�سة للحديث 
ال�سك لديها وجعلها تظن  اأث��ار  اأم��ر مهم، مما  معها يف 
باأنه ينوي النف�سال عنها. اإل اأنه فاجاأها بهدية مل تكن 
اإدجيل )56  تتوقعها على الإط��الق. عندما طلب تريي 
عاماً( من زوجته جود اإجراء حديث جاد معها، افرت�ست 
عن  متحدثة  ج��ود  وق��ال��ت  عنها.  النف�سال  ينوي  ب��اأن��ه 
جتربتها: " خرجنا يف نزهة على ال�ساطئ، وكنت اأخ�سى 
مما �سيقوله يل. كان هادئاً جداً على غري عادته وهذا ما 
زاد من �سكوكي باأن الأمر �سيكون �سيئاً" واأ�سافت جود: 
اأكن  مل  التي  مفاجاأته  وفجر  بهدوء،  اإيل  تريي  " نظر 
�سعرها  يبلغ  قلعة  ا���س��رتى يل  اإن��ه  وق��ال  اأب����داً،  اأتوقعها 
قرابة 800 األف دولر. مل اأ�سدقه يف بداية الأمر، لكنه 
اأكد يل باأن القلعة اأ�سبحت ملكنا" كان الزوجان يبحثان 
بنلني  قلعة  �سادفا  عندما  العطالت  لق�ساء  منزل  عن 
كاوبريدج،  م��ن  بالقرب   ، ع��ام   200 العمر  م��ن  البالغة 
تريي  راأى  وعندما  الف�سول.  بدافع  م�ساهدتها  وق��ررا 
مدى اإعجاب زوجته باملبنى، قرر �سراءها دون تردد، لكنه 

اأبقى عملية ال�سراء طي الكتمان ليفاجئها بها.
وب����داأ ال���زوج���ان ب��اأع��م��ال ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ج��دي��د للقلعة، 
�سكلت  حيث  التغيريات.  من  للكثري  بحاجة  كانت  لأنها 
اآثار  وع��امل  واملهند�سني  العمال،  من  مميزاً  فريقاً  ج��ود 

وخمت�سني يف الرتاث ل�سيانة القلعة.

ود�عا »ريلو«.. كورونا يفتك بـ �أ�شهر منور �لعامل
�سوره  ظهرت  ال��ذي  ال�سهري،  الثلجي  النمر  ريلو،  ت��ويف 
ال�سهري يف نيويورك،  اإمباير �ستيت  يف كتب وعلى مبنى 
وفاته،  وقبل  امل�ستجد.  كورونا  بفريو�ض  اأ�سيب  اأن  بعد 
مثل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ريلو  النمر  �سور  انت�سرت 
جن��م ���س��ي��ن��م��ائ��ي، ك��ون��ه ك���ان ج����زءا م��ن جم��م��وع��ة �سور 
والتي   ،  "The Photo Ark" كتاب  يف  فوتوغرافية 
جيوغرافيك"،  "نا�سيونال  مع  املتعاون  امل�سور  التقطها 
جويل �سارتور. وعا�ض النمر الثلجي يف حديقة حيوانات 
اأوكالهوما �سيتي الأمريكية حتى عام 2011، عندما جاء 
اإىل حديقة حيوان "ميلر بارك"  مبدينة بلومنغتون يف 
ولية اإنديانا، حيث اأجنب 7 اأ�سبال، ليجلب اإ�سادة وا�سعة 
الرائدة  املوؤ�س�سات  "واحدة من  اأن جعلها  للحديقة، بعد 

يف العامل يف اإنتاج اأ�سبال منر الثلج".
بعد  تويف  ريلو  اأن  اخلمي�ض،  باملدينة،  م�سوؤولون  واأعلن 
���س��راع دام اأ���س��اب��ي��ع م��ع الل��ت��ه��اب ال���رئ���وي ال��ن��اج��م عن 

فريو�ض كورونا، عن عمر ناهز 11 عاما.
بيان:  تيتزلوف، يف  وق��ال مدير حديقة احل��ي��وان، ج��اي 
"اأحب اأن اإرث ريلو �سي�ستمر من خالل كتاب )ذي فوتو 

اأرك(. ريلو �سيذهل العامل ل�سنوات عديدة مقبلة."

غوغل يحتفل بعامل �لفيزياء �لر�حل �شتيفن هوكينغ
الأول  اأم�����ض  "غوغل"  ال�سهري  البحث  حم��رك  احتفل 
�ستيفن  ال��راح��ل،  الفيزياء  ع��امل  ميالد  ب��ذك��رى  ال�سبت 
رغ��م معاناته  ب��اإجن��ازات��ه،  ال��ع��امل  اأذه���ل  ال���ذي  هوكينغ، 
فيديو  غ��وغ��ل مقطع  ون�سر  ح��ي��ات��ه.  امل��ر���ض معظم  م��ع 
تعبريي، ج�سد من خالله اأبرز اإجنازات �ستيفن هوكينغ، 
لإحياء  بها،  ا�ستهر  التي  ال�سوداء  الثقوب  نظرية  وه��ي 

ذكرى ميالده، الذي ي�سادف الثاين من يناير 1942.

حجمه ي�شاعف حجم �لأر�س .. علماء يكت�شفون �لكوكب �لأكرث غر�بة
ب��ق��ي��ادة ج��ام��ع��ة برين  ف��ري��ق بحثي دويل  اك��ت�����س��ف 
نبتون  ك��وك��ب  ي�سبه  خ��ارج��ًي��ا  ك��وك��ًب��ا  ال�سوي�سرية، 
اأح��م��ر؛ حيث مت الكت�ساف  ي���دور ح��ول جن��م ق��زم 
SAINT-" بف�سل املالحظات التي قدمها مر�سد

EX" يف املك�سيك.
�����س��رت يف جملة  نمُ واأف����اد العلماء يف درا���س��ة ج��دي��دة 
اكت�سفوا  اأنهم  اآ�سرتوفيزيكز"،  اآند  "اآ�سرتونومي 
اأطلقوا  ال�سم�سية  املجموعة  خ���ارج  ج��دي��داً  كوكباً 
عليه ا�سم "TOI-2257 b" يدور حول قزم اأحمر 

قريب.
اأقل  تكون  �سغرية  جن��وم  احلمراء" هي  و"الأقزام 
ال�سعب  م��ن  يجعل  م��ا  وه��و  �سم�سنا،  م��ن  ت��وه��ًج��ا 

اكت�ساف الكواكب التي تدور حولها.
كما تمُعد امل�سافة بني كوكب خارج املجموعة ال�سم�سية 
اقرتب  فكلما  اكت�سافه:  يف  حا�سًما  عاماًل  وجنمه 

الكوكب من جنمه امل�سيف، زاد احتمال اكت�سافه.
يف  العلماء  ت��واج��ه  التي  الكبرية  التحديات  ورغ��م 
ال�سم�سية،  املجموعة  اكت�ساف كواكب جديدة خارج 
املك�سيك  يف   )SAINT-EX( م��ر���س��د  ي�ستطيع 

بطول مرت  تل�سكوب  على  يحتوي  لأن��ه  ر���س��ده��ا؛  
على  ت�ساعد  منا�سبة  ب��اأج��ه��زة  جمهز  وه��و  واح���د، 
التي  ال�سغرية  الكواكب  ع��ن  ال��دق��ة  ع��ايل  الك�سف 

تدور حول جنوم الأقزام احلمراء.
الف�ساء  �سانت�سي من مركز  الدكتورة نيكول  تقول 
يف جامعة برين، وامل�سرفة على الدرا�سة اإن الفرتة 
 35 ب���  تقدر   "TOI-2257 b" للكوكب  امل��داري��ة 
امل�سيف  النجم  ح��ول  الكوكب  خاللها  ي��دور  يوًما، 
ع���ل���ى م�����س��اف��ة ت�����س��م��ح ب����وج����ود م���ي���اه ع���ل���ى �سطح 

الكوكب.
الكوكب  قطر  ن�سف  م�ساحة  من  العلماء  وي�ستدل 
 2.2 ب���  الأر������ض  ت��ف��وق  ال��ت��ي   "TOI-2257 b"
م��رة م��ن الأر�����ض، على اأن��ه كوكب غ��ازي ن��وًع��ا ما، 
ومع ارتفاع ال�سغط اجلوي عليه، قد ل تتوافر به 

احلياة.
 "TOI-2257 b" اأن  "وجدنا  �سانت�سي  ت�����س��رح 
"اإنه  وتقول  املركز".  متحد  دائ��ري  م��دار  له  لي�ض 
ال��ك��وك��ب الأك�����رث غ���راب���ة ال����ذي مت اك��ت�����س��اف��ه على 

الإطالق يدور حول جنم قزم".

املمثلة االأمريكية �شكارليت جوهان�شون خالل ح�شورها احلفل ال�شنوي جلوائز ال�شينما االأمريكية يف بيفريل هيلز , كاليفورنيا  - ا ف ب

من هو حبيب مايلي 
�شاير�س �جلديد؟

 - الثاين  ت�سرين  �سهر  منذ  �ساير�ض   العاملية  مايلي  النجمة  تواعد 
بعد  موراندو .  ليلي  ماك�ض  لفرقة  ال��درام��ز  ع��ازف   2021 نوفمرب 
الأ�سرتايل  املغني  مع  الغرامية  عالقتها  انتهاء  على  عام  من  اأك��رث 
كودي �سيمب�سون، مايلي �ساير�ض لديها رجل جديد يف حياتها ويبدو 
اأن العالقة تاأخذ منحى ر�سميا. املغنية البالغة من العمر 29 عاماً 
عاماً. واأبلغ مقرب  تبدو �سعيدة مع ماك�ض الذي يبلغ من العمر 23 
من الثنائي اأن ماك�ض كان بجانب مايلي يف حفلها الذي اأقامته ليلة 
وقتاأً  اأم�سى  وهو  دافيد�سون   الأمريكي  بيت  املمثل  مع  ال�سنة  راأ���ض 

ممتعاً برفقتهم.


