
   

مو�سكو تهدد بفتح النار على اأي �سفن تدخل مياهها الإقليمية

جمموعة ال�سبع تلوح بعقوبات هائلة على رو�سيا

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

�سمن ج�سر الهالل الأحمر للمتاأثرين من اجلفاف 
و�سول طائرة ثانية اإىل مقدي�سو حتمل 
الغذائية والإغاثية املواد  40 طنا من 

•• مقدي�شو-وام: 

و�ضلت اإىل العا�ضمة ال�ضومالية مقدي�ضو طائرة ثانية �ضمن 
الإماراتي، لإغاثة  اجل�ضر اجلوي الذي ت�ضريه هيئة الهالل 
ال�ضقيق،  ال�ضومايل  ال�ضعب  اأبناء  املتاأثرين من اجلفاف من 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  لتوجيهات �ضاحب  تنفيذاً 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
ومتابعة �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
وحتمل الطائرة 40 طنا من املواد الغذائية الأ�ضا�ضية والتمور 
م�ضاعدات  برنامج  ويت�ضمن  ل��الأط��ف��ال،  غذائية  ومكمالت 
م�ضاعدات  �ضفينة  حت��ري��ك  اجل���وي،  اجل�ضر  بجانب  الهيئة 
لدعم جهودها يف هذا ال�ضدد وتخفيف وطاأة املعاناة عن كاهل 

الأ�ضقاء ال�ضوماليني.
ويت�ضمن الربنامج اأي�ضا توفري املياه عرب ناقالت و�ضهاريج 
للنازحني ب�ضبب اجلفاف يف مناطق تواجدهم احلالية بجانب 
حفر مزيد من اآبار املياه يف املناطق والأقاليم التي تعاين �ضحا 

�ضديدا يف اإمدادات املياه.             )التفا�ضيل �س4(
حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله الرئي�س الرتكي )وام(

اأكدا توافق روؤى البلدين ب�ساأن اأهمية دعم جهود تعزيز الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة 

حممد بن زايد والرئي�س الرتكي يبحثان عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

اأ�سعب اختبار مل ياأت بعد:
الأزمة الأوكرانية: تن�سيق اأوروبي مفاجئ �سد بوتني

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يف مواجهة القوة النفرادية للكرملني، يكافح الأوروبيون لتفادي حرب 
الّدّوامة الدبلوما�ضية  اأن  اأعتاب بيوتهم. ويف الوقت احلايل، ثبت  على 
من�ضقة ب�ضكل مده�س. لئن مل متتلك اأوروبا بعد رقم هاتف، كما حت�ّضر 
هرني كي�ضنجر قبل خم�ضني عاًما، فان لديها الآن �ضندوق بريد. يف وقت 
�ضابق من هذا ال�ضهر، اأر�ضلت رو�ضيا 27 ر�ضالة اإىل العوا�ضم الأوروبية 

للتفكري يف نظام اأمني جديد يف القارة.    )التفا�ضيل �س16(

•• اأبوظبي - وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بحث 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة وفخامة رجب طيب 
اأردوغان رئي�س اجلمهورية الرتكية اأم�س العالقات الثنائية والآفاق 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  امل�ضرتك  والعمل  للتعاون  ال��واع��دة  اجل��دي��دة 
 .. املتبادلة  م�ضاحلهما  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وتركيا 
التي  والدولية  الإقليمية  والتطورات  الق�ضايا  جممل  اإىل  اإ�ضافة 

تهم البلدين.
زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ق�ضر  يف  املرافق  والوفد  الرتكي  الرئي�س  لفخامة  ام�س  نهيان  اآل 
طيب  رجب  الرئي�س  بزيارة  �ضموه  رحب  حيث  اأبوظبي  يف  الوطن 
اأردوغ��ان اإىل بلده الثاين دولة الإم��ارات، معربا عن تطلعه اإىل اأن 
وبناء مرحلة  التعاون  تعزيز  مل�ضار  قوياً  دفعاً  املهمة  الزيارة  تعطي 
ال��ت��ي ت�ضب يف م�ضلحة  العمل وال�����ض��راك��ات  ج��دي��دة م��زده��رة م��ن 

البلدين و�ضعبيهما وجميع �ضعوب املنطقة.
ونقل �ضموه اإىل الرئي�س الرتكي حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته له بال�ضحة  بن زايد 

وال�ضعادة ولرتكيا و�ضعبها دوام ال�ضتقرار والتقدم والزدهار.
التعاون  فر�س  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  والرئي�س  �ضموه  وا�ضتعر�س 
ال�ضتثمارية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���ض��ة  ال��ب��ل��دي��ن  يف  امل��ت��اح��ة  امل��ت��ن��وع��ة 
والقت�ضادية والتنموية .. بجانب الزراعة والأمن الغذائي وال�ضحة 
ال�ضطناعي  وال��ذك��اء  الف�ضاء  وم�ضاريع  والبتكار  والتكنولوجيا 
والطاقة املتجددة والتي لها اأولوية كبرية �ضمن الأجندة التنموية 
الإماراتية وغريها من القطاعات التي يرتكز عليها حتقيق التنمية 

امل�ضتدامة والتقدم يف البلدين.                   )التفا�ضيل �س2(

الرئي�س الأوكراين وامل�ضت�ضار الأملاين خالل موؤمتر �ضحفي م�ضرتك يف كييف.  )ا ف ب( 
باملئة،   5 بن�ضبة  مو�ضكو  بور�ضة 
الإث��ن��ني، فيما خ�ضر ال��روب��ل من 

قيمته اأمام اليورو.
اإنرتفاك�س  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت  ه����ذا 
م�ضوؤول  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  ال��رو���ض��ي��ة 
اأن  ع�ضكري رو�ضي كبري الإثنني، 
النار على  مو�ضكو م�ضتعدة لفتح 
اأجنبية  غ��وا���ض��ات  اأو  ���ض��ف��ن  اأي 
ب�ضورة  الإقليمية  مياهها  تدخل 

اأم��ري��ك��ي��ة يف امل���ي���اه ال��رو���ض��ي��ة يف 
املحيط الهادي.

وقال جيم�س هيبي وزير الدولة 
الربيطانية  ال����دف����اع  وزارة  يف 
�ضتدعم  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإن  الإث���ن���ني، 
حول  اأوك��ران��ي��ا  تتخذه  ق���رار  اأي 
حلف  اإىل  لالن�ضمام  م�ضاعيها 

�ضمال الأطل�ضي.
قررت  اإذا  ���ض��ك��اي:  ل�ضبكة  وق���ال 
اأوك���ران���ي���ا ع����دم الن�����ض��م��ام اإىل 
احل��ل��ف، ف��اإن��ن��ا ن��دع��م ذل��ك وهذا 
اأم��ر ي��ق��رره الأوك��ران��ي��ون، وذلك 
ت�ضريحات  بعد  ���ض��وؤال  على  رداً 
لل�ضفري الأوك��راين يف لندن قال 
ف��ي��ه��ا اإن ب����الده ق���د ت��ت��خ��ل��ى عن 
الن�ضمام حللف �ضمال الأطل�ضي 

لتجنب احلرب  �ضد رو�ضيا.
اأرادت  اإذا  وباملثل  هيبي  واأ���ض��اف 
مبوقفها  ال��ت��م�����ض��ك  اأوك����ران����ي����ا 
الن�ضمام  يف  ترغب  اإنها  وقالت 
ف�ضنوؤيد  امل�ضتقبل  اإىل احللف يف 
ذلك اأي�ضاً، لأن هذا هو ما تعنيه 

ال�ضيادة وهذا ما ن�ضانده.
الرئي�س  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
الأوكراين فولودميري زيلين�ضكي، 
حللف  الن�������ض���م���ام  م�����ض��اع��ي  اإن 
الأط��ل�����ض��ي والحت������اد الأوروب������ي 
من�ضو�س عليها يف د�ضتور البالد، 

واأنها �ضتظل اأولوية مطلقة.

•• عوا�شم- وكاالت:

جمموعة  دول  مالية  وزراء  اأك��د 
بلدانهم  ا�ضتعداد  اأم�����س  ال�ضبع، 
اقت�ضادية  ع����ق����وب����ات  ل���ف���ر����س 
ومالية ذات عواقب هائلة وفورية 
ع��ل��ى الق��ت�����ض��اد ال��رو���ض��ي خالل 
�ضن  ح��ال  يف  ج��دا  ق�ضرية  مهلة 

هجوم ع�ضكري على اأوكرانيا.
الوليات  م��ال��ي��ة  وزراء  واأع���ل���ن 
وفرن�ضا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
واليابان،  واإيطاليا  واأملانيا  وكندا 
هي  الآن��ي��ة  اأولويتنا  اأن  ب��ي��ان،  يف 
اإىل نزع  ال��رام��ي��ة  دع���م اجل���ه���ود 

فتيل الأزمة.
ال�����دول الكربى  ل��ك��ن جم��م��وع��ة 
هذه  اأملانيا  ترتاأ�ضها  التي  ال�ضبع 
ال�����ض��ن��ة ت���وع���دت ب����اأن اأي ع���دوان 
ع�������ض���ك���ري رو������ض�����ي ج����دي����د �ضد 
�ضريع  ب����رد  ���ض��ي��ق��اَب��ل  اأوك���ران���ي���ا 

وفعال.
ويرتقب و�ضول امل�ضت�ضار الأملاين 
كييف  اإىل  ����ض���ول���ت�������س،  اأولف 
الثالثاء  مو�ضكو  اإىل  ثم  الثنني 
الدبلوما�ضية  اجل��ه��ود  مل��وا���ض��ل��ة 
التهديد  ف��ت��ي��ل  ل���ن���زع  ال���ه���ادف���ة 
فيما  لأوك��ران��ي��ا  رو���ض��ي  باجتياح 

بلغ التوتر مع رو�ضيا ذروته.
وهذا الت�ضعيد الذي يو�ضف باأنه 

ا���ض��واأ اأزم��ة يف اأوروب���ا منذ انتهاء 
احلرب الباردة، اأثر �ضلبا، الإثنني، 
على اأ�ضواق املال الأوروبية القلقة 

من هجوم ع�ضكري و�ضيك.
وخ�����ض��رت ب��ور���ض��ات اأوروب���ي���ة من 
ميالنو و�ضول اإىل باري�س مرورا 
ب��ف��ران��ك��ف��ورت اأك���ر م��ن 3 باملئة 

مع بدء جل�ضات التداول.
يف  الرئي�ضي  امل��وؤ���ض��ر  ت��ده��ور  كما 

غري �ضرعية.
اأن اأي قرار  اأن امل�ضوؤول ذكر  غري 
من هذا القبيل لن ُيتخذ اإل على 

اأعلى امل�ضتويات.
ون���ف���ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يوم 
ع�ضكرية  عمليات  تنفيذ  ال�ضبت 
الرو�ضية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���ي���اه  يف 
�ضفينة  اإن  مو�ضكو  قالت  اأن  بعد 
ح��رب��ي��ة رو���ض��ي��ة ط����اردت غوا�ضة 

•• طرابل�س-وكاالت:

ليبيا عبد  الوطنية يف  الوحدة  رئي�س حكومة  ك�ضف 
�ضماها  خطة  تطبيق  عن  الإثنني،  الدبيبة،  احلميد 
عودة الأمانة لل�ضعب خالل الأيام املقبلة، التي تعنى 

بانطالق العملية النتخابية يف يونيو املقبل.
قطار  اأن  ع��ل��ى  �ضحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال��دب��ي��ب��ة  و���ض��دد 
النتخابات انطلق يف ليبيا، وذلك بعد اأيام من اختيار 

الربملان فتحي با�ضاأغا لت�ضكيل حكومة. 
وكان الدبيبة رف�س التخلي عن من�ضبه حلني اإجراء 

انتخابات.
بت�ضكيل  ال�ضادر  بالقرار  ننوه  اأن  املهم  واأ�ضاف: من 
اختيار  تتوىل  ال��ع��دل،  وزي���رة  برئا�ضة  وزاري���ة  جلنة 
قاون  ل�ضياغة مقرتح  م�ضتقل  قانوين وطني  فريق 
التي  لل�ضعب  الأمانة  النتحابات، �ضمن خطة عودة 
لنطالق  وذل���ك  الأ���ض��ب��وع،  ه��ذا  نهاية  عنها  �ضنعلن 

العملية النتخابية يف يونيو املقبل.
انطلق  قد  النتخابات  قطار  اأن  على  الدبيبة  واأك��د 
ولن نعود للوراء، و�ضنكون اأوفياء لل�ضعب، ولن ن�ضمح 

ال�سودانيون يف ال�سوارع جمددا 
الع�سرات تطال  واعتقالت 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�ضعب  اأب����ن����اء  م����ن  اآلف  خ�����رج 
ال���������ض����وداين، اأم���������س الث����ن����ني، يف 
ال��ع��ا���ض��م��ة اخل���رط���وم وع����دد من 
�ضعارات  راف���ع���ني  الأخ�����رى  امل����دن 

تطالب مبدنية الدولة.
ب�ضاعات  امل�ضريات  انطالق  وقبيل 
ك��ث��ف��ت ال�����ض��ل��ط��ات الأم��ن��ي��ة حملة 
الع����ت����ق����الت ال���ت���ي ط���ال���ت ق����ادة 
يف جل��ن��ة ت��ف��ك��ي��ك ن��ظ��ام الإخ�����وان 
و���ض��ي��ا���ض��ي��ون ون��ا���ض��ط��ون يف جلان 
امل����ق����اوم����ة ال����ت����ي ت����ق����ود احل�����راك 

احلايل.
واغ��ل��ق��ت ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة بع�س 
و�ضربت  العا�ضمة  و�ضط  مداخل 
طوقا م�ضددا حول منطقة الق�ضر 
ومبنى  اخل����رط����وم  يف  ال��رئ��ا���ض��ي 
الربملان يف اأم درمان؛ و�ضط دعوات 

لع�ضيان مدين �ضامل.
ال�ضودانية  املقاومة  جل��ان  وتقول 
�ضد  احتجاجاتها  �ضتوا�ضل  اإن��ه��ا 
الإج��������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا قائد 
ال��ربه��ان يف  ال��ف��ت��اح  عبد  اجلي�س 
اأكتوبر  م��ن  والع�ضرين  اخلام�س 
كانت  التي  ال�ضراكة  اأن��ه��ت  وال��ت��ي 
والع�ضكريني  املدنيني  بني  قائمة 
منذ اإ�ضقاط نظام عمر الب�ضري يف 

اأبريل 2019.
ول يزال اجلمود ال�ضيا�ضي يت�ضيد 

املوقف.
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وزيرة اخلارجية الملانية واملازق الوكراين

حتى اوربان ن�ضق مع ماكرون يف الأزمة

118 ف�سياًل م�سلحًا يف م�سراتة يعلن دعم با�ساغا

الدبيبة: قطار النتخابات انطلق ولن ن�سمح مبوؤامرة التمديد

التحالف يق�سف حمطة ات�سالت مليلي�سيا احلوثي يف �سنعاء

معارك على 3 جبهات يف ماأرب.. اجلي�س يحقق مكا�سب جديدة

بتوجيهات حمدان بن زايد
 1.2 مليون �سخ�س ي�ستفيدون من 
م�ساعدات الهالل الأحمر ال�ستوية

•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي، ي�ضتفيد مليون و200 األف �ضخ�س من م�ضاعدات الهيئة ال�ضتوية 
يف 26 دولة، حيث كثفت الهيئة جهودها الإن�ضانية والإغاثية ل�ضالح املتاأثرين من تداعيات 
الربد والأحوال املناخية يف الدول الأكر ت�ضررا، وخ�ض�ضت الهيئة م�ضاعدات اإغاثية اإ�ضافية 
للنازحني والالجئني ال�ضوريني داخل بالدهم ويف الدول املجاورة، وذلك ن�ضبة للمعاناة التي 

يواجهونها ب�ضبب الأحوال املناخية ال�ضيئة يف هذه الأيام.
الأح��م��ر حر�س  ال��ه��الل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  الفالحي  عتيق  الدكتور حممد  �ضعادة  واأك���د 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، على تو�ضيع مظلة امل�ضتفيدين من م�ضاعدات الهيئة 
ال�ضتوية يف العديد من الدول التي �ضهدت انخفا�ضا �ضديدا يف درجات احلرارة، وتاأثر �ضكانها 

مبوجات من الربد وال�ضقيع و�ضوء الأحوال اجلوية. )التفا�ضيل �س4(
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�ص 15

�ص 19

اأطباء م�شت�شفى توام ينقذون طفالً  
كان يعاين من انت�شار الأورام يف ج�شمه   

اأخبار الإمارات

دوامة عنف منذ 2015... �شهادات 
موجعة من قلب النزاع يف مايل 

عربي ودويل

قمة نارية بني �شان جرمان 
وريال مدريد بدوري الأبطال 

الفجر الريا�شي
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بتمرير موؤامرة التمديد مرة اأخرى.
مدينة  يف  ع�ضكرياً  ف�ضياًل   118 اأع��ل��ن  ذل���ك،  اإىل 
الداخلية  وزي���ر  تعيني  دع���م  ليبيا،  غ���رب  م�����ض��رات��ة 
ال�ضابق فتحي با�ضاغا رئي�ضاً للوزراء وت�ضكيل حكومة 

جديدة يف البالد.
واأكدت الف�ضائل امل�ضلحة يف بيان م�ضرتك، نقله موقع 
اأخبار ليبيا 24 دعمها ل�)التفاق الليبي الليبي( بني 
اإىل  اأف�ضى  ال��ذي  للدولة  والأع��ل��ى  ال��ن��واب  جمل�ضي 
تعديل د�ضتوري وت�ضمية رئي�س للوزراء يتوىل �ضوؤون 
واإجراء  الد�ضتور،  على  ال�ضتفتاء  ح��ني  اإىل  ال��ب��الد 

النتخابات الرئا�ضية والربملانية.
واأ�ضافت الف�ضائل، اأن ثوار مدينة م�ضراتة مل ولن 
يكونوا يوماً حجرة عرة يف طريق التداول ال�ضلمي 
لل�ضلطة، وبناء الدولة وطالبت باللتفاف حول هذا 

التفاق وعدم الجنرار وراء الفنت.
وي��ث��ري ال��ب��ي��ان خم���اوف وا���ض��ع��ة م��ن اح��ت��دام الأزم���ة 
رف�س  بعد  وال�����ض��دام،  لالنق�ضام  وع��ودت��ه��ا  ليبيا  يف 
رئي�س حكومة الوحدة الليبية، عبد احلميد الدبيبة، 

التنحي عن من�ضبه.

•• اليمن-وكاالت:
يف ا�ضتمرار لعملية حترير املحافظة بكامل مناطقها، 
اليمني  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  ب��ني  عنيفة  م��ع��ارك  ت���دور 
م�ضنوداً باملقاومة يف مواجهة امليلي�ضيات احلوثية يف 

ثالث جبهات مبحيط حمافظة ماأرب.
واأك������دت م�����ض��ادر ع�����ض��ك��ري��ة الث���ن���ني، م�����ض��رع اأكر 
اجلنوبية  اجلبهتني  يف  حوثياً  عن�ضراً  اأرب��ع��ني  م��ن 
والغربية ملاأرب، وحتقيق مكا�ضب ميدانية بال�ضيطرة 
على مواقع كانت تتمركز فيها امليلي�ضيات يف امل�ضاحة 
�ضرق جبل  اللجمة  البور وجبل  املفتوحة بني قرون 
البلق، ف�ضال عن حميط جبل الردهة باجتاه عقبة 

ملعاء يف اجلبهة اجلنوبية.
ا�ضتداد  اأكدت م�ضادر ميدانية  الغربية  ففي اجلبهة 
الدفاعية  التح�ضينات  يف  اخ��رتاق  وحتقيق  امل��ع��ارك 
ال�ضاعات  خ���الل  ال����زور  ق��ري��ة  ب��اجت��اه  للميلي�ضيات 
املا�ضية بعد قيام اجلي�س الوطني بهجوم وا�ضع امتد 

حتى رو�ضة جهم.
الإثنني  اليمن  ال�ضرعية يف  دعم  واأعلن حتالف  هذا 
اأنه دمر نظام ات�ضالت ي�ضتخدم يف هجمات بطائرات 

دون طيار للحوثيني، ويقع قرب وزارة الت�ضالت يف 
�ضنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الر�ضمية ال�ضعودية عن التحالف 
لت�ضغيل  ت�ضتخدم  ات�ضالت  منظومة  دمرنا  قوله: 

حمطات ات�ضالت اأمامية للتحكم بامل�ضريات.
واأ����ض���اف ال��ت��ح��ال��ف احل��وث��ي��ون ي�����ض��ت��خ��دم��ون وزارة 
الت�ضالت وتقنية املعلومات ب�ضنعاء لدعم العمليات 

العدائية.
واأكد مرا�ضل لوكالة فران�س بر�س يف �ضنعاء �ضربات 
يف  ع��دة  مناطق  وا�ضتهدفت  التحالف  �ضنها  ج��وي��ة 

العا�ضمة مبحيط الوزارة.
على  رداً  الإثنني جاءت  ال�ضربات  اأن  التحالف  وذكر 
جنوب  يف  اأب��ه��ا  مطار  على  املا�ضي،  اخلمي�س  هجوم 
ال��ي��م��ن، م�ضيفاً  م��ع  احل���دود  ق��رب  ال�ضعودية  غ��رب 

طلبنا اإخالء املدنيني ملوقع ب�ضنعاء.
و�ضبق للتحالف اأن اأكد اأنه �ضيتخذ اإجراءات عملياتية 
املدنية  املطارات  ا�ضتهداف  لتهديد  ا�ضتجابة  حازمة 
وامل�ضافرين. وقال التحالف: »احلوثيون ي�ضتخدمون 
لإطالق  ع�ضكرياً  اليمنية  ال��دول��ة  ووزارات  م��ق��رات 

عمليات عدائية«.

املطلوب تغيريات عميقة يف جميع املجالت
اأملانيا: حكومة اأولف �سولتز يف اختبار ال�سلطة!

•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�شيباين

فلنجروؤ على حتقيق املزيد من التقدم - �ضعار احلكومة الأملانية اجلديدة 
هذا يتحدث عن طموح كبري؛ طموح لقيادة البالد، طيلة عقد على الأقل، 
املجالت، تعترب �ضرورية ملواجهة حتديات  نحو تغيريات عميقة يف جميع 

القرن املتعددة.
اأع��ل��ى. وم��ع ذل��ك، ف��اإن ب��داي��ة ه��ذه احلقبة اجلديدة  ل ميكن و�ضع ه��دف 
بعد تغيري  قا�ضية.  تكن  اإن مل  ما،  نوًعا  تكون معقدة  ب��اأن  تعد  التقدم  من 
التي  التغيريات  فاإن  البوند�ضتاغ، وت�ضكيل احلكومة اجلديدة،  الأغلبية يف 
التقدم  اأم��ام  الطريق  فتح  عن  البعد  كل  بعيدة  ال�ضيا�ضية  الأح���زاب  تطال 
فريًقا  نف�ضه  منح  على  اخل�ضر  ح��زب  اأُج���رب  ن��اح��ي��ة،  م��ن  تلقائي.  ب�ضكل 
قيادًيا جديًدا، اذ ل ي�ضمح قانونه الداخلي لروؤ�ضاء احلزب )رجال ون�ضاء( 
امل�ضاركان  الرئي�ضان  هابيك،  وروب��رت  بربوك  واآنالينا  للحكومة.  بالنتماء 
الفيدرالية،  احلكومة  من  جزء  الآن  هما  الت�ضريعية،  احلملة  ق��ادا  اللذان 
اأحدهما كوزير للخارجية والآخر كوزير لالقت�ضاد واملناخ ونائب امل�ضت�ضار. 
نوريبور.  واأوميد  لجن  ريكاردا  يناير   29 يف  التوايل  على  ا�ضتبدالهما  مت 

)التفا�ضيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

اأكدا توافق روؤى البلدين ب�ساأن اأهمية دعم جهود تعزيز الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة 

حممد بن زايد والرئي�س الرتكي يبحثان عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

طحنون  ال�ضيخ  و�ضمو  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأمن  نهيان م�ضت�ضار  اآل  زايد  بن 
بن  ال�ضيخ من�ضور  و�ضمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�ضة  �����ض����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�ضيخ  و�ضمو 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ن��ه��ي��ان 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل و�ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد 
حممد  ال�ضيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  ب���ن ط��ح��ن��ون  ح��م��د  ب���ن 
م�ضت�ضار ال�ضوؤون اخلا�ضة يف وزارة 
�ضوؤون الرئا�ضة وال�ضيخ خليفة بن 
طحنون بن حممد اآل نهيان مدير 
تنفيذي مكتب �ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء 

يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.
ك��م��ا ك����ان ف���ى ال���ض��ت��ق��ب��ال معايل 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع وزير 
الوطني  املجل�س  ل�����ض��وؤون  ال��دول��ة 
الحتادي ومعايل الدكتور �ضلطان 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�ضناعة 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
ح�ضني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم��ع��ايل نورة 
بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
وال�ضباب ومعايل عبداهلل بن طوق 
ومعايل  الق���ت�������ض���اد  وزي�����ر  امل�����ري 
م���رمي ب��ن��ت حم��م��د ���ض��ع��ي��د حارب 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة  امل���ه���ريي 
الدكتور ثاين بن  والبيئة ومعايل 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 

البلدين  روؤى  توافق  ال�ضياق  ه��ذا 
ب�ضاأن اأهمية دعم اجلهود واحللول 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال�����ض��ل��م��ي��ة 
الأم��������ن وال���������ض����الم وال����ض���ت���ق���رار 
ركائز  ت�����ض��ك��ل  وال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأ�ضا�ضية للتعاون والتنمية والتقدم 
اإليه  تتطلع  ال���ذي  امل�ضتقبل  نحو 
�ضاحب  واأع���رب  ودول��ه��ا.  �ضعوبها 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ملوقف  وتقديره  �ضكره  عن  نهيان 
ت���رك���ي���ا ال�����ض��دي��ق��ة ب�������ض���اأن اإدان������ة 
على  احلوثية  الإرهابية  الهجمات 
م��واق��ع م��دن��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
الدولة يف مواجهة  وت�ضامنها مع 
هذه العتداءات الإجرامية متمنيا 
وال�ضتقرار  الأم����ن  دوام  ل��رتك��ي��ا 

والزدهار.
حجم  اأن  اإىل  ���ض��م��وه  اأ�����ض����ار  ك��م��ا 
التفاهم  وم����ذك����رات  الت��ف��اق��ي��ات 
زيارة  خ��الل  ال��ب��ل��دان  وقعها  التي 
�ضموه الأخ��رية اإىل تركيا .. و�ضع 
وكبرية  ج��دي��دة  لنطالقة  اأ�ض�ضاً 
والتجارية  القت�ضادية  لل�ضراكة 
بني البلدين .. موؤكداً حر�س دولة 
الإمارات على تعزيز هذه ال�ضراكة 
الفرتة  خ��الل  الأم���ام  اإىل  ودفعها 
التبادل  حجم  وم�ضاعفة  املقبلة 

التجاري الإماراتي - الرتكي.
واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
تعزيز  ..اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
مل�ضلحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال�������ض���راك���ات 
�ضعوب املنطقة .. يتطلب عالقات 
ت��ع��اون ب��ني دوِل��ه��ا خ��ا���ض��ًة يف ظل 
اجلانبني  بني  العديدة  امل�ضرتكات 

املرافق  والوفد  م�ضتقبلي فخامته 
ل���دى و���ض��ول��ه م��ط��ار ال��رئ��ا���ض��ة يف 
ال�ضتقبال  يف  ك��ان  كما  اأب��وظ��ب��ي. 
.. �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �ضوؤون الرئا�ضة.
البالد  ���ض��ي��ف  ل��ف��خ��ام��ة  وج������رت 
����� ل����دى و���ض��ول��ه ق�����ض��ر ال���وط���ن �� 
م��را���ض��م ا���ض��ت��ق��ب��ال ر���ض��م��ي��ة حيث 
راف������ق م���وك���ب ال�����ض��ي��ف ث���ل���ة من 
ال��ف��ر���ض��ان ع��ل��ى ���ض��ه��وات اخليول 
العربية الأ�ضيلة يف �ضاحة الق�ضر 
الإمارات  فر�ضان  فريق  حلق  فيما 
اجلوية  لال�ضتعرا�ضات  ال��وط��ن��ي 
بزيارة  اح��ت��ف��اء  ال��ق�����ض��ر  ���ض��م��اء  يف 
الفنون  ف��رق��ة  ال�����ض��ي��ف..وق��دم��ت 

العربي والرتكي وما يتوفر لهذه 
ال��ع��الق��ة م��ن ف��ر���س من��و وتعاون 
م�ضالح  ي����خ����دم  مب�����ا  وازده������������ار 

اجلميع.
الإمارات  دول��ة  اأن  �ضموه  اأك��د  كما 
ت���رح���ب ب��ك��ل خ���ط���وة ع��ل��ى طريق 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ف��اه��م وال�������ض���الم يف 
املنطقة انطالقاً من نهجها القائم 
والتعاي�س  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
م�ضلحة  يف  ي�ضب  ال��ذي  امل�ضرتك 

التنمية والزدهار وال�ضتقرار.
حري�ضة  ال��دول��ة  اإن  �ضموه  وق���ال 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع ت��رك��ي��ا ملواجهة 
التي  املتعددة  امل�ضرتكة  التحديات 
ت�����ض��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة ع����رب احل�����وار 
وال���ت���ف���اه���م وال���ت�������ض���اور واحل���ل���ول 

الفلكلورية  ع��رو���ض��ه��ا  ال�����ض��ع��ب��ي��ة 
الرتاثية املتنوعة.

ثم ا�ضطحب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
فخامة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اإىل  اأردوغ��ان  الرئي�س رجب طيب 
ال�ضالم  وع�����زف  ال�����ض��رف  م��ن�����ض��ة 
اجلمهورية   .. م��ن  ل��ك��ل  ال��وط��ن��ي 
ال��رتك��ي��ة ودول�����ة الإم��������ارات فيما 
اأطلقت املدفعية 21 طلقة ترحيباً 

بزيارة فخامة الرئي�س الرتكي.
وكان يف ال�ضتقبال يف ق�ضر الوطن 
كل من .. �ضمو ال�ضيخ طحنون بن 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
�ضمو  وال��ف��ري��ق  ال��ع��ني  منطقة  يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�����ض��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

الدبلوما�ضية.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  وج������دد 
حممد بن زايد اآل نهيان الرتحيب 
بالرئي�س الرتكي متمنياً للعالقات 
الثنائية مزيداً من التطور والنماء 
وملنطقتنا  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
الوفاق وال�ضالم واأن تنعم �ضعوبها 

باخلري والأمان والزدهار.
اأردوغان  وكان فخامة رجب طيب 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��رتك��ي��ة قد 
دولة  زي���ارة  ام�س يف  ال��ب��الد  و�ضل 
اإىل دولة الإمارات ت�ضتمر يومني.

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
مقدمة  يف  امل�������ض���ل���ح���ة  ل����ل����ق����وات 

•• اأبوظبي -وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة وف��خ��ام��ة رجب 
اجلمهورية  رئي�س  اأردوغ���ان  طيب 
الثنائية  العالقات  ام�س  الرتكية 
والآف��������������اق اجل������دي������دة ال�����واع�����دة 
ل��ل��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ض��رتك بني 
دول��ة الإم���ارات وتركيا يف خمتلف 
م�ضاحلهما  تخدم  التي  امل��ج��الت 
جممل  اإىل  اإ����ض���اف���ة   .. امل��ت��ب��ادل��ة 
الإقليمية  وال��ت��ط��ورات  ال��ق�����ض��اي��ا 

والدولية التي تهم البلدين.
�ضاحب  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
الرئي�س  لفخامة  ام�س  نهيان  اآل 
ال��رتك��ي وال��وف��د امل��راف��ق يف ق�ضر 
اأب���وظ���ب���ي ح��ي��ث رحب  ال���وط���ن يف 
الرئي�س رجب طيب  �ضموه بزيارة 
دولة  ال��ث��اين  ب��ل��ده  اإىل  اأردوغ������ان 
تطلعه  ع���ن  م��ع��رب��ا   .. الإم��������ارات 
دفعاً  املهمة  الزيارة  تعطي  اأن  اإىل 
وبناء  ال��ت��ع��اون  تعزيز  مل�ضار  ق��وي��اً 
مرحلة جديدة مزدهرة من العمل 
وال�ضراكات التي ت�ضب يف م�ضلحة 
البلدين و�ضعبيهما وجميع �ضعوب 

املنطقة.
الرتكي  الرئي�س  اإىل  �ضموه  ونقل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ومتنياته  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
وال�����ض��ع��ادة ولرتكيا  ب��ال�����ض��ح��ة  ل��ه 
والتقدم  ال�ضتقرار  دوام  و�ضعبها 

والزدهار.
رجب  والرئي�س  �ضموه  وا�ضتعر�س 
التعاون  ف���ر����س  اأردوغ��������ان  ط��ي��ب 
البلدين  يف  امل����ت����اح����ة  امل���ت���ن���وع���ة 
ال�ضتثمارية  امل��ج��الت  يف  خ��ا���ض��ة 
والقت�ضادية والتنموية .. بجانب 
الزراعة والأمن الغذائي وال�ضحة 
وم�ضاريع  والبتكار  والتكنولوجيا 
ال�ضطناعي  وال����ذك����اء  ال��ف�����ض��اء 
والطاقة املتجددة والتي لها اأولوية 
التنموية  الأج���ن���دة  �ضمن  ك��ب��رية 
الإماراتية وغريها من القطاعات 
التنمية  التي يرتكز عليها حتقيق 

امل�ضتدامة والتقدم يف البلدين.
ك���م���ا ت����ب����ادل اجل����ان����ب����ان وج���ه���ات 
الق�ضايا  م��ن  ع���دد  ب�����ض��اأن  ال��ن��ظ��ر 
منطقة  ت�ضهدها  التي  والتطورات 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط .. م��وؤك��دي��ن يف 

����ض���م���ا بنت  اخل����ارج����ي����ة وم����ع����ايل 
امل��زروع��ي وزيرة  ب��ن ف��ار���س  �ضهيل 
ال�����ض��ب��اب ومعايل  ل�������ض���وؤون  دول�����ة 
الهيئة  رئي�س  النيادي  �ضعيد  علي 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
وال��ك��وارث وم��ع��ايل علي ب��ن حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ض��ام�����ض��ي 
الوطني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
بوعتابة  حم��م��د  ج��ا���ض��م  وم���ع���ايل 
املالية ع�ضو  الزعابي رئي�س دائرة 
خالد  وم��ع��ايل  التنفيذي  املجل�س 
التميمي  ب��ال��ع��م��ى  ����ض���امل  حم��م��د 
حمافظ م�ضرف الإمارات العربية 
امل���رك���زي وم��ع��ايل فار�س  امل��ت��ح��دة 
حممد املزروعي م�ضت�ضار يف وزارة 
����ض���وؤون ال��رئ��ا���ض��ة و���ض��ع��ادة حممد 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  مبارك 
ثاين  �ضعيد  و�ضعادة  اأبوظبي  عهد 
ال���ظ���اه���ري ���ض��ف��ري ال����دول����ة لدى 
تركيا و�ضعادة �ضعيد العطر رئي�س 
املكتب الإعالمي حلكومة الإمارات 
املهريي مدير  و�ضعادة مرمي عيد 
الإع����الم����ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  ع����ام 
احلو�ضني  ط��ارق  و�ضعادة  اأبوظبي 
الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن 
ح�ضن  حممد  و�ضعادة  القت�ضادي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ض���وي���دي 
و�ضعادة  القاب�ضة  اأبوظبي  ل�ضركة 
مدير  ع���ل���ي  اآل  م���اج���د  ع����ب����داهلل 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ض��ي��ف  ع���ام 
ب���الإن���اب���ة و����ض���ع���ادة حم��م��د �ضيف 
�ضندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�������ض���وي���دي 

اأبوظبي للتنمية.
طيب  رج��ب  الرئي�س  ي��راف��ق  فيما 
الدين  م����ن..جن����م  ك���ل  اأردوغ��������ان 
الرئي�س  جن����ل  اأردوغ�����������ان  ب�����الل 
ومعايل مولود جاوي�س اأوغلو وزير 
اخلارجية الرتكي ومعايل �ضليمان 
���ض��وي��ل��و وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ومعايل 
اخلزانة  وزي��ر  النبطي  الدين  نور 
ل�ضركة  امل�ضاركة  الرئي�س  واملالية 
ن���وري  حم��م��د  وم���ع���ايل   KEK
وال�ضياحة  الثقافة  وزي���ر  اأر���ض��وي 
وزير  ف��اران��ك  م�ضطفى  وم��ع��ايل 
ومعايل  والتكنولوجيا  ال�ضناعة 
الزراعة  وزي���ر  ب��اك��دمي��رييل  بكري 
وال���غ���اب���ات وم���ع���ايل حم��م��د مو�س 
وزي�������ر ال����ت����ج����ارة وم����ع����ايل ع����ادل 
اأوغ���ل���و وزي����ر النقل  ق��راي�����ض��م��اي��ل 
كبار  م��ن  وع���دد  التحتية  والبنية 
امل�ضوؤولني يف تركيا و�ضعادة توغاي 
دولة  ل��دى  تركيا  �ضفري  تون�ضري 

الإمارات.

اهتمام عاملي بزيارة الرئي�س الرتكي للدولة .. و�سائل الإعالم العاملية تربز تاأثريها ال�سيا�سي والقت�سادي
•• اأبوظبي- وام:

العاملية  الإع����الم  و���ض��ائ��ل  اأج��م��ع��ت 
ال�ضرتاتيجية  الأه����م����ي����ة  ع���ل���ى 
ل��ت��ن��ام��ي ال���ع���الق���ات الإم����ارات����ي����ة 
تغطياتها  يف  م�����ض��رية  ال���رتك���ي���ة، 
الرتكي  الرئي�س  ب��زي��ارة  اخلا�ضة 
لالإمارات اإىل اأن التعاون الإماراتي 
الرتكي �ضي�ضكل نقطة فارقة على 
والقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد 
فيها  ي�ضهم  اأن  مي��ك��ن  مل��ا  اإ���ض��اف��ة 
اأمن  تعزيز  م�ضتوى  على  البلدان 

وا�ضتقرار املنطقة.

ت���ع���اون  اإىل  وحت���������ّول  الأخ�����������رية 
ملمو�س، اأظهر قدرة البلدين على 
حال  يف  م�ضرتك  م�ضتقبل  ت�ضكيل 

الأخذ بزمام املبادرة.
بزيارة  " ت��رح��ي��ب��ا  ع���ن���وان  وحت���ت 
اأردوغ���������ان.. ال��ع��ل��م ال���رتك���ي على 
 CNN ع���ن���ون���ت  خليفة"  ب�����رج 
فيه  اأ���ض��ارت  ال���ذي  مقالها  عربية 
والرتحيب  احل��ف��اوة  مظاهر  اإىل 
ب����زي����ارة ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
طيب اأردوغان حيث مت اإ�ضاءة برج 
خليفة بالعلم الرتكي وجملة اأهال 

بكم باللغة الرتكية.

الرئي�س  اأن  ب(  ف  )اأ  الفرن�ضية 
الرتكي رجب طيب اأردوغان ي�ضل 
اإىل الإمارات ايف اأول زيارة له منذ 

نحو ت�ضع �ضنوات.
اإىل ما  الفرن�ضية  الوكالة  واأ�ضارت 
مقاله  يف  اأردوغ���ان  الرئي�س  اأورده 
خليج  ���ض��ح��ي��ف��ة  ن�������ض���رت���ه  ال�������ذي 
تاميز ع�ضية و�ضوله اإىل العا�ضمة 
والإمارات  تركيا  اأن  من  اأبوظبي، 
ال�ضالم  يف  م��ًع��ا  ي�ضهما  اأن  مي��ك��ن 
الإقليمي،  والزده���ار  وال�ضتقرار 
م�ضيفا: "نحن ل نف�ضل بني اأمن 
وا�ضتقرار دولة الإم��ارات واإخواننا 

الق��ت�����ض��ادي ب��ني اجل��ان��ب��ني، حيث 
ت���وق���ع الإم������ارات  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
وت��رك��ي��ا خ���الل ال���زي���ارة ع��ل��ى 12 
جمالت  ت�ضمل  م�ضرتكة  اتفاقية 
ال�ضتثمار والدفاع والنقل وال�ضحة 
والزراعة، اإىل جانب التوقيع على 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب�����ض��اأن ال��ت��ع��اون يف 
والبحري،  ال��ربي  النقل  جم��الت 
وع���ل���ى ب���ي���ان م�����ض��رتك ح����ول بدء 
اتفاقية  ب��خ�����ض��و���س  امل���ف���او����ض���ات 
ال�ضاملة.  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال�����ض��راك��ة 
ويف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ب��ع��ن��وان اأردوغ����ان 
يزور الإمارات مع تعمق العالقات 

وركزت اأغلب التغطيات الإعالمية 
�ضهدته  الذي  الكبري  التطور  على 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
التي  ال��زي��ارة  بعد  م��وؤخ��را ل�ضيما 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ب��ه��ا ���ض��اح��ب  ق����ام 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة، اإىل ت��رك��ي��ا يف 
نوفمرب املا�ضي، والتي �ضكلت نقلة 
نوعية وحمطة رئي�ضية يف م�ضرية 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن و 
التي ترتكز على امل�ضالح امل�ضرتكة 
ال�ضحافة  وك��ال��ة  وق��ال��ت  ب��ي��ن��ه��م. 

وقالت : اأن الزيارة �ضتحمل ر�ضالة 
ت�ضامن من تركيا مع الإمارات يف 
الأخرية  احل��وث��ي��ة  الهجمات  ظ��ل 
لتعزيز  فر�ضة  �ضت�ضكل  اأن��ه��ا  كما 

التعاون القت�ضادي بني البلدين.
الإم��ارات م�ضتمرة يف  اإن  واأ�ضافت 
تعزيز قنوات التوا�ضل مع خمتلف 
ال������دول ح���ر����ض���اً م��ن��ه��ا ع��ل��ى دعم 
ورفاه  املنطقة  وازده����ار  ا���ض��ت��ق��رار 

�ضعوبها.
 BBC ق��ن��اة  �ضلطت  جهتها  م��ن 
الزيارة  م���ا حت��م��ل��ه  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
التعاون  مل�����ض��ار  وت��ع��زي��ز  دع���م  م���ن 

الآخرين يف منطقة اخلليج، واأمن 
وا�ضتقرار بلدنا.

ولفتت اإىل اأن الإم��ارات �ضت�ضتقبل 
�ضيفها بحفاوة عرب عر�س مرئي 
ع��ل��ى واج���ه���ة ب���رج خ��ل��ي��ف��ة، اأط���ول 
مباين العامل، واإ�ضاءة اأهم املعامل 
الإماراتية  وامل���ب���اين  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
ب�������األ�������وان ال���ع���ل���م���ني الإم�������ارات�������ي 

والرتكي.
ب����دوره اأ���ض��ار م��وق��ع رو���ض��ي��ا اليوم 
اأردوغ������ان  ال��رئ��ي�����س  ت�����ض��ري��ح  اإىل 
ب��اأن احل���وار ب��ني تركيا والإم���ارات 
اك���ت�������ض���ب زخ����م����ا خ������الل ال���ف���رتة 

وكالة  اأكدت  وال�ضيا�ضية  التجارية 
�ضت�ضهم  ال����زي����ارة  اأن  ب��ل��وم��ب��ريغ 
وال�ضتثمار  ال���ت���ج���ارة  ت��ع��زي��ز  يف 
اإىل  م�ضرية  البلدين،  بني  املتبادل 
اأن تركيا احتلت املرتبة ال�11 بني 
لدولة  التجاريني  ال�ضركاء  اأك���رب 
الإم���ارات، كما اأن الإم��ارات اأعلنت 
�ضندوق  ت��اأ���ض��ي�����س  ع����ن  م����وؤخ����را 
مليارات   10 ب��ق��ي��م��ة  ا���ض��ت��ث��م��ار 
دولر اأمريكي يف تركيا يركز على 
وعلى  ال�ضرتاتيجية  ال�ضتثمارات 
اللوج�ضتية  ال��ق��ط��اع��ات  راأ����ض���ه���ا 

ومنها الطاقة وال�ضحة والغذاء.



الثالثاء   15  فبراير    2022  م   -    العـدد   13469  
Tuesday   15  February   2022   -  Issue No   13469

03

اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 389,858 فح�سا ك�سفت عن 1,191 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا و2,713 حالة �سفاء
••   اأبوظبي- وام:

امل��ج��ت��م��ع لتو�ضيع  ال�����ض��ح��ة ووق���اي���ة  م��ع خ��ط��ة وزارة  مت��ا���ض��ي��ا 
املبكر  الكت�ضاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�ضات  نطاق  وزي���ادة 
 - "كوفيد  امل�ضتجد  امل�ضابة بفريو�س كورونا  وح�ضر احل��الت 
اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني 
املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  خالل  جديدا  فح�ضا   389،858
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

  و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع 
نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 1،191 
جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية 
 869،428 امل�ضجلة  يبلغ جمموع احلالت  وبذلك  الالزمة، 

حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�ضابتني نتيجة تداعيات 
الإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
ووقاية  ال�ضحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   2،287 ال��دول��ة  يف 

املجتمع عن اأ�ضفها وخال�س تعازيها وموا�ضاتها لذوي املتوفني، 
باأفراد  مهيبة  امل�ضابني،  جلميع  العاجل  بال�ضفاء  ومتنياتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�ضحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع 
ل�����ض��ح��ة و�ضالمة  والل����ت����زام ب��ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي ���ض��م��ان��اً 
2،713 حالة جديدة  ال��وزارة عن �ضفاء  اأعلنت  اجلميع.   كما 
19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  مل�ضابني 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة 
ال�ضفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ضت�ضفى،  دخولها  منذ 

حالة.  803،597

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية بنجالدي�س يف اإك�سبو 2020
الأو�ضاع يف املنطقة.

الدكتور  ومعايل  �ضموه  وا�ضتعر�س 
امل���وؤم���ن م�ضاركة  ع��ب��د  ال���ك���الم  اأب����و 
اإك�ضبو  يف  ب��ن��ج��الدي�����س  ج��م��ه��وري��ة 
احلدث  ه��ذا  واأهمية  دب��ي   2020
ال��ت��ع��اون الدويل  ت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي يف 
وب��ن��اء ���ض��راك��ات م��ث��م��رة ب��ني الدول 
امل�ضاركة. ورحب �ضمو ال�ضيخ عبداهلل 
ب���زي���ارة معايل  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي����د 
املوؤمن  ال���ك���الم ع��ب��د  اأب����و  ال��دك��ت��ور 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  على  م��وؤك��دا   ..
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني البلدين 
تعزيزها  على  امل�����ض��رتك  واحل��ر���س 

وتنميتها يف خمتلف املجالت.
الدكتور  م���ع���ايل  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأب��و ال��ك��الم عبد امل��وؤم��ن جن��اح دولة 
 2020 اإك�ضبو  تنظيم  الإم���ارات يف 

•• دبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��و  ا�ضتقبل 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
والتعاون الدويل معايل الدكتور اأبو 
امل��وؤم��ن وزي���ر خارجية  ال��ك��الم عبد 
جمهورية بنجالدي�س وذلك يف مقر 

اإك�ضبو 2020 دبي.
العالقات  بحث  اللقاء  خالل  جرى 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني دول��������ة الإم�����������ارات 
وجمهورية بنجالدي�س و�ضبل تعزيز 
امل�ضرتك يف خمتلف  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 

املجالت.
كما بحث اجلانبان جممل الق�ضايا 
واملو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك 
ال�ضاحتني  ع���ل���ى  وامل���������ض����ت����ج����دات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وت���ط���ورات 

يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����الت. ك���م���ا اأ����ض���اد 
معاليه باملكانة الرائدة التي حتظى 
ال�ضعيدين  الإم��ارات على  بها دولة 

.. معربا عن  واإبهار كبريين  بتميز 
عالقات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب����الده  ت��ط��ل��ع 
التعاون امل�ضرتك مع دولة الإمارات 

الإقليمي والدويل.
اأح��م��د بن  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�ضر 

علي حممد ال�ضايغ وزير دولة.

ال�سحة تعلن تقدمي 5,956 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 5،956 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل ال�ضاعات 
ال� 24 املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 23،881،048 جرعة 

ومعدل توزيع اللقاح 241.46 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�ضعياً اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة 
" كوفيد -  اأع��داد احل��الت وال�ضيطرة على فريو�س  الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

."19

علي النعيمي يلتقي وليام فوك�س ع�سو جمل�س العموم الربيطاين رئي�س جمموعة التفاق الإبراهيمي 
•• لندن-الفجر:

التقى معايل الدكتور علي را�ضد النعيمي رئي�س جلنة 
�ضوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية للمجل�س الوطني 
الحتادي، يف مبنى الربملان الربيطاين، �ضعادة الدكتور 
رئي�س  الربيطاين  العموم  جمل�س  ع�ضو  فوك�س  ليام 

جمموعة التفاق الإبراهيمي.
���ض��ارة حم��م��د فلكناز،   : ك��ل م��ن  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
ومروان املهريي ع�ضوا املجل�س الوطني الحتادي، كما 
بالأعمال  القائم  العتيبة  رو���ض��ة  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر 
العبدويل  اأحمد  وال�ضيد  لندن،  يف  الدولة  �ضفارة  لدى 

رئي�س ق�ضم ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية.
الربملاين  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
من  وع��دد  املنطقة  يف  الأو���ض��اع  وم�ضتجدات  امل�ضرتك 

الق�ضايا الإقليمية والدولية.
التفاق  اأن  النعيمي  را���ض��د  علي  الدكتور  معايل  واأك���د 

واإرثها  الإماراتية،  ال�ضيا�ضة  ثوابت  يعك�س  الإبراهيمي 
التاريخي يف النفتاح على كل دول العامل وفق ما يحقق 
م�ضاحلها ال�ضرتاتيجية العليا، والتعاي�س مع خمتلف 
لقيم ومبادئ  ت��ب��ع��اً  والأدي�����ان  وال��ث��ق��اف��ات  احل�����ض��ارات 
التخلي عن ركائزها ونهجها الأ�ضيل يف  الت�ضامح دون 
التم�ضك باحلقوق الوطنية والعربية والإ�ضالمية، وفق 

مقررات ال�ضرعية الدولية، وقواعد القانون الدويل.
التعاي�س  يف  من���وذج���اً  ت��ع��د  الإم�������ارات  دول����ة  اإن  وق����ال 
وال��ت�����ض��ام��ح وال�����ض��الم ب��ني ���ض��ع��وب ال��ع��امل، وك��ان��ت هذه 
القيم من اأهم دوافع توقيع التفاق الإبراهيمي، موؤكداً 
اإقليمية  جلهود  �ضانحة  فر�ضة  الإبراهيمي  التفاق  اأن 
ودولية واأممية يتم البناء عليها لتحقيق ال�ضالم العادل، 

وال�ضامل، والدائم يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.
اأن التفاق  الدكتور ليام فوك�س على  اأكد �ضعادة  بدوره 
الإبراهيمي يعد خطوة يف الجتاه ال�ضحيح، وهو ركيزة 

اأ�ضا�ضية نتطلع اإىل اأن يتم البناء عليها اإقليمياً. 

املعهد الق�سائي ي�ستقبل دفعة جديدة هي الثالثة من نوعها من املتدربني الق�سائيني الفرن�سيني
•• اأبوظبي - وام:

ا�ضتقبل املعهد الق�ضائي دفعة جديدة، هي الثالثة من نوعها من املتدربني 
الق�ضائيني الفرن�ضيني، املزمع تخرجهم هذا العام، ليتموا درا�ضتهم بدورة 
تدريب عملي يف املعهد الق�ضائي، التابع لوزارة لعدل يف الإم��ارات، متهيداً 
لتخرجهم بعد عودتهم اىل فرن�ضا حيث مت يف هذا العام ار�ضال 3 متدربات 
لكي  ب�ضبب اجلائحة  التدريب قد توقف،  كان  ان  بعد  ق�ضائيات فرن�ضيات، 
اأهم حماور التوجهات  اإطار تنفيذ  يعود وي�ضتاأنف هذا العام. ياأتي ذلك يف 
املحلية  ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ات  ب��ن��اء  يف  ال��ع��دل،  ل���وزارة  ال�ضرتاتيجية 
وال��دول��ي��ة، ال��ت��ي ت�����ض��اه��م يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ق�����ض��ائ��ي وت���ب���ادل اخلربات 
بني  ما  تربط  التي  والقدمية  املتميزة  التعاون  عالقات  وبحكم  والتجارب، 
معهد التدريب الق�ضائي التابع لوزارة العدل ونظريه الفرن�ضي، والتي كانت 
قد بداأت بزيارة وفد املدر�ضة الوطنية للق�ضاء اىل معهد التدريب الق�ضائي 
قبل خم�ضة  املوقعة  التفاهم  وبناء على مذكرة   ،  2002 ع��ام  اأب��و ظبي  يف 

اأعوام، ما بني اجلانبني.
واأكد الدكتور حممد حممود الكمايل مدير عام معهد التدريب الق�ضائي 

وان  �ضيما  ل  الفرن�ضني،  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  عمق  على  ال�ضياق،  ه��ذا  يف 
العامل، وقال نحن  الق�ضائية يف  الأنظمة  اعرق  الق�ضائية من  منظومتهم 
ي�ضرفنا تبادل اخلربات معهم، وبحمد هلل �ضمعتنا طيبة لديهم وهو ما اأكد 
الدورات  يف  جتربتهم  خ��الل  من  الفرن�ضيون،  الق�ضائيون  املتدربون  عليه 
ال�ضابقة التي اجتازوها يف املعهد الق�ضائي بنجاح، وتاأكيدهم على ال�ضتفادة 
التامة من هذه الدورات، التي دفعت الإدارات يف املعهد الق�ضائي الفرن�ضي، 

لعتماد ار�ضال طالبهم اىل دولة الإمارات، وتف�ضيلها على اأي مكان اخر.
قال  الفرن�ضني  الق�ضائيني  باملتدربني  اخلا�س  التدريبي  الربنامج  وع��ن 
ت�ضمن  اأ�ضابيع،  ثالثة  ملدة  لهم  مكثف  تدريبي  برنامج  و�ضع  مت  الكمايل: 
ويف  اأب��و ظبي  يف  واملحلية  الحتادية  والنيابات  املحاكم  العملي يف  التدريب 
دبي وال�ضارقة، وذلك بعد اإمتام املحا�ضرات الأوىل يف املعهد الق�ضائي، التي 
الق�ضائية  القطاعات  خمتلف  يف  النظام  طبيعة  على  خاللها  من  تعرفوا 
لدولة الإم��ارات، ثم انتقلوا بعد ذلك وفقاً للربنامج التدريبي، يف البداية 
تعريفي  بلقاء  هناك  برناجمهم  وا�ضتهلوا  اأبوظبي،  يف  الق�ضاء  دائ��رة  اىل 
جرى التن�ضيق له مع دائرة الق�ضاء، ثم الطالع على عمل حمكمة الأحوال 
دائرة  يف  العمل  اأنظمة  جميع  على  والط���الع  امل�ضلمني،  لغري  ال�ضخ�ضية 

والتعرف  ال�ضارقة،  حماكم  اىل  بالنتقال  التدريب  ا�ضتكمال  ثم  الق�ضاء، 
على اإدارات واق�ضام املحاكم املختلفة مثل حمكمة الأ�ضرة والتوجيه الأ�ضري، 
كذلك مت تعريفهم بنظام العدالة اجلنائية، ونظام الكاتب العدل، واطالعهم 
العدالة  الإم����ارات، ون��ظ��ام  املتطور يف دول��ة  ال���زواج الل��ك��رتوين  على نظام 
الذكية، واجلل�ضات عن بعد واجلل�ضات الفرتا�ضية، وجل�ضات املحاكم �ضواء 

يف الق�ضاء املدين اأو التجاري اأو الحوال ال�ضخ�ضية.
النظام الق�ضائي يف  ا�ضتمعوا اىل حما�ضرات، للتعريف بكيفية تق�ضيم  كما 
ومتت  الحت���ادي،  والق�ضاء  املحلي  الق�ضاء  واخت�ضا�ضات  الإم����ارات،  دول��ة 
الثالث والأخري،  الأ�ضبوع  ا�ضئلتهم وا�ضتف�ضاراتهم، ويف  الإجابة على جميع 
التن�ضيق مع حماكم ونيابة دبي،  دب��ي، حيث مت  نيابة وحماكم  انتقلوا اىل 

ومت اعداد جدول مف�ضل لزيارتهم.
�ضتقدم  التدريبية  ال��دورة  انتهاء  وقبل  الق�ضائي  املعهد  اىل  عودتهن  وبعد 
معلومات،  م��ن  عليه  ح�ضلن  م��ا  ك��ل  ع��ن  عما  مف�ضاًل  ت��ق��ري��راً  امل��ت��درب��ات، 
ا�ضتف�ضاراتهن،  جميع  عن  لهن  وافية  اإجابات  �ضتقدم  املعهد  اإدارة  وبدورها 
وبعد ا�ضتكمال جميع املعلومات الناق�ضة، �ضيتم ت�ضليمهن ال�ضهادات املعتمدة 

التي توؤكد اجتيازهن لهذه الدورة التدريبية.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية الربازيل يبحثان 
هاتفيا العالقات ال�سرتاتيجية بني البلدين

•• اأبوظبي- وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  بحث 
وزير  فران�ضا  األبريتو  كارلو�س  معايل  مع  هاتفي  ات�ضال  خ��الل  ال��دويل 
خارجية جمهورية الربازيل الحتادية عالقات ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني 
البلدين ال�ضديقني و�ضبل تعزيزها يف املجالت كافة. كما ناق�س اجلانبان 
والدولية  الإقليمية  ال�ضاحتني  على  وامل�����ض��ت��ج��دات  املنطقة  يف  الأو����ض���اع 
بالإ�ضافة اإىل عدد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك. وا�ضتعر�س �ضموه 
وترية  لت�ضريع  املبذولة  العاملية  اجلهود  الربازيل  خارجية  وزي��ر  ومعايل 
كافة  يف  التنمية  م�����ض��ارات  19" وت��ع��زي��ز   - "كوفيد  جائحة  م��ن  ال��ت��ع��ايف 
القطاعات. واأكد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - خالل الت�ضال 
وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال�ضداقة  ع��الق��ات  عمق  على   - الهاتفي 
الربازيل واحلر�س امل�ضرتك على تعزيز التعاون امل�ضرتك يف املجالت كافة 

مبا يخدم م�ضاحلهما املتبادلة ويعود باخلري على �ضعبيهما.

جائزة اخلري للعمل التطوعي تكرم متطوعني يف دورتها ال�ساد�سة
•• حتا- وام:

يف  متطوعا   70 ال�ضاد�ضة  بدورتها  التطوعي  للعمل  اخلري  جائزة  كرمت 
بن  �ضامل  املهند�س  ال�ضيخ  �ضلم  بدبي حيث  حتا  النحل يف منطقة  حديقة 
راأ���س اخليمة  امل��دين يف  �ضلطان بن �ضقر القا�ضمي رئي�س دائ��رة الطريان 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة املكرمني �ضهادات التقدير تزامنا مع الحتفال 

باليوبيل الذهبي لحتاد دولة المارات.
الإج�����راءات الحرتازية  ك��اف��ة  وف��ق تطبيق  ال���ذى ج��رى  ال��ت��ك��رمي  ح�ضر 
وال��وق��ائ��ي��ة ف��را���س ع��زي��ز ب��ن دروي�����س ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ائ��زة اخل���ري للعمل 
التطوعي والكتورحممد م�ضلم بن حم العامري و�ضعادة تيمور عبداجلليل 
جمعة  جا�ضم  املهند�س  �ضعادة  و  قريغيز�ضتان،  جلمهورية  العام  القن�ضل 

املازمي ع�ضو املجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة وعدد من امل�ضوؤولني .

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يعر�س مقتنيات من�سته يف مهرجان ال�سيخ زايد باأ�ساليب مبتكرة
•• ابوظبي-الفجر:

املتطلبات  ك��اأح��د  الب��ت��ك��ار  باأهمية  الوطنية  واملكتبة  الأر���ض��ي��ف  م��ن  اإمي��ان��اً 
ال�ضرورية التي ل ميكن بدونها بلوغ التميز، فقد مت تزويد من�ضة "ذاكرة 
الوطن" مبهرجان ال�ضيخ زايد 2022 بو�ضائل تقنية حديثة تعر�س م�ضاريع 
ح�ضارية تفخر بها دولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�ضنني الع�ضر الأخرية 

باأ�ضلوب مبتكر وجذاب، ي�ضتهوي رواد املهرجان مبختلف �ضرائحهم.
ومن اأبرز هذه الو�ضائل جمموعة ال�ضا�ضات اجلدارية الكبرية املمتد لأكر 
الزائر  تت�ضع للقدمني يقف عليها  اأمتار، وهي مو�ضولة بدائرة  من ع�ضرة 
كافية  معلومات  م��ع  معني  مل�����ض��روع  ب�����ض��ورة  تقابله  ال��ت��ي  ال�ضا�ضة  فتمتلئ 
ا�ضتطاع  الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف  ف��اإن  الأ�ضلوب  وبهذا  عنه،  وخمت�ضرة 

اأن يبتكر اأ�ضلوباً يحقق للزائر املتعة والفائدة، وكانت هذه الو�ضيلة املبتكرة 
باأ�ضلوب  معجب  بني  واأعمارهم  �ضرائحهم  مبختلف  املن�ضة  رواد  ت�ضتهوي 

العر�س، وزائر ت�ضده املعلومات فيقف ليقراأها وي�ضتفيد منها.
2021 لتعّرف  2012 ولغاية  ال�ضا�ضات منذ عام  املعلومات على  وتتواىل 
بامل�ضاريع الرائدة التالية: متحف الحتاد، وحمطة براكة النووية، ومرتو 
دبي وخط ترام ال�ضفوح بدبي، والقمة احلكومية، وميناء خليفة، واللوفر 
الأمل،  وم�ضبار  اإم��ارات��ي،  ف�ضاء  رائ��د  اأول  ورحلة  �ضات،  وخليفة  اأبوظبي، 

واإك�ضبو2020. 
دولة  اأطلقتها  التي  امل�ضاريع  ه��ذه  من  واح��د  كل  عن  ال�ضا�ضات  تقدمه  وم��ا 
الإم��ارات العربية املتحدة هو ن�س خمت�ضر من ب�ضعة �ضطور يقراأه الزائر 
ال�ضا�ضات  م��ن  واح���دة  ك��ل  اأن  اأك��ر  ال���زوار  ي�ضد  وم��ا  اأو دقيقتني،  يف دقيقة 

الدائرة  على  ال��زائ��ر  ويقف  ولغاية2021   2012 م��ن  ال��ع��ام  عليها  كتب 
الزرقاء  ال�ضا�ضة  اأحداثه فتنار  اأبرز  اأن يعرف  الذي يريد  العام  تقابل  التي 
التايل:  ال��زائ��ر  يقراأ  مثاًل،  خليفة  مليناء  فبالن�ضبة  واملعلومات؛  بال�ضورة 
ميناء خليفة هو اأحدث املوانئ الإماراتية يف اأبوظبي، وميتاز بعمق حو�ضه 
الذي يتيح له ا�ضتقبال اأكرب واأ�ضخم ال�ضفن العاملة على خطوط ال�ضحن 
البحري الدولية، وميثل ميناء خليفة البوابة الأو�ضع للتجارة العابرة من 
نقلها  بعد  احلاويات  �ضحن  لعمليات  الوحيدة  الوجهة  ويعد  الإم���ارة،  واإىل 

بالكامل من ميناء زايد يف نهاية �ضهر دي�ضمرب 2012.
اأحدث  اأح��د  اأن��ه  �ضات" على  "خليفة  عن  معلومة  ال�ضا�ضات  اإح��دى  وتقدم 
الأقمار ال�ضناعية املخ�ض�ضة لر�ضد الأر�س عن بعد، مت ت�ضميمه وت�ضنيعه 
را�ضد  ب��ن  حممد  مب��رك��ز  الف�ضاء  بتكنولوجيا  املتخ�ض�ضة  امل��خ��ت��ربات  يف 

للف�ضاء يف دبي، ويعترب اأول قمر �ضناعي اإماراتي بالكامل، مت اإطالقه اإىل 
مدار الأر�س يف 30 اأكتوبر 2018.

وعن ترام دبي يقراأ الزائر: ترام دبي هو خط ترام يف ال�ضفوح بدبي، ميتد 
مل�ضافة 14،5 كم على طول طريق ال�ضفوح من مر�ضى دبي اإىل نخلة جمريا، 
مت افتتاح الق�ضم الأول منه ر�ضمياً يف 11 نوفمرب 2014 من قبل ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 

دبي رعاه اهلل.
واإىل جانب هذه الو�ضيلة املبتكرة للعر�س يري الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
من�ضته بو�ضائل مبتكرة اأخرى تعر�س املقتنيات ول تقل اأهمية، مثل: منظار 
الواقع الفرتا�ضي، و�ضا�ضات العر�س التفاعلية، واجلهاز املثبت يف املجل�س 

اخلا�س باملن�ضة والذي يح�ضب عدد زوار املن�ضة. 
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اأخبـار الإمـارات
بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة افرتا�سية لتوعية �سركات البناء والإن�ساء مبتطلبات ال�سحة وال�سالمة املهنية

•• اأبوظبي – الفجر:

البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  تنظم 
متطلبات  ع��ن  افرتا�ضية  ور���ض��ة  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  والنقل 
املكاتب  ت�ضتهدف  امل��ه��ن��ي��ة،  وال�����ض��الم��ة  وال�����ض��ح��ة  البيئة 
البناء  قطاع  يف  العاملة  امل��ق��اولت  و�ضركات  ال�ضت�ضارية 
اإمارة  نظام  متطلبات  تطبيق  باأهمية  للتوعية  والإن�ضاء، 
اأبوظبي لل�ضالمة وال�ضحة املهنية واللتزام برفع تقارير 

الأداء الإلزامية.
قطاع  يف  العاملة  ال�ضركات  توعية  اإىل  ال��ور���ض��ة  وت��ه��دف 

ال��ب��ن��اء والإن�����ض��اء ب��اأه��م��ي��ة الل���ت���زام ب��رف��ع ت��ق��اري��ر الأداء 
الإلزامية يف نظام الأداء اخلا�س مبركز اأبوظبي لل�ضحة 
تقدمي  يف  ال�ضائعة  الأخ��ط��اء  ع��ن  اأمثلة  وع��ر���س  العامة، 

التقارير لتجنب الوقوع فيها.
وتت�ضمن الور�ضة نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعر�س 
جميع اأنواع التقارير الإلزامية وطرق تقدميها لل�ضركات 
النماذج  رف���ع  كيفية  ع��ن  اأم��ث��ل��ة  تت�ضمن  ك��م��ا  اجل���دي���دة، 
ال�ضحيحة  غري  املالحظات  عر�س  ويتم  الأداء،  نظام  يف 
املعلومة  و���ض��ول  ل�ضمان  ال��ن��م��وذج،  رف���ع  اأث��ن��اء  امل��ت��ك��ررة 
ت�ضتطيع  ح��ت��ى  ب��دق��ة،  ال��ت��ق��اري��ر  وت�ضليم  �ضحيح  ب�ضكل 

ال�ضركات احل�ضول على العتماد ب�ضكل �ضريع، بالإ�ضافة 
اإىل مناق�ضة التحديات اأثناء رفع التقارير، وعر�س جميع 
ال�ضركات  ت�ضتطيع  حتى  التقارير  يف  ال�ضائعة  الأخ��ط��اء 

جتنبها.
كما حتر�س الور�ضة على حث املكاتب ال�ضت�ضارية و�ضركات 
املقاولت على موا�ضلة اللتزام بتطبيق معايري ال�ضالمة 
وال�ضحة املهنية يف املواقع الإن�ضائية للحفاظ على �ضالمة 
العاملني، وامل�ضاهمة يف توفري جميع املتطلبات والتقارير 
الإل��زام��ي��ة يف ال��وق��ت امل��ح��دد، وحت��ق��ي��ق م��وؤ���ض��رات الأداء 

اخلا�ضة بقطاع البناء والإن�ضاء.

بتوجيهات حمدان بن زايد

 1.2 مليون �سخ�س ي�ستفيدون من م�ساعدات الهالل الأحمر ال�ستوية

الأحمر قد اأطلقت موؤخرا حملتها 
ال�ضتوية حتت �ضعار "اأنتم الأيادي 
للمعاناة  النتباه  للفت  الدافئة" 
ع��ن تقلبات  ال��ن��اج��م��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
وا�ضتقطاب  امل��ن��اخ��ي��ة،  الأح�������وال 

م���ع ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، م���ا ك���ان ل���ه اأكرب 
الأثر يف تو�ضيع مظلة امل�ضتفيدين 
يف  ال�ضتوية  الهيئة  م�ضاعدات  من 
الدول الأكر تاأثرا ب�ضوء الأحوال 

املناخية.

املزيد من الدعم وامل�ضاندة ل�ضالح 
املتاأثرين من تداعياتها الإن�ضانية 
وال�����ض��ح��ي��ة وامل��ع��ي�����ض��ي��ة، ووج����دت 
احل���م���ل���ة ال����ت����ج����اوب ال��������الزم من 
واملانحني  وامل��ت��ربع��ني  املح�ضنني 

•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ حمدان بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل 
الأحمر الإماراتي، ي�ضتفيد مليون 
و200 األف �ضخ�س من م�ضاعدات 
الهيئة ال�ضتوية يف 26 دولة، حيث 
الإن�ضانية  جهودها  الهيئة  كثفت 
امل��ت��اأث��ري��ن من  ل�ضالح  والإغ��اث��ي��ة 
املناخية  والأح��وال  الربد  تداعيات 
يف الدول الأكر ت�ضررا، وخ�ض�ضت 
اإ�ضافية  اإغاثية  م�ضاعدات  الهيئة 
ال�ضوريني  وال��الج��ئ��ني  للنازحني 
داخل بالدهم ويف الدول املجاورة، 

التي  ل���ل���م���ع���ان���اة  ن�������ض���ب���ة  وذل��������ك 
يواجهونها ب�ضبب الأحوال املناخية 
ال�ضيئة يف هذه الأيام. واأكد �ضعادة 
الفالحي  عتيق  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر 
ح��ر���س ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��دان بن 
اآل نهيان، على تو�ضيع مظلة  زايد 
الهيئة  م�ضاعدات  من  امل�ضتفيدين 
ال�ضتوية يف العديد من الدول التي 
�ضهدت انخفا�ضا �ضديدا يف درجات 
مبوجات  �ضكانها  وت��اأث��ر  احل���رارة، 
غري م�ضبوقة من الربد وال�ضقيع 

و�ضوء الأحوال اجلوية.
" ب���ن���اء على  ال���ف���الح���ي  واأ�����ض����اف 
تخ�ضي�س  مت  ���ض��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات 

ب����������رودة ال���ط���ق�������س م�����ن و����ض���ائ���ل 
ت��دف��ئ��ة وم��الب�����س ���ض��ت��وي��ة وغ���ذاء 

وم�ضتلزمات اطفال.
اإن الهيئة عززت م�ضاعداتها  وقال 
ال�ضتوية هذا العام ن�ضبة للظروف 
ي��واج��ه��ه��ا العامل  ال��ت��ي  ال�����ض��ح��ي��ة 
حاليا ب�ضبب جائحة كورونا، لذلك 
الظروف  ت���وف���ري  م���ن  لب����د  ك����ان 
املالئمة للم�ضتهدفني من برنامج 
الوقاية  �ضبل  وتعزيز  امل�ضاعدات، 
ل���ه���م وح���م���اي���ت���ه���م م����ن ال����ن����زلت 
يكونوا  ل  حتى  ال�ضتاء  واأم��را���س 

عر�ضة لالإ�ضابة باجلائحة.
التعاون  ب����روح  ال��ف��الح��ي  واأ����ض���اد 
و�ضفارات  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 

للنازحني  اإ����ض���اف���ي���ة  م�������ض���اع���دات 
والالجئني يف بع�س الدول والذين 
يواجهون تداعيات ف�ضل ال�ضتاء يف 

ظروف يف غاية ال�ضعوبة".
امل�ضاعدات  تن�ضيق  "يجري  وق���ال 
اخلارج  يف  وم��ك��ات��ب��ه��ا  الهيئة  ب��ني 
و���ض��ف��ارات ال��دول��ة يف ت��ل��ك الدول 
وع������دد م����ن امل���ن���ظ���م���ات واجل���ه���ات 
امل��ح��ل��ي��ة ه���ن���اك، ومت و���ض��ع خطة 
ت�����وزي�����ع ت���غ���ط���ي ك����اف����ة امل���ن���اط���ق 
اىل  امل�ضاعدات  لت�ضل  امل�ضتهدفة، 

ال�ضر والعائالت الأكر تاأثرا".
واأك����د اأم����ني ع���ام ال��ه��الل الحمر 
ت�ضمن  امل�������ض���اع���دات  ب���رن���ام���ج  اأن 
ملواجهة  ال�ضا�ضية  املعينات  توفري 

لتعزيز جانب  اخل���ارج،  ال��دول��ة يف 
لل�ضعوب  الم���ارات���ي���ة  امل�����ض��اع��دات 
وي�ضتفيد  وال�����ض��دي��ق��ة.  ال�ضقيقة 
ال���ه���الل الحمر  م�����ض��اع��دات  م���ن 
مبوجات  امل�����ت�����اأث�����رون  ال�������ض���ت���وي���ة 
الأردنية  اململكة  م��ن  ك��ل  ال��ربد يف 
والبو�ضنة،  و����ض���وري���ا  ال��ه��ا���ض��م��ي��ة 
�ضان  كازاخ�ضتان،  األبانيا،  العراق، 
رو�ضيا،  لتفيا،  اأرم��ي��ن��ي��ا،  م��اري��ن��و، 
اليونان،  ل��ب��ن��ان،  م�����ض��ر،  ت��ون�����س، 
قريغيز�ضتان،  ط���اج���ي���ك�������ض���ت���ان، 
اأوكرانيا،  ا���ض��ت��ون��ي��ا،  اأوزب��ك�����ض��ت��ان، 
ليتوانيا،  ب��ي��الرو���ض��ي��ا،  داغ�����ض��ت��ان، 
اأذربيجان،  م���ول���دوف���ا،  ج��ورج��ي��ا، 
وتركمن�ضتان. وكانت هيئة الهالل 

�سمن ج�سر الهالل الأحمر للمتاأثرين من اجلفاف من اأبناء ال�سعب ال�سومايل ال�سقيق 

و�سول طائرة ثانية اإىل مقدي�سو حتمل 40 طنا من املواد الغذائية والإغاثية
•• مقدي�شو-وام: 

ال�ضومالية  العا�ضمة  اإىل  و�ضلت 
ث���ان���ي���ة �ضمن  م��ق��دي�����ض��و ط����ائ����رة 
ت�ضريه  ال�������ذي  اجل�������وي  اجل�������ض���ر 
لإغاثة  الإم���ارات���ي،  ال��ه��الل  هيئة 
امل��ت��اأث��ري��ن م��ن اجل��ف��اف م��ن اأبناء 
ال�ضقيق،  ال�������ض���وم���ايل  ال�������ض���ع���ب 
ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 

املاء  ع��ن  بحثا  مناطقهم  ه��ج��روا 
وال���ك���الأ، ك��م��ا ي��ق��وم ال��وف��د بتفقد 
للنازحني  ال����راه����ن����ة  الأو�������ض������اع 
والوقوف ميدانيا على احتياجاتهم 
ال�ضرورية وتوفريها عرب برنامج 
امل�����ض��ت��م��ر للحد  ال���ه���الل الح���م���ر 
ظروفهم  وحت�ضني  معاناتهم  من 
الإن�ضانية. وفور و�ضوله �ضرع وفد 
الهيئة يف توفري املياه للنازحني يف 

وم���ك���م���الت غ���ذائ���ي���ة ل���الأط���ف���ال، 
م�ضاعدات  ب���رن���ام���ج  وي��ت�����ض��م��ن 
ال��ه��ي��ئ��ة ب��ج��ان��ب اجل�����ض��ر اجل���وي، 
لدعم  م�ضاعدات  �ضفينة  حت��ري��ك 
وتخفيف  ال�ضدد  ه��ذا  يف  جهودها 
امل��ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل الأ�ضقاء  وط���اأة 
الربنامج  ويت�ضمن  ال�ضوماليني. 
اأي�����ض��ا ت��وف��ري امل��ي��اه ع��رب ناقالت 
و�ضهاريج للنازحني ب�ضبب اجلفاف 

واأك��������دت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
هذا  يف  ب��راجم��ه��ا  اأن  الإم����ارات����ي، 
ال�ضدد تاأتي تعزيزا ملبادرات الدولة 
والتنموية  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
ل�������ض���ال���ح ال�������ض���ع���ب ال�������ض���وم���ايل، 
وامتداداً جلهودها امل�ضتمرة للحد 

من وطاأة املعاناة الإن�ضانية.
برناجما  اأع���������دت  اإن�����ه�����ا  وق�����ال�����ت 
املتاأثرين  احتياجات  يلبي  طموحا 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
الهالل  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 

الأحمر الإماراتي.
40 ط��ن��ا من  ال���ط���ائ���رة  وحت���م���ل 
والتمور  الأ�ضا�ضية  الغذائية  امل��واد 

�ضهاريج  ع��رب  جتمعاتهم  مناطق 
من  امل�����ي�����اه  ج����ل����ب  ومت  ك�����ب�����رية، 
ال�ضعيد  ذات  ويِف  ب��ع��ي��دة،  مناطق 
يجري حاليا التفاق مع عدد من 
املناطق  يف  الآب���ار  حلفر  املقاولني 
هذا  يف  ���ض��دي��دا  �ضحا  ت�ضهد  ال��ت��ي 
يوا�ضل  ذل��ك  اىل  احليوي،  املرفق 
املزيد  توزيع  الحمر  الهالل  وفد 

من املواد الغذائية على املتاأثرين.

احلالية  ت���واج���ده���م  م���ن���اط���ق  يف 
بجانب حفر مزيد من اآبار املياه يف 
املناطق والأقاليم التي تعاين �ضحا 

�ضديدا يف اإمدادات املياه.
موؤخرا  ال�������ض���وم���ال  اإىل  وو����ض���ل 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  م���ن  وف����د 
الإغاثية،  الهيئة  عمليات  لقيادة 
امل�ضاعدات  اإي�ضال  على  والإ�ضراف 
الذين  وال���ن���ازح���ني  ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن 

يف امل��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة، وي�����ض��ه��م يف 
تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة 

اجلفاف.
ت��ب��ذل ق�ضارى  اأن��ه��ا  واأ����ض���ارت اىل 
ج��ه��ده��ا م��ن اأج���ل اإح����داث الفرق 
الإغ������اث������ة  ج�����ه�����ود  امل�����ط�����ل�����وب يف 
الأقاليم  م��ن  ع���دد  يف  الإن�����ض��ان��ي��ة 
ال�ضومالية الأكر تاأثرا بالأو�ضاع 

الإن�ضانية الراهنة.

ت�سليم 193 م�سكنا للمواطنني امل�ستفيدين من قرار �سداد فرق القيمة يف جممع بطني ال�سمر براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة - وام:

والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �ضهيل  اأك��د معايل 
وتوجيهات  امل�ضتقبل  حكومة  م�ضتهدفات  وف��ق  تعمل  ال���وزارة  اأن  التحتية 
الأ�ضا�ضية  اخل���دم���ات  م��ق��دم��ة  الإ���ض��ك��ان يف  ت�ضع  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
والأولويات الرئي�ضية التي متثل حقاً من حقوق اأبناء وبنات الإمارات لفتا 
توفري  واأن  احلكومية  الأج��ن��دة  راأ���س  على  ياأتي  احلكومي  الإ�ضكان  اأن  اإىل 
بو�ضلة  �ضيبقى  لهم  م�ضرق  م�ضتقبل  وتوفري  للمواطنني  الكرمية  احلياة 

العمل للخم�ضني عاماً املقبلة.
للم�ضتفيدين  جديداً  م�ضكناً   193 ت�ضليم  معاليه  ذلك خالل ح�ضور  جاء 
من فئة املنح �ضمن "جممع بطني ال�ضمر" باإمارة راأ�س اخليمة ممن انطبق 
املجمعات  م��ن  امل�ضتفيدين  ب��اإع��ف��اء  القا�ضي  ال����وزراء  جمل�س  ق���رار  عليهم 
ال�ضكنية من �ضداد فرق القيمة بني املنحة ال�ضادرة من برنامج ال�ضيخ زايد 
ال�ضادرة خالل  ال�ضكنية للقرارات  امل�ضكن �ضمن املجمعات  لالإ�ضكان وقيمة 

الأعوام ال�ضابقة .
اإمارة ال�ضارقة  "جممع ال�ضيوح" يف  96 م�ضكنا �ضمن  و�ضيتبع ذلك ت�ضليم 
خالل العام احلايل.. بينما �ضبق واأن �ضلمت الوزارة 64 م�ضكناً من ذات الفئة 
�ضمن "جممع اخلوانيج" بدبي و53 ب� "جممع حممد بن زايد" يف عجمان 
لي�ضل املجموع الإجمايل للم�ضاكن التي مت ت�ضليمها 406 م�ضاكن بتكلفة 

. درهم  مليون   400
وقال معايل �ضهيل املزروعي اإن قرار اإعفاء امل�ضتفيدين من �ضداد الفرق يهدف 
لالإ�ضتفادة  وقت  باأ�ضرع  م�ضاكنهم  وت�ضليمهم  املواطنني  على  التخفيف  اإىل 
املواطنة  الأ���ض��ر  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  م��الئ��م  وم�ضكن  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ع��رب  منها 
ال�ضعادة  واإدخ��ال  الجتماعي  ا�ضتقرارهم  وتعزيز  حياتهم  بجودة  والإرتقاء 
اخلم�ضني  وم�ضاريع  اخلم�ضني"  "مبادئ  وثيقة  اأن  مو�ضحاً  قلوبهم  اإىل 
حددت نهج الإمارات وخطى الدولة للم�ضتقبل والتي بدورها افردت الكثري 
للتنمية ال�ضاملة حيث و�ضعت تطوير مناطق الدولة كافة عمرانياً وتنموياً 
تر�ضيخ  يف  فعالية  الأك��ر  الطريق  باإعتبارها  ق�ضوى  كاأولوية  واقت�ضادياً 
وتقوية احتاد دولة الإمارات موؤكدا اأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة 
يف برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان تدرك حجم امل�ضوؤولية ونعمل بجد واإخال�س 

ملوا�ضلة م�ضرية الإجنازات الطموحة.
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  اأن  معاليه  واأ���ض��اف 
ممثلة يف برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان من خالل اإن�ضاء املجمعات ال�ضكنية 
املتكاملة ذات اخلدمات املتميزة التي تلبي التطلعات والحتياجات امل�ضتقبلية 
وامل�ضتدام  ال�ضامل  التنموي  للنموذج  املتكاملة  الروؤية  ترتجم  للمواطنني 
الذي ي�ضع �ضعادة الإن�ضان على راأ�س الأولويات احلكومية واإن توفري بنية 
مواطني  احتياجات  مع  يتالءم  م�ضتدام  حكومي  واإ�ضكان  متطورة  حتتية 
مبا  املحلية  بيئتهم  تنا�ضب  ع�ضرية  وح��دات  ومتليكهم  امل�ضتقبلية  الدولة 

دولة  �ضيا�ضة  يف  اأول��وّي��ة  ُي�ضّكل  حياتهم  وج��ودة  للمواطنني  ال�ضعادة  يحقق 
الإمارات وجدول اأعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية وقد انعك�س ذلك من 
ال�ضكنية  املجمعات  واإن�ضاء  العامة  املرافق  خالل م�ضاريع ومبادرات حت�ضني 

املتكاملة ذات اخلدمات املتميزة.
زايد  ال�ضيخ  برنامج  مديرة  الفندي  جميلة  املهند�ضة  �ضعادة  اأك��دت  بدورها 
�ضارعي  يقع بني  ال��ذي  ال�ضمر" براأ�س اخليمة  "جممع بطني  اأن  لالإ�ضكان 
ال�ضيخ حممد بن زايد والإم��ارات مت تنفيذه على ثالث مراحل حيث ي�ضم 
�ضكنية  من��اذج  �ضتة  ت�ضم  جمموعات  ث��الث  من  ويتكون  و  م�ضكناً   960

خمتلفة بواجهات متنوعة.
اثنتني  ب��ني  ت���رتاوح  ن��وم  غ��رف  م��ن  تتكون  املجمع  يف  ال�ضكنية  اأن  وذك���رت 
امل�ضتخدمة فيه من منط واجهات  ال�ضكنية  النماذج  اأربع غرف وتتنوع  اإىل 
الراأ�ضية  للتو�ضعة  بقابليتها  امل�ضاكن متتاز  اأن  اإىل  م�ضرية  معا�ضر وحديث 
ي�ضهم  البناء  وم�ضتوى عال يف  ج��ودة  ذات  اختيار موا�ضفات  و مت  والأفقية 
امل�ضروعات  ال�ضمر" يعد من  "بطني  اأن جممع  امل�ضاكن موؤكدة  ا�ضتدامة  يف 
تلبي  التي  التحتية  والبنية  اخلدمات  ي�ضم جميع  املتكاملة حيث  احليوية 
الطرق  �ضبكات  اأح��دث  من  قربه  عن  ف�ضال  وامل�ضتقبل  احلا�ضر  احتياجات 

على م�ضتوى الدول.وتوفريه م�ضاحات اجتماعية متنوعة لل�ضاكنني.
ونوهت الفندي باأن املجمع يلبي جميع ا�ضرتاطات الإ�ضتدامة حيث اعتمدت 
لالإ�ضكان  زاي���د  ال�ضيخ  برنامج  يف  ممثلة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 

مفهوم الأبنية الذكية خالل مراحل التنفيذ والهادفة اإىل تقليل ا�ضتهالك 
الطاقة واحلفاظ على البيئة �ضمن مفهوم الإقت�ضاد الأخ�ضر الذي تتبناه 
الدولة مو�ضحة اأنه مت اأثناء عملية توزيع وتخ�ضي�س امل�ضاكن للم�ضتفيدين 
على  ال��وزارة حر�ضت  اأن  كما  الأ�ضرية  والقرابة  املجتمعي  التالحم  مراعاة 
القرارات  م��ن  اأي  لإت��خ��اذ  حاجتها  عند  امل�ضتفيدين  امل��واط��ن��ني  راأي  اأخ���ذ 
التنفيذية والت�ضغيلية للم�ضاكن احلكومية من حيث الت�ضاميم واملخططات 
والإحتياجات وغريها ما �ضاهم يف توفري م�ضاكن ع�ضرية تلبي احتياجات 

وتطلعات كل اأ�ضرة مواطنة م�ضتفيدة.
بدورهم ثمن عدد من امل�ضتفيدين الذين ت�ضلموا م�ضاكنهم اجلديدة و�ضملهم 
املجمعات  م��ن  امل�ضتفيدين  ب��اإع��ف��اء  يق�ضي  ال���ذي   - ال����وزراء  جمل�س  ق���رار 
ال�ضكنية من �ضداد فرق القيمة بني املنحة ال�ضادرة من برنامج ال�ضيخ زايد 
لالإ�ضكان وقيمة امل�ضكن �ضمن املجمعات ال�ضكنية - حر�س القيادة الر�ضيدة 
بدولة الإمارات على توفري احلياة الكرمية لأبناء الوطن واإ�ضعادهم وحتقق 

لهم ال�ضتقرار الأ�ضري واحلياة الكرمية.
زايد  ال�ضيخ  ب��رن��ام��ج  يف  ممثلة  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
امل�ضتفيدين من  406 مواطنني من  اإعفاء  �ضابق  وقت  اأعلنت يف  لالإ�ضكان 
الأحياء ال�ضكنية التي تنفذها من �ضداد فرق القيمة بني املنحة ال�ضادرة من 
الربنامج وقيمة امل�ضكن �ضمن املجمعات ال�ضكنية للقرارات ال�ضادرة خالل 

الأعوام ال�ضابقة بقيمة 75.6 مليون درهم.
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اأخبـار الإمـارات
»الياه �سات« حت�سل على اأمر تكليف بقيمة 909.5 مليون درهم لتقدمي خدمات مدارة حلكومة الإمارات

•• اأبوظبي-وام :

عن  �ضات"  "الياه  الف�ضائية  لالت�ضالت  ال��ي��اه  �ضركة  ام�س  اأعلنت 
 YGS "ضات للخدمات احلكومية� "الياه  ذراعها احلكومي  ح�ضول 

على اأمر تكليف بقيمة 909.5 مليون درهم 247.5 مليون دولر.
و�ضتقوم ال�ضركة مبوجب هذا التكليف بتزويد حكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة بخدمات ُمدارة حم�ضنة لالرتقاء بقدراتها يف جمال 
الت�ضالت عرب الأقمار ال�ضناعية. وتغطي التفاقية خدمات الت�ضغيل 
وال�ضيانة املقدمة �ضابقاً، و�ضتعمل اأي�ضاً على دعم اإدارة التكنولوجيا، 

بدءاً من يناير 2022 وحتى نهاية عام 2026.

  توؤكد هذه الإتفاقية على عالقة "الياه �ضات" الوطيدة مع حكومة 
الإم��ارات العربية املتحدة والتي تعود اإىل اأكر من عقد من الزمن، 
توفري  على  لقدرتها  وذل��ك  املف�ضل  ال�ضريك  املجموعة  يجعل  مم��ا 
احللول  الرائدة يف جمال الت�ضالت الف�ضائية. وتقدم "الياه �ضات" 
ال�ضناعيني  لقمريها   2011 ع��ام  منذ  وال�ضيانة  الت�ضغيل  خدمات 
الأول��ني، "الياه 1" و"الياه 2"، واللذين ي�ضكالن جزءاً من اتفاقية 
الإمارات  حكومة  مع  عاماً   15 مل��دة  جديدة  ف�ضائية  �ضعات  اإ�ضافة 
العربية املتحدة. ويف عام 2021، مت تكليف الياه �ضات باجراء درا�ضة 
هما  جديدين  �ضناعيني  قمرين  بت�ضنيع  والتو�ضية  للتقيم  مف�ضلة 

.2026 عام  يف  لإطالقهما   ،"5 4" و"الياه  "الياه 

"الياه �ضات" لتو�ضيع    وي�ضتند هذا الإجن��از الهام على ا�ضرتاتيجية 
القيمة لتقدمي  �ضل�ضلة  املُ��دارة عرب  نطاق قدراتها يف جمال احللول 
املزيد من اخلدمات الإ�ضرتاتيجية للعمالء الرئي�ضيني على ال�ضعيد 

الوطني و العاملي.
 وي�ضكل اأمر التكليف اأي�ضاً اإ�ضافة مهمة لالإيرادات امل�ضتقبلية املتعاقد 
درهم  مليار   8.4 نحو  حالياً  قيمتها  تبلغ  والتي  للمجموعة  عليها 

اإماراتي /2.3 مليار دولر/.
بهذه  �ضات  الياه  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الها�ضمي،  علي  وق��ال   
املنا�ضبة : "فخورون باحل�ضول على اأمر تكليف من حكومة الإمارات 
تدعم  ال��ن��ط��اق  وا���ض��ع��ة  ُم����دارة  ب��خ��دم��ات  لتزويدها  امل��ت��ح��دة  العربية 

قدراتها يف جمال الت�ضالت الف�ضائية. ويوؤكد هذا الإعالن على قوة 
نطاق  تو�ضيع  اإىل  خاللها  من  ن�ضعى  والتي  ال�ضرتاتيجية  خططنا 
ح�ضورنا عرب �ضل�ضلة القيمة مع التاأكيد على  قدرتنا  لتوفري خدمات 
متانة عالقتنا مع  يعك�س  ما  الف�ضائية،  ومتكاملة لالت�ضالت  اآمنة 
حكومة دولة الإمارات التي نرتبط معها ب�ضراكة قوية م�ضتمرة منذ 

اأكر من 10 �ضنوات. 
قبل  من  املقدمة  اخلدمات  يف  املتزايدة  الثقة  التكليف  ه��ذا  ويعك�س 
ويعزز  امل�ضتقبلية.  تكثيف جهودنا  على  نعمل  يجعلنا  �ضات مما  الياه 
اأمر التكليف هذا اأي�ضاً الإيرادات امل�ضتقبلية ملجموعة الياه �ضات عرب 

توفري روؤية اأو�ضح لالآفاق املالية طويلة الأجل للمجموعة".

اإعالن اأ�سماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بدورتها الرابعة ع�سرة
واأ�سماء الفائزين بجائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بالإمارات بدورتها الرابعة

اعتماد 141 ورقة بحثية و71 مل�سقا علميا من 42 دولة يف املوؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر
•• اأبوظبي – الفجر:

والتعاي�س،  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأع��رب 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي، 
احلكيمة  القيادة  من  اجلائزة  تلقاها  التي  ال�ضامية  للرعاية  تقديره  عن 
-حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ودع���م  اهلل- 
اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، وتقدير �ضمو ال�ضيخ من�ضور 

بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �ضوؤون الرئا�ضة.
على  اإليه  و�ضلت  ال��ذي  الريادي  موقعها  تتبواأ  كي  قدماً  اجلائزة  دفع  ما 
امل�ضتويني العربي والدويل، و�ضاهم يف تعزيز دور الإمارات يف خدمة �ضجرة 
العامة  الأمانة  َر جهود  وَق��دَّ العامل.  الزراعي حول  والبتكار  التمر  نخيل 
للجائزة التي اأ�ضحت من خاللها من�ضة وملتقى ال�ضراكات الدولية لتنمية 

قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور.
اأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
اأم�س  التمر والبتكار الزراعي، يف كلمته خالل موؤمتر �ضحفي عقد يوم  
الثنني 14 فرباير 2022، يف ق�ضر الإمارات باأبوظبي، بح�ضور الدكتور 
غالب احل�ضرمي مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة، والدكتور هالل 
اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  الأم��ن��اء،  جمل�س  ع�ضو  الكعبي،  �ضاعد  حميد 
خليفة  بجائزة  الفائزين  اأ�ضماء  عن  الإع���الن  فيه  مت  واملطابقة،  للجودة 
واأ�ضماء  ع�ضرة،  الرابعة  بدورتها  الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
الفائزين بجائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بالإمارات بدورتها الرابعة، 
اإىل جانب التفا�ضيل الفنية للموؤمتر الدويل ال�ضابع لنخيل التمر. واأو�ضح 
اأمني عام اجلائزة باأننا فخورون بامل�ضتوى الرفيع الذي و�ضلت اإليه اجلائزة 
خالل دورتها الرابعة ع�ضرة بف�ضل الثقة الكبرية وتوجيهات معايل ال�ضيخ 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعاي�س،  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان 

اجلائزة.
الفائزون باجلائزة الدولية

واأ�ضاف اأمني عام اجلائزة لقد مت حتديد الفائزين يف الدورة الرابعة ع�ضرة 
للمعايري  وفقاً  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 
والآليات الدولية املتبعة يف منح اجلائزة، وبناء على تقرير اللجنة العلمية 
للجائزة واعتماد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�ضامح 
اجلائزة،  فئات  �ضمن  للفائزين  اجلائزة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعاي�س، 

فقد جاءت النتائج على النحو التايل:

فئة البحوث والدرا�سات املتميزة والتكنولوجيا احلديثة منا�سفة بني:
الزراعية  للبحوث  الفرن�ضي  الوطني  " املعهد  اميانويل  جويل  جاكني  د. 

والغذاء والبيئة " اجلمهورية الفرن�ضية 
عنوان البحث: م�ضتقبالت الفرمون املجتاحة عاملياً خالل احلجر الزراعي 

لآفة النخيل: �ضو�ضة النخيل احلمراء
د. ابت�ضام بنت را�ضد احلرا�ضية " وزارة الروة الزراعية وال�ضمكية وموارد 

املياه " �ضلطنة ُعمان
التمر  ن��خ��ي��ل  م���ن   )+Na+/H( امل����ورث����ات  اأح����د  ن��ق��ل  ال��ب��ح��ث:  ع���ن���وان 
لإجهاد  م��ق��اوم��ت��ه  لتعزيز  ال��ع��رب��ي  ال��ر���ض��اد  ن��ب��ات  اإىل   )PdNHX6(

امللوحة

فئة امل�ساريع التنموية والإنتاجية الرائدة منا�سفة بني
موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم - دولة الإمارات العربية املتحدة 

واحليواين  الع�ضوي  ال��زراع��ي  ل��الإن��ت��اج  الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��زرع��ة  م�ضروع 
امل�ضتدام 

املركز الدويل للزراعة املحلية "اإيكبا" - دولة الإمارات العربية املتحدة
الغذائية  القيمة  ال�ضوكة" تطوير  اإىل  املزرعة  "من  احلي  اإك�ضبو  م�ضروع 
ل�ضل�ضة من املنتجات الغذائية املبتكرة من قائمة النباتات امللحية "2019 

 "2021 -

فئة البتكارات الرائدة واملتطورة خلدمة القطاع الزراعي منا�سفة بني
د. عبداهلل حمد �ضعيد النيادي - دولة الإمارات العربية املتحدة

با�ضتخدام  احلمراء  النخيل  ل�ضو�ضة  املبكر  الك�ضف  نظام  هو:  البتكار   v
الذكاء ال�ضطناعي والتعليم الآيل

الهند�ضية  للخدمات  العربية  ال�ضبكة   - عابدين  بن  الب�ضري  بن  ط��ارق  م. 
ذ.م.م. - دولة الإمارات العربية املتحدة

v البتكار هو: الأ�ضاليب التقنية احلديثة يف جمال التجفيف والرتطيب 
وطرق معاجلة التمور ما بعد احل�ضاد

والبتكار  والتمر  النخيل  جم��ال  يف  املتميزة  ال�سخ�سية  فئة 
الزراعي منا�سفة بني

د. عبد اهلل بن حممد بن �ضيف ال�ضعدي - �ضلطنة ُعمان
اأنور هالل عبد اهلل حداد -اململكة الأردنية الها�ضمية 

نقلة نوعية وخطوات كبرية
واأ���ض��اف اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة اأن اجل��ائ��زة َخ��َط��ْت ومنذ انطالقتها خطوات 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مبباركة  كبرية، 
األقى على  �ضموه، وه��ذا ما  ا�ضم  ب��اأن حملت  الدولة، حفظه اهلل، وت�ضرفت 
الريادة  اأو�ضع، وحتقيق  اآف��اق  نحو  بها  م�ضوؤولية كبرية لالنطالق  عاتقنا 

النجاح  اأن  واأك��د  العامل.  م�ضتوى  على  نوعها  من  الأوىل  اجلائزة  لت�ضبح 
الكبري والنقلة النوعية التي حققتها اجلائزة جاء بف�ضل توجيهات �ضاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الأعلى للقوات امل�ضلحة، والدعم امل�ضتمر من �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة. ومتابعة معايل 
جمل�س  رئي�س  والتعاي�س،  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ 

اأمناء اجلائزة. 
وتوجه الدكتور عبد الوهاب زايد، اأمني عام اجلائزة، بالتهنئة للفائزين، 
موؤكداً اأن الفائزين مبختلف فئات اجلائزة هم مبثابة قيمة م�ضافة ت�ضاهم 
يف تطوير قطاع نخيل التمر والبتكار الزراعي على م�ضتوى العامل، معرباً 
عن اأمله يف اأن حتظى اجلائزة يف دورتها املقبلة مبزيد من امل�ضاركة خلدمة 

هذا القطاع والنهو�س به على كافة امل�ضتويات.

الفائزون باجلائزة املحلية بالإمارات
الكعبي، ع�ضو جمل�س  �ضاعد  الدكتور هالل حميد  اأ�ضار  فقد  من جانبه، 
التي تنظمها  بالإمارات  املبتكر  وامل��زارع  املتميز  امل��زارع  باأن جائزة  الأمناء، 
ا�ضتقطبت خالل  العامة للجائزة بالتعاون مع �ضركة الفوعة، قد  الأمانة 
الدولة  م�ضتوى  على  املتميزين  امل��زارع  اأ�ضحاب  من  نخبة  الرابعة  دورتها 
بلغ عددهم 134 مزارعاً ممن لديهم اأف�ضل واأجود اأ�ضناف النخيل بدولة 
المارات العربية املتحدة، تركزت مناف�ضاتهم �ضمن خم�س فئات، حيث مت 
حتديد الفائزين باجلائزة وفقاً للمعايري والآليات املتبعة يف منح اجلائزة، 
فنيني  خ���رباء  قبل  م��ن  امل���زارع  لتقييم  الفنية  اللجنة  تقرير  على  وب��ن��اء 
العربية  الإم��ارات  وجامعة  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  كل من  ميثلون 
الفوعة،  و�ضركة  الغذائية،  وال�ضالمة  للزراعة  ابوظبي  وهيئة  املتحدة، 

واعتماد الأمانة العامة للجائزة، فقد جاءت النتائج على النحو التايل:

فئة املزارع ال�سغرية 
ال�ضويدي غامن  اأحمد  �ضلطان  غامن  الأول:  باملركز  • الفائز 

علي اآل  بهارون  جمعة  اهلل  عبد  عائ�ضة  الثاين:  باملركز  • الفائز 

فئة املزارع املتو�سطة
ال�ضام�ضي مفتاح  حممد  مبارك  الأول:  باملركز  • الفائز 

اخليلي حممد  م�ضلم  فاطمة  الثاين:  باملركز  • الفائز 

فئة املزارع فوق املتو�سطة 
املن�ضوري �ضامل  �ضياح  �ضيف  الأول:  باملركز  • الفائز 

املن�ضوري حميد  خلفان  �ضلوى  الثاين:  باملركز  • الفائز 

فئة املزارع الكبرية 
احلمودي اهلل  عبد  را�ضد  �ضعيد  الأول:  باملركز  • الفائز 

ال�ضام�ضي حممد  مفتاح  علي  مطر  الثاين:  باملركز  • الفائز 

فئة املزارع املبتكر
العرياين م�ضعود  حمد  �ضلطان  را�ضد  • الفائز: 

املوؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر
الإمارات  غالب احل�ضرمي مدير جامعة  الدكتور  اأع��رب  فقد  من جهته 
لنخيل  ال�ضابع  الدويل  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  املتحدة،  العربية 
 16-14 باأبوظبي خالل الفرتة  الإم��ارات  ال��ذي �ضيعقد يف ق�ضر  التمر 
قامت  حيث  امل��وؤمت��ر،  يف  امل�ضاركني  جلميع  تقديره  ع��ن   ،2022 م��ار���س 
اللجنة العلمية بدرا�ضة البحوث التي و�ضلت، حيث مت اعتماد 141 ورقة 
الدولية،  امل��وؤمت��رات  يف  املعتمدة  الفنية  لل�ضروط  وفقاً  املوؤمتر  يف  علمية 
و71 مل�ضق علمي "بو�ضرت". بالإ�ضافة اىل 264 باحث �ضجل كح�ضور 

فقط.
التمر  لنخيل  ال�ضابع  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  ب��اأن  احل�ضرمي  الدكتور  واأ���ض��اف 
14 مار�س  الثنني  اأم�س  الأول   اليوم  اأ�ضا�ضية، يف  �ضبع جل�ضات  يت�ضمن 
خم�ض�ضة  الأوىل  الرئي�ضية  اجلل�ضة  تعقد  الظهر" �ضوف  "بعد   2022
الوزراء،  املعايل  اأ�ضحاب  من  متحدثني  ت�ضعة  مب�ضاركة  القرار  لأ�ضحاب 
باليوم  م��وزع��ة  اأخ���رى  علمية  جل�ضات  و�ضت  ال��دول��ي��ة.  املنظمات  وم���دراء 
الثاين والثالث للموؤمتر على النحو التايل: يف اليوم الثاين الثالثاء 15 
80 حما�ضرة  ت�ضم  4 جل�ضات علمية  لدينا  يكون  �ضوف   2022 مار�س 
 19 امل��ج��ه��ول فيها  ال��ت��ايل: جل�ضة ع��ن مت��ر �ضنف  ال��ن��ح��و  م��وزع��ة ع��ل��ى 
حما�ضرة، وجل�ضة عن �ضو�ضة النخيل احلمراء فيها 26 حما�ضرة، وجل�ضة 
10 حما�ضرات،  فيها  والتقنيات احليوية  الأن�ضجة  زراعة  عن خمتربات 
اليوم  ويف  25 حما�ضرة.  فيها  التمر  نخيل  واآف��ات  اأم��را���س  عن  وجل�ضة 
الثالث الثالثاء 16 مار�س 2022 �ضوف يكون لدينا جل�ضتني علميتني 
التقنيات  عن  جل�ضة  التايل:  النحو  على  موزعة  حما�ضرة،   61 ت�ضمان 
13 حما�ضرة، وجل�ضة عامة عن  والعمليات الزراعية لنخيل التمر فيها 

زراعة النخيل واإنتاج التمور فيها 48 حما�ضرة.

نهيان مبارك: جائزة خليفة من�سة وملتقى ال�سراكات 
الدولية لتنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور

اأطباء م�ست�سفى توام ينقذون طفاًل  كان يعاين من انت�سار الأورام يف ج�سمه   
•• اأبوظبي –الفجر:

اأنقذ اأطباء م�ضت�ضفى توام، التابع ل�ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية "�ضحة" 
اأكرب �ضبكة رعاية �ضحية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، حياة طفل يبلغ 
اأورام من كليته ورئتيه وبطنه.  اأزال��وا عدة  اأن  من العمر ثماين �ضنوات، بعد 
واجه  اأن  بعد  ت��وام،  م�ضت�ضفى  الطوارئ يف  ق�ضم  الفلبيني  الطفل  راج��ع  وقد 
�ضعوبة يف التنف�س، حيث اأجريت له الفحو�س الطبية الالزمة، والتي ك�ضفت 
عن وجود ورم يف كليته الي�ضرى، انت�ضر اإىل رئتيه.  ونظراً للطبيعة احلرجة 

على  الق�ضاء  مل��ح��اول��ة  ف��وري��ة  ك��ي��م��اوي  ع��الج  الطفل خلطة  حل��ال��ت��ه، خ�ضع 
الأورام، وبعد �ضتة اأ�ضابيع حت�ضنت حالته ب�ضكل ملحوظ، ومت نقله اإىل جناح 
املزيد  واإج��راء  الطبية،  الرعاية  من  املزيد  لتلقي  بامل�ضت�ضفى  الأطفال  اأورام 
من الفحو�س. ويف �ضوء نتائج الفحو�س اكت�ضف الأطباء اأن عدداً من الأورام 
تكللت  �ضاعات،   6 ا�ضتغرقت  جراحية  عملية  اإج��راء  فقرروا  ن�ضطة؛  ت��زال  ل 
بالنجاح، ومتكن الأطباء على اإثرها من اإزالة جميع الأورام يف  الكلى وجميع 
الدكتور  واأكد  البطن.  الرئي�ضي يف  الوريد  بالأوعية، وداخل  املحيطة  الأورام 
م�ضت�ضفى  والأورام يف  الدم  اأمرا�س  اأخ�ضائي  اأوان،  اأحمد  اأحمد حممد  جنم 
اأهمية كبرية، وحتر�س على تقدمي  الأطفال  "�ضحة" تويل  �ضركة  اأن  ت��وام، 
اجل�ضدية  الطفل  �ضحة  على  واملحافظة  لهم،  امل�ضتوى  عالية  �ضحية  رعاية 
م�ضت�ضفى  يف  لالأطفال  الأورام  وح��دة  مركز  اإن�ضاء  اأن  اإىل  م�ضرياً  والنف�ضية، 
ُيعد  اإذ  "�ضحة" لالأطفال،  التي توفرها  املتميزة  العناية  اإط��ار  ياأتي يف  ت��وام، 
اأورام الأطفال  املركز اأحد اأف�ضل مراكز عالج ال�ضرطان املتخ�ض�ضة يف عالج 

يف الإمارات

جمال  يف  امل�ضتوى  عاملية  ج��راح��ي��ة  خ��دم��ات  ي��ق��دم  ت���وام  م�ضت�ضفى  اإن  وق���ال 
اإجراوؤها جميعاً  الكيميائي والعالج الإ�ضعاعي، والتي يتم  ال�ضرطان والعالج 
وفقاً لأعلى املعايري الدولية، وي�ضتخدم امل�ضت�ضفى اأحدث التقنيات لت�ضخي�س 
اأح���دث خ��دم��ات علوم  ال�����ض��رط��ان، وحت��دي��د مرحلته، وم��راق��ب��ت��ه، اإىل ج��ان��ب 
الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن  الأع��م��ار.  جميع  م��ن  املر�ضى  لرعاية  الأم���را����س، 
هالل متى، ا�ضت�ضاري ورئي�س جراحة الأطفال، يف م�ضت�ضفى توام، اإنه مت اإزالة 
الأورام من بطن الطفل مبا يف ذلك اجلزء الذي يحيط بالأوعية، وكان داخل 
الوريد ال�ضفلي "الوريد الرئي�ضي للبطن"، واحلمد هلل تكللت العملية بالنجاح 
بف�ضل الت�ضخي�س املتقدم، على اأيدي فريق متخ�ض�س من اجلراحني الذين 
يتعاملون مع حالت معقدة، وفق خطط عالجية متميزة لكل حالة. واأ�ضاف 
فريق  مع  ال��دوري��ة  للمراجعة  ويخ�ضع  با�ضتمرار،  تتح�ضن  الطفل  حالة  اأن 
الأورام يف م�ضت�ضفى توام لالإطمئان على حالته. اأما والدة الطفل فقالت اإن 
اهلل تعاىل �ضخر الأطباء يف م�ضت�ضفى توام لينقذوا حياة ابنها، اإذ كانت العملية 
ناجحة بف�ضل اهلل، ومن ثم بف�ضل فريق م�ضت�ضفى توام، معربة عن امتنانها 
لهم على ما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة ابنها. ملعرفة املزيد عن خدمات طب 
على  الت�ضال  طريق  عن  موعد  بحجز  ُقم  �ضحة،  يف  الأطفال  وطب  الأورام 

SEHA.ae :الرقم 80050 اأو زيارة املوقع اللكرتوين

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة/ حاكم اإمارة اأبوظبي 

املحكمة البتدائية  دائرة الدعاوي الب�سيطة 
بني كل من /بنك اأبوظبي التجاري /املدعي 

و /�سالمه عيا�س عمر عبد اهلل مرزوق /املدعى عليها 
اأمر 

القا�ضي:  �ضعادة اللورد مكغي 
تاريخ اإ�ضدار الأمر: 2 فرباير 2022 

 024-ADGMCFI-2022     :رقم الدعوى
بعد الطالع على الدعوى املرفوعة بتاريخ 27 يناير 2022 

املدعى  اإع���الن  اأن حم���اولت  املحكمة،  �ضجل  م��ن مكتب  اإع��الم��ن��ا  م��ا مت  على  وب��ن��اًء 
عليها بالدعوى عن طريق الربيد ال�ضريع والربيد الإلكرتوين وتطبيق الوات�س اآب 

والر�ضائل الن�ضية الق�ضرية على الهاتف املحمول باءت بالف�ضل 
ناأمر مبوجبه مبا يلي:

1. وفقاً لأحكام املادة رقم 19 من لئحة الإجراءات لدى حمكمة �ضوق اأبوظبي العاملي 
ت�ضدر  بالن�ضر يف جريدة  عليها  املدعى  باإعالن  للمحكمة  ت�ضرح  التي   2016 ل�ضنة 
باللغة العربية وتوزع داخل دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك بن�ضر اإعالن باللغة 

العربية يفيد مبا يلي: 
لقد رفع املدعي بنك اأبوظبي التجاري دعوى لدى حماكم �ضوق اأبوظبي العاملي �ضد 
املدعى عليها �ضالمه عيا�س عمر عبد اهلل مرزوق التي كانت تقيم �ضابقاً يف الفيال رقم 
111، ال�ضوامخ املنطقة 9، قرب �ضوق الإمارات، اأبوظبي، والتي يطالب من خاللها 
املدعي بالزام املدعى عليها بدفع مبلغ 82،090.37 دولر اأمريكي مع الفائدة والر�ضوم 
وامل�ضاريف.  يف حال رغبت �ضالمه عيا�س عمر عبد اهلل مرزوق بتقدمي دفاع يف هذه 
الدعوى، اأو بالإقرار بالدعوى كلياً اأو جزئياً وطلب مهلة لل�ضداد، اأو بالعرتا�س على 
العاملي  اأبوظبي  �ضوق  حماكم  م�ضجل  مع  التوا�ضل  عليها  يجب  املحكمة،  اخت�ضا�س 
بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين على العنوان Registry@adgmcourts.com اأو 
اأي��ام من  �ضبعة  97123338976+ خالل  الرقم  الهاتفي على  عن طريق الت�ضال 
ن�ضر هذا الإعالن، ويف حال عدم قيامها باأي مما ذكر، يحق لبنك اأبوظبي التجارى 

طلب اإ�ضدار حكم غيابي.

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

فقد املدعو / حممد بوثياندى 
ع��م��ر ك��ول��ي��ك��ي��ل ب���وث���ان ب����ورا ، 
�ضفره  ج���واز  اجلن�ضية  ال��ه��ن��د 
رقم )P2196362( يرجى 
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
اي���������وب   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
اجلن�ضية  امل����غ����رب   ، ن����اغ����وم 
 ج��������������������واز ���������ض��������ف��������ره رق��������م

)5327825AU( يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1254/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/439 عقاري جزئي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1282327.5( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : �ضركة اخلط المامي لإدارة الإ�ضتثمار - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي �ضارع 
ال�ضيخ زايد تيكوم داماك اإكزكتيف هايت�س املوقع - C - الطابق ال�ضاد�س رقم مكاين 

وميثله : عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�ضتيتيه 
املطلوب اإعالنه :1 - منى خالد حممد البجريمى - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1282327.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70197
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  وّزع 
دبي،  ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري، 
رئي�س جمل�س اأكادميية �ضرطة دبي، 
الدفعتني  خريجي  على  ال�ضهادات 
والتا�ضعة  وال���ع�������ض���ري���ن  ال���ث���ام���ن���ة 
املر�ضحني،  الطلبة  من  والع�ضرين 
من  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  وال��دف��ع��ت��ني 
امل���ر����ض���ح���ات م���ن طلبة  ال���ط���ال���ب���ات 
اأك���ادمي���ي���ة ���ض��رط��ة دب����ي، وذل����ك يف 
يرافقه  دب��ي،  �ضرطة  �ضباط  ن��ادي 
ال����ل����واء الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور حممد 
القائد  م�����ض��اع��د  ف���ه���د،  ب���ن  اأح���م���د 
العام ل�ضوؤون الأكادميية والتدريب، 
وال����ل����واء الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور غيث 
اأكادميية  م��دي��ر  ال�����ض��وي�����دي،  غ��امن 
�ضرطة دبي، ونائبه العميد الأ�ضتاذ 
ال�ضام�ضي،  ب��ط��ي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
اخلريجني  الطلبة  معاليه  مهنئا 
امل��ر���ض��ح��ني وامل��ر���ض��ح��ات البالغ  م��ن 
طالباً   185 بواقع   ،248 عددهم 

و63 طالبة.

دعم القيادة الر�سيدة
واأك�������د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق امل������ري اأن 
بف�ضل  دب������ي،  ����ض���رط���ة  اأك����ادمي����ي����ة 
ال�ضمو  �ضاحب  ورع��اي��ة  توجيهات 
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
الدولة، رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
ال���������وزراء، ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  واه��ت��م��ام 
حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي، و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب����ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ومتابعة  امل���ال���ي���ة،  وزي�����ر  ال��������وزراء، 
زايد  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق 

جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب،  ن��ه��ي��ان  اآل 
ن�ضاأت  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ال�������وزراء، 
ومت���ي���زت اأك���ادمي���ي���ة ���ض��رط��ة دب���ي، 
وت��ف��وق خ��ري��ج��وه��ا وخ��ري��ج��ات��ه��ا يف 
وحياتهم  التخ�ض�ضية  درا���ض��ت��ه��م 

العلمية واملهنية.
الب�ضري  العن�ضر  دور  معاليه  واأّك��د 
امل�����ح�����وري يف حت��ق��ي��ق الإجن���������ازات 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ك��ربى 
املباركة،  م�ضريتها  خ��الل  امل��ت��ح��دة 
القيادة  وروؤى  بتطلعات  والو�ضول 
العاملية،  امل�����ض��ت��وي��ات  اإىل  ال��ر���ض��ي��دة 
منوهاً بدور وزارة الداخلية والقيادة 
هذا  تعزيز  يف  دب��ي  ل�ضرطة  العامة 
اجلانب من خالل العمل على تنمية 
ومتكني  املوؤهلة،  الع�ضكرية  الكوادر 
ُيَعد كذلك  امل��راأة وال�ضباب، وهو ما 
ا�ضرتاتيجية  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��اً  حم�����وراً 
التنمية الجتماعية، وتعزيز الأمن 
والأم��������ان وحت��ق��ي��ق ال����ض���ت���ق���رار يف 
اخلم�ضني  م�ضرية  �ضمن  املجتمع، 
بر�ضم  انطلقت  التي  القادمة  عاماً 
خارطة جديدة مل�ضتقبٍل اأكر اإ�ضراقاً 
وازده����اراً، وذل��ك من خ��الل تكثيف 

امل���ه���ارات، وفتح  ع��ل��ى �ضقل  ال��ع��م��ل 
ال�ضبابية  ل��ل��ط��اق��ات  ج��دي��دة  اآف�����اٍق 

بدعم من قيادتنا الر�ضيدة.
الطلبة  امل��ري  الفريق  معايل  وه��ّن��اأ 
داعيا  واخل����ري����ج����ات،  اخل���ري���ج���ني 
القانونية  بالعلوم  للت�ضلح  اإي��اه��م 
والأمنية وال�ضرطية والتخ�ض�ضية، 
واأن يكونوا اإ�ضافة جديدة لالأجيال 
وموا�ضلة  ق��ب��ل��ه��م،  ت��خ��رج��ت  ال��ت��ي 
تطوير  يف  وامل�������ض���اه���م���ة  امل�������ض���رية 
امل���وؤ����ض�������ض���ات والأج�����ه�����زة، ����ض���واء يف 
اأو يف بع�س الدول  دول��ة الإم����ارات، 
اب��ت��ع��ث��ت طالبها  ال���ت���ي  ال�����ض��ق��ي��ق��ة 
منذ  الأك�����ادمي�����ي�����ة  يف  ل����ل����درا�����ض����ة 
اأي�ضا  بالتهنئة  متوجهاً  بداياتها، 
اأبنائهم  لتفوق  الأم���ور  اأول��ي��اء  اإىل 
وحتقيقهم هذا الإجناز املميز الذي 
الوطنية  الح��ت��ف��ال��ي��ة  م��ع  ي��ت��زام��ن 
مبرور 50 عاماً على قيام الحتاد.

دعم الوالدين
ق���ال امل����الزم م��ع��ت��ز ج��ه��اد ف��ه��د من 
دولة فل�ضطني، احلا�ضل على �ضيف 
العام  امل��ج��م��وع  يف  والأول  ال�����ض��رف 

ال�ضرف  مرتبة  م��ع  امتياز  بتقدير 
من  والع�ضرين  الثامنة  الدفعة  يف 
برنامج اللي�ضان�س يف القانون وعلوم 
بف�ضل  ه��و  حققه  م��ا  اإن  ال�ضرطة، 
اأول، ثم بدعم  اهلل �ضبحانه وتعاىل 
وال���دي���ه وت��وج��ي��ه��ات اأع�����ض��اء هيئة 
التدري�س وال�ضباط واملدربني، حتى 
درجات  اأعلى  اإىل  ي�ضل  اأن  ا�ضتطاع 
ينال  واأن  والتميز،  والنجاح  التفوق 
على  ويح�ضل  بجدارة  الأول  املركز 

�ضيف ال�ضرف.
وتقدم بخال�س ال�ضكر والتقدير اإىل 
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري 
الداعم  دب��ي،  ل�ضرطة  العام  القائد 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي 
والتدريبية يف اأكادميية �ضرطة دبي 
امل��ب��ذول��ة، واإىل  على ك��اف��ة اجل��ه��ود 
وكل من  الأكادميية  على  القائمني 

له ف�ضل عليهم.

جهد ومثابرة
وع��ربت امل��الزم م��رمي برهان كامل 
اإبراهيم الها�ضمي، من دولة  ال�ضيد 
الإم���������ارات، احل��ا���ض��ل��ة ع��ل��ى �ضيف 

العام  امل��ج��م��وع  يف  والأول  ال�����ض��رف 
ال�ضرف  مرتبة  م��ع  امتياز  بتقدير 
برنامج  م����ن  الأوىل  ال���دف���ع���ة  يف 
وعلوم  ال����ق����ان����ون  يف  ال��ل��ي�����ض��ان�����س 
عن  ال��ن�����ض��ائ��ي،  للعن�ضر  ال�����ض��رط��ة 
اأن  م��وؤك��دة  ال��ن��ج��اح،  ب��ه��ذا  �ضعادتها 
التميز يف احلياة هو نتيجة للجهد 
التقدير  ك����ان  ول��ط��امل��ا  وامل���ث���اب���رة، 
الإن�ضان  لو�ضول  �ضبباً  والت�ضجيع 
هلل  �ضكرها  موجهة  مقا�ضده،  اإىل 
قدم  م��ن  ول��ك��ل  التوفيق،  ه��ذا  على 
لها الدعم من العائلة و�ضرطة دبي، 
والأ���ض��ات��ذة ال��ذي��ن ك��ان��وا خ��ري �ضند 
وعون خالل �ضاعات العمل وبعدها، 
حر�ضا على م�ضاعدتنا على التفوق 

والنجاح.

طلب العلم
ب����دوره، اأع����رب امل����الزم ع��م��ر يون�س 
حم����م����د  م�����ن امل���م���ل���ك���ة الأردن������ي������ة 
ال��ه��ا���ض��م��ي��ة، احل��ا���ض��ل ع��ل��ى �ضيف 
العام  امل��ج��م��وع  يف  والأول  ال�����ض��رف 
ال�ضرف  مرتبة  م��ع  امتياز  بتقدير 
يف  والع�ضرين  التا�ضعة  ال��دف��ع��ة  يف 

برنامج اللي�ضان�س يف القانون وعلوم 
ال�ضرف  �ضعادته بهذا  ال�ضرطة، عن 
الأكادميي الذي ناله، موجهاً �ضكره 
هلل �ضبحانه وتعاىل الذي مكنه من 
وللقيادة  امل��ك��ان��ة،  ل��ه��ذه  ال��و���ض��ول 
العامة ل�ضرطة دبي ومعايل الفريق 
العام،  القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل 
وال��ك��ادر الأك��ادمي��ي، ولكل من وّفر 
الو�ضائل  اخلريجني  ولإخ��وان��ه  ل��ه 
الكافية لل�ضعود لدرجة من درجات 
اأنهم اليوم  ال�ضلم التعليمي، موؤكداً 
والجتهاد  اجل����د  ث���م���ار  ي��ق��ط��ف��ون 
و�ضي�ضتمرون  امل��ت��وا���ض��ل،  وال��ع��م��ل 
اأعلى  اإىل  ل��ي�����ض��ل��وا  ال��ع��ل��م  ب��ط��ل��ب 

املراكز العلمية املرموقة.

م�ستقبل واعد
واأكد املالزم حممد �ضيف حميد بن 
الإم����ارات،  دول���ة  م��ن  العليلي،  ب��در 
احلا�ضل على �ضيف ال�ضرف والأول 
يف املجموع العام بتقدير امتياز مع 
الأوىل  ال��دف��ع��ة  يف  ال�����ض��رف  مرتبة 
م����ن ب���رن���ام���ج ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف 
هذا  اأن  واجلنائية،  الأمنية  العلوم 

الأوىل  �ضوى اخلطوة  لي�س  النجاح 
خدمة  يف  واع�������ٍد  م�����ض��ت��ق��ب��ٍل  ن���ح���و 
خالل  وم�����ن  اهلل.  ب�������اإذن  ال����وط����ن 
ف���رتة ال���درا����ض���ة ال��ت��ي ق�����ض��اه��ا مع 
ر�ضخت  الأكادميية  اأن  اأكد  زمالئه، 
والتفاين  الإخ��ال���س  م��ب��ادئ  فيهم 
وال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ي��د نخبة 
الأكفاء،  وامل���درب���ني  ال�����ض��ب��اط  م��ن 
موجها �ضكره للقائد العام ل�ضرطة 
الأكادميية  ل�ضوؤون  وم�ضاعده  دبي، 
وال����ت����دري����ب، وم���دي���ر الأك���ادمي���ي���ة 
للطلبة،  الالمتناهي  دعمهم  على 
العقبات  ك��اف��ة  لتذليل  وج��ه��وده��م 
اأمامنا لنتمكن من التفوق والنجاح 

والتزود بالعلم واملعرفة.
وب���ني امل�����الزم ال��ع��ل��ي��ل��ي اأن����ه يطمح 
العلوم  يف  ال��ت��خ�����ض�����س  خ���الل  م���ن 
خدمة  اإىل  واجل���ن���ائ���ي���ة  الأم���ن���ي���ة 
موؤكدا  اإل��ي��ه،  اجلميل  ورد  ال��وط��ن 
العليا  ال��درا���ض��ات  ل�ضتكمال  �ضعيه 
مواكبة  ع��ل��ى  واحل��ر���س  م�ضتقبال 
التخ�ض�س  يف  العاملية  امل�ضتجدات 
ل��ل��ت��م��ك��ن م����ن حت��ق��ي��ق ال����ه����دف يف 
حماربة اجلرمية وتعزيز الأمان يف 

املجتمعات.

متيز اأ�سري
واأعربت املالزم نور حممد علي عبد 
اهلل ال���زي���اين م��ن دول����ة الإم������ارات، 
احلا�ضلة على �ضيف ال�ضرف والأول 
يف املجموع العام بتقدير امتياز مع 
الأوىل  ال��دف��ع��ة  يف  ال�����ض��رف  مرتبة 
من برنامج البكالوريو�س يف العلوم 
الأمنية واجلنائية للعن�ضر الن�ضائي، 
بهذا  واعتزازها  فخرها  عميق  عن 
خريجة  اأول  واأنها  ل�ضيما  التفوق، 
املجال  يف  ت��ت��خ�����ض�����س  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  يف 
الأم����ن����ي وال��ع�����ض��ك��ري، م����وؤك����دة اأن 
اأ�ضكال  ك��اف��ة  ق��دم��ت  دب����ي  ���ض��رط��ة 
ليتمكن  الن�ضائية  للعنا�ضر  الدعم 
كوكبة  اإىل  والن�ضمام  التميز  من 
خدمة  يف  وامل�������ض���ارك���ة  اخل���ري���ج���ني 

الوطن اأ�ضوة باإخوانهم الرجال.
ب��ح�����ض��اد غرا�س  ���ض��ع��ادت��ه��ا  واأك�����دت 
اهلل  م��ن  متمنية  ال��درا���ض��ة،  �ضنوات 
�ضبحانه وتعاىل املزيد من التوفيق 
ولكافة  ل���ه���ا  ال���ق���ادم���ة  الأي��������ام  يف 

اخلريجني واخلريجات.

•• العني-الفجر: 

وال�ضناعات  الإع�����الم  ق�����ض��م  ن��ّظ��م 
"دور  بعنوان  حما�ضرة  الإبداعية 
ال�ضفر  ث��ق��اف��ة  ن�����ض��ر  يف  الإع�������الم 
وال�ضياحة" قّدمها الأ�ضتاذ اإبراهيم 
الذهلي- رئي�س حترير جملة اأ�ضفار 
وال�ضياحة،  ال�ضفر  يف  املتخ�ض�ضة 
ال�ضياحة  ق�������ض���م  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الإن�ضانية  العلوم  كلية  يف  والآث���ار 
والجتماعية، وذلك يف م�ضرح كلية 
تقنية املعلومات باحلرم اجلامعي، 
بح�ضور  الدكتور  اأحمد املن�ضوري 
– رئي�س ق�ضم الإعالم وال�ضناعات 
الإبداعية، والدكتور اأدريان لوي�س 
ال�ضياحة  ق�ضم  رئي�س   – م��ان  دي 

والرتاث، وطلبة الكلية. 
املن�ضوري  اأحمد  الدكتور  واأو���ض��ح 
– رئي�س ق�ضم الإعالم وال�ضناعات 
تاأتي  املحا�ضرة  هذه  اأن  الإبداعية 
يف اإطار  اأن�ضطة الق�ضم يف التوا�ضل 
م��ع الأط����راف واجل��ه��ات املعنية يف 
املتخ�ض�ضة  الإعالمية  القطاعات 
اأنها  كما   ، الإبداعية  ال�ضناعات  و 
والتجربة  املعرفة  نقل  اإىل  تهدف 
العملية  واخل��������ربة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 

لطلبة اجلامعة مبا يتيح الفر�ضة 
جديدة  وخربات  مهارات  لكت�ضاب 
ت�ضاف اإل الر�ضيد املعريف والثقايف 
الإع��������الم  ل���ل���ط���ل���ب���ة يف جم��������الت 
ال�ضياحة  ول���ط���ل���ب���ة  ال�������ض���ي���اح���ي 
اأن  اإىل  املن�ضوري  واأ���ض��ار  والآث����ار. 
هذه الن�ضاطات من �ضاأنها امل�ضاهمة 
يف �ضقل �ضخ�ضية الطالب واإعداده 
وتاأهيله لالإنخراط يف �ضوق العمل 
ومتكينه من التفاعل مع الأحداث 
وتعزيز ثقافته الإعالمية وقدرته 

اأن   اإىل  واخل�������ربات،  امل���ع���ارف  م���ن 
�ضناعة ال�ضياحة يف دولة الإمارات 
ال�ضنوات  يف  نوعية  نقالت  حّققت 
القيادة  ،وذل����ك له��ت��م��ام  امل��ا���ض��ي��ة 
ال��ر���ض��ي��دة يف دول���ة الإم�����ارات على 
واملرافق  التحتية  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر 
التنمية  وت���ع���زي���ز  وال��ت�����ض��ه��ي��الت 
من  وه���ي   ، امل�����ض��ت��دام��ة  ال�ضياحية 
على  التحتية  البنى  اأف�ضل  �ضمن 

م�ضتوى العامل.
دول���ة  "تبواأت  ال���ذه���ل���ي:  وق�����ال    

على اإنتاج حمتوى اإعالمي متميز 
غني بالقيم والإبتكار والإبداع.  

اأ�ضار  ال��ت��و���ض��ي��ح��ي   ع��ر���ض��ه  ويف 
رئي�س  الذهلي-  اإب��راه��ي��م  الأ���ض��ت��اذ 
املتخ�ض�ضة  اأ���ض��ف��ار  جملة  حت��ري��ر 
والرحالة  وال�����ض��ي��اح��ة   ال�����ض��ف��ر  يف 
الإم����ارات����ي ال����ذي ا���ض��ت��ط��اع خالل 
رح����الت����ه وزي�����ارات�����ه ل��ل��ع��دي��د من 
من  ي���ق���رب  م���ا  اإىل  ال����ع����امل   دول 
اأن يدون  170 دول��ة ح��ول العامل 
مالحظاته ويعزز ثقافته بالعديد 

ال�ضياحي،  اجل����ذب  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
وتعزيز ال�ضياحة الداخلية يف دولة 
اأهمية دور  على  م��وؤك��داً  الإم����ارات، 
ت�ضليط  املحلية يف  الإع��الم  و�ضائل 
مزيد من ال�ضوء على ن�ضر ثقافة 
على  والعمل   ، الداخلية  ال�ضياحة 
يعزز  اإع����الم����ي  اب���ت���ك���ار حم���ت���وى 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  ه��ذا الجت���اه يف 
الج���ت���م���اع���ي وو����ض���ائ���ط الإع������الم 
الأخرى ، عالوة على �ضرورة اإعداد 
ك����وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة يف الإع���الم 
املتخ�ض�س والإعالم ال�ضياحي مبا 
املواهب  لكت�ضاف  الفر�ضة  يتيح 
اإعالمي  حمتوى  خلق  خ��الل  م��ن 
الأن�ضطة  تكامل  م��ن  يعزز  مبتكر 
للرتويج  وال��رتوي��ج��ي��ة  ال�ضياحية 
والفر�س  امل���ن���اط���ق  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
ال�����ض��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا دولة 

الإمارات. 
ج����رى  امل�����ح�����ا������ض�����رة   خ�����ت�����ام  ويف 
ح���وار ح���ول اآل��ي��ات ت��ع��زي��ز اجلهود 
ل�ضناعة  والرتويجية  الإع��الم��ي��ة 
ت��ع��زي��ز ثقافة  وك��ي��ف��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة 
والتعرف  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ض��ي��اح��ة 
العامل  ح��ول  ج��دي��دة  ثقافات  على 
ر�ضيد  اإىل  لي�ضاف  منها   والتعلم 

الإم������ارات م���رك���زاً م��ت��ق��دم��اً، لي�س 
فح�ضب،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة  يف 
العاملية  ال�ضياحة  خارطة  يف  واإمن��ا 
اأي�������ض���اً، وع���ل���ى خ����الف ك��ث��ري من 
البلدان، فاإن منو القطاع ال�ضياحي 
اأ�ضا�ضية  ب�����ض��ورة  اع��ت��م��د  امل��ح��ل��ي 
حيث  املحلية؛  ال���ض��ت��ث��م��ارات  على 
مت ت��وظ��ي��ف ا���ض��ت��ث��م��ارات ه��ائ��ل��ة يف 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل�����ض��ي��اح��ة، من 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ق��ب��ل 
على ح��د ���ض��واء، وق��د اأت��اح��ت تلك 
مهمة  مرافق  اإق��ام��ة  ال�ضتثمارات 
مل يكن بالإمكان اأن يتطور القطاع 
ال�ضياحي من دونها، وتزامن ذلك 
م���ع ال���ت���ط���ور ال��ك��ب��ري ال�����ذي حلق 
والتي  املحلية،  ال��ط��ريان  ب�ضركات 
تكت�ضب يوماً بعد اآخر طابعاً عاملياً 
ربط  على  ق��ادرة  واأ�ضبحت  مميزاً، 
اجلهات الأربع للكرة الأر�ضية، مما 
ك��ب��رية من  اأع����داد  ا�ضتقطاب  اأت���اح 
ال�ضياح من خمتلف بقاع العامل."

ونّوه الذهلي اإىل اأنه على الرغم من 
جائحة كورونا التي حرمت الكثري 
العديد  والتجول حول  ال�ضفر  من 
اجلاذبة،  ال�ضياحية  املحطات  م��ن 
للتعرف  الفر�ضة  اأت��اح��ت  اأن��ه��ا  اإل 

واملعارف  ال��ق��ي��م  ن��ق��ل  الإن�����ض��ان يف 
عرب القراءة والإطالع الدائم على 
ث��ق��اف��ات ال�����ض��ع��وب وال��ت��ع��رف على 

احل�ضارات ونقل الرتاث والثقافة 
اإىل العاملية عرب الإعالم ال�ضياحي 

املتخ�ض�س. 

عبد اهلل املري يوّزع ال�سهادات على خريجي اأكادميية �سرطة دبي

•• اأبوظبي-وام:

الذي   2022 ل��الإع��الم  العاملي  للكوجنر�س  العلمية  اللجنة  عقدت 
يقام حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة اجتماعا مبركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س ملناق�ضة اجلوانب العلمية املتعلقة بحلقات النقا�س والندوات 
والأوراق العلمية املدرجة على اأعمال الكوجنر�س اإ�ضافة اإىل بحث ما 

مت اإجنازه �ضمن املهام املنوطة باللجنة.
الري�ضي  ج��الل  حممد  �ضعادة  برئا�ضة  عقد  ال��ذي   - الجتماع  تناول 

املنظمة  العليا  اللجنة  "وام" رئي�س  الإم��ارات  اأنباء  وكالة  عام  مدير 
 - العلمية  اللجنة  اأع�ضاء  بح�ضور  و  ل��الإع��الم  العاملي  للكوجنر�س 
حماور اخلطة العلمية للكوجنر�س و اأف�ضل الأ�ضاليب العلمية التي 
القيادة  توجيهات  مع  متا�ضيا  الكوجنر�س  اأه���داف  حتقيق  يف  ت�ضهم 
الر�ضيدة و مكانة الإمارات مبجال �ضناعة الإعالم ب�ضنوفه املختلفة 
وال�ضراكات  املتطورة  التكنولوجيا  و  والإب���داع  البتكار  على  والقائم 

الفاعلة مبا ي�ضهم يف دعم م�ضارات التنمية امل�ضتدامة كافة.
الذي   2022 لالإعالم  العاملي  للكوجنر�س  العلمية  اللجنة  اأق��رت  و 
يعقد خالل الفرتة من 15 اإىل 17 نوفمرب 2022 ما مت مناق�ضته 

من برامج وخطط علمية خالل اجتماعها ال�ضابق اإ�ضافة اإىل مناق�ضة 
اآلية اإعداد �ضجل علمي رقمي للكوجنر�س و درا�ضة طلبات امل�ضاركة و 

اجلل�ضات و الفعاليات امل�ضاحبة للحدث و و�ضع برامج زمنية لها.
والوكالت  امل��وؤ���ض�����ض��ات  قبل  م��ن  الكبري  ب��اله��ت��م��ام  اللجنة  واأ����ض���ادت 
الإع���الم���ي���ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل ب��امل�����ض��ارك��ة يف احل�����دث. ي��رك��ز " 
ال��ك��وجن��ر���س ال��ع��امل��ي ل���الإع���الم 2022 " ع��ل��ى ع���دد م��ن امل���ح���اور و 
اأثر  و  الرقمي  التوا�ضل  بينها  من  الرئي�ضية  الق�ضايا  و  املو�ضوعات 
الذكاء ال�ضطناعي على الإعالم املعا�ضر و دمج التقنيات املتقدمة و 

البتكار يف قطاع الإعالم.

و ت�ضت�ضيف اأعمال الكوجنر�س �ضل�ضلة من احلوارات و ت�ضهد اإطالق 
اإىل جانب  نقا�ضية  و جل�ضات  تفاعلية  ور�س عمل  و  ابتكارات جديدة 
خمتلف  ب��ني  ثنائية  اج��ت��م��اع��ات  لعقد  امل��ن��اط��ق  م��ن  ع��دد  تخ�ضي�س 
امل�ضاركني على هام�س الفعالية التي �ضت�ضم جمموعة من اجلل�ضات 
املتخ�ض�ضة يف جمالت ال�ضحافة والإذاعة و التلفزيون و الإنرتنت و 

التوا�ضل الجتماعي و املوؤثرين العامليني.
" تنظمه   2022 ل��الإع��الم  العاملي  " الكوجنر�س  اأن  بالذكر  جدير 
"اأدنيك" بتعاون ا�ضرتاتيجي مع  اأبوظبي الوطنية للمعار�س  �ضركة 

وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف العا�ضمة اأبوظبي.

اللجنة العلمية للكوجنر�س ت�ستعر�س اأجندة احلدث وت�سيد باهتمام موؤ�س�سات الإعالم العاملية بامل�ساركة

حما�سرة يف جامعة الإمارات تناق�س اأهمية دور الإعالم يف ن�سر ثقافة ال�سفر وال�سياحة

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن بالن�شر 

�شادرة عن حمكمة عجمان ال�شرعية 
يف  الدعوى رقم 2021/18 تظلم 

�ضعودية اجلن�ضية - جمهولة حمل   - املتظلم �ضدها مهره بنت ح�ضن بن غالب  اإىل 
 الإقامة خارج الدولة.  مبا اأن املتظلم / نبيل بن ح�ضني بن حمم كمال - �ضعودي اجلن�ضية 

قد اأقام عليك الدعوى ال�ضرعية املذكورة بالرقم اأعاله ، اأمام هذه املحكمة.
للمطالبة ب� / تظلم على قرار امر على عري�ضة بالرقم 241/2020 

وقد حددت املحكمة جل�ضة، الثنني 2022/3/7 م للنظر يف الدعوى ، فاأنت مكلف 
باحل�ضور �ضخ�ضياً اأو من ينوب عنك ر�ضميا اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد 
على التظلم ، ويف حالة تخلفك عن احل�ضور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �ضتنظر يف 

التظلم وت�ضدر حكمها غيابياً.
حتريرا يف يوم الثالثاء املوافق 2022/2/8 م 

القا�شي / عبا�س اأبكر �شليمان 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�ضيد / حممد ابو طاهر بن حممد رم�ضان علي، اجلن�ضية 
: بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن %50 من ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�ضيدة / جويا دا�س مونيندرا �ضيكدر، اجلن�ضية: بنغالدي�س بالرخ�ضة امل�ضماه )�ضالون 
ن�ضمة املدينة( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )770598( ال�ضادرة من 

دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
الت�ضديق   للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب  �ضان  يف 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 70555

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�ضيد/ يو�ضف على عبدالرحمن البريق اللوغاين - اجلن�ضية 
: الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ 
ا�ضماعيل على عبدالرحمن البريق اللوغاين - اجلن�ضية : الإمارات، يف الرخ�ضة امل�ضماه 
بال�ضارقة برخ�ضة  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  ال�ضادرة من  العامة(  للنقليات  الليل  )قمر 

رقم )778501(، تعديالت اأخرى : ليوجد،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 70555

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

اجلن�ضية:  لنقاوي  على  عبدالكرمي  غالم  جا�ضم  ال�ضيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الإمارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ض�ته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد: 
على حمم�د عب�داهلل اجلاري - اجلن�ضية : الإمارات يف الرخ�ضة امل�ضماه )كافترييا امليزان 
دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )736941(  باأمارة  تاأ�ض�ضت  الذهبي( 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Courts of First Instance

Notification of a Real Estate Sale by Publication
Case No.   250/2020/243 - Sale of a mortgaged Real Estate
Heard before   Fourth Execution Circuit no. 186
Case Subject   A request to sell a mortgaged property (plot no. 464 -municipality no. 345-
811 located in Burj Khalifa Area in Dubai with an area of 5,204.61 sq. m.) mortgaged in 
favor of the plaintiff (creditor mortgagee) in order to sell it in the public auction as per the 
applicable procedures at Dubai Land Department pursuant to article no. (26) of Law no. 
(14) of 2008 concerning mortgages in the Emirate of Dubai to ensure the settlement of its 
payable indebtedness amounting AED 235,077,434.73 (Two Hundred Thirty-Five Million 
and Seventy-Seven Thousand Four Hundred Thirty-Four Dhs and 73/100 Fils) till the due 
date on 21/06/2020.
The plaintiff    Emirates NBD (PSC)
Address    UAE - Dubai Emirate- Diera- Baniyas Street
Represented by  Ali Ismail Ibrahim AL Jarman
The Notified parties :  FL 2 Holdings Limited (LLC)
Address UAE - Dubai Emirate- Diera-Tower no. 2-Suit 409-Boulevard Plaza – 
00971509613333- 0097142997889 - Khalid.alabdouli@fl2holdin.com
Notification Subject   The above detailed property will be sold on Wednesday, 23/02/2022 at 
05:00:00 pm or on the following 3 days, if required, by the entity assigned to sell the property 
(Emirates Auctions Company on its website http://www.emiratesauction.ae) and whoever has 
the desire to purchase the property shall deposit at least 20% of the basic price as a security 
before entering the auction. Whoever has an objection to the sale, shall submit his objection 
with the supporting documents before the sale session within the period stipulated in article 
301 of Civil Procedures Law and the bid winner shall pay the full amount along with expenses 
within ten days from the sale session and every person authorized to bid may increase the 
price within ten days following the bid award provided the increase shall be 10% at least of the 
price, moreover, the total bid price and expenses shall be deposited in the court treasury.
The details of the property are as shown below:- Property Details: Property Type : vacant 
land - Location: Burj Khalifa - Plot No. 464 - Municipality No. 345-811 - Area : 5204.61 sq. 
m -  Amount: AED 112,043,803.0 
-Note: the amount shall be paid immediately
Prepared by : Asmaa Musbeh Al Shabli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  غبا�س  �ضقر  م��ع��ايل  ا�ضتقبل 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي وف���دا 
برملانيا بريطانيا برئا�ضة �ضعادة ديفيد 
ال�ضداقة  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ج���ون���ز 
الربيطانية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اأم�س يف مقر املجل�س باأبوظبي، الذي 
يقوم بزيارة اإىل الدولة. ح�ضر اللقاء 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����ض��اء 
النعيمي  را���ض��د  علي  الدكتور  معايل 
و�ضعادة كل : من و�ضارة فلكناز ومرية 
ال�ضويدي ومروان املهريي والدكتورة 
الدكتور  و���ض��ع��ادة   ، امل��ن�����ض��وري  ح���واء 
عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س. 
�ضقر  رح��ب معايل  اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
الوطني  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س  غ���ب���ا����س 
واع�ضاء جمموعة  برئي�س  الحت��ادي 

الربيطانية.  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ض��داق��ة 
ب�ضعادتكم  اأرح����ب  اأن  ي�����ض��رين  وق����ال 
والوفد املرافق يف بلدكم الثاين، دولة 
الإمارات، موؤكدا علي عمق العالقات 
عالقات  وه��ي  البلدين  ب��ني  الثنائية 
تعترب منوذجا للعالقات بني الدول ، 
ت�ضهم يف  الزيارة  اأن هذه  اىل  م�ضريا 
بلدينا  ب��ني  املتميزة  العالقات  اإث���راء 
ترجمة  ومتثل  ال�ضديقني،  و�ضعبينا 
حقيقية ملا ت�ضهده العالقات الثنائية 
تطور  م��ن  ال�ضديقني  البلدين  ب��ني 
وتقدم وما حتظى به من اهتمام ودعم 
ومتابعة من قبل قيادتي البلدين ، ملا 
لهما من دور كبري يف تعزيز العالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل��الن��ط��الق ب��ه��ا ن��ح��و اآفاق 

اأو�ضع يف خمتلف القطاعات.
غبا�س  ���ض��ق��ر  م���ع���ايل  وا����ض���ت���ع���ر����س 
امل��ج��ل�����س الوطني  ن��ت��ائ��ج زي�����ارة وف���د 

موؤخرا  امل��ت��ح��دة  للمملكة  الحت����ادي 
العموم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وم��ق��اب��ل��ة   ،
الدفاع  جل��ن��ة  ورئ��ي�����س  ال���ربي���ط���اين 
تعزيز  بهدف   ، امل�ضئولني  م��ن  وع��دد 
وال�ضراكات  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
البلدين  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
اآف������اق ج���دي���دة من  وت���ط���وي���ره���ا اىل 
الربملانية  �ضيما  ل  امل�����ض��رتك  العمل 
ال�ضراكة  ع��الق��ات  ي��واك��ب  مب��ا  منها، 
اأ�ض�س  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
م���ت���ي���ن���ة م������ن الح������������رتام امل����ت����ب����ادل 
والعالقات التي تربط دولة الإمارات 
يف  املتحدة  واململكة  املتحدة  العربية 
البلدين  ي��خ��دم  مب��ا  امل���ج���الت،  �ضتى 
معايل  واأ�ضاد  ال�ضديقني.  وال�ضعبني 
الربيطاين  ب��امل��وق��ف  غ��ب��ا���س  ���ض��ق��ر 
الر�ضمي وموقف جمموعة ال�ضداقة 
الربملان  يف  -الربيطانية  الإم��ارات��ي��ة 

ي��دي��ن هجمات  وال�����ذي  ال��ربي��ط��اين 
احلوثي الرهابية على مواقع مدنية 
يف دولة المارات ، موؤكدا على اأن دولة 
الإمارات حتتفظ بحقها يف الرد على 
الإجرامية،  الإرهابية  الهجمات  تلك 
الإن�ضاين  للقانون  انتهاكاً  تعد  والتي 
على  الهجمات  يحظر  ال��ذي  ال���دويل 
املدنية،  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��دن��ي��ني 
وال��ت��ع��ب��ري ع���ن ال���رغ���ب���ة ب�����اأن تعمل 
جم���م���وع���ة ال�������ض���داق���ة الإم����ارات����ي����ة 
الربيطاين؛  الربملان  يف  الربيطانية 
ل���ي���ت���م ت�����ض��ن��ي��ف ج���م���اع���ة احل���وث���ي 
ان  معاليه  واك���د  اإره��اب��ي��ة.  كمنظمة 
دول����ة الإم������ارات مت��ت��ل��ك ك��ام��ل احلق 
ال���ق���ان���وين والأخ����الق����ي ل��ل��دف��اع عن 
وهي  و���ض��ي��ادت��ه��ا،  و�ضكانها  اأرا���ض��ي��ه��ا 
مت����ار�����س ه�����ذا احل�����ق مل���ن���ع الأع����م����ال 
الإرهابية احلوثية، مع ا�ضتمرارها يف 

الدولية  اجلهود  بدعم  نف�ضه  الوقت 
ال�ضيا�ضي  النار واحل��ل  اإط��الق  لوقف 
اليمن. وا�ضار معايل �ضقر غبا�س  يف 
منوذجا  تعد  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  ايل 
بني  وال�ضالم  والت�ضامح  التعاي�س  يف 
احت�ضانها  خالل  من  العامل،  �ضعوب 
اأر�ضها  على  جن�ضية   200 من  اأك��ر 
دون مت��ي��ي��ز، ف�ضال ع��ن ج��ه��وده��ا يف 
مواجهة مظاهر التمييز والعن�ضرية 
التطرف  خ���ط���اب  وم��ك��اف��ح��ة  ك���اف���ة، 
الت�ضريعات،  ���ض��ن  ع���رب  وال��ك��راه��ي��ة 
وا�����ض����ت����ح����داث م��ن�����ض��ب وزي�������ر دول����ة 
العاملية  امل���راك���ز  واإن�������ض���اء  ل��ل��ت�����ض��ام��ح 
ال�ضدد.  ه��ذا  يف  اجل��ه��ود  تدعم  التي 
والتوقيع على اأر�ضها "وثيقة الأخوة 

الإن�ضانية" والتفاق البراهيمي.
ب�����دوره اأع�����رب ���ض��ع��ادة دي��ف��ي��د جونز 
الربملانية  ال�ضداقة  جمموعة  رئي�س 

الإماراتية الربيطانية والوفد املرافق 
للمجل�س  وت���ق���دي���ره  ���ض��ك��ره  ع���ن  ل���ه 
تعزيز  ال��زي��ارة يف  ه��ذه  اأهمية  موؤكدا 
البلدين،  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
م�ضيدا بنهج دولة الإمارات وبالتطور 
الذي ت�ضهده م�ضرية احلياة الربملانية 
الم�������ارات  دول������ة  اأن  ايل  ،.م�������ض���ريا 
متكنت يف اخلم�ضني عام املا�ضيه من 

والتطور  التقدم  من  العديد  حتقيق 
والإجن���������ازات ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ك��ب��رية يف 
اأع�ضاء  واأك�������د  امل�����ج�����الت.  خم��ت��ل��ف 
تعزيز  على  الربملاين احلر�س  الوفد 
وت��ط��وي��ر ع��الق��ات ال��ت��ع��اون امل�ضرتك 
ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ة  وحت��ق��ي��ق 
مع دول��ة الإم���ارات يف املجالت كافة، 
الزيارات  تبادل  اأهمية  اإىل  م�ضريين 

ال��ربمل��ان��ي��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني م���ن اأجل 
الروؤى  وتن�ضيق  م�ضرتك  تعاون  خلق 
الق�ضايا  ودع�����م  اجل���ه���ود  وت���وح���ي���د 
ك����م����ا ثمن  امل���������ض����رتك����ة.  ال�����دول�����ي�����ة 
الماراتية  ال�����ض��داق��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
لوفد  الناجحة  ال��زي��ارة  الربيطانية 
املجل�س الوطني الحتادي ايل اململكة 

املتحدة موؤخرا.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

قام معايل رالف جون�ضالفي�س رئي�س 
وزراء �ضانت فن�ضنت وجزر غرينادين 
والوفد املرافق له اأم�س الول ، بزيارة 
بكورني�س   2021 ال�ضعادة  ملهرجان 
ج���زي���رة امل����رج����ان ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة ، 
والذي يقام حتت رعاية غرفة جتارة 
راأ�س  مركز  وتنظيم   ، اخليمة  راأ����س 
اخليمة للمعار�س خالل الفرتة من 

11 وحتى اليوم 15 اجلاري .
رئي�س  م���ع���ايل  اأ���ض��ت��ق��ب��ال  يف  وك�����ان 
ال����وزراء وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ، �ضعادة 
حممد م�ضبح النعيمي رئي�س غرفة 
جت���ارة راأ����س اخليمة ، واأع�����ض��اء من 
العام  وامل��دي��ر  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
اأ�ضطحاب  مت  ح���ي���ث   ، ب���ال���وك���ال���ة 
امل���راف���ق يف جولة  ال�����ض��ي��ف وال���وف���د 
���ض��اه��دوا فيها  امل��ه��رج��ان  اأرج�����اء  يف 
واأطلعوا على ما يقدمه   ، الفعاليات 

املهرجان من مالمح تعك�س الرتاث 
مهرجان  يعر�س  حيث   ، الم��ارات��ي 
العربية  الإم������ارات  ث��ق��اف��ة  ال�����ض��ع��ادة 
باحليوية  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي   ، امل���ت���ح���دة 

بتجربة  وال�����ض����ت����م����ت����اع  وال����ت����ن����وع 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ت����راث وث��ق��اف��ة دولة 
الإمارات من خالل الفنون ال�ضعبية 
واحِل���رف وامل��اأك��ولت وال��ع��ادات التي 

العديد  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة   ، مت��ي��زه��ا 
م���ن امل�����ض��اب��ق��ات وع���رو����س الأل���ع���اب 
كذلك   ، وال�ضتعرا�ضية   الرتفيهية 
ما  على  ال���وزراء  رئي�س  معايل  اطلع 

يقدمه املهرجان من معلومات حول 
ما تتميز به اإم��ارة راأ���س اخليمة من 
���ض��ي��اح��ي وخطط  م���ق���وم���ات ج�����ذب 
اإ�ضافة   ، ال�����ض��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ل��ت��ن��م��ي��ة 
به  تتمتع  مم��ا  ال���ض��ت��ف��ادة  �ضبل  اإىل 
من  تعد  كونها  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة 
اأف�����ض��ل وج��ه��ات ازده����ار الأع���م���ال يف 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط حيث يتمتع 

اقت�ضادها بالتنوع وال�ضتقرار. 
ورحب  �ضعادة حممد م�ضبح النعيمي 
ب�ضيف ال��ب��الد وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ، 
م�ضرياً اىل اأن اإطالق اأ�ضم " ال�ضعادة 
، والذي ي�ضهد هذا  املهرجان  " على 
من  ياأتي   ، له  الرابعة  ال���دورة  العام 
اعتمدت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  منطلق 
ال�����ض��ع��ادة ن��ه��ج��اً وط���ري���ق���اً وه���دف���اً ، 
لي�س فقط ل�ضعب دولة الإمارات، بل 
ف�ضّر  ولهذا    ، العامل  �ضعوب  جلميع 
الإم�����ارات يكمن يف روح  ال�����ض��ع��ادة يف 

امل�ضاركة وروح العطاء وروح الإيثار .

م�����ن ج���ه���ت���ه اأع���������رب م����ع����ايل رال�����ف 
�ضانت  وزراء  رئ��ي�����س  جون�ضالفي�س 
ف��ن�����ض��ن��ت وال����وف����د امل����راف����ق ل����ه عن 
حلكومة  وت���ق���دي���ره���م  ����ض���ع���ادت���ه���م 
 ، دول��ة الم���ارات بوجه ع��ام و�ضعبها 
بوجه  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  وحكومة 
خ���ا����س مل���ا لق�����وه م���ن ت��رح��ي��ب حار 

وكرم �ضيافة .

واأختتمت اجلولة بحفل ع�ضاء اأقامه 
�ضعادة حممد م�ضبح النعيمي رئي�س 
غرفة جتارة راأ�س اخليمة ، على �ضرف 
رئي�س  جون�ضالفي�س  رال���ف  م��ع��ايل 
املرافق  والوفد  فن�ضنت  �ضانت  وزراء 
راأ�س  كونتيننتال  اأن���رت  بفندق   ، ل��ه 
ا�ضماعيل  يو�ضف  ح�ضره   ، اخليمة 
�ضعود  ملوؤ�ض�ضة  العليا  اللجنة  رئي�س 

 ، ال�ضباب  م�ضاريع  لتنمية  �ضقر  بن 
وعارفة الفالحي ع�ضو جمل�س اإدارة 
عام  مدير  ال�ضبب  وحممد   ، الغرفة 
ال�ضياحة  ووزي���ر   ، بالوكالة  الغرفة 
ب�ضانت فن�ضنت ، وعدد من امل�ضوؤولني 
ال�ضركات  الأع��م��ال وروؤ���ض��اء  ورج���ال 
الإقت�ضاديني  وكبار  فن�ضنت  ب�ضانت 

وامل�ضتثمرين .

•• ال�شارقة -الفجر:

الباحثني  م���ن  دويل  ف���ري���ق  ك�����ض��ف 
ال�ضارقة لالآثار وجامعات  من هيئة 
توبنغن وفرايبورغ واأك�ضفورد بروك�س 
، عن نتائج جديدة مذهلة تظهر اأن 
الب�ضر من الع�ضر احلجري القدمي 
ا�ضتوطنوا ب�ضكل متكررموقع املاأوى 
ال�ضخري يف جبل فايا يف جنوب �ضبه 

اجلزيرة العربية بني 210،000 و 
هذه  اأدت  م�ضت.  �ضنة   120.000
تغيري  اإىل  اجل����دي����دة  امل��ك��ت�����ض��ف��ات 
الأفكار التي كانت �ضائدة يف ال�ضابق 
الب�ضر لأول  انتقل  حول متى وكيف 
من  العربية  اجلزيرة  �ضبه  اإىل  مرة 

اإفريقيا.
يقع جبل فايا يف ال�ضارقة ، الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، وه���و اأح����د اأهم 

القدمي  ال��ع�����ض��ر احل���ج���ري  م���واق���ع 
ك�ضفت  ال��ع��رب��ي��ة.  اجل��زي��رة  �ضبه  يف 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ق��ي��ب الأث������ري يف عام 
ب�ضري  ا�ضتيطان  2009 عن وجود 
مما   ، ع����ام   125000 اإىل  ي���ع���ود 
يجعله اأقدم موقع ب�ضري معروف يف 

�ضبه اجلزيرة العربية.
ت�ضري البيانات الأثرية اجلديدة من 
جبل فايا ، والتي ُن�ضرت يف التقارير 

العلمية ، اإىل اأن ال�ضتيطان الب�ضري 
يف جنوب اجلزيرة العربية حدث يف 
ظل جملة غري متوقعة من الظروف 
كان  مما  بكثري  ذل��ك  وقبل  املناخية 

ُيعتقد �ضابًقا.
�ضبه  اأن  ���ض��اب��ًق��ا  امل��ع��ت��ق��د  م���ن  ك����ان 
اأمام  مغلقة  كانت  العربية  اجلزيرة 
التاريخ  ق��ب��ل  م��ا  ع�����ض��ور  ال��ب�����ض��ر يف 
خ����الل م���راح���ل امل���ن���اخ اجل�����اف واأن 

النتظار  اإىل  ا�����ض����ط����روا  ال���ب�������ض���ر 
املناخية  ال�����ظ�����روف  م����ن  ل����ف����رتات 
التو�ضع يف  اأج��ل  الأك��ر رطوبة من 
اجلديدة  النتائج  تتعار�س  املنطقة. 
الب�ضر  اأن  وتظهر   ، ال����راأي  ه��ذا  م��ع 
التكيف مما  ق���درة على  اأك���ر  ك��ان��وا 
كان ُيعتقد �ضابًقا ول يعتمدون على 
فرتات طويلة من الظروف املناخية 

املواتية لالزدهار.

متطورة  جم���م���وع���ة  ب���ا����ض���ت���خ���دام 
واملناخية  الأث����ري����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
متكن   ، ال��ت��اأري��خ  وتقنيات  ال��ق��دمي��ة 
اأرب��ع مراحل  اإع��ادة بناء  الفريق من 
متميزة من الإ�ضتيطان الب�ضري بني 
120،000�ضنة    –  210،000
ما�ضية. يو�ضح هذا ب�ضكل حا�ضم اأن 
الب�ضر قاموا با�ضتيطان املوقع خالل 
الظروف املناخية اجلافة والرطبة - 

ال�ضابقة  لالأفكار  حتدًيا  ميثل  مما 
وما  الب�ضر  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  ح��ول متى 
ل ميكنهم ا�ضتيطان املواقع العربية 
القدمي  احل���ج���ري  ال��ع�����ض��ر  خ����الل 

ويفتح اإمكانية اأن تقدم �ضبه اجلزيرة 
العربية املزيد من الأدلة على رحلة 
الإن�ضان خارج اإفريقيا خالل مراحل 

اجلفاف.

�سقر غبا�س يبحث مع جمموعة ال�سداقة الربملانية الإماراتية الربيطانية عالقات التعاون الثنائية بني البلدين

رئي�س وزراء �سانت فن�سنت يزور مهرجان ال�سعادة براأ�س اخليمة

مكت�سفات اأثرية جديدة يف جبل الفاية 

اإمارة ال�سارقة توؤرخ اإىل 200,000 �سنة قبل احلا�سر

•• عجمان -الفجر:

اأطلقت هيئة النقل – عجمان، من�ضتها الفرتا�ضية تزامنا مع فعاليات 
والقدرات  الطاقات  ل�ضتثمار   "٢٠٢٢ تبتكر  الم���ارات   " البتكار  �ضهر 
وابتكار كل ما هو جديد خلدمة املجتمع، متا�ضيا مع ا�ضرتاتيجية حكومة 
دولة المارات يف تر�ضيخ البتكار كاأ�ضا�س حلل التحديات وتقدمي اأف�ضل 
اخلدمات، وجاءت املن�ضة لت�ضتقبل الأفكار واحللول املبتكرة من موظفي 
الهيئة واجلمهور خالل �ضهر المارات لالبتكار حيث ت�ضعى الهيئة اىل 
ر�ضا  ال�ضيدة  وقالت  املوؤ�ض�ضي.  العمل  بيئة  �ضمن  الثقافة  ه��ذه  تر�ضيخ 

تعزيز  ت�ضتهدف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  بالندب:  العام  املدير  ال�ضام�ضي  خلف 
امل�ضاركة من خالل  روح الب��داع والبتكار لدى املوظفني وتر�ضيخ مبداأ 
ال�ضرتاتيجية  حتقيق  يف  ي�ضهم  مما  التطوير  يف  والتناف�س  الت�ضجيع 

الوطنية.
التوا�ضل  قنوات  اإىل  بالإ�ضافة  اإلكرتونية  حملة  خالل  من  ذلك  وج��اء 
من  الإبداعية  والأف��ك��ار  التطويرية  املقرتحات  ل�ضتقطاب  الجتماعي 
كالت�ضنيف  املراحل  ب�ضل�ضلة من  املقرتحات  املجتمع، و�ضتمر  كافة فئات 
والتقييم، وميتاز النظام ب�ضهوله تقدمي املقرتحات اإلكرتونيا يف اأي وقت 

www.ta.gov.ae واي مكان عرب موقع الهيئة

من�سة اإلكرتونية يف هيئة النقل عجمان لطرح 
الأفكار الإبداعية يف �سهر البتكار

•• اأبوظبي - وام:

للمجل�س  وال��ط��ع��ون  والت�ضريعية  الد�ضتورية  ال�����ض��وؤون  جلنة  ناق�ضت 
�ضعادة  برئا�ضة  اأم�س  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خالل  الحت��ادي  الوطني 
عائ�ضة حم�م�د املال رئي�ضة اللجنة، تقريرها حول مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة 

العدل يف �ضاأن التوجيه الأ�ضري، بح�ضور ممثلي الوزارة.
دبي،  يف  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  ح�ضر 
اللجنة،  م��ق��ررة  العليلي  حميد  هند  م��ن:  ك��ل  ���ض��ع��ادة  اللجنة  اأع�����ض��اء 
والدكتورة حواء �ضعيد ال�ضحاك، وعدنان حمد احلمادي، وكفاح حممد 

وزارة  من  ح�ضرها  الحتادي.فيما  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  الزعابي، 
العدل وفد برئا�ضة امل�ضت�ضار الدكتور �ضعيد علي بحبوح النقبي القائم 

باأعمال وكيل الوزارة.
ومت  ال��ع��دل،  وزارة  ملمثلي  ال�ضتف�ضارات  م��ن  العديد  اللجنة  ووج��ه��ت 
اللجنة  بها  خرجت  التي  املالحظات  بع�س  ح��ول  النظر  وجهات  تبادل 
الت�ضريعات  حم���اور  التقرير  ويت�ضمن  للمو�ضوع.  مناق�ضتها  خ��الل 
العدل  وزارة  بني  والتن�ضيق  الأ�ضري،  بالتوجيه  املعنية  وال�ضرتاتيجية 
التعريف  يف  العدل  وزارة  وجهود  الأ���ض��ري،  بالتوجيه  املعنية  واجلهات 

باأهمية دور مراكز التوجيه الأ�ضري واملوجهني الأ�ضريني.

اللجنة الد�ستورية بالوطني الحتادي تناق�س 
تقريرها حول التوجيه الأ�سري

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1037 - partial real estate 
Considered at: 6th Partial Real Estate Department No. 216
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (406.020), fees, 
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment Inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai -  Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building - 
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 
- IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Mohammed Mukhtar M Shah, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 26-09-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation
1/to oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 306.020 and legal interest of 
5% from the date of judicial claim till full payment. 
2/To oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 40.000 f and legal interest of 
5% from the date of issuing the final judgment till full payment.
3/ to oblige the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys'fee. 
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin 
Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by / Yousif Ali Al Hamoodi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/72 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution  : executing the judgment issued in the case No. 428/2020-partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 477037), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.
Address: Emirate of Dubai  - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel : 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae -  
Makkani: 3244594826 -  IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee  :1- Muhammed Cajee, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 477037) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/ Huda Ali Al Zaraoni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/77-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 629/2020-partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 389.434), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Properties Corporation (Aqaar).
Address :  Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area -  Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - 
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Binti Ali Sheikhey, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 389434.00) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/Munira Abdel Rahim El Helou

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/85- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1081/2021_
partial real estate, amended by the Appeal No. 1415/2021 real estate appeal, by paying 
the amount executed amounted to (AED 188640) including the fees and expenses.
Execution Applicant :Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - 
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee:1- Larisa Katkova, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 188640) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/ Huda Ali Al Zarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.:  211/2022/73-real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1080/2021_partial 
real estate, amended by the Appeal No. 1414/2021 real estate appeal, by paying the 
amount executed amounted to (AED 110982) including the fees and expenses.
Execution Applicant :Aqaar Corporation
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
– Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae -  
Makkani:3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1- Ilsiya Sadritdinova, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 110982) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date 
of publishing this notification.
Prepared by/Munira Abdel Rahim El Helou

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/86 - real estate execution
Considered at :4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 928/2021 
-partial real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 734.905), 
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point 
Building - Mezzanine -  Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@
omalc.ae - Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Behnam Pajouhi, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against 
you by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 734905) to 
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed 
the execution procedures against you if you failed to be abided by the said 
judgment within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Fazaa Muhammad Yahya Muh al-Ghazali.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
The Court of Appeal

Notification via Publication (Appeal)
In respect of the appeal no.   361/2021/1706 Payment Order Appeal
Considered by : The 4rd Civil Appeal Circuit no.201
Subject of appeal:  Appealing the judgment made for the case no.3484/2021 Payment 
Order, as well as the charges, expenses and fees.
Appellant:  Hamad Mohammed Ibrahim Obaidallah
Address: Dubai Emirate, Burj Khalifa area, Emaar Square Building 4, second floor, office 
no.208,, Makani no. 2614688386, Tel no. 0508888640 ,email: info@masadvocates.com
Party to be notified:
1- Supplies Store LLC - Currently, his capacity : Appellee
2- Despeck International FZCO, his capacity : Appellee 
3- Faisal Riyaz Jamal, his capacity : Appellee
4- Riaz Amir Ali Jamal, his capacity : Appellee
Subject of the appeal:   We inform you of the appellant's registration of the above 
mentioned case to appeal the judgment issued against the payment order restricted by you, 
and the hearing to be held on Wednesday, 16.03.2022, at 10:00 at the remote litigation 
hall, Therefore you have to appear at this hearing in person or by a legal representative, 
otherwise the trail will be conducted in absentia.
Prepared by : Maryam Mohamed Al Sabousi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 15/ 2/ 2022  Issue No : 13469
Announcement of the publication of an experience meeting

in the 2021/100 commercial Total banks
Claimant : Abu Dhabi Commercial Bank:
Agency : Eman Al-Rifai Advocates and Legal Consultants
Defendant : United power & technology company – WLL
With reference to the letter of the Dubai Court dated 09/02/2022 which includes 
my assignment as a delegated expert in the aforementioned case, we inform 
you that the expert meeting in the aforementioned case was held on Monday 
21/02/2022 at 12:00 noon, provided that the commitment to contact an office 
phone The expert is to inform him of the procedures and the mechanism 
followed to hold the meeting to be held on the date and time shown above
 ..... note that the contact information with the expert
Tel: 042999000
e-mail: experts@alhilalcapital.ae
Therefore, we invite you to come at the aforementioned date and present all 
your documents and notes
Expert/Ahmed Majed Lootah - Registration No. (111)

ALHILAL Capital

70533
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام: 

وّقع مركز اأبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي 
مذكرة تفاهم مع هيئة اأبوظبي للطفولة املبّكرة بهدف تعزيز مكانة اللغة 
املحتوى  اإث��راء  نحو  و�ضعًيا  املجالت،  جميع  يف  اعتمادها  وتر�ضيخ  العربية 

العربي واإنتاج اأعمال اأدبية خا�ضة بالأطفال.
وتهدف مذكرة التفاهم اإىل توطيد اأوا�ضر التعاون امل�ضرتك بني اجلهتني 
يف جمالت ن�ضر اللغة العربية وتعزيز ح�ضورها حملياً وعاملياً يف جمال اأدب 
العربية  للغة  اأبوظبي  الإ�ضرتاتيجية ملركز  الأه��داف  الأطفال، ومبا يدعم 
وهيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة.  ومبوجب ال�ضراكة، �ضيتعاون اجلانبان يف 

جمالت الن�ضر والرتجمة مبا يخ�س ق�ضايا الطفل والطفولة.
العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  حر�س  متيم،  بن  علي  الدكتور  �ضعادة  واأك��د 
اللغة  على تعزيز �ضراكاته مع اجلهات احلكومية مبا يدعم ريادة وانت�ضار 
العربية، ومتكينها يف خمتلف جمالت اإنتاج املحتوى. وي�ضّكل اأدب الأطفال 

جماًل مهًما على م�ضتوى العامل، حيث يتطلب العمل على توفري حمتوى 
ه��ادف وذي قيمة؛ وي��واك��ب يف ال��وق��ت ذات��ه تطلعات الأج��ي��ال اجل��دي��دة يف 
املجتمعات، التي اأ�ضبحت ت�ضتمد املعرفة واملحتوى الأدبي من م�ضادر عدة 
تختلف يف طرحها ومدى التزامها باملعايري الالزمة للكتابة يف جمال اأدب 

الأطفال.
املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  مع  �ضراكتنا  خالل  "من  �ضعادته:  واأ�ضاف 
املبادئ  تر�ّضخ  ثقافية مبدعة،  م�ضاريع  لإنتاج  توحيد اجلهود  �ضنعمل على 
وال�ضلوكيات الإيجابية، وترتقي مبخيلة وفكر اأطفالنا اإىل م�ضتويات اأكر 
رحابة، كما تقدم لهم مناذج واأعماًل اأدبية؛ من �ضاأنها اأن تكون م�ضدر اإلهام 

واإبداع لهم لإنتاج اأعمال اأدبية خا�ضة بهم م�ضتقبال".
ت�ضمل  اجلانبني،  ب��ني  متعددة  ت��ع��اون  جم��الت  التفاهم  م��ذك��رة  وتت�ضمن 

اإنتاج اأعمال يف جمال اأدب الطفل، بالإ�ضافة اإىل العمل امل�ضرتك يف الرتويج 
املن�ضات  ط��ري��ق  ع��ن  امل�����ض��رتك��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  للم�ضاريع  ال��رق��م��ي  وال��ت�����ض��وي��ق 
التقنيات  ت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون يف جم���ال  ع��ن  ف�����ض��اًل  ل��ك��ل ط���رف.  املخ�ض�ضة 
الرقمية املعنية باللغة العربية، ودعم البحوث العلمية التي تتناول الرتقاء 

باللغة العربية.
اأبوظبي  لهيئة  ال��ع��ام  – امل��دي��ر  �ضهيل  حممد  �ضناء  �ضعادة  قالت  ب��دوره��ا، 
للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع  �ضراكتنا  خ��الل  م��ن  نحر�س  امل��ب��ك��رة:  للطفولة 
مبوارد  املبكرة  الطفولة  جم��الت  يف  العربي  املحتوى  اإث���راء  على  العربية 
واملبادئ  القيم  جمموعة  مع  تن�ضجم  جديدة  وترفيهية  وتثقيفية  علمية 
للدولة، وت�ضهم يف تكوين �ضخ�ضية الطفل وحت�ضني جمالت منوه املختلفة، 
ف�ضاًل عن تنمية اجلوانب اللغوية والنف�ضية عند الأطفال وتكوين ميولهم 

وال�ضلوكيات  القيم  وتر�ضيخ  حياتهم،  من  الأوىل  ال�ضنوات  يف  واجتاهاتهم 
الإيجابية لديهم.

واأكدت �ضعادتها اأهمية هذه ال�ضراكة يف تعزيز الإنتاج املعريف وتطوير امل�ضاريع 
التطلعات  مع  يتما�ضى  مبا  الأط��ف��ال،  اأدب  جم��الت  بدعم  املعنية  الثقافية 
الأطفال للم�ضتقبل، ودعم  اإعداد وتن�ضئة  الطموحة للقيادة احلكيمة نحو 
ال��داع��م��ة للطفل  ومت��ك��ني الباحثني وامل��م��ار���ض��ني والأك��ادمي��ي��ني واجل��ه��ات 
واملجتمع ب�ضكل عام، من خالل اإتاحة اأف�ضل املوارد واملعارف لهم، وتعريفهم 

باأف�ضل املمار�ضات واملهارات املت�ضلة مبجالت تنمية الطفولة املبكرة.
وتدعم هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة امل�ضرية التنموية ال�ضاملة لالأطفال 
ال�ضيا�ضات، واقرتاح  من فرتة احلمل وحتى �ضن الثامنة، من خالل و�ضع 
القوانني والت�ضريعات التي ت�ضتند اإىل البحوث العلمية، والتي من خاللها 
حتقق اأق�ضى درجات التطور والنمو ال�ضليم للطفل. كما ترّكز الهيئة على 
والدعم  ال��ط��ف��ل،  وح��م��اي��ة  وال��ت��غ��ذي��ة،  ال�ضحة  تت�ضمن  رئي�ضة؛  ق��ط��اع��ات 

الأ�ضري، والتعليم والرعاية املبكَرين.

تفاهم بني مركز اأبوظبي للغة العربية وهيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة

•• دبي-وام:

احتفلت جمموعة من دول العامل، 
الطبيعية  بعجائب  الول،  اأم�����س 
الطلق  ال��ه��واء  ال�ضبع اجل��دي��دة يف 
اإك�ضبو  يف  ال��ي��وب��ي��ل  م��ن�����ض��ة  ع��ل��ى 

دبي.  2020
ال�����ض��ب��ع .. غابة  ال��ع��ج��ائ��ب  وت�����ض��م 
اأمريكا  يف  الأم���ازون  ونهر  مطرية 
اجل���ن���وب���ي���ة؛ وخ���ل���ي���ج ه����ا ل���ون���غ يف 
كوريا  يف  جيجو  وج��زي��رة  فيتنام؛ 
اجل��ن��وب��ي��ة؛ و����ض���اللت اإغ������وازو يف 
وجزيرة  وال����ربازي����ل؛  الأرج��ن��ت��ني 
وجبل  اإن��دون��ي�����ض��ي��ا؛  يف  ك����وم����ودو 
ومنتزه  اأف��ري��ق��ي��ا؛  ج��ن��وب  يف  تيبل 
يف  اجل����ويف  برن�ضي�ضا  ب���ورت���و  ن��ه��ر 

الفلبني.
وقد اختريت هذه العجائب ال�ضبع 
ب��ن��اء ع��ل��ى ا���ض��ت��ط��الع ع��امل��ي للراأي 
 2007 اأُجرى عرب الإنرتنت عام 
بهدف و�ضع قائمة لأف�ضل املعامل 
العامل؛  م�ضتوى  ع��ل��ى  الطبيعية 
واحتفل جناح فيتنام بهذه املنا�ضبة 
عرو�س  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
التي  التقليدية  وال��رق�����س  ال��غ��ن��اء 
البلدان  ب��ع�����س  ث���ق���اف���ة  ���دت  ج�������ضّ

على  فيها  طبيعية  معامل  املدرجة 
والربازيل  ك��الأرج��ن��ت��ني  ال��ق��ائ��م��ة، 
واإندوني�ضيا  وك���وب���ا  وك��ول��وم��ب��ي��ا 

وفيتنام.
وقال برنارد ويرب، موؤ�ض�س ورئي�س 
اأ�ضرفت  التي  ووندرز"،  �ضفن  "نيو 
ع��ل��ى ال���ض��ت��ط��الع الأ����ض���ل���ي لعام 
مليون   600 "ا�ضتخدم   :2007
ال��ع��امل من�ضة  اأن��ح��اء  م��ن  �ضخ�س 
من  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت�����ض��وي��ت 
الطبيعة  عجائب  لخ��ت��ي��ار  نوعها 

العجائب".
لونغ،  ه��ا  بخليج  فيتنام  واحتفلت 
اليون�ضكو  ق��ائ��م��ة  ���ض��م��ن  امل������درج 
ملواقع الرتاث العاملي، عرب عرو�س 
الآلت  ف��ي��ه��ا  ا����ض���ت���خ���دم���ت  ف��ن��ي��ة 
امل�ضنوعة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل��و���ض��ي��ق��ي��ة 
من خ�ضب اخليزران، حيث ترتبط 
���ض��ج��رة اخل���ي���زران ارت��ب��اط��ا وثيقا 
وميتد  الفيتنامي؛  ال�ضعب  بحياة 
ت�ضل  م�ضاحة  على  لونغ  ها  خليج 
مربعا،  ك��ي��ل��وم��رتا   1،553 اإىل 

ال�����ض��ب��ع، �ضتظل ه���ذه ال��ع��ج��ائ��ب يف 
القادمة يف جميع  الأج��ي��ال  ذاك���رة 

دول العامل".
واأث���ن���اء الح��ت��ف��ال، ق���ال ج���ان بول 
�ضفن  "نيو  م���دي���ر  لف���ون���ت���ي  دو 
العجائب  ه���ذه  "متثل  ووندرز": 
اأ�ضول مهمة للغاية للعامل ولهذه 
الفر�ضة  ه����ذه  ون�����ض��ت��غ��ل  ال������دول؛ 
العاملية  املن�ضة  تلك  توفرها  التي 
العامل عن  مع  لنتحدث  اإك�ضبو  يف 
هذه  مثل  وج��ذاب��ة  اإيجابية  اأ�ضياء 

العامل،  يف  ����ض���اللت  ن���ظ���ام  اأك�����رب 
الراق�ضني  م����ن  جم���م���وع���ة  اأدى 
التانغو  رق�������ض���ة  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ني 
راق�ضة وحركة  ال�ضهرية بخطوات 
قدم اإيقاعية متزامنة، ويبلغ ارتفاع 
269 قدما، فيما  �ضاللت اإغوازو 
قدما،   8،858 اإىل  ي�ضل عر�ضها 
وه��و م��ا يجعلها اأك���رب م��رت��ني من 
نياغرا من حيث عر�ضها  �ضاللت 
وارت���ف���اع���ه���ا، وت���ت���ك���ون م���ن 275 
����ض���الل ت��ن��ت�����ض��ر ع��ل��ى ���ض��ك��ل حدوة 

جزيرة   2،000 ن��ح��و  ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا 
����ض���غ���رية ت�����ض��ك��ل��ت م��ع��ظ��م��ه��ا من 
 500 احلجر اجل��ريي على م��دار 
املعلم  ه�����ذا  وي���ع���د  ����ض���ن���ة،  م���ل���ي���ون 
ال��ط��ب��ي��ع��ي م��وط��ن��ا لأن�����واع عديدة 
ويتميز  واحليوانات،  النباتات  من 
ب��ت��ن��وع��ه احل���ي���وي ال���ك���ب���ري، حيث 
ال�ضتوائية  ال��ب��ي��ئ��ة  ن���ظ���ام  ي�����ض��م 
دائمة اخل�ضرة ونظام بيئة �ضواطئ 

البحار.
واح�����ت�����ف�����اء ب���������ض����اللت اإغ������������وازو، 

الأرجنتني  ب��ني  تقع  كما  ح�����ض��ان، 
وال����ربازي����ل، وي�����ض��ك��ل ن��ه��ر اإغ����وازو 

حدا فا�ضال بني البلدين.
ع��ق��ب ذل����ك، ق��دم��ت ف��رق��ة رق�س 
باحليوية  مفعما  عر�ضا  برازيلية 
باأزياء  ال�ضامبا  لرق�ضة  والطاقة 
ويقع  كرنفالية،  راق�ضة  وح��رك��ات 
غ���اب���ات  م�����ن  امل����ئ����ة  يف   60 ن���ح���و 
الربازيل،  ح���دود  داخ���ل  الأم�����ازون 
�ضمال  ُتغطى ج��زءا كبريا من  كما 
غربي الربازيل اأكرب غابة مطرية 
الغابة  تتكون  العامل،  يف  ا�ضتوائية 
م���ن مليوين  اأك�����ر  م���ن  امل���ط���رية 
م��ي��ل م���ن الأر���������س، وت�������وؤدي دورا 
مهما يف تنظيم دورات الأوك�ضجني 
والكربون يف العامل – وهي واحدة 
يف  تنوعا  البيئية  النظم  اأك��ر  من 
العامل مع ما يقرب 500 جمتمع 

لل�ضكان الأ�ضليني.
بغابات  ك��ول��وم��ب��ي��ا؛  اح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا 
ونهر الأمازون باأغنية ورق�ضة على 

وان�ضمت  ال�����ض��وارع؛  غ��رار حفالت 
على  الحتفالت  اإىل  كوبية  فرقة 
اإيقاعات رق�ضات "ت�ضا" و"رومبا"، 
متتد م�ضاحة غابات الأمازون عرب 
اجلنوبية،  اأم��ري��ك��ا  يف  دول  ت�����ض��ع 
10 م��الي��ني عام،  وي��ب��ل��غ ع��م��ره��ا 
ب�ضكل  الختفاء  و�ضك  على  ولكنها 

مت�ضارع ب�ضبب اإزالة الغابات.
واحتفلت اإندوني�ضيا اأي�ضا بجزيرة 
ك�����وم�����ودو، م����ع راق�������ض���ني ب����اأزي����اء 
لإظهار  للراأ�س  وم��ع��ّدات  متطورة 
ثقافتهم عرب مزيج من  التنوع يف 
التقليدية،  وال��رق�����ض��ات  الأغ�����اين 
وج�����زي�����رة ك�����وم�����ودو واح��������دة من 
اإندوني�ضيا،  يف  ُج���زر   17،508
وه����ي م��وئ��ل لأك����رب ���ض��ح��ل��ّي��ة على 
كومودو،  ت��ن��ني  وت�����ض��م��ى  الأر�������س، 
الوطني،  ك���وم���ودو  م��ت��ن��زه  وُي�����درج 
كومودو  تنانني  ع��دد  ي�ضل  ال���ذي 
�ضمن  ت��ن��ي��ن��ا،   5،965 اإىل  ف��ي��ه 

مواقع الرتاث العاملي لليون�ضكو.

•• دبـي-الفجر: 

يومنْي  م���دار  على  الأن�����ض��ط��ة  م��ن  ملجموعة  م��اري��ن��و  ���ض��ان  جمهورية  خططت 
الإحتفال  يتيح  حيث  2020«؛  »اإك�ضبو  مبعر�س  الوطني  بيومها  لالحتفال 
الدولة فر�ضة  2020« لأجنحة  دبي  »اإك�ضبو  الوطنية يف  والأعياد  باملنا�ضبات 
ال�ضمات اخلا�ضة جلناحها يف  اإب��راز  واإجنازاتها مع  بثقافتها  مميزة لالإحتفاء 
املعر�س. هذا حيث ي�ضلط جناح �ضان مارينو باإك�ضبو ال�ضوء على مناطق اجلذب 
يف  الفريدة  ال��رتاث  وعنا�ضر  الطبيعية  وامل��وارد  والكنوز  ال�ضياحية  والوجهات 

الدولة.
ُيعزز تواجد �ضان مارينو يف اإك�ضبو دبي جهود الدولة لو�ضع نف�ضها كدولة غنية 
باملوارد مع متتعها بوجهات �ضياحية ل بد من زيارتها، ف�ضاًل عن موقعها املتميز 
يف �ضمال اإيطاليا واإمكانية الو�ضول اإليها ب�ضهولة عرب املطارات الرئي�ضية مثل 
روما وبولونيا، فيما تتميز �ضان مارينو بكونها دولة م�ضتقلة تاأ�ض�ضت قبل اأكر 

من 1700 عام مع تعداد �ضكان�ي يبلغ 33.000 ن�ضمة.
ن�ضخة  ليمثل  الفر�س«؛  »منطقة  يف  الواقع  مارينو؛  �ضان  جناح  تخ�ضي�س  مت 
طبق الأ�ضل من "كنز دومانيانو" الذي مت العثور عليه يف �ضان مارينو يف اأواخر 
القرن ال�تا�ضع ع�ضر، حيث تتواجد الآن اأهم قطع الكنز - وهي عبارة عن م�ضبك 
"برو�س" على �ضكل ن�ضر-  مبتحف »اللوفر اأبوظبي«. هذا يف حني يحكي اجلناح 
عن تاريخ البالد وتقاليدها بالإ�ضافة اإىل نظامها القت�ضادي احلديث القائم 

على ال�ضياحة ف�ضاًل عن ال�ضركات املبتكرة. 
اآل نهيان، وزير الت�ضامح والتعاي�س بدولة  قام معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
2020 دبي؛ بتمثيل  اإك�ضبو  الإم��ارات العربية املتحدة واملفو�س العام ملعر�س 

دولة الإمارات يف احلفل الر�ضمي ب�ضفتها الدولة امل�ضيفة.
جلمهورية  الوطني  باليوم  الحتفال  ي�ضهدون  الذين  امل�ضوؤولني  قائمة  ت�ضم 
احلاكمان(:  )الرئي�ضان  الدولة  رئي�ضا  كاًل من  اإك�ضب��و؛  مارينو مبعر�س  �ضان 
ال�ضيد الرئي�س فران�ضي�ضكو مو�ضوين و ال�ضيد الرئي�س جياكومو �ضيمون�ضيني، 
ال�ضيد  م��اري��ن��و،  ���ض��ان  جمهورية  يف  وامل��ع��ار���س  ال�ضياحة  وزي���ر  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
فيديريكو بيديني اأماتي، و وزير العمل والريا�ضة، ال�ضيد تيودورو لونفرينيني، 
وال�ضناعة،  القت�ضاد  وزير  و  بيلوزي،  اأندريا  ال�ضيد  والتعليم،  الثقافة  وزير  و 
ال�ضيد جيان برميو جياردي، رئي�س اللجنة  اإىل  ال�ضيد فابيو ريغي، بالإ�ضافة 
���ض��ان م��اري��ن��و )CONS(. ه���ذا ك��م��ا ي�ضهد  ال��وط��ن��ي��ة جل��م��ه��وري��ة  الأومل��ب��ي��ة 
الحتفال اأي�ضاً ال�ضيد فيليبو فران�ضيني، املفو�س العام جلمهورية �ضان مارينو 

يف معر�س اأك�ضب��و. 
ت�ضمنت الحتفالت التي انطلقت فعالياتها يف ال� 12 من �ضهر فرباير عر�ضاً 
)�ضاحة  املختلفة  اإك�ضب�و  معر�س  ���ض��اح��ات  ع��رب  م��اري��ن��و  ���ض��ان  اأع���الم  حلاملي 
الو�ضول، �ضاحة الأر�س، �ضاحة البحر، �ضاحة ال�ضم�س(؛ حيث قام فريق اإحتاد 
�ضان مارينو للقو�س والن�ضاب للرجال، وهو فرقة فنية تاأ�ض�ضت يف عام 1956 
اأزي��اءه التقليدية التي تعود للع�ضور  من قبل ال�ضيد جو�ضيبي رو�ضي، مرتدًيا 
النموذجية  العرو�س  ذك��رى  ي�ضتح�ضر  تاريخي  ا�ضتعرا�س  ب���اأداء  الو�ضطى، 

للقرون الو�ضطى. 
�ضان  من  الأوليمبية  امليداليات  بحائزي  بالحتفال  خا�ضة  فعالية  ذل��ك  تِبع 
مارينو، والتي اأقيمت يف �ضالة كبار الزوار بجناح �ضان مارينو مبعر�س اإك�ضب��و 
الريا�ضات  جم��ال  يف  �ضغرية  ل��دول��ة  الأوىل  الأومل��ب��ي��ة  بامليداليات  لالإحتفال 
وجيان  برييلي  األي�ضاندرا  م��ن  ك��اًل  احل�ضور  �ضم  حيث  وال��رم��اي��ة.  القتالية 

ماركو بريتي، الفائزان يف اأوملبياد طوكيو 2021 يف مناف�ضات رماية الأطباق 
باأول ثالث  امل�ضارعة،  ريا�ضة  اأمني، يف  فازا بجانب مايلز  واللذان  )ال�ضكيت(، 
ميداليات اأوليمبية لأقدم جمهورية يف العامل؛ حيث دخلت �ضان مارينو التاريخ 
امليداليات يف دورة  ب��اأك��رب ع��دد م��ن  ال�ضكان تفوز  ت��ع��داد  ك��اأق��ل دول��ة م��ن حيث 
لالألعاب الأوملبية. ومن بني الأحداث البارزة الأخرى يف اليوم الأول لالإحتفال؛ 
امل�ضرية امل�ضائية حلاملي الأعالم ب�ضحبة حائزي امليداليات الأوليمبية، والتي 
�ضوارع  يف  الحتفالية  امل�ضرية  جتّولت  حيث  وموحياً،  اأ�ضياًل  ا�ضتعرا�ضاً  مثلت 
و�ضاحات املعر�س مب�ضاركة الن�ضاء احلامالت لالأقوا�س والن�ضاب جنباً اإىل جنب 
مع النبالء والنبيالت وحاملي الأعالم مرتدين اأزياءهم التقليدية من الع�ضور 
الو�ضطى، اإىل جانب املو�ضيقيني الذين يوؤدون اأغاين واأحلان القرون الو�ضطى 
الريا�ضيني احلا�ضلني على  با�ضتخدام الأبواق والطبول ي�ضاحبهم اثنني من 
ميداليات اأوليمبية، وذلك يف جت�ضيد رائع لالأناقة واجلمال والتمكن من الأداء 
يف عرو�ضهم على نحو يجعل من جمهورية �ضان مارينو فخورة بتمثيلهم لها 
من خالل اإبراز اأقدم ما لديها من تراث تاريخي عريق من الع�ضور الو�ضطى 
لبقية دول العامل.     هذا كما ت�ضهد الحتفالت باليوم الوطني ل�ضان مارينو 
يف معر�س اإك�ضبو، يف ال� 13 من �ضهر فرباير، اإقامة عر�س مو�ضيقي لفرقة "اإم 
"الو�ض�ل"، حيث ولدت هذه الفرقة  اإ�س يف + جيو�ضرتمييا" يف حديقة �ضاحة 
ال�ضبعة معاً  املو�ضيقّي�ات  ن�ضائية جمعت بني  املو�ضيقية من رحم ق�ضة �ضداقة 
للمرة الأوىل من خالل �ضغفهن لدرا�ضة املو�ضيقى الكال�ضيكية؛ حيث ح�ضرت 
ل�ضان  الوطني  باليوم  ال�ضتثنائي  الحتفال  هذا  يف  لت�ضارك  خ�ضي�ضاً  الفرقة 
مارينو يف دب��ي.    تقدم الفرقة جمموعة من املوؤلفات املو�ضيقية اجلديدة من 
بالعرو�س  مرتبطة  قوية  م�ضرحية  توليفات  مع  املو�ضيقية،  الأمن��اط  خمتلف 

املو�ضيقية  والإيقاعات  الفرن�ضي،  املقهى  وترانيم  الو�ضطى،  للقرون  الأوبرالية 
مثري  ب�ضكل  املقرتحة  املو�ضيقية  القطع  تكييف  مت  حيث  الالتينية؛  لأمريكا 
ا فريًدا ب�ضكل  لالإعجاب من قبل ال�ضيد ماركو كابيك�ضيوين، والذي ابتكر عر�ضً

ا�ضتثنائي ليتم تقدميه لأول مرة يف اإك�ضب��و دب��ي.        
ح�ضر الحتفال الر�ضمي يف �ضاحة الو�ض��ل؛ والذي ا�ضت�ضافه "اإك�ضبو 2020 
املتحدة، حيث ت�ضمن  العربية  الإم��ارات  دبي"؛ وف��وداً من �ضان مارينو ودول��ة 
احلفل الذي اأقيم يف "جوهرة اإك�ضبو 2020" رفع العلم، واإلقاء كلمات من قبل 
ممثلي �ضان مارينو واملوؤ�ض�ضات الإماراتية. وقد تلت هذه اللحظة املوؤثرة اإقامة 
عرو�س مو�ضيقية مب�ضاركة فرقة "اإم اإ�س يف + جيو�ضرتمييا" والفرقة الفنية 

احلاملة لالأعالم والتي ا�ضتقطبت اجلمهور احلا�ضر يف املعر�س.  
ال�ضا�ضة  على  مارينو  ب�ضان  اخلا�ضة  الفيديو  مقاطع  وبع�س  العلم  عر�س  مت 
الوطني  الن�ضيد  عزف  مع  درجة   360 الأكر روعة يف العامل بزاوية عر�س 
كمو�ضيقى ت�ضويرية للعر�س؛ يتبعها م�ضرية م�ضائية حلَملة الأعالم والرايات 

ب�ضحبة حائزي امليداليات الأوليمبية لختتام الحتفالت.
قدم  وق��د   ،  2022 مار�س   31 دب�ي" حتى   2020 "اإك�ضبو  معر�س  ي�ضتمر 
بالإبداع  اأ�ضهر  �ضتة  مل��دة  لالحتفال  الكوكب  اأنحاء  جميع  من  ل��زواره  الدعوة 
الب�ضري والبتكار والتقدم والثقافة؛ حيث مّثل املعر�س من�ضة مثالية مل�ضوؤويل 
الإعالم  وو���ض��ائ��ل  ال�����ض��رك��اء  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  للتوا�ضل  م��اري��ن��و  ���ض��ان  جمهورية 
العميقة  والقت�ضادية  الثقافية  وال��رواب��ط  العالقات  ح��ول  الراعية  واجلهات 
بني جمهورية �ضان مارينو ودولة الإمارات العربية املتحدة، كما �ضاعد يف تعزيز 
التعاون  املزيد من  بالت�ضجيع على  يتعلق  البالغة فيما  الأهمية  ذات  العالقات 

بني خمتلف البلدان وجمهورية �ضان مارينو.

••  عجمان - الفجر 

اأعلنت جمعية الإح�ضان اخلريية، باأن احلملة التى اطلقتها من اأيام بهدف 
جمع تربعات لإنقاذ الطفل زين ،الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً، ويعاين 
بالنجاح، وبف�ضل اهلل ثم  كللت  ال�ضوكي قد  الع�ضالت  من مر�س �ضمور 
اأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء واملح�ضنني اأكتمل املبلغ ومت ت�ضليمه للم�ضت�ضفى 

الذي يبا�ضر احلالة للبدء يف العالج.
واأ�ضافت جمعية الإح�ضان اخلريية اأن حملة التربع التى اطلقتها، جاءت 
بعد زيارة الطفل زين بامل�ضت�ضفى والأطمئنان على حالته، والطالع على 
التقرير الطبي الذي اأفاد باأن زين يعاين من مر�س جيني نادر مينعه مع 
الوقت من احلركة متاماً، واأن ال�ضرعة يف العالج قبل بلوغه العام الأول 
�ضتكون فر�ضته يف ال�ضفاء اأعلى، لذا حر�ضت الإح�ضان اخلريية اأن حتمل 

على عاتقها احلالة وتتفاعل معها مبا يتالئم مع الو�ضع ال�ضحي احلرج 
الذي يتعر�س له الطفل طول الوقت.

اأب��واب املح�ضنني وكانت جمعية  " اأنها طرقت  "زين  وقالت وال��دة الطفل 
وحتملت  اأبني،  حالة  مع  بالتفعال  ب��ادروا  الذين  اأوىل  اخلريية  الإح�ضان 
امل�ضوؤولية وتعهدت باأن ت�ضعى لتقدمي امل�ضاعدة ، ومل اأتخيل اأن هذا املبلغ 
الكبري �ضيتم حت�ضيله يف هذه املدة الق�ضرية، واأن "زين" �ضيبدء يف العالج 
واأراه اأمامي يتحرك ويعي�س حياة طبيعية، فكل ال�ضكر جلمعية الإح�ضان 

واأهل اخلري والأيادي البي�ضاء . 
اأ���ض��ح��اب اليادي  امل��ب��ذول��ة م��ن قبل  وثمنت الإح�����ض��ان اخل��ريي��ة اجل��ه��ود 
وهذا  عنها،  الإع��الن  فور  احلالة  تفاعلوا مع  الذين  واملح�ضنني  البي�ضاء 
واإن دل فيدل على اأننا نعي�س يف بلد ال�ضالم والأمان، وو�ضط جمتمع يعرف 

معنى الت�ضامن الإجتماعي والتكاتف والتعاون بني اأفراد املجتمع.

الإح�سان اخلريية تبداأ اأوىل خطوات عالج الطفل زين  

احتفال عاملي بعجائب الطبيعية ال�سبع اجلديدة يف اإك�سبو 2020 دبي

جناح �سان مارينـــو يف اإك�سبــو دبــي يحتفل باليـوم الوطنـي من خالل فعاليـات متميزة ل ُتن�َسى

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• دبي-وام:

خلفان  ب���ن���ت  ع����ه����ود  م����ع����ايل  زارت 
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  ال�����روم�����ي 
ت�ضيلي  ج��ن��اح  وامل�ضتقبل  احل��ك��وم��ي 
2020 دبي، الذي يحمل  اإك�ضبو  يف 
التقاليد  التنّوع،  "ال�ضتدامة،  �ضعار 
التنقل،  منطقة  يف  ويقع  والتقدم"، 
حيث كان يف ا�ضتقبالها �ضعادة فيليب 
العام  ال���ت���ج���اري  امل���ف���و����س  ري��ب��ي��ت��و 
الإمارات  دولة  يف  ت�ضيلي  جلمهورية 
مدير جناح ت�ضيلي يف اإك�ضبو 2020 

دبي.
واط��ل��ع��ت ع��ه��ود ال���روم���ي ع��ل��ى اأهم 

ت�ضيلي  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الإجن��������ازات 
تتميز  وم��ا  املا�ضية،  ال�ضنوات  خ��الل 
ب��ه م��ن ام��ت��الك��ه��ا واح�����داً م��ن اأكرب 
ت�ضاري�ضها،  وت��ن��وع  ال��ع��امل،  �ضواحل 
ما مّكنها من تنويع �ضادرتها ملختلف 
دول العامل، لت�ضبح القت�ضاد الأول 

يف قارة اأمريكا الالتينية.
مب�ضاريع  ال���روم���ي  ع��ه��ود  واأ�����ض����ادت 
البيئية،  ال�ضتدامة  لتعزيز  ت�ضيلي 
النمو  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  وم���ب���ادرات���ه���ا 
التجارب  ع��ل��ى  واأث��ن��ت  الق��ت�����ض��ادي، 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ج��ن��اح��ه��ا يف 
خمتلف  يف  دب�����ي،   2020 اإك�����ض��ب��و 
والقت�ضادية،  التنموية  القطاعات 

وم���ب���ادرات���ه���ا امل���ب���ت���ك���رة يف جم����الت 
الطاقة املتجددة والنظيفة.

ت�ضيلي  جمهورية  جناح  وي�ضتعر�س 
700 مرت  الذي ميتد على م�ضاحة 
وامل�ضروعات  امل����ب����ادرات  اأه����م  م��رب��ع 
الهادفة لتحقيق ال�ضتدامة البيئية، 
احلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����ض��ي��ل��ي  وج����ه����ود 
 ،2070 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ال���ك���رب���وين 
وتعزيز ال�ضتفادة من البنية التحتية 
التي  اللوج�ضتية  واملبادرات  احلديثة 

توظف التكنولوجيا املتقدمة.
ت�ضيلي  ب��ت��ج��رب��ة  اجل����ن����اح  وي����ع����رف 
التي تعد واح��دة من اأب��رز ال��دول يف 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  م�����ض��ادر  ت��ط��وي��ر 

حيث تعتمد يف توليد الكهرباء على 
الرياح،  وط��اق��ة  ال�ضم�ضية  ال��ط��اق��ة 
الأخ�ضر  ال��ه��ي��دروج��ني  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الذي يتم اإنتاجه وت�ضديره بتكاليف 
خططها  ويعر�س  عاملياً،  الأق���ل  ه��ي 
التي  ال��ك��ه��رب��اء  ���ض��ب��ك��ة  م�����ض��روع  يف 
وم�ضروع  ك��ي��ل��وم��رت،   1500 مت��ت��د 
اإن�ضاء كابل ات�ضالت بحري لتو�ضيع 
نطاق �ضبكة اجليل اخلام�س، لت�ضمل 

ت�ضيلي ودول اأمريكا اجلنوبية.
وميّثل جناح ت�ضيلي م�ضاحة تفاعلية 
ومركزاً لالأعمال يتيح ا�ضتقطاب اأهم 
من  وال��ع��امل��ي��ة  الإقليمية  ال�����ض��راك��ات 
دبي،   2020 اإك�ضبو  فعاليات  خالل 

وي�����ض��ارك يف اجل��ن��اح اأك����ر م��ن 15 
لعر�س  ومتو�ضطة،  �ضغرية  �ضركة 
اأهم الإجنازات ويحتفي اجلناح باأهم 
اإجن��ازات امل��راأة يف تاريخ ت�ضيلي، من 
ال�ضخ�ضيات  ب��اأب��رز  التعريف  خ��الل 
اأثر  لها  كان  التي  الن�ضوية  القيادية 

كبري يف ت�ضكيل مالمح الدولة.
ويقدم اجلناح للزوار جتربة تفاعلية 
تاأخذ  التي   ،"360 "ت�ضيلي  جديدة 
تفاعلية  افرتا�ضية  رحلة  يف  ال���زوار 
متميزة ت�ضمل الطبيعة الغنية واملدن 
كما  لت�ضيلي،  امل�ضتقبلية  وال�����روؤى 
تعزيز  يف  ت�ضيلي  خطط  ي�ضتعر�س 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي م��ن خ��الل ت�ضليط 

الدولة،  يف  اإقليماً   60 على  ال�ضوء 
 10 اإىل  واأه��م ال�ضادرات التي ت�ضل 

اأ�ضماك  وت�ضمل  العامل،  حول  اأ�ضواق 
واملك�ضرات،  وال���ف���واك���ه،  ال�����ض��ل��م��ون، 

التي  املنتجات  من  وغريها  والألبان 
تتميز بها ت�ضيلي.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

روح   ،  2020 باك�ضبو  الإ���ض��ت��دام��ة  منطقة  يف  ال���ربازي���ل  ج��ن��اح  ج�ضد 
ومن  امل�ضتدامة،  التنمية  اأجل  من  معا  وهو  لنف�ضه  اتخذه  الذي  ال�ضعار 
هذا املنطلق جاء الت�ضميم يحاكي طبيعة الربازيل ومكوناتها البيئية ، 
الأمازون  نهر  بها، ومنها  ت�ضتهر  التى  املعامل  باأهم  اهتم  اأن اجلناح  حث 
الذي مير عرب املدن الربازيلية ويعترب من �ضروريات احلياة وم�ضدرها 
القومي يف بناء املجتمع وتنوع املنتجات املو�ضمية، لذلك اأهتم امل�ضمم باأن 
امل�ضنوعة  املقتنيات  النهر وهو يتجول بني  زائر اجلناح مير عرب  يجعل 
من معدن احلديد على هيئة كرة لها مدخل وخمرج متقابلني واجلوانب 
مفرغة با�ضياخ حديدية وكل منوذج ميثل مفهوم مثل ال�ضتدامة والإبداع 

والنتاج.
يبداأ الزائر رحلته يف جناح الربازيل من خالل مدخل مفتوح متاما على 
نهر يحاكي نهر الأمازون، ومناذج للعبور تت�ضع للعديد من اجلمهور مع 

وجود عنوان لكل منوذج يعرب عن الهدف من امل�ضاركة يف اك�ضبو 2020، 
والرق�ضات  الفنية  ال��ف��ق��رات  ع��ر���س  ي��ت��م  ك��ب��ري  م�����ض��رح  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
الفلكلورية اخلا�ضة بالدولة، وذلك على اأنغام املو�ضيقى الربازيلية التى 
جتمع بني األوان خمتلفة نتيجة لتاأثرها باملو�ضيقى الأفريقية والأمريكية 
والأوروبية، بالإ�ضافة اإىل الرق�س وال�ضتعرا�س والأزياء زاهية الألوان، 
خ�ضي�ضاً  ال��ربازي��ل  يف  ون��ف��ذت  �ضممت  وق��د  ال��رق�����ض��ات،  يف  امل�ضتخدمة 
ومو�ضيقى  ال�ضامبا،  مثل  وامل�ضهورة  املتنوعة  فالرق�ضات  الغر�س،  لهذا 
وماراكاتو  وفانرياو،  وكارميبو،  وباجي،  و�ضرييري،  و�ضرييا،  الكرنفال، 
وكوادريال، وتقدمها جمموعة من اأ�ضهر الفرق ال�ضتعرا�ضية الربازيلية، 

تقوم بعر�ضها على اجلمهور.
 كما ينق�ضم اجلناح اإىل منطقة املحا�ضرات والجتماع مع رجال الأعمال 
وركن للمطعم واملقهى يف �ضاحة مفتوحة متاما ل يحدها اأي حاجز، كما 
ي�ضم اجلناح متجر للهدايا التذكارية ومكان خم�ض�س خلتم جواز ال�ضفر 
ال��زوار على ختمه من دولة الربازيل، ف�ضال عن الدعوة  الذي يحر�س 

احلياة  يف  امل��ذه��ل  التنوع  يكت�ضفوا  ب���اأن  للجمهور  اجل��ن��اح  ي��ربزه��ا  ال��ت��ى 
النباتية واحليوانية و�ضول اإىل الفنون والثقافة، والتاريخ والرتاث مع 
بها  تنفرد  التى  وال��روائ��ح  بالأ�ضوات  ال�ضتمتاع  مع  والتقاليد،  ال��ع��ادات 

املناطق الواقعة على �ضفاف الأنهار يف الربازيل.
األف   4 الكلية  م�ضاحته  تبلغ  حيث  علوي  طابق  ال��ربازي��ل  جناح  ي�ضم 
و�ضط  مفتوحة  �ضاحة  يف  املحتويات  ع��ر���س  م��ن  مكنه  مم��ا  م��رب��ع،  م��رت 
من  م�ضاهدته  يف  يختلف  اجل��ن��اح  وه��ذا  للم�ضهد،  ت�ضيف  �ضحلة  مياه 
النهار والليل فالليل تظهر فيه ال�ضاءة وتكون جزء من العر�س املبهر 
واجلمال الأخاذ، اأما الطابق العلوي فقد خ�ض�س لعر�س النتائج وفل�ضفة 
املختلفة،  القطاعات  والتقنية احلديثة يف  الذكاء ال�ضطناعي  ا�ضتخدام 
اإدارة ال�ضماد  ف��امل��ع��ل��وم��ات ع��ن  ال����دور  ب��ه��ذا  ال��ل��وح��ات الإر����ض���ادي���ة  ت��ق��وم 
املعلومة  ال�ضاأن، وج��اءت  بهذا  املهتمة  ال��دول  الكثري من  تفيد  احليواين 
الأ�ضباب  اأح��د  وه��و  امليثان  غ��از  بانبعاث  احليوانية  النفايات  تقوم  ب��ان 
الرئي�ضية لتاأثريالحتبا�س احلراري وبالتايل التخل�س منه يعترب �ضكل 

احتواء ظاهرة الحتبا�س احلراري  �ضحيح وم�ضاهمة مبا�ضرة يف جهود 
الت�ضميد  لتقنيات  امل��ب��دع��ني  تبني  ع��ل��ى  ال���ربازي���ل  ت�ضج  ال��غ��اي��ة  ول��ه��ذه 
اأخرى  ان��ت��اج الأ���ض��م��دة وال��غ��از احل��ي��وي، ويف لوحة  واله�ضم احل��ي��وي يف 
عن التثبيت احليوي للنيرتوجني تبني باأنه احد القيود املفرو�ضة على 
نق�س  اإىل  يرجع  الزراعي  لالنتاج  ال�ضتوائية  و�ضبة  ال�ضتوائية  الرتبة 
النيرتوجني وهو عن�ضر ا�ضت�ضي لتغذية النباتات وت�ضتخدم تقنية التثبيت 
من  النيرتوجني  حتويل  على  القادرة  الدقيقة  احلية  الكائنات  احليوي 
الغالف اجلوي جلعله قابال ل�ضتيعاب بوا�ضطة النباتات، اأما عن الزراعة 
املبا�ضرة فجاءت املعلومة اإىل اأن النظام ي�ضاهم يف احلفاظعلى الرتبة من 
خالل منع التعرية فانه يدعم اي�ضا احلفاظ على املياه، كما يعمل هذا 
الع�ضوية يف الرتبة،  املواد  ال�ضميد وحمتوى  النظام على حت�ضني كفاءة 
ال�ضعبية من حرف يدوية  التذكارية واملنتجات  الهدايا  اأهتم بركن  وقد 
والتقاليد  وال��ع��ادات  بالثقافة  للتعريف  ال��ربازي��ل��ي��ة  امل��اأك��ولت  وع��ر���س 

للحياو اليومية لل�ضعب الربازيلي. 

•• دبي -وام:

اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  اأك�����دت 
ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ض��م��ي 
ملكتب  العام  املدير  ال��دويل  التعاون 
اأن��ه��ا حظيت  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و 
باإلهام كبري من اأ�ضخا�س اأر�ضدوها 
وكذلك  درا�ضتها،  خالل  حياتها  يف 

يف العمل احلكومي.
ندوة عن  ، خالل  واأ�ضارت معاليها 
القيادة العاملية بح�ضور اإندرا نووي 
الرئي�س التنفيذي ال�ضابقة ل�ضركة 
ميلينيوم،  دبي  م�ضرح  يف  بيب�ضيكو 
اإىل ما حظيت به من ثقة �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اأحمد  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��و  وم����ن  اهلل" ، 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �ضعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل���ل���ط���ريان  دب����ي 
رئي�س  الإم����ارات  ط���ريان  ملجموعة 
 2020 ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإك�����ض��ب��و 
اإك�ضبو  فريق  قيادة  بتكليفها  دب��ي، 

البداية. من   2020
وقالت معاليها - خالل الندوة التي 
الإم���ارات :  نظمتها �ضركة ط��ريان 
قناعات  ميلكون  اأ�ضخا�س  "هوؤلء 
مميزة". و�ضردت معاليها جتربتها 
ات�����ض��ال م���ن �ضاحب  ت��ل��ق��ت  ح���ني 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
لقيادة  باختيارها  ليبلغها  مكتوم 

فريق اإك�ضبو 2020.
اأك���ن  ال����واق����ع مل  " يف  واأ����ض���اف���ت: 
اأعرف بداية ما هو اإك�ضبو.. وحني 
و�ضلني ات�ضال من �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
ليقول يل اإين �ضاأقود هذا الفريق، 
واأذكر  اإك�ضبو،  معنى  ع��ن  ت�ضاءلت 
كنت  اإن  اإين  ل��ن��ف�����ض��ي  ق��ل��ت  ك��ي��ف 
�ضاأقوم بهذا العمل، فهيا بنا نكت�ضف 
يل  تبني  البحث  وبعد  اأول،  هو  ما 
ملناف�ضة  عاملية  حلملة  بحاجة  اأننا 

العرو�س الأخرى املتقدمة".
التي  الأ���ض��ي��اء  ب��ني  "من   : وق��ال��ت 
ال���ب���داي���ة، ونحن  ق��ل��ق��ن��ا يف  اأث������ارت 
ك���ان   2020 لإك�������ض���ب���و  ن���خ���ط���ط 
ال�ضوؤال التايل: ما الذي قد يحدث 
لو نظمنا جمرد حدث عادي؟ كيف 

غداة  ا�ضتيقظنا  لو  الأم��ر  �ضي�ضبح 
ال��ي��وم الأخ����ري، وراأي��ن��ا اأن��ن��ا نظمنا 
كابو�ضا  ه����ذا  ك����ان  ع����ادي����ا؟  ���ض��ي��ئ��ا 
بالن�ضبة يل، ولو �ضاألتني ما اأكر ما 
اأقلقنا، �ضاأقول اإنه مل يكن األ نقدر 
اأو  املحدد  املوعد  على النطالق يف 
عدم ح�ضور عدد كبري من الزوار، 
بل األ ن�ضتطيع تنظيم حدث ميثل 
من�ضة عاملية للت�ضامن العاملي بكل 

ما حتمله الكلمة من معاٍن".
اأه���م  اأح�����د  اأن  "اأعتقد  وت���اب���ع���ت: 
ال����دواف����ع ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ف��ري��ق��ي هو 
ال�ضعي  ل��ي�����س  ل���الم���ت���ي���از،  ���ض��ع��ي��ن��ا 
ل��ل��م��ق��ارن��ة م���ع ن�����ض��خ ���ض��اب��ق��ة من 
اإك�ضبو، بل لأننا مدينون لعائالتنا 
ومعارفنا بتنظيم اأف�ضل حدث على 
الإطالق، مل نكن لنقبل اأبدا بعبارة 

)م�ضي حالك( ، فهذه كارثة الأمر 
بل  يقود،  واح��د  ب�ضخ�س  يتعلق  ل 
املهمة  وي�����ض��ع  ب��ج��د  يعمل  ب��ف��ري��ق 

قبل كل �ضيء".
اأنها  الها�ضمي  رمي  معايل  وك�ضفت 
كانت تعتقد يف �ضغرها اأنها �ضت�ضلك 
امل�ضار الأكادميي، وقالت اإن املعلمني 
يوؤمنون  كانوا  تعليمها  مراحل  يف 
"حدث هذا  بهم كطلبة، واأ�ضافت: 
بالتوازي مع بيئة ملهمة يف املنزل 
اأنا  اأ���ض��ب��ح م��ا  اأن  ���ض��اع��دت��ن��ي ع��ل��ى 
اإتاحة  ل�ضرورة  ودعت  اليوم"،  فيه 
رمي  م��ث��ل  "كثريات  اإىل  ال��ف��ر���ض��ة 

واأف�ضل".
اأن  ويجب  مهمتي،  "هذه  وق��ال��ت: 
بعمل  يقوموا  اأن  ويجب  بها  اأق���وم 
يفكر  اأن  الأن���ان���ي���ة  وم����ن  اأف�������ض���ل، 

اأ�ضعد  خمتلفة،  بطريقة  �ضخ�س 
كثريا حني يتحدث يل اأحدهم عن 
الذي  اإلهام ح�ضل عليه من عملي 
العامل  به، وه��ذا ما ي�ضتحقه  قمت 
نذكر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ل����ذا  ال����واق����ع،  يف 
اأمر  ت��اأت��ي وت��ذه��ب، وه��ذا  املنا�ضب 
قادرا  ت�ضبح  لأن���ك  ومفيد  �ضحي 
اأي�ضا  واأح����ب  ال��ت��غ��ي��ري،  تقبل  ع��ل��ى 
الوزيرات  م��ن  زم��ي��الت��ي  اأذك����ر  اأن 
الرجال رائعون  وال��وزراء  الرائعات 

اأي�ضا لكن الوزيرات مميزات".
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت اإن��������درا ن����ووي 
الرئي�س التنفيذي ال�ضابقة ل�ضركة 
يف  رمي  مثل  �ضيدة  "كم  بيب�ضيكو: 
القدرة  متلكن  مم��ن  املنطقة  ه��ذه 
القيادات  م���ن  ت�����ض��ب��ح��ن  اأن  ع��ل��ى 
الالئي ي�ضتطعن حتقيق معجزات؟ 
رمي  م��ع��ايل  �ضحبتني  ح��ني  اأذك����ر 
اإك�ضبو  موقع  يف  بجولة  الها�ضمي 
ت�����ض��رح يل  واأخ������ذت   ،2017 ع����ام 
ك���ي���ف ���ض��ي�����ض��ب��ح ج���ن���اح الإم��������ارات 
�ضيكون  وك���ي���ف  ال��ب��ق��ع��ة،  ه����ذه  يف 
ه��ن��ا ج��ن��اح ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ويف 
احلقيقة كنت مقتنعة متاما اأن هذا 
ما �ضيحدث؛ لأين راأيت ملعة خا�ضة 

يف عينيها ملوؤها الثقة".
واأ�ضافت: "اأعتقد اأن هناك الكثري 
م���ن اجل���واه���ر احل��ق��ي��ق��ي��ة يف هذه 
ال��ه��ا���ض��م��ي لو  امل��ن��ط��ق��ة م��ث��ل رمي 
لديهن  ف��اإن  الفر�ضة  على  ح�ضلن 

قدرات هائلة".

جناح الربازيل يحاكي نهر الأمازون ويربز الفنون 
ال�سعبية ورق�سات ال�سامبا يف اأك�سبو 2020 

روت ق�ستها املُلهمة يف قيادة فريق احلدث العاملي

خالل ندوة عن القيادة العاملية .. رمي الها�سمي : مل نكن لنقبل اأبدا بتنظيم اإك�سبو عادي

عهود الرومي تزور جناح ت�سيلي يف اإك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإجتاه  م��ع  تفاهم  ُم��ذّك��رة  ام�����س  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ض�ضة  وّق��ع��ت 
الرئي�س  ال��زب��ي��دي،  ه���اين  املُ���ذّك���رة  وّق���ع  الإج��ت��م��اع��ي��ة.  للم�ضوؤولية 
�ضليمان  ع����زة  وامل��ه��ن��د���ض��ة  اأمنية"،  "حتقيق  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للم�ضوؤولية  "الإجتاه  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  �ضليمان،  حممد 
الإجتماعية". وتن�ّس املُذكرة على ال�ضراكة والتعاون املُتبادل لتحقيق 

اأمنيات الأطفال من امل�ضابني بالأمرا�س امل�ضتع�ضية.
كافة  بجهود  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ض��اد 
املوؤ�ض�ضات وال�ضركات احلري�ضة على حتقيق م�ضوؤولياتها الجتماعية 
واملُ�����ض��اه��م��ة يف دع���م ج��ه��ود ال���دول���ة ب��ال��و���ض��ول اإىل جُم��ت��م��ع يحفل 

بال�ضعادة، موؤكداً حر�س املوؤ�ض�ضة، وبتوجيهات من حرم �ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو رئي�س  الدكتور �ضلطان بن خليفة 
الرئي�س  نهيان،  اآل  حممد  ب��ن  �ضيف  بنت  �ضيخة  ال�ضيخة  ال��دول��ة، 
"حتقيق اأمنية"، على تعزيز �ضراكاتها مع خُمتلف  الفخري ملوؤ�ض�ضة 
املوؤ�ض�ضة  ا�ضرتاتيجية  حُتقق  وال��ت��ي  واملجتمعية  ال�ضحية  اجل��ه��ات 

الإن�ضانية النبيلة.
ولفت الزبيدي اإىل اأن موؤ�ض�ضة "حتقيق اأمنية" قطعت �ضوطاً كبرياً يف 
حتقيق اأمنيات الأطفال املر�ضى من ذوي الأمرا�س املُ�ضتع�ضية، والتي 
اجلهات  من  العديد  بدعم  الآن،  حتى  اأمنية   5000 رق��م  جت��اوزت 

احلكومية واخلا�ضة، رجال الأعمال وال�ضخ�ضيات املُجتمعية.
اأن  على  �ضليمان  حممد  �ضليمان  ع��زة  املهند�ضة  اأّك���دت  جانبها  م��ن 

املُ�ضاهمة  الإجتاه للم�ضوؤولية الإجتماعية حتر�س كل احلر�س على 
"حتقيق  موؤ�ض�ضة  جهود  ُمثّمنة  النبيلة،  الإن�ضانية  الأعمال  دعم  يف 
ُتهّدد  باأمرا�س خطرية  املُ�ضابني  اأمنيات الأطفال  اأمنية" يف حتقيق 
اإىل  حياتهم داخل الدولة وخارجها، واإع��ادة م�ضاعر الأمل والتفاوؤل 

قلوبهم مع عائالتهم.
الإجتاه  قيام  على  تن�ّس  التفاهم  ُم��ذّك��رة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
موؤ�ض�ضة  واأه���داف  بر�ضالة  التوعية  بن�ضر  الإجتماعية  للم�ضوؤولية 
الأطفال  اأمنيات  حتقيق  يف  دعمها  �ضبل  وت��وف��ري  اأمنية"،  "حتقيق 
لتحقيق  املالية  امل��وارد  توفري  مع  حياتهم،  ُتهّدد  باأمرا�س  املُ�ضابني 
اأم��ن��ي��ات طفل اأو ع���ّدة اأط��ف��ال ع��ن ط��ري��ق ع��م��الء و���ض��رك��اء الإجت���اه 

للم�ضوؤولية الإجتماعية.

توقيع مذكرة تفاهم بني موؤ�س�سة حتقيق اأمنية والجتاه للم�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات

����ض���ارك م��رك��ز ت��ري��ن��دز ل��ل��ب��ح��وث وال����ض���ت�������ض���ارات يف 
تعزيز  يف  الن�ضائية  "القيادة  بعنوان  نقا�ضية  حلقة 
يف  البتكار  اإىل  الدبلوما�ضية  م��ن  والأم���ن:  ال�ضالم 
الأعمال  جمل�س  نظمها  والتكنولوجيا" التي  العلوم 
الإماراتي-الإ�ضرائيلي بالتعاون مع جناح ال�ضويد يف 
اإط��ار حر�س  2020. وذل��ك يف  دب��ي  اإك�ضبو  معر�س 
يدعم  م��ا  ك��ل  يف  الفاعلة  امل�ضاركة  على  "تريندز" 
الباحثني ال�ضباب وتاأهيلهم باعتبارهم قادة امل�ضتقبل، 
عملية  وق��ي��ادة  والعطاء  البتكار  على  ق��درة  والأك���ر 

التنمية امل�ضتدامة.
باحثات  اأرب���ع  النقا�ضية  احللقة  يف  "تريندز"  ��ل  وم��ثَّ

ب��ن��اء �ضرق  ت��رك��زت ح��ول  ال��ت��ي  املناق�ضات  ���ض��ارك��ن يف 
اأو�ضط جديد، وق�ضايا الأمن مبعناه الوا�ضع، وريادة 
والتفكري،  امل�ضتقبل،  وم��ه��ارات  والب��ت��ك��ار،  الأع��م��ال 
التجربة  النقا�ضية  احللقة  ا�ضتعر�ضت  اإذ  والبتكار. 
ال�ضويدية حول �ضيا�ضتها اخلارجية الن�ضوية، م�ضددة 
ال�ضالم  دبلوما�ضية  يف  اجلميع  انخراط  اأهمية  على 
الإ�ضرائيلية  التجربة  املناق�ضات  تناولت  والأمن. كما 
وامل�ضاواة  ال��ق��رار،  �ضنع  يف  امل����راأة  اإ���ض��راك  عملية  يف 
املفاهيم  ال�ضوءعلى  اإلقاء  اإىل  اإ�ضافة  بني اجلن�ضني، 
اخلاطئة حول الإن��اث وما يجب عليهن فعله وما ل 

يجب عليهن فعله، ودور املراأة يف التكنولوجيا.

تريندز ي�سارك يف حلقة نقا�سية يف اإك�سبو 2020 
حول القيادة الن�سائية يف تعزيز ال�سالم والأمن
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   مت ن�ضر كتاب جديد عن رئا�ضة ترامب. نعم، كتاب 
اآخر. ل يقدم “ال�ضيد ترامب رجل الثقة” ملاجي 
الرئي�س  اإيجابًيا عن  اأو  هابرمان منظوًرا جديًدا 
اخلام�س والأربعني، لكن ل ينبغي جتاهله متاًما، 
والكفاءة  اخل��ربة  ب�ضبب  ذل��ك فقط  ك��ان  لو  حتى 

املهنية ملرا�ضلة نيويورك تاميز.
   تقدم لنا الفائزة بجائزة بوليتزر جلودة تغطيتها 
مع  التعامل  ح��ول  احلقائق  من  املزيد  لل�ضيا�ضة، 
الأر�ضيف من قبل الرئي�س ترامب وفريقه. وهذه 
ال�ضوء  ت�ضليط  التي يتم فيها  الأوىل  املرة  لي�ضت 
املو�ضوع يف  كتبت يف  ان  و�ضبق  امل�ضكلة،  ه��ذه  على 

دي�ضمرب 2020.
   مل ي�ضتطع امل��وؤرخ يف داخلي اأن يتحا�ضى العودة 
اإىل املو�ضوع جمددا، لأن املعلومات التي �ضاركتها 
رئي�س  لآخ���ر  فا�ضح  فح�س  ع��ن  تك�ضف  ه��اب��رم��ان 

جمهوري وان حا�ضيته من الهواة.
ت��دم��ري الأر�ضيف  ت��ن��ظ��ي��م  ت��دم��ري وح��ت��ى     ه���ل 
املالحظات،  حرق  نعم...  خطرا؟  ي�ضكل  الرئا�ضي 
ورميها يف املرحا�س، ومتزيقها، اأو حتى ابتالعها، 
لعام  الرئا�ضي  الأر�ضيف  لقانون  خمالف  اأم��ر  هو 
1978. رمبا يتذكر هواة التاريخ اأن هذا القانون 
قد مت متريره بعد رئا�ضة اأخرى ح�ضا�ضة، ريت�ضارد 
توجد  ل  كبرية:  ثغرة  القانون  ه��ذا  يف  نيك�ضون. 
على  ي��ع��ّول  اأخ����رى،  وم���رة  لتطبيقه.  “�ضرطة” 

�ضهامة و�ضرف رئي�س اجلهاز التنفيذي ...
   هل دونالد ترامب هو الرئي�س الوحيد الذي مل 
يحتفظ بجميع اأر�ضيفاته؟ ل، لكن يجب اأن نتذكر 
الوثائق  ه���ذه  ت��ك��ن  1978، مل  ق��ان��ون  ق��ب��ل  اأن���ه 
عمومية، بل كانت تعترب �ضخ�ضية، وكان حفظها 

من اخت�ضا�س رئي�س اجلمهورية.
   ما يلفت النتباه جمددا، مع هذا الظهور اجلديد 
ل��ل��خ��داع، ه���و امل��ع��ام��ل��ة امل��ت��ع��ج��رف��ة ب�����ض��ك��ل خا�س 
لالأر�ضيف. حتى اأن ترامب اأح�ضر معه وثائق اإىل 
مارالغو بعد رئا�ضته. ومن بني الوثائق التي مت 
ال�ضهرية من  “ر�ضائل احلب”  البحث عنها كانت 
الزعيم الكوري ال�ضمايل. لقد اأعاد فريق الرئي�س 
الآن ال�ضناديق املذكورة اإىل الأر�ضيف، لكن ل اأحد 
يف و�ضع ي�ضمح له مبعرفة ما مت فعله مبحتوياتها 

طيلة عدة اأ�ضابيع.
   ق��د ت��ت��ذك��رون اجل���دل ال���ذي دار ح���ول الربيد 
عام  حملة  خ��الل  كلينتون  لهيالري  الإل��ك��رتوين 
مكتب  م��دي��ر  ت�ضريحات  �ضاعدت  وق��د   .2016
يف  ك��وم��ي  جيم�س  اآن����ذاك  ال���ف���درايل  التحقيقات 
ا�ضتطالعات  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  �ضعبية  خف�س 
املوقف  ا�ضتغالل  يف  ت��رام��ب  ي��ت��اأخ��ر  ومل  ال����راأي. 

مكرًرا مبتعة مع اأن�ضاره �ضعار “ا�ضجنوها«.
لل�ضيدة  وّج��ه  قد  اإذا  ما  �ضخ�س  اأي  يتذكر     هل 
كلينتون اتهاًما ر�ضمًيا اأو حوكمت يف هذه الق�ضية؟ 
ل مل ي��ح��دث. وم���ع ذل����ك، م��ث��ل ك��وم��ي، اعتربت 
ال�ضفافية،  اإىل  افتقر  كلينتون  الثنائي  �ضلوك  اأّن 

لالإهمال  ت���دان  ان  ت�ضتحق  ه��ي��الري  ال�ضيدة  اأن 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير  و�ضفه  ال��ذي 
الثنائي  يزيد �ضرامتي مع  باأنه متطرف.    وما 
�ضواء  اأنهما مل يتحّرجا،  كلينتون، هو مالحظتي 
باللعب  هيالري،  حملة  اأثناء  اأو  بيل  رئا�ضة  اأثناء 
اأحياًنا  م�ضتمتعني  وامل�����ض��م��وح،  امل��ت��اح  ح��اف��ة  ع��ل��ى 
باإزاحتها اأو تف�ضريها ل�ضاحلهما... وبذلك، مهدا 

الطريق اأمام الوغد.
   اأتخيل اأن القراء من اأن�ضار ترامب منزعجون، 
القادمة  تهديداتهم  اأو  اإهاناتهم  �ضيل  ويتخيلون 
بايدن  ي��واج��ه  ال  لليبريتيه؟  �ضيد  ي��ا  م��اذا  يل. 
والدميقراطيون ما يكفي من �ضعوبات لتزويدك 

مبادة ب�ضكل منتظم؟ تعود لرتامب مرة اأخرى؟
   نعم، اأعود اإليه، حتى لو كانت غالبية ن�ضو�ضي 
ذلك  اأف���ع���ل  احل��ال��ي��ة.  الإدارة  م���ع  الآن  ت��ت��ع��ام��ل 
ل�ضببني. يف البداية، ل يزال ال�ضيد ترامب يتمتع 
ب��ن��ف��وذ ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن م��واط��ن��ي��ه وعلى 

العديد من اجلمهوريني املنتخبني.
   بل اإن نفوذه يتجاوز حدود بالده، كما يت�ضح من 
املل�ضقات التي �ضوهدت يف اأيدي بع�س املتظاهرين 
يف اأوتاوا وكيبيك. بالطبع، ل ن�ضع كل املتظاهرين 
طرفة  تعد  مل  ترامب  نفوذ  لكن  واح���دة،  �ضلة  يف 

عندنا.
دائًما زوايا  اأكتب  ال��ذي يجعلني  الآخ��ر  ال�ضبب     
يخلو  الذاكرة. ل  واجب  ال�ضابق هو  الرئي�س  عن 
التاريخ الأمريكي من �ضيا�ضيني خمادعني من كال 
احلزبني الرئي�ضيني، غري ان رئا�ضة ترامب كانت 
اأن ُيالم  ال��ذي ميكن  ال�ضدد. ما  تاريخية يف هذا 
به  ال��ذي متتع  ال�ضخاء  كل  بعد  الآن،  رئي�س  على 

ترامب؟
اأ�ضعف م��ن دون��ال��د ترامب.     ك��ان هناك روؤ���ض��اء 
وفيما يتعلق باملهارات والكفاءة، كان هناك ما هو 
اأحد  التا�ضع ع�ضر. لكن ل  اأ�ضواأ، خا�ضة يف القرن 
منهم حاول عن ق�ضد ت�ضويه �ضمعة النظام باأكمله 
اأن��ه ح��اول دون تردد،  يف كثري من الأح��ي��ان، حتى 

نق�س نتائج النتخابات.
   عندما نكتب تاريخ رئا�ضته، تاريخ غري مكتمل 
ب�ضبب كمية الر�ضيف املدمر، ف�ضيتعني علينا وخز 

اأنف�ضنا للتاأكد من اأن كل هذا حدث فعال.
الكائن،  ه��ذا  ان��ت��خ��اب مثل  املمكن  م��ن  ك��ان  اإذا     
واإحباط  غ�ضب  اإىل  كبري  ح��د  اإىل  يرجع  فذلك 
جزء كبري من ال�ضعب الأمريكي جراء عدم قدرة 
الدميقراطيني على احرتام هذا الغ�ضب، وتقدمي 
ي��ع��ان��ون من  ال��ذي��ن  اأف�����ض��ل وي�ضفي غليل  م��ا ه��و 
التهمي�س والق�ضاء. كما اأنني اأ�ضتاء من انتهازية 
اجلمهوريني الذين ي�ضحون باأ�ض�س نظامهم من 

اأجل مكا�ضب ق�ضرية املدى.
 ،2024 ع��ام  ترامب  يعود  اأن  م�ضتحيال  لي�س     
ميكن  م��ن��ه...  حم�ضنة  ن�ضخة  اأك��ر  اأخ�ضى  لكني 
ب�ضكل  وحم��اًط��ا  وتنظيماً،  ده���اًء،  اأك���ر  ل�ضيا�ضي 

اأف�ضل، اأن يطيح بكل �ضيء يف طريقه.
ترجمة خرية ال�ضيباين

دونالد ترامب: قاع �سحيق من البتذال...!

*اأ�ضتاذ تاريخ، وحما�ضر، ومعلق �ضيا�ضي كندي خمت�س يف ال�ضيا�ضة والتاريخ الأمريكيني

يف  حلفائها،  مع  بالتن�ضيق  املتحدة،  ال��ولي��ات  من  وحا�ضم” 
اأوكرانيا  “ل�ضيادة  دعمه  مكررا  رو�ضي،  هجوم  ح�ضول  ح��ال 

ووحدة اأرا�ضيها«.
امل�ضتمرة  الدبلوما�ضية   ويندرج هذا الت�ضال �ضمن اجلهود 
اأوكرانيا، مع ا�ضتمرار اتهام  يف حماولة لتهدئة التوتر حول 

الغربيني ملو�ضكو بالإعداد لغزو هذا البلد.
الأول  اأم�����س  جم��ددا  اأك���دوا  ك��ب��ارا  اأمريكيني  م�ضوؤولني  لكن 
الأحد  اأن الرو�س قد يهاجمون اأوكرانيا “يف اأي وقت”، وذلك 
الرو�ضي فالدميري  ونظريه  بايدن  بني  هاتفي  ات�ضال  غ��داة 
وقال  قولهم.  بح�ضب  “تفاوؤل”،  ب���وادر  منه  تنتج  مل  بوتن 
“فوك�س”،  ل�ضبكة  ك��ريب��ي،  ج��ون  البنتاغون،  با�ضم  الناطق 

•• وا�شنطن-وكاالت

ت��واف��ق ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن ون��ظ��ريه الأوك����راين 
الأول  اأم�����س  ه��ات��ف��ي��ة   م��ك��امل��ة  زيلن�ضكي، خ���الل  ف��ول��ودمي��ري 
نهجي  موا�ضلة  على  دقيقة،  خم�ضني  نحو  ا�ضتمرت  الأح���د 
“الدبلوما�ضية” و”الردع” حيال رو�ضيا، وفق ما نقل البيت 

الأبي�س.
وقالت الرئا�ضة الأمريكية اإن “الرئي�ضني توافقا على اأهمية 
الع�ضكرية  التعزيزات  ردا على  والردع  الدبلوما�ضية  موا�ضلة 

الرو�ضية على حدود اأوكرانيا«.
“�ضريع  ب��رد  وع��ده  الت�ضال  خ��الل  ك��رر  بايدن  اأن  واأ�ضافت 

اأن  بالتاأكيد  “مل يظهر  الرئي�ضني  الهاتفي بني  الت�ضال  اإن 
م�ضيفا “لي�س هناك اأي  الأمور ت�ضري يف الجتاه ال�ضحيح”، 

موؤ�ضر اإىل اأن لدى بوتن النية لتهدئة التوتر«. 
الأبي�س،  البيت  يف  القومي  الأم��ن  م�ضت�ضار  ق��ال  جهته،  من 
اإنه “منذ ع�ضرة اأيام،  جايك �ضوليفان، ل�ضبكة “�ضي اإن اإن”، 
لحظنا ت�ضارعا يف تعزيزات القوات الرو�ضية ومتو�ضعها اأكر 
قرب احلدود، وميكن اأن يح�ضل عمل ع�ضكري يف وقت �ضريع 

جدا«.
قائال  اأن يحدث هذا الأ�ضبوع”،  “ميكن  اأن الهجوم  واأ�ضاف 
مكثف”  وق�ضف  �ضاروخية  ب�ضربات  ي��ب��داأ  اأن  امل��رج��ح  “من 

تليه “حتركات للقوات الربية«.

ا�ستمرت 50 دقيقة.. تفا�سيل مكاملة هاتفية بني بايدن وزيلن�سكي

•• لندن-وكاالت

وي�ضتمن�ضرت  اأروق����ة  ال��ه��دوء  ���ض��اد 
معظم  والتزم  الربملان،  عطلة  مع 
با�ضرتاحة  املحافظني  حزب  ن��واب 
من دوامة التكهنات حول امل�ضتقبل 
بوري�س  ال��وزراء  لرئي�س  ال�ضيا�ضي 
اأزم��ة على  يواجه  الذي  جون�ضون، 
خلفية احل��ف��الت ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا يف 
انتهاك  ���ض��رتي��ت، يف  دوان��ي��ن��غ   10
احلكومة  فر�ضتها  ال��ت��ي  ل��ل��ق��ي��ود 

ملكافحة فريو�س كورونا.
وت������ق������ول ال�������ض���ح���ف���ي���ة اأوب����������ري 
“غارديان”  �ضحيفة  يف  األغريتي 
الذي  ال��وق��ت  يف  اإن���ه  الربيطانية 
ي����رتاج����ع احل����دي����ث امل���ف���ت���وح عن 
ف���اإن املر�ضحني  ال��ق��ي��ادة،  حت��دي��ات 
يوا�ضلون  وح��ل��ف��اءه��م  املحتملني 
ق������رع اأب����������واب امل����ان����ح����ني، ور����ض���م 
فرق  وتنظيم  �ضيا�ضية،  تفا�ضيل 
من�ضب  دهاليز  غور  و�ضرب  العمل 

رئا�ضة الوزراء.
ل  “اإنهم  ال�����ن�����واب:  اأح������د  وق������ال 
اخللفية،  يف  ي���ع���م���ل���ون  ي�����زال�����ون 
وبوري�س �ضيغادر يوماً ما، وعندما 
اأن  ي��ري��دون  ف��اإن��ه��م  يح�ضل ذل���ك، 

يكونوا جاهزين خلالفته«.
املحتملون  اخل����ل����ف����اء  وي������������وؤدي 
جل����ون���������ض����ون رق���������ض����ة ����ض���ام���ت���ة، 
عرو�س  وي���ج���ه���زون  وي���ط���وق���ون���ه 
املبادرة  يخ�ضون  لكنهم  ال��ق��ي��ادة، 

املبكرة اأو الوقحة.
“ثمة  اأن  ال�������وزراء  اأح�����د  وك�����ض��ف 

•• طوكيو-اأ ف ب

ب���داأت ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
الثنني  اأم�س  اليابان   الذرية يف 
م��ه��م��ة م���راق���ب���ة م�������ض���روع مثري 
املعاجلة  املياه  لت�ضريف  للجدل 
دايت�ضي  ف���وك���و����ض���ي���م���ا  مل���ح���ط���ة 
ت�ضونامي  دم��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة 

عام 2011، يف املحيط.
طن  مليون  م��ن  اأكث������ر  وجم�����ع 
واملياه  الأم��ط�����������������������ار  مي�������اه  م��ن 
اجلوفية ومن حقن تربيد ن����وى 
خزانات  يف  املن�ضهرة  امل��ف��اع��الت 
م�ضاحات  ل��ك��ن  امل���ف���اع���ل،  ح����ول 
الآن  امتالأت  املوقع  يف  التخزين 

تقريًبا.
وعملية  ال�������ض���خ  ن����ظ����ام  ي����زي����ل 
الت�ضفية معظم اجلزيئات امل�ضعة 
اأن  من هذه املياه، وتوؤّكد اليابان 
م�����ض��روع الإذاب�����ة وال��ت�����ض��ري��ف يف 
لعقود، ل  �ضيمتد  وال��ذي  البحر، 

ي�ضكل اأي خطر.
ووافقت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على هذا الإجراء، معتربة 
اأن����ه ي�����ض��ب��ه ال��ت��خ��ل�����س م���ن املياه 
نووية  حم��ط��ات  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة 

اأخرى يف العامل.

اأبواب  خلف  النقا�ضات  من  الكثري 
اأو  اث��ن��ني  م�ضت�ضارين  ب��ني  مغلقة 
اأنف�ضهم  املر�ضحون  واإذا  ث��الث��ة... 
ف�ضينتهي  اأ����ض���اب���ع���ه���م،  ي���رف���ع���ون 

الأمر«.
حظوظاً  الأك���������ر  وامل����ر�����ض����ح����ان 
وا�ضع، هناك  معروفان على نطاق 
ل��ي��ز ت��را���س ال��ت��ي ي��ع��ت��ربه��ا بع�س 
خارجية  “وزيرة  اأن���ه���ا  زم��الئ��ه��ا 
اإىل  ت��وج��ه��ت  ال��ت��ي   ان�ضتغرام”، 
رو�ضيا هذا الأ�ضبوع و�ضط ت�ضاعد 
امل����خ����اوف م����ن غ�����زو لأوك����ران����ي����ا. 
على  ال�����ت�����ي حت�����ر������س  وت�������را��������س 
اإج��راء مقارنات  اأو  التقاط ال�ضور 
�ضوهدت  ت��ات�����ض��ر،  م��ارغ��ري��ت  م���ع 
مبعطف �ضميك من الفرو، تتجول 

يف �ضوارع مو�ضكو، وت�ضري باأ�ضبعها 
اإىل دبابات.

بع�س  ك��ان��ت  ���ض��اع��ات،  غ�ضون  ويف 
م�ضابه  رداء  م��ع  ت��ق��ارن  ال�ضحف 
مو�ضكو  اإىل  رح��ل��ة  خ��الل  لتات�ضر 

يف 1987.
وزير  ه��و  املحتمل  الآخ���ر  واملر�ضح 
ابتعد  ال���ذي  ���ض��ون��اك،  ري�ضي  امل���ال 
�ضرتيت،  داونينغ   10 م�ضاكل  عن 
وزار منطقة ديفون يف جنوب غرب 
عو�س  امل��ا���ض��ي،  ال�ضهر  يف  ال��ب��الد 
ال��وق��وف اإىل ج��ان��ب ج��ون�����ض��ون يف 
جمل�س العموم بعد ك�ضف الحتفال 
داخل مقر رئا�ضة الوزراء، يف العام 

املا�ضي.
الرت�ضح  ا�ضتبعاد  �ضوناك  ورف�س 

اعترب  لكنه  انتخابات،  اأجريت  اإذا 
“و�ضعية  يف  ت����زال  ل  امل�����ض��األ��ة  اأن 
افرتا�ضية«. ويعتقد اأن فريقه  يف 
وزارة املال يدعمه بقوة مبن فيهم 
وزير الإقت�ضاد جون غلني، ووزيرة 

�ضوؤون الربملان كلري كوتينيو.
اإع�����الن الدعم  ورغ����م ذل����ك، ف����اإن 
احتواء  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ض��اع��دة  امل�����ايل 
الذين  اأغ�ضب  املرتفعة،  الأ���ض��ع��ار 
اإىل  اأن وزير املال يحتاج  يعتقدون 

كبح جماح الإنفاق.
“من  وق�������ال م�������ض���در ح���ك���وم���ي: 
جماناً.  الأم����وال  ت��وزي��ع  ال�ضهولة 
بها  يتعامل  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ل��ك��ن 
���ض��ون��اك م���ع الق��ت�����ض��اد ه���ي التي 
اأن ُيحكم عليه من خاللها.  يجب 

ل��ك��ن ه���ذا امل�����ض��روع ال���ذي اأقرته 
املا�ضي  ني�ضان-اأبريل  يف  طوكيو 
والذي من املفرت�س اأن ينطلق يف 
اآذار-مار�س 2023، اأثار انتقادات 
�ضديدة من الدول املجاورة، بينها 
ال�ضني وكوريا اجلنوبية، معربة 
املحتملة  عواقبه  م��ن  قلقها  ع��ن 

على البيئة وال�ضحة.

اليابانيون  ال�����ض��ي��ادون  ويخ�ضى 
ي���وؤدي ذلك  اأن  م��ن  م��ن جهتهم، 
املبذولة  ج��ه��وده��م  اإ���ض��اع��ة  اإىل 
الثقة يف  ل���ض��ت��ع��ادة  ���ض��ن��وات  منذ 

منتجاتهم.
امل�ضّغلة  “تبكو”  ���ض��رك��ة  وت��اأم��ل 
دايت�ضي  ف���وك���و����ض���ي���م���ا  مل���ح���ط���ة 
املت�ضررة واحلكومة اليابانية باأن 

ال��وك��ال��ة الدولية  اإ���ض��راف  ي���وؤدي 
العملية  ع��ل��ى  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
املقرر  وم���ن  ال��ث��ق��ة.  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الدولية  الوكالة  فريق  ي��زور  اأن 
ت�ضتمر  ال����ذي  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
مهمته خم�ضة اأيام، موقع املحطة 
�ضحفي  موؤمتر  وعقد  املت�ضررة 

اجلمعة.

ال��ذي يجعله يف  ال�ضبب  وه��ذا ه��و 
عجلة من اأمره«.

اأن  اإىل  ل���رتا����س  ح��ل��ف��اء  وي�����ض��ري 
بكثري”  م��ن��ه��ا  “اأ�ضعف  ���ض��ون��اك 
�ضد ال�ضني، يف موقف يهدف اإىل 
اإ�ضعاف موقفه بني بع�س النواب.

اأ���ض��م��اء مر�ضحني  اأي�����ض��اً  وت����رتدد 
حم��ت��م��ل��ني اآخ����ري����ن ب��ي��ن��ه��م وزي���ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ن����دمي زه�������اوي، وم����ارك 
ه��ارب��ر، وت���وم ت��وج��ي��ن��دات، ف�ضاًل 
امل��داف��ع��ة عن  ع��ن بيني م���وردن���ت، 
ال�ضابقة  الدفاع  ووزي��رة  بريك�ضت، 
ال����ت����ي اأخ����رج����ه����ا ج���ون�������ض���ون من 
كانت  لأنها   2019 يف  احلكومة  
التناف�س  يف  هانت  جريميي  توؤيد 

على زعامة احلزب.  

اإدارة  م��ن�����ض��ق  ق����ال  ط���وك���ي���و،  يف 
ال�����ض��الم��ة والأم�����ن ال��ن��ووي��ني يف 
الوكالة غو�ضتافو كارو�ضو الثنني 
مبهمة  �ضنقوم  الأ���ض��ب��وع،  “هذا 
واخلطط  الإج��������راءات  مل��راج��ع��ة 
ال�ضلة،  ذات  والوثائق  والبيانات 
من اأجل تقييم امتثالها لالأحكام 
ال�ضالمة  م���ع���اي���ري  يف  ال���������واردة 

الدولية«.
املي�اه  اإدارة  رئ��ي�����س  واأو���ض�����������������ح 
“تبكو”  ����ض���رك���ة  يف  امل����ع����اجل����ة 
اأن  م���ات�������ض���وم���وت���و  ج���ون���ي���ت�������ض���ي 
وت�ضغيل  ت�ضميم  تدر�س  ال�ضركة 
للت�ضريف،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
لل�ضالمة  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  “مع 
وك���ذل���ك لح���ت���واء ال��ت��اأث��ري على 

�ضمعة املنطقة«.
ت���زي���ل ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ق��ي��ة امل����ي����اه يف 
العنا�ضر  م��ع��ظ��م  ف��وك��و���ض��ي��م��ا 
مثل  يبقى  بع�ضها  لكن  امل�ضعة، 

الرتيتيوم.
ول ي�ضكل الرتيتيوم خطراً على 
�ضحة الإن�ضان اإل بجرعات عالية 
الرتكيز، وهو اأمر م�ضتبعد اإذا مت 
ب�ضكل تدريجي ومتت  الت�ضريف 
اإذابته يف البحر، وفًقا خلرباء يف 

الأ�ضعة.

غارديان: »ترا�س« اأبرز املت�سابقني على خالفة بوري�س جون�سون

جارتها  مل��ه��اج��م��ة  خ��ط��ط  اأي  رو���ض��ي��ا 
التحذيرات  وو����ض���ف���ت  اجل���ن���وب���ي���ة، 
هناك  ولكن  ب�”ه�ضترييا”،  الغربية 
اإمكانية  يف  اأوك��ران��ي��ا  يف  �ضكوك  اأي�ضاً 
ت��ن�����ض��ي��ب ق���ي���ادة م��وال��ي��ة ل��رو���ض��ي��ا يف 
الأخ���رى،  الرئي�ضية  وم��دن��ه��ا  كييف، 
بينما اأعربت م�ضادر عن خ�ضيتها من 
اأن الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني، 
مل يقدر مدى العداء املنت�ضر يف الراأي 
و�ضلطت  ل���ب���الده.  الأوك�������راين  ال���ع���ام 
ال�ضوء  الأمل���ان���ي���ة  “بيلد”  �ضحيفة 
�ضابق  وق����ت  خ��ط��ة مم��اث��ل��ة يف  ع��ل��ى 
م���ن ه���ذا ال�����ض��ه��ر، ب��ن��اء ع��ل��ى م�ضدر 
باأن مو�ضكو  اأفاد  اأجنبي،  ا�ضتخباراتي 
برملان  تعيني  اإىل  الغزو  بعد  �ضت�ضعى 
امل�ضوؤولني  واعتقال  للكرملني  م��وال 
الأوك��ران��ي��ني، وق���ادة امل��ع��ار���ض��ة. وردا 
با�ضم  امل���ت���ح���دث���ة  ق���ال���ت  ذل������ك،  ع���ل���ى 
جتاوزت  ال��رو���ض��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
لالإن�ضانية  امل��م��ك��ن��ة  اخل���ط���وط  ك���ل 
والأخ��الق احلقيقية«. وك�ضفت وكالة 
اأخرى  وجهات  الأوك��ران��ي��ة  املخابرات 

اأدلة على تدخل ال�ضتخبارات الرو�ضية 
يف ال���ب���الد م��ن��ذ ب���داي���ة احل�����رب �ضد 
الرئي�س  واأعلن    .2014 يف  مو�ضكو 
الأوكراين يف نهاية نوفمرب -اكت�ضاف 
موؤامرة انقالبية، كان امل�ضوؤولون عنها 
يخططون لها مع �ضابط يف “اإف اإ�س 
الداخلية  وزارة  ع��ن  بي”ومن�ضقني 
جزيرة  �ضبه  اإىل  انتقلوا  الأوك��ران��ي��ة، 
اخلام�ضة،  ال���وح���دة  وت��ت��وىل  ال���ق���رم. 
امل�ضوؤولة عن العمليات ال�ضتخباراتية 
ال�ضابق  ال�ضوفييتي  الحت���اد  دول  يف 
م�ضوؤولية امللف الأوكراين داخل جهاز 

الأمن الفيدرايل الرو�ضي.

•• لندن-وكاالت

ي��ع��ت��ق��د م�������ض���وؤول���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون اأن 
مو�ضكو كلفت جهاز الأمن الفيدرايل 
يف  انقالبات  بهند�ضة  بي”  اإ���س  “اإف 
اأعقاب  الرئي�ضية، يف  الأوكرانية  املدن 

اأي غزو قد ي�ضنه الكرملني.
الهجوم  ي�ضمل  اأن  امل�ضوؤولون  ويتوقع 
ثم  اأوًل،  ع�����ض��ك��ري��ة  اأه�������داف  ����ض���رب 
تطويق العا�ضمة كييف ومدن رئي�ضية 
اأخ��رى، مع ترجيح اإق��دام عنا�ضر من 
تكري�س  على حماولة  اإ���س بي”  “اإف 

قادة موالني لرو�ضيا يف الداخل.
مل  اإن���ه  “غارديان”  �ضحيفة  وت��ق��ول 
يقدم اأي دليل على اخلطة املكونة من 
مرحلتني، ومع ذلك تعتقد بريطانيا 
اأن رو�ضيا قوة قادرة ح�ضدت على غزو 
اأوكرانيا باأكر من 135 األف جندي 
ح���ول ح���دوده���ا. وق����ال وزي����ر الدفاع 
الهجوم  اأن  ي��ع��ت��ق��د  اإن����ه  ال��ربي��ط��اين 
وي�ضار  للغاية«.  “مرجحاً  الآن  اأ�ضبح 
اإىل اأن وا�ضنطن لندن اأطلقت �ضل�ضلة 

النائب  وه����و  ق����ال اخل���ام�������س،  ب��ي��ن��م��ا 
ي��ف��ني موراييف،  ال�����ض��اب��ق  الأوك�����راين 
وبالتايل  رو�ضيا،  دخ��ول  من  ُمنع  اإن��ه 
ل “دليل علنياً” على تورطه. وتنفي 

رو�ضيا  ن���واي���ا  م���ن  ال���ت���ح���ذي���رات  م���ن 
الكرملني  وتخطيط  اأوك��ران��ي��ا،  لغزو 
ل���ذري���ع���ة، ل��ل��ه��ج��وم ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا، 
�ضيا�ضيني  خم�ضة  م��ن  جمموعة  واأن 

للم�ضاركة  ُجندت  �ضابقني،  اأوكرانيني 
يف انقالب. وتقول ال�ضحيفة اإن اأربعة 
م��ن اخل��م�����ض��ة يف م��و���ض��ك��و، م��ا يجعل 
علنية  م�ضاألة  رو���ض��ي��ا  م��ع  عالقاتهم 

 �سفري اأوكرانيا لدى بريطانيا 
يو�سح ت�سريحاته ب�ساأن الناتو

•• لندن-رويرتز

اأو�ضح �ضفري اأوكرانيا لدى بريطانيا اأم�س الثنني ت�ضريحاته ال�ضابقة ب�ضاأن 
احتمال تخلي بالده عن �ضعيها لالن�ضمام اإىل حلف �ضمال الأطل�ضي، وقال 

اإن اأوكرانيا لن تعيد النظر يف م�ضاعي الن�ضمام اإىل احللف الع�ضكري.
وردا على �ضوؤال عما اإذا كانت اأوكرانيا قد تعيد النظر يف طموح الن�ضمام 
اإىل احللف قال ال�ضفري فادمي بري�ضتايكو لهيئة الإذاعة الربيطانية “بي.
لأن  للغاية  �ضعيد  واأن���ا  ك��ذل��ك،  لي�س  الأم���ر  “ل،  بالإجنليزية  بي.�ضي” 

الفر�ضة اأتيحت يل لتو�ضيح موقفي«.
نتيجة  كان  ال�ضاأن  ال�ضابق يف هذا  “بي.بي.�ضي”  تقرير  اأن  ال�ضفري  وذكر 

�ضوء تفاهم.
“ل�ضنا ع�ضوا يف حلف الأطل�ضي حاليا، ولتجنب احلرب  وقال بري�ضتايكو 
حمادثاتنا  يف  نفعله  م��ا  وه���ذا  ك��ث��رية  ت��ن��ازلت  لتقدمي  م�ضتعدون  نحن 
حلف  اإىل  بالن�ضمام  لطموحنا  تاأجيال  لي�س  “هذ  واأ�ضاف  الرو�س«.  مع 
اأن  ينبغي  ولذلك  حاليا  اأع�ضاء  ل�ضنا  اأننا  هو  عنه  نتحدث  ما  الأطل�ضي، 
اأو الوليات  اآخر مثل اتفاقات ثنائية مع اململكة املتحدة،  نبحث عن �ضيء 
ترتيبات  اإىل  ن�ضعى  الأطل�ضي، نحن  اإىل حلف  بالإ�ضافة  »لذلك،  املتحدة. 

اأخرى ت�ضمح لنا بتجاوز املحنة احلالية«.
ب�ضاأن  موقفها  �ضتغري  اأوكرانيا  كانت  اإذا  عما  اأخ��رى  مرة  �ضوؤال  على  وردا 

م�ضاعي الن�ضمام اإىل حلف الأطل�ضي، قال ال�ضفري بري�ضتايكو “ل«.

خطة رو�سية لتن�سيب موالني للكرملني يف اأوكرانيا بعد الغزو

بعثة للطاقة الذرية يف اليابان ملراقبة فوكو�سيما
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عربي ودويل

 اأ�ضدرت حمكمة جزائرية  اأم�س الثنني حكماً غيابياً ب�ضجن وزير 
الطاقة الأ�ضبق �ضكيب خليل 20 �ضنة بعدما دانته بتهم ف�ضاد خالل 
���ض��ن��وات، بح�ضب ما  م��ن ع�ضر  اأك��ر  م��دى  املن�ضب على  ه��ذا  توليه 
اأفادت وكالة الأنباء اجلزائرية. واأّيدت املحكمة طلبات النيابة العامة 
يف حّق خليل خالل املحاكمة التي جرت قبل اأ�ضبوعني باإنزال عقوبة 
“ال�ضجن 20 �ضنة مع تنفيذ الأمر الدويل بالقب�س عليه وال�ضادر 
خليل  ب��ت��غ��رمي  املحكمة  ق�ضت  ك��م��ا   .»2019 اأي��ل��ول-���ض��ب��ت��م��رب  يف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  عهد  يف  الطاقة  وزارة  ت��وىّل  ال��ذي 
وكالة  وبح�ضب  ي����ورو«.   12500 “نحو  ج��زائ��ري  دي��ن��ار  مليوين 
مرّبرة  غري  امتيازات  ب�”منح  اّتهم  خليل  ف��اإّن  اجل��زائ��ري��ة،  الأن��ب��اء 
خمالفة  �ضفقات  و”اإبرام  الوظيفة”  ا�ضتغالل  و”�ضوء  للغري” 
للت�ضريع والقوانني«. وحكمت حمكمة القطب اجلزائي املتخ�ض�س 
بو�ضط  احم��م��د  �ضيدي  مبحكمة  والقت�ضادية  املالية  اجل��رائ��م  يف 
العا�ضمة اجلزائرية، على املدير التنفيذي الأ�ضبق ملجموعة النفط 
والغاز احلكومية “�ضوناطراك” حممد مزيان، بال�ضجن 5 �ضنوات 
يف الق�ضية نف�ضها. وكانت النيابة طلبت ال�ضجن ع�ضر �ضنوات ملزيان 
اخ��رى. و�ضدر احلكم بحق �ضكيب خليل غيابياً  امل�ضجون يف ق�ضية 
كونه متواٍرياً عن الأنظار خارج البالد، ويرّجح اأن يكون يف الوليات 

املتحدة اإذ اإنه يحمل اجلن�ضية الأمريكية.
 

يف  ب�ضكني  هددهما  رج��ل  على  الثنني  اأم�س  ال��ن��ار   �ضرطيان  اأطلق 
اإىل مقتله، وف��ق ما ذكر  ادى  باري�س، ما  ك��ربى يف  حمطة قطارات 
�ضكينا  يحمل  ك��ان  ال��رج��ل  اأن  امل�ضدر  واو���ض��ح  ال�ضرطة.  يف  م�ضدر 
طولها “30 �ضم” كتب عليها »ACAB« وهو اختزال لعبارة “كل 
اإن��ه مت  دارم��ان��ني  الداخلية جريالد  ق��ال وزي��ر  اأوغ���اد«.  ال�ضرطيني 
ا�ضتهداف ال�ضرطيني “حوايل ال�ضاعة 07،00” بينما كانا يقومان 
فرن�ضا  �ضمال  اإىل  قطارات  ت�ضرّي  التي  املزدحمة  املحطة  يف  بدورية 
والدول املجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا واأملانيا. واأ�ضاف دارمانني 
عليهما  خطر  اأي  درء  اأج��ل  م��ن  �ضالحيهما  ال�ضرطيان  “ا�ضتخدم 
وعلى امل�ضافرين«. ون�ضر �ضحفي من France Televisions، كان 
م��وج��وًدا يف املحطة عند وق��وع احل��ادث، مقطع فيديو على و�ضائل 
وزير  واأو���ض��ح  ن��اري��ت��ان.  طلقتان  فيه  ُت�ضمع  الجتماعي  التوا�ضل 
النقل جان بابتي�ضت جباري على اإذاعة مونتي كارلو اأن املهاجم كان 
باأنه  “اأفيد  وتابع  املحطة«.  بتجواله يف  لل�ضرطة  ا معروًفا  “�ضخ�ضً

هاجم ال�ضرطيني ب�ضكني، ما دفع ال�ضرطة اإىل ا�ضتخدام �ضالحها«.
 

اأملانيا،  اأعداد الإ�ضابات بفريو�س كورونا ب�ضكل طفيف يف  انخف�ضت 
املفرو�ضة  القيود  لتخفيف  احلكومة  فيه  تخطط  ال��ذي  الوقت  يف 

ملكافحة الفريو�س يف الدولة �ضاحبة اأكرب اقت�ضاد يف اأوروبا.
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�ضابة   76465 الث��ن��ني  اأم�����س  اأمل��ان��ي��ا   و�ضجلت 
الأ�ضبوع  م��ن  ال��ي��وم  بنف�س  م��ق��ارن��ة  باملئة   20 بانخفا�س  ك��ورون��ا، 

املا�ضي.
وروؤ�ضاء  �ضولت�س  اأولف  الأمل���اين  امل�ضت�ضار  يجتمع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

الوليات الحتادية يوم الأربعاء ملناق�ضة اإمكانية تخفيف القيود.
اأن من  اإىل الجتماع اطلعت عليها رويرتز  واأظهرت م�ضودة تقرير 
غري  ال�ضلع  مبتاجر  املت�ضوقني  اإل��زام  اإلغاء  املحتملة  اخلطوات  بني 
فح�س  نتيجة  اأو  التطعيم  بتلقي  تفيد  �ضهادة  ب��اإب��راز  ال�ضرورية 
�ضلبية. وت�ضمل امل�ضودة اأي�ضا خططا لزيادة عدد احل�ضور بالتجمعات 
اخلا�ضة يف الأماكن املغلقة اإىل 20 ب�ضرط تلقي اجلميع التطعيمات. 
ويف مرحلة ثانية من تخفيف القيود، قد تعيد ال�ضلطات فتح املالهي 
الليلية وت�ضمح بدخول من مل يح�ضلوا على التطعيمات اإىل املطاعم 

بدءا من الرابع من مار�س اآذار.
النقل  وو�ضائل  العامة  الأم��اك��ن  يف  اإلزاميا  الكمامة  و�ضع  و�ضيظل 
احلكومة  اإن  الأح��د  الأول  اأم�س  اأملانية  خ��رباء  جلنة  وقالت  ال��ع��ام. 
بحاجة اإىل و�ضع خطط لتخفيف القيود، نظرا لأنه من املتوقع اأن 
ت�ضتقر اأعداد الإ�ضابات يف املوجة احلالية من اجلائحة يف الأ�ضابيع 

القادمة، لكنها حذرت من تخفيف القيود قبل الأوان.

عوا�شم

اجلزائر

باري�ص

برلني

 مقتل فل�سطيني بر�سا�س اإ�سرائيلي يف ال�سفة 
•• رام اهلل-اأ ف ب

خالل  الإ�ضرائيلية  القوات  بر�ضا�س  عاما   17 يبلغ  فل�ضطيني  فتى  قتل 
اأم�س  اأف����ادت   م��ا  وف��ق  املحتلة  الغربية  ال�ضفة  ق��رب جنني يف  م��واج��ه��ات 
وقالت  الثنني وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية ووكالة الأنباء الر�ضمية “وفا”. 
وزارة ال�ضحة اإن حممد اأبو �ضالح قتل يف بلدة ال�ضيلة احلارثية. واأ�ضارت 
“اقتحمت”  اأن  اندلعت بعد  “ا�ضت�ضهد خالل مواجهات”  اأنه  اإىل  “وفا” 

قوات اإ�ضرائيلية البلدة.
�ضرطة  م��ع  دخلت  ق��وات��ه  اإن  بيان  يف  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  ق��ال  جهته  م��ن 
احلدود اإىل البلدة “لهدم طابق من املنزل الذي يقيم فيه الإرهابي حممد 
جرادات«. واأ�ضاف ان جرادات واآخرين نفذوا موؤخرا عملية اإطالق نار اأدت 

اإىل مقتل م�ضتوطن يهودي يف ال�ضفة الغربية.
وذكر اجلي�س اأن “اأعمال �ضغب عنيفة” اندلعت قبل عملية الهدم املزمعة، 
قنابل حارقة على  بع�ضهم  األقى  الذين  الفل�ضطينيني”  “مب�ضاركة مئات 
“حددت عددا  اأن قواته  اإىل  البيان  القوات الإ�ضرائيلية. واأ�ضار اجلي�س يف 
حتييد  اأج��ل  من  باجتاههم  النار  واأطلقت  امل�ضلحني  ال�ضغب  مثريي  من 

دون اأن يعلق على مقتل الفتى الفل�ضطيني. التهديد”، 
نفذوا هجمات  اإنهم  تقول  اأف��راد  منازل  على هدم  بانتظام  اإ�ضرائيل  تقدم 
هذه  وت��غ��ذي  ال�ضرقية.  وال��ق��د���س  الغربية  ال�ضفة  يف  اإ�ضرائيليني  على 
العقاب  اأ�ضكال  من  �ضكال  باعتبارها  بالنتقاد  وُت��واَج��ه  التوترات  اخلطوة 
اإن  وق��ال اجلي�س  الهجمات.  ت��ردع  اأنها  على  ت�ضر  اإ�ضرائيل  لكن  اجلماعي 
يف  بالر�ضا�س  عاما(   25( دميينتمان  يهودا  مقتل  عن  م�ضوؤول  ج��رادات 

ال�ضفة الغربية يف كانون الأول-دي�ضمرب.

ليبيا.. »خداع الإخوان« و »�سراع قدمي« وراء الت�سعيد �سد با�ساأغا

تدهور الو�سع الوبائي يف ليبيا.. وطلب طواقم طبية من م�سر

ت�ساوؤلت على م�ستقبل وجود فرن�سا الع�سكري يف ال�ساحل 
الباحث  رودري��غ كوين  وقال  الفرن�ضية.  القوات  �ضيناريو لن�ضحاب  البحث يف 
“كان هناك دائما �ضعور �ضمني  يف معهد درا�ضات الأمن لوكالة فران�س بر�س 
معاد لفرن�ضا ب�ضبب نوع من التعايل الفرن�ضي وغطر�ضة ال�ضيا�ضة الفرن�ضية يف 

اإفريقيا التي مل ت�ضهد تغيريا عميقا منذ نهاية ال�ضتعمار«.
من جانبه، كتب الباحث النيجريي رحمن اإدري�ضا اأّن “فرن�ضا، بخالف بريطانيا 
ا�ضتعمارية  �ضيا�ضة  ديغول،  اجل��رنال  برعاية   ،1958 ع��ام  مار�ضت  العظمى، 
جديدة يف اإفريقيا جنوب ال�ضحراء الكربى. ودفعت هذه ال�ضيا�ضة فرن�ضا اإىل 

جعل التدخالت الع�ضكرية روتينية يف منطقة نفوذها “الإفريقية«.
اأنها تدخل   وبالتايل، يعترب الراأي العام عملية برخان املناه�ضة لالإرهابيني 
ا�ضتعماري جديد، حتى لو حاولت فرن�ضا اإ�ضراك اجليو�س املحلية يف عملياتها 

القتالية.
واأ�ضاف كوين “ارُتكبت اأخطاء دبلوما�ضية، كما كانت احلال عندما منعت فرن�ضا 

اجلي�س املايل من العودة اإىل كيدال عام 2013. هذا النوع من الأحداث اعُترب 
غطر�ضة وعّزز ال�ضعور بالوطنية وال�ضتقالل الذي عاد ب�ضرعة اليوم. واملجل�س 

الع�ضكري احلاكم )يف باماكو( يحاول ال�ضتفادة من هذا ال�ضعور«.
ت�ضرين  يف  الفرن�ضية  ب��رخ��ان  ق��وة  جت��اه  ال��ع��داء  ا�ضتد  امل��ج��اورة،  النيجر  ويف 
الثاين/نوفمرب عندما ُقتل ثالثة اأ�ضخا�س يف تريا خالل حماولة ملنع قافلة 
تابعة للقوة الفرن�ضية من املرور. وكانت القافلة اآتية من بوركينا فا�ضو حيث 

كان متظاهرون غا�ضبون عرقلوا مرورها لأيام.
“مل  اأع��الم فرن�ضية يف تظاهرات مناه�ضة لل�ضلطة يف ت�ضاد  اأُحرقت  واأخ��ريا، 

ي�ضبق لها مثيل” يف هذا البلد، وفقاً للباحثة كيلما ماناتوما.
من جانبه، اأكد مايكول زودي امل�ضوؤول عن الق�ضم النيجري يف حركة “تورنون 
ل باج” التي تطالب خ�ضو�ضاً مبغادرة القوات الع�ضكرية الأجنبية اإّن “ما�ضي 
فيها  مب��ا  وم���واردن���ا،  ال��داخ��ل��ي��ة  �ضيا�ضاتنا  يف  وت��دّخ��ل��ه��ا  ال���ض��ت��ع��م��اري  فرن�ضا 

مع  عقود  لدينا  لي�س  التفكري.  اإىل  ال�ضباب  يدفع  نهبه،  مت  ال��ذي  اليورانيوم 
ر�ضائل  تن�ضر  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  وعرب  للطرفني«.  مربحة  فرن�ضا 

تّتهم حتى فرن�ضا بالتواطوؤ مع اجلماعات اجلهادية.
تيالبريي  منطقة  يف  املا�ضية  مرّبي  رابطة  زعيم  دي��ال��و،  بوبكر  ق��ال  باملقابل 
املت�ضّررة ب�ضدة من الهجمات يف النيجر اإّنه “على الأر�س، يثق النا�س يف )قوة( 
برخان اأكر مما يثقون بجيو�ضهم. كل القادة املتطرفني امل�ضجونني اأو املقتولني 
يف النيجر تعاملت معهم برخان، فكيف نتحدث عن تواطوؤ بني برخان وهوؤلء 
الإرهابيني؟«. واإذا كان م�ضتقبل التدخل الفرن�ضي يف مايل يبدو الآن مهددا، 

فاإن اإعادة انت�ضاره يف بقية منطقة ال�ضاحل تبقى مو�ضع ت�ضاوؤل.
ملاذا  نت�ضاءل  اأن  “يجب  بوركهارد  الفرن�ضي تيريي  الأرك��ان  وقال رئي�س هيئة 
يف ظل العالقة اجليدة مع القوات امل�ضلحة املالية، ل يفهم الراأي العام �ضبب 

وجودنا هناك«.

•• نيامي-اأ ف ب

ر�ضائل  من  ال�ضاحل،  منطقة  يف  لفرن�ضا  املعادية  امل�ضاعر  ت�ضاعد  مواجهة  يف 
لعرقلة  �ضاخبة  وتظاهرات  مايل  يف  احلاكم  الع�ضكري  املجل�س  يبثها  معادية 
مرور قوافل لقوة برخان يف بوركينا فا�ضو والنيجر، اأ�ضبح التعاون الع�ضكري 

الفرن�ضي ملحاربة املتطرفني يف منطقة ال�ضاحل مو�ضع ت�ضاوؤل.
واإف�ضالها،  اإفريقيا  يف  احلكومات  ب�ضنع  مّتهمة  ال�ضابقة  ال�ضتعمارية  والقوة 
واإبقاء البلدان حتت و�ضايتها القت�ضادية من خالل الفرنك الإفريقي، وباأّنها 
منطقة  يف  ف�ضاداً  يعيثون  الذين  الإره��اب��ي��ني  مع  متواطئة  بل  ل  فّعالة  غري 
ال�ضاحل. لكّن هذه امل�ضاعر لي�ضت جديدة يف مايل وتعود جذورها اإىل التاريخ 
ال�ضتعماري امل�ضطرب، وقد تعززت يف الأ�ضهر الأخرية بعد الت�ضريحات املثرية 
للجدل التي اأدىل بها املجل�س الع�ضكري احلاكم يف باماكو، لدرجة اأنه يتم الآن 

•• طرابل�س-وكاالت

ح���ذر م��راق��ب��ون ل��ل�����ض��اأن ال��ل��ي��ب��ي م���ن ان�����زلق البالد 
واأجندات  يد قوى م�ضلحة  ال�ضراع، على  اإىل  جمددا 
�ضيا�ضية، ت�ضعى اإىل البقاء يف امل�ضهد، وافتعال الأزمات 
م���ع احل���ك���وم���ة امل��رت��ق��ب��ة ورئ���ي�������س ال��������وزراء اجلديد 
ال�ضلطة  لقيادة  الربملان  اختاره  الذي  با�ضاأغا،  فتحي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة خ���الل امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة وح��ت��ى عقد 

النتخابات.
وهنا يربز موقف تنظيم الإخوان “املتناق�س”، الذي 
اأن  فرغم  ب�”املخادع”،  و�ضفه  اإىل  م��راق��ب��ون  يذهب 
ورئ��ي�����س جمل�س  ب��ه  ال��ق��ي��ادي  ل�����ض��ان  وع��ل��ى  التنظيم 
الدولة خالد امل�ضري، مل يعار�س تويل با�ضاأغا رئا�ضة 
امل�ضار  النواب حول  توافق مع جمل�س  بعد  احلكومة، 
املدعومة  امل�ضلحة  القوى  حتركات  اأن  اإل  الد�ضتوري، 
تاأييدا  اأب���دت  حيث  ذل���ك،  عك�س  ج���اءت  التنظيم  م��ن 

لرئي�س الوزراء املوؤقت عبد احلميد الدبيبة.

عودة ال�سراع “هدف” الإخوان
ملنطقة  املحلي  املجل�س  رئي�س  الليبي  ال�ضيا�ضي  وق��ال 
“حرب  طربق �ضابقا، فرج يا�ضني اإن الهدف هو خلق 
تتحول  امللي�ضيات  بني  وفتنة  طرابل�س”،  داخل  اأهلية 
اإىل بركة دماء؛ لتكون احل�ضيلة تق�ضيم البالد، وجعل 

موطئ قدم دائم للتنظيم.
عربي�ة:  ن��ي��������������وز  ���ض�����������ك��اي  اإىل  ح��دي��ث�����������ه  يف  وت��اب�����������������ع، 
الدولة  مفا�ضل  لبقاء  جاهدين  ي�ضعون  “الإخوان 
امل�ض�����لحة  ال���ق���وى  خ��ل��ف��ه��م  وم���ن  ���ض��ي��ط��رت��ه��م،  حت���ت 
تفتيت  اإىل  �ض������يوؤدي  الأم��ر  ك�����ان  ول��و  تتبعهم،  التي 
املنطقة  على  م�ضيطرا  التنظيم  يظل  لكن  الب�������الد، 
الغربية، وي�ض�����كل هن������اك الدول������ة التي يريده��ا وفق 

منظوره«.
و�ضدد يا�ضني على اأن هذا ال�ضيناريو مدعوم من جهات 

•• طرابل�س-وكاالت

اإعادة  ب�ضرعة  ليبيا  يف  ال�ضلطات  طبية  جهات  طالبت 
ملحا�ضرة  جزئي  وغلق  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  فر�س 
)اأوميكرون(،  كورونا  فريو�س  ملتحور  الكبري  النت�ضار 
اأزمة  ا�ضتمرار  العمل مع  اأطباء عن  خا�ضًة مع عزوف 

املرتبات.
الت�ضكيل  ال�ضيا�ضية حول  القوى  ا�ضتداد خالفات  ومع 
املا�ضيني  ال��ي��وم��ني  ليبيا  �ضهدت  للحكومة،  اجل��دي��د 
اإ�ضابة  م��ع  م��ل��ح��وظ؛  ب�ضكل  امل�����ض��اب��ني  اأع�����داد  زي����ادة 
اأطباء  م�ضر  من  ليبيا  طلبت  فيما  بالكامل،  عائالت 

وممر�ضني؛ ل�ضّد العجز لديها.
تقرير  الأم��را���س يف  ملكافحة  الوطني  امل��رك��ز  واأو���ض��ى 
بالعودة  عربية”  ن��ي��وز  “�ضكاي  م��وق��ع  ع��ل��ي��ه  اط��ل��ع 
الفريو�س يف  ملواجهة  الإج��راءات الحرتازية؛  لفر�س 
اأماكن العمل ومراكز الت�ضوق والأماكن العامة واتخاذ 

الإجراءات القانونية ل�ضمان اللتزام.
التوعية،  ح��م��الت  وت��ك��ث��ي��ف  لتو�ضيع  امل��رك��ز  دع���ا  ك��م��ا 
وا���ض��ت��م��رار ح��م��الت ال��ت��ط��ع��ي��م امل��ك��ث��ف��ة ب���زي���ادة الفرق 
الن�ضبة  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ال��ث��اب��ت��ة؛  امل��راك��ز  ب���دل  املتنقلة 

امل�ضتهدفة للتطعيم.
وبح�ضب الإح�ضائيات الر�ضمية �ضجلت ليبيا منذ ظهور 
الوباء يف البالد 470 األًفا و314 حالة، منها 45 األًفا 
و910 حالت ن�ضطة، وتعايف 418 األًفا و279 حالة، 

فيما �ضجلت 6 اآلف و125 حالة وفاة.
يعملون  اأط��ب��اء  م��ع  عربية”  ن��ي��وز  “�ضكاي  وتوا�ضلت 

خالف قدمي مع با�ساأغا
اأن  اإىل  عربية  نيوز  ل��ضكاي  مطلعة  م�ضادر  واأ���ض��ارت 
با�ضاأغا،  مع  ق��دمي  خ��الف  يف  دخلت  املجموعات  تلك 
حينما كان ي�ضغل من�ضب وزير داخلية يف حكومة من 
انتزاع  الليبي،  ال��غ��رب  يف  وا�ضعة  عملية  اإط���الق  اأج��ل 
الواقع  وال��غ��از  للنفط  مليتة  جممع  على  ال�ضيطرة 
لتكرير  الزاوية  م�ضفاة  واأي�ضا  زوارة،  مدينة  �ضرقي 
النفط، من تلك املجموعات، التي مل تن�َس هذا املوقف، 

واليوم تعار�س توليه ال�ضلطة.
يرى  عقيل  ال��دي��ن  ع��ز  الليبي  ال�ضيا�ضي  املحلل  لكن 
اأن ه��ن��اك ب���ارق���ة اأم����ل ت��ب��ع��د ال��ل��ي��ب��ي��ني ع���ن احل���رب؛ 
امل�ضلحة  ال�ضتنفارات  كان  ال�ضابقة  امل��رات  لأن��ه يف كل 

الليبيني،  مقدرات  على  الهيمنة  اإىل  ت�ضعى  خارجية، 
دعم  �ضوى  ميكن  ف�����ال  احلقيقي،  اخلطر  هذا  واأم��ام 
يف  الن�����واب،  جمل�س  اختارها  التي  با�ض��اأغا،  حكوم�����ة 
ظ��ل ه��ذا ال��ظ��رف احل�����ض��ا���س؛ لأن���ه اخل��ي��ار الأف�ض���ل 
وحدة  يه������دد  الت�ضعي����د  اأن  ع��ل��ى  م�ض���ددا  ح��ال��ي��ا، 

البالد.
لكن الأمر ل يقت�ضر فقط على رغبة التيار الإ�ضالمي 
يف ا�ضتمرار هيمنته غربا، واإمنا يتعدى اإىل املجموعات 
ملي�ضيات  ومنها  معه،  مب�ضالح  ترتبط  التي  امل�ضلحة 
م��دي��ن��ة ال���زاوي���ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت م��ع��ار���ض��ت��ه��ا حلكومة 
اإىل  اأرت��ال  باإر�ضال  الأر���س  على  حتركت  كما  با�ضاأغا، 

العا�ضمة طرابل�س.

اأكر انت�ضاًرا من باقي املتحورات.
واأ�ضاف عبدالقادر اأن الأعداد املعلنة هي الأعداد التي 
توا�ضلت مع امل�ضت�ضفيات فقط، ولكن اأ�ضعافها يتلقون 
العالج من املنزل، ول يتم ت�ضجيلها، لفًتا اإىل اأن املتحور 
املتحورات،  باقي  من  بكثري  اأ�ضعف  يكون  قد  اجلديد 
على  طرابل�س  العا�ضمة  وت��اأت��ي  انت�ضاًرا،  اأ���ض��رع  ولكنه 

راأ�س عدد الإ�ضابات، تليها مدن يف اجلنوب.

اأق��ل بكثري  اأن الأرق��ام املعلنة  يف مراكز العزل، واأك��دوا 
دخلت  ال��ت��ي  الأع�����داد  ه��ي  امل��ع��ل��ن  واأن  احلقيقية،  م��ن 
للم�ضت�ضفيات فقط، اأما الأعداد ال�ضحيحة فقد تكون 

من ثالث اإىل اأربع اأ�ضعاف املعلن.
ويقول الطبيب الليبي معاذ عبدالقادر، يعمل يف اإحدى 
م�ضت�ضفيات العزل يف طرابل�س: اإن هناك زيادة ملحوظة 
بالفعل يف امل�ضابني موؤخًرا، خا�ضة واأن املتحور اجلديد 

ملي�ضيات  م��ن  ت��اأت��ي  كانت  ال�ضيا�ضية  التحولت  �ضد 
م�����ض��رات��ة، وه���ي ال��الع��ب الأق����وى يف ال��غ��رب، ولكون 
ب��ا���ض��اأغ��ا من  اأو  الدبيبة  ���ض��واء  امل��ط��روح��ني  ال���ض��م��ني 
وميكن  ب��ل  بعيدا،  ال�����ض��راع  ف�ضيبقى  نف�ضها،  املدينة 

ح�ضمه يف النهاية �ضلميا.
اأن  عربية،  نيوز  �ضكاي  اإىل  حديثه  يف  عقيل،  واأ�ضاف 
احتمال انطالق احلرب وارد جدا با�ضتخدام الأطراف 
الأخرى،  املدن  امل�ضلحة من  املجموعات  الأخ��رى عرب 
التي اأبدت دعمها للدبيبة، والأخري ما زال يعول على 

اأن يكون هناك موقف دويل داعم لبقائه.

خطر النق�سام
وح���ول دخ���ول ال��ب��الد يف ح��ال��ة ان��ق�����ض��ام، ق���ال: “هذا 
الواقع، م�ضددا على  اأر���س  اخلطر �ضار حقيقيا على 
قبل  من  رئا�ضتها  اإب��ان  الليبية  احلكومة  �ضيناريو  اأن 
عبداهلل الثني لن يتكرر؛ اإذ اإن با�ضاأغا �ضي�ضّر على اأن 
يبا�ضر مهامه من العا�ضمة طرابل�س، ويتوىل ال�ضلطة 
يف جميع ربوع البالد، ولن ير�ضى باأن يبقى بت�ضكيله 
اإ�ضرار الدبيبة على بقائه  الوزاري يف ال�ضرق، مقابل 

يف من�ضبه وعدم الت�ضليم«.
ق�ضوط  حممد  الليبي  ال�ضيا�ضي  الباحث  يوؤكد  وهنا 
ت�ضعى  الثقة،  نالت  �ضرعية  �ضيكون هناك حكومة  اأنه 
ذلك  ورغ��م  وليتها  انتهت  وحكومة  نف�ضها،  لتمكني 

ت�ضعى اإىل ال�ضتمرار يف ال�ضلطة.
عليه  ك��ان  عما  اختلف  الو�ضع  اأن  على  ق�ضوط  و�ضدد 
احلال اإبان حكومة فائز ال�ضراج، التي عولت دائما على 
حيث اإن الأمر تغري يف  �ضماعة “العرتاف الدويل”، 
ظل التفاهمات التي و�ضل اإليها جمل�س النواب، بينما 
الكايف  الدعم  تقدمي  ال��دويل من  املجتمع  يتمّكن  مل 
�ضرحت  املتحدة  الأمم  اأن  حني  يف  النتخابات،  لعقد 
باأن تغيري احلكومة الليبية هو قرار �ضيادي ل تتدخل 

فيه.

الوعي”  ب�”قلة  و���ض��ف��ه  م��ا  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ط��ب��ي��ب  وان��ت��ق��د 
باأهمية التطعيم، وهو ما ت�ضبب يف اأن عملية التطعيم 
التطعيم  عملية  “اإن  قائال  عالية،  مبعدلت  ت�ضري  ل 
من  بالرغم  عالية  مب��ع��دلت  ت�ضري  ل  الفريو�س  �ضد 
املواطنني  من  وعي  قلة  هناك  ولكن  اللقاحات،  توافر 

باأهمية التطعيم.«
الأطباء  مرتبات  اأزم��ة  على  ال�ضوء  عبدالقادر  و�ضلط 
التي مل حتل حتى الآن؛ وهو ما دفع بع�ضهم للعزوف 
عن العمل من الأ�ضا�س؛ ب�ضبب املرتبات ال�ضعيفة التي 
وتبلغ  ال��ع��زل  م�ضت�ضفيات  يف  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ري  يتلقونها 

750 ديناًرا للفرد.
باأطباء  اإمدادها  �ضرعة  م�ضر  من  ليبيا  طلبت  ولهذا، 

وممر�ضني ملواجهة العجز، بح�ضب الطبيب الليبي.
وي�����ض��ف ���ض��ام��ر ال���ع���زاب���ي، ع��ام��ل ف��رق��ة ك�����ض��اف��ة تقدم 
الأدوية،  تو�ضيل  بيوتهم مثل  للمعزولني يف  خدماتها 
اإن  ق��ائ��اًل:  ي���راه،  كما  امل�ضهد  عربية”  نيوز  ل�”�ضكاي 
باأعرا�س  م�ضابة  بالكامل  عائالت  “جند  الأي��ام  ه��ذه 
�ضاهم يف  اجل��دي��د  املتحور  ك��ان �ضعف  واإن  ال��ف��ريو���س، 

التخفيف من الأزمة«.
الأوبئة  ملكافحة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ع  ال��ع��زاب��ي  وات��ف��ق 
التواجد  وتقليل  ج��زئ��ي،  غلق  فر�س  اإع���ادة  اأهمية  يف 
يف م���واق���ع ال��ع��م��ل وامل��وؤ���ض�����ض��ات، وات���خ���اذ الإج�������راءات 

الحرتازية؛ للتخفيف من انت�ضار الفريو�س.
واعترب اأن الأزمة ال�ضيا�ضية التي تعي�ضها ليبيا، وان�ضغال 
احلكومة  ت�ضكيل  ح���ول  اخل���الف  ب��اأزم��ة  ال�ضيا�ضيني 

ر كثرًيا على متابعتهم لأزمة كورونا. اجلديدة، اأثَّ

 اخلارجية الإيرانية: املحادثات 
النووية مل ت�سل اإىل طريق م�سدود 

اأوميكرون ت�ستنفد قدرات النظام ال�سحي يف هونغ كونغ 
•• طهران-رويرتز

املتحدث  زاده  خطيب  �ضعيد  ق��ال 
الإيرانية   اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�ضم 
اأم�س الثنني اإن املحادثات النووية 
اإىل  ت�����ض��ل  ف��ي��ي��ن��ا مل  اجل���اري���ة يف 

طريق م�ضدود.
م���وؤمت���ر �ضحفي  اأ����ض���اف يف  ل��ك��ن��ه 
الرئي�ضية  الق�ضايا  اأن  طهران  يف 
من  �ضيا�ضية  ق����رارات  اإىل  حت��ت��اج 
اإن طهران  ق��ائ��ال  وت��اب��ع  ال���غ���رب. 
ال�ضيا�ضي  ق��راره��ا  بالفعل  اتخذت 
املربم  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  بالبقاء يف 
منه  ان�ضحبت  بعدما   2015 ع��ام 
وا�ضتوؤنفت   .2018 يف  وا�ضنطن 
اإيران  املحادثات غري املبا�ضرة بني 
والوليات املتحدة الأ�ضبوع املا�ضي 
ب��ع��د ت���وق���ف ل��ع�����ض��رة اأي�������ام. وق���ال 
اأح����رزت  امل��ح��ادث��ات  اإن  م��ن��دوب��ون 
ا�ضتئنافها يف  تقدما حم��دودا منذ 
نوفمرب ت�ضرين الثاين بعد توقف 

زاده  خطيب  وق��ال  اأ�ضهر.  خم�ضة 
يف  م�ضدود  ط��ري��ق  اإىل  ن�ضل  “مل 
ك��م��ا يف  امل��ف��او���ض��ات ج��اري��ة  فيينا. 
بني  الآراء  تبادل  ويجري  ال�ضابق، 
“ما يحدث  واأ���ض��اف  امل��ن��دوب��ني«. 
ا�ضتكمال  ه��و  امل��ح��ادث��ات  يف  الآن 
بعدنا  واحل��رج��ة.  املهمة  ال��ن��ق��اط 
عن التو�ضل اإىل اتفاق يعتمد على 

اإرادة اجلانب الغربي«.
الوليات  ا���ض��ت��ج��اب��ت  “اإذا  وق����ال 
اليوم-  لإي�����ران  واأوروب������ا  امل��ت��ح��دة 
ال�ضاملة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  اإط������ار  يف 
امل�����ض��رتك��ة )الت����ف����اق ال����ن����ووي(- 
اأننا  فيينا  يف  غدا  نعلن  اأن  ميكننا 

تو�ضلنا لتفاق«.
جاء تقييم خطيب زاده بعد �ضاعات 
م����ن ق�����ول ع���ل���ي ���ض��م��خ��اين اأم����ني 
املجل�س الأعلى لالأمن الوطني يف 
اإيران اإن اإحراز تقدم يف املحادثات 
“ي�ضبح اأكر �ضعوبة يف كل حلظة 
الأط�����راف  تتظاهر’  بينما’   ...

ال��غ��رب��ي��ة ب��ط��رح م���ب���ادرات لتجنب 
ال��ت��زام��ات��ه��ا«. م��ن ن��اح��ي��ة اأخ���رى، 
ملبادلة  اتفاقا  اإن  زاده  قال خطيب 
املتحدة  ال���ولي���ات  م���ع  ال�����ض��ج��ن��اء 
م����ط����روح ع���ل���ى ج������دول الأع����م����ال 
النووية  امل��ح��ادث��ات  ب��ال��ت��وازي م��ع 
اأن  يبدو  “لكن  واأ���ض��اف  فيينا.  يف 
قرارا  تتخذ  مل  املتحدة  ال��ولي��ات 
تنتظر  رمب��ا  الق�ضية.  ه��ذه  ب�ضاأن 

نتائج املحادثات«.
واعتقلت اإيران يف ال�ضنوات الأخرية 
اجلن�ضية،  مزدوجي  من  الع�ضرات 
ومنهم ع��دد م��ن الأم��ري��ك��ي��ني، يف 
اتهامات اأغلبها بالتج�ض�س، وتتهم 
مواطنني  ب���اح���ت���ج���از  وا����ض���ن���ط���ن 
اإيرانيني لنتهاكهم العقوبات التي 

تفر�ضها الوليات املتحدة عليها.
ويتهم ن�ضطاء يف الدفاع عن حقوق 
ا�ضتغالل  اإي��ران مبحاولة  الإن�ضان 
الع���ت���ق���الت ل��ك�����ض��ب ت���ن���ازلت من 

دول اأخرى. وتنفي اإيران ذلك.
 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

باملتحورة  اإ����ض���اب���ات  م���وج���ة  ����ض���ددت 
اأوم����ي����ك����رون ع����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
يف  ال�ضحي  للنظام  قا�ضية”  “�ضربة 
هونغ كونغ التي تطبق �ضيا�ضة “�ضفر 
رئي�ضة  اأع���ل���ن���ت  م���ا  وف����ق  كوفيد”، 
لم  كاري  املحلية  التنفيذية  ال�ضلطة 

م�ضاء الأحد.
املتحورة  ت��ف�����ض��ي  اأن  لم  واأو����ض���ح���ت 
اأوم���ي���ك���رون ال�����ض��دي��دة ال���ع���دوى اأدى 
الإ�ضابات  ع���دد  يف  ح���اد  ارت���ف���اع  اإىل 
كونغ  ل��ه��ون��غ  قا�ضية  ���ض��رب��ة  و”�ضدد 
التعامل  على  املدينة  ق��درة  وتخطى 

مع الو�ضع«.
القا�ضية  ك��ون��غ  ه��ون��غ  �ضيا�ضة  واأدت 
بنقل اأي �ضخ�س م�ضاب اإىل امل�ضت�ضفى 
اأعرا�س،  يعاين من  يكن  لو مل  حتى 
اإىل  �ضحي،  حجر  مركز  يف  عزله  اأو 
اكتظاظ النظام ال�ضت�ضفائي وت�ضببت 

مبهل انتظار طويلة جدا.
واإزاء هذا الو�ضع، طلبت امل�ضت�ضفيات 
م���ن امل��ر���ض��ى ال���ذي���ن ل ي��ع��ان��ون من 
اأعرا�س  ع��ل��ي��ه��م  ت��ظ��ه��ر  اأو  اأع���را����س 
بانتظار توافر  طفيفة لزوم منازلهم 

اأ�ضّرة. وقالت لم اإن “الزيادة الكبرية 
يف ع���دد الإ���ض��اب��ات امل��ث��ب��ت��ة يف الأي���ام 
املهلة لقبول  تزايد  اإىل  اأدت  الأخ��رية 
ن��ت��ائ��ج فحو�س  ي��ظ��ه��رون  اأ���ض��خ��ا���س 
اإيجابية يف مراكز العزل” موؤكدة اأن 
احلكومة “لن تّدخر جهدا لتطبيق” 
املتبعة  كوفيد”  “�ضفر  ا�ضرتاتيجية 
حاليا. وتتم�ضك هونغ كونغ منذ بدء 
تطبقها  التي  ال�ضيا�ضة  بهذه  ال��وب��اء 
ال�ضني القارية والرامية اإىل الق�ضاء 
على اأي بوؤرة ما اأن تظهر فيها اإ�ضابة 

من  معممة  حملة  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
فحو�س الك�ضف وفر�س حجر �ضحي 
اجتماعي  ت��ب��اع��د  وت���داب���ري  ج��م��اع��ي 
م���ط���ول���ة. ل���ك���ن ظ���ه���ور اأوم����ي����ك����رون 
الأول/ ك��ان��ون  اأواخ�����ر  امل��دي��ن��ة يف  يف 

دي�ضمرب رفع ح�ضيلة الإ�ضابات خالل 
من  اأك���ر  اإىل  ف��ق��ط  اأ���ض��اب��ي��ع  ب�ضعة 
اإ���ض��اب��ة ج��دي��دة، وه��ي زيادة   8300
اإجمالية  ح�ضيلة  مع  باملقارنة  هائلة 
و219  اإ�ضابة   16719 تتخطى  ل 

وفاة منذ بدء تف�ضي الوباء.
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العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
للمقاولت  ال�ض�����ادة/مات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�ضة رقم:2965007 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة �ضلطان �ضالح عبداهلل �ضالح القا�ضمي %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضلطان عبداهلل بدر �ضيف البو�ضعيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون كووكي كاتر 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�ضة رقم:2837637 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة حمد مبارك عيظه �ضهيل العامري %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد را�ضد داغر حممد املرر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فري�ضت ويف لت�ضليح 

كهرباء ومكيفات ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2120179 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة احمد حممد �ضيدح�ضن علوي البيتى %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �ضيدح�ضن علوى عمر البيتى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز مان�ض�ضرت لطب ال�ضنان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1063818 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة خلدون احمد ال�ضرع %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان بن حممد ال نهيان
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مركز مان�ض�ضرت لطب ال�ضنان
MANCHESTER DENTAL CENTER

اإىل/ مركز مان�ض�ضرت لطب ال�ضنان - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 MANCHESTER DENTAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة موزاييك لتجارة مواد البناء - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1048773 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / روجيه جورج جنيم من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / روجيه جورج جنيم من 49 % اإىل %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف طارق حممد كرامه �ضعيد الكثريى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة موزاييك لتجارة مواد البناء - ذ.م.م

MOSAIC BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY LLC

اإىل/ موزاييك لتجارة مواد البناء �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MOSAIC BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضك�ضبري للتغليف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2978269 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضربى على عبداهلل �ضعيد الق�ضعورى %1٠٠

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضم�ضه �ضعيد احمد حرمو�س الرميثى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عمر خان

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضك�ضبري للتغليف
SHAKESPEARE PACKAGING

اإىل/ فور فرند للنقليات واملقاولت العامة
FOUR FRIEND TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠٢
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة نقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة  49٢3٠٠9

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة نقل املواد العامة بال�ضاحنات اخلفيفة  49٢3٠1٠
 تعديل ن�ضاط / حذف خدمات اعادة التعبئة والتغليف  8٢9٢٠٠3

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بزدار لتن�ضيق احلدائق ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3899764 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة قادر بخ�س خودا بخ�س %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف قادر بخ�س خودا بخ�س
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي حممد �ضعبان فا�ضل البلو�ضى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ بزدار لتن�ضيق احلدائق ذ.م.م
BUZDAR LANDSCAPING L.L.C

اإىل/ بزدار لتن�ضيق احلدائق - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
BUZDAR LANDSCAPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
للرخام  �ضي  بي  ام  �ضي  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واجلرانيت ذ.م.م رخ�ضة رقم:3687195 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة �ضي ام بي �ضي للرخام واجلرانيت ذ.م.م

C M P C MARBLE AND GRANITE L.L.C
اإىل/ �ضركة �ضى ام بى �ضي الملنيوم واأعمال النجارة ذ.م.م

C M P C ALUMINIUM AND CARPENTRY WORKS L.L.C
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال النجارة امل�ضلحة  439٠٠٠4

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ور�ضة لرتكيبات الملنيوم والزجاج  ٢.٢59٢٠11
 تعديل ن�ضاط / حذف بيع الرخام - بالتجزئة  475٢٠٠9

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع البالط - بالتجزئة  475٢٠11
 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال قطع الرخام واحلجر  ٢396٠٠3.1

 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران  433٠٠19
 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضدير  461٠٠٠9

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية - مكتب تنمية ال�ضناعة باأن / ال�ضادة :�ضكاي 

�ضيد ل�ضناعة اخليم واملظالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  IN  رخ�ضة رقم:2004848 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضكاي �ضيد ل�ضناعة اخليم واملظالت - �ضركة ال�ضخ�س 
الواحد ذ م م

SKY SHADES MANUFACHURE OF TENTS AND UMBRELLAS - SOLE PROPRIETORSHIP

 اإىل/ �ضكاي �ضيد للخيم واملظالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SKY SHADES TENTS AND UMBRELLAS - SOLE L.L.C PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر  تاريخ  اأربعة ع�ضر يوما من  ال�ضناعة خالل  تنمية  القت�ضادية - مكتب 
هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء 

هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
لبيع  اورانو�س  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

و�ضيانة اللكرتونيات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1130769 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة زاهره حممد على %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خلفان على جمعه الظاهرى

 - املتحركة  الهواتف  ولوازم  اأك�ض�ضوارات  بيع  اإ�ضافة   / ن�ضاط  تعديل   
بالتجزئة  4741٠13

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان  القت�ضادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

فونز ت�ضيكن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4192141 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

بنز ان بولز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4198433 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/لينري  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات الطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3782165 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كونفيدانت لالمنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4201049 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ابن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ربيعة لال�ضماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1045557 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الجتاه 

الواحد ل�ضت�ضارات ودرا�ضات اجلدوى
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4034808 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اإيجي فارم للتجاره العامه وال�ضترياد 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والت�ضدير ذ.م.م  رخ�ضة رقم:4046679 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / زايد �ضامل احمد حممد املزروعى من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / زايد �ضامل احمد حممد املزروعى من 51 % اإىل %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد على ابراهيم على

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضالم حممد ال�ضيد ابراهيم
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ اإيجي فارم للتجاره العامه وال�ضترياد والت�ضدير ذ.م.م

EGY FARM GENERAL TRADING EXPORT & IMPORT L.L.C
اإىل/ اإيجي فارم للتجاره العامه وال�ضترياد والت�ضدير - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
EGY FARM GENERAL TRADING EXPORT & IMPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تانا للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1145704 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضاتويندر بال �ضينغ جاجتار �ضينج %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل النخريه بطى العابدى ال�ضام�ضى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ تانا للنقليات العامة

TANA GENERAL TRANSPORTING
اإىل/ تانا للنقليات العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

TANA GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بريكور لل�ضيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3826208 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضالح الدين حممد احمد مر�ضى حممد  %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / جعفر عبا�س حممد ح�ضني لرى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / جعفر عبا�س حممد ح�ضني لرى من 1٠٠ % اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 15٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ بريكور لل�ضيانة العامة
PRECOR GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ بريكور لل�ضيانة العامة ذ.م.م
PRECOR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/رويال فاين�س للمحا�ضبة و 

الأ�ضت�ضارات الإدارية و اخلدمات ال�ضريبية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2921098 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضرى �ضرينيفا�س كويى كوتي�ضوارا راو  %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عدى احمد حممد ميناوى
تعديل راأ�س املال / من 15٠٠٠٠ اإىل 1٠٠٠٠

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ــــــــة ــــــــداي ب
ــــذه احلــقــبــة  ه
من  ـــدة  ـــدي اجل
باأن  تعد  التقدم 
معقدة  ــون  ــك ت
اإن  ـــا,  م نــوًعــا 
قا�سية تكن  مل 

ــات  ــح ــري ــس ــ� ت
خلقت  ملتب�سة 
�ـــســـكـــوًكـــا بــني 
ــفــاء حــول  احلــل
ــف اأملــانــيــا  ــوق م
ــة  ــاأل ــس ــ� ـــن امل م
ـــة ـــي ـــران الأوك

املطلوب تغيريات عميقة يف جميع املجالت

اأملانيا: حكومة اأولف �سولتز يف اختبار ال�سلطة...!
•• الفجر -ديتليف بوهل 

ترجمة خرية ال�شيباين
-�سعار  التقدم”  من  املزيد  حتقيق  على  »فلنجروؤ     
الأملانية اجلديدة هذا يتحدث عن طموح  احلكومة 
الأقل،  على  عقد  طيلة  البالد،  لقيادة  طموح  كبري؛ 

تعترب  امل��ج��الت،  جميع  يف  عميقة  تغيريات  نحو 
�سرورية ملواجهة حتديات القرن املتعددة.

   ل ميكن و�سع هدف اأعلى. ومع ذلك، فاإن بداية هذه 
معقدة  تكون  باأن  تعد  التقدم  من  اجلديدة  احلقبة 
الأغلبية  تغيري  بعد  قا�سية.  تكن  مل  اإن  ما،  نوًعا 
فاإن  اجلديدة،  احلكومة  وت�سكيل  البوند�ستاغ،  يف 

بعيدة  ال�سيا�سية  الأح��زاب  تطال  التي  التغيريات 
ب�سكل  “التقدم”  اأم��ام  الطريق  فتح  عن  البعد  كل 

تلقائي.
نف�سه  منح  على  اخل�سر  ح��زب  اأُج��رب  ناحية،  من     
الداخلي  قانونه  ي�سمح  ل  اإذ  جديًدا،  قيادًيا  فريًقا 
لروؤ�ساء احلزب “رجال ون�ساء” بالنتماء للحكومة. 

واآنالينا بربوك وروبرت هابيك، الرئي�سان امل�ساركان 
من  جزء  الآن  هما  الت�سريعية،  احلملة  قادا  اللذان 
للخارجية  كوزير  اأحدهما  الفيدرالية،  احلكومة 
والآخر كوزير لالقت�ساد واملناخ ونائب امل�ست�سار. مت 
لجن  ريكاردا  يناير   29 يف  التوايل  على  ا�ستبدالهما 

واأوميد نوريبور.

وزيرة اخلارجية الملانية واملازق الوكراينالبداية ال�ضعبة للم�ضت�ضار �ضولتز

التغيريات التي تطال الأحزاب ال�سيا�سية بعيدة كل البعد عن فتح الطريق اأمام »التقدم« ب�سكل تلقائي

حزبان من الئتالف، يجدان �سعوبة يف التعامل مع احلقائق ال�سيا�سية احلالية وم�سوؤولياتهما اجلديدة

فريدري�س مريز زعيم الحتاد امل�ضيحي الدميقراطي، حزب املعار�ضة الرئي�ضي

يواجه فريق الإدارة اجلديد للخ�ضر حتدًيا كبرًيا

وزير املالية كري�ضتيان ليندنر بني الن�ضباط واملرونة

وه������ذا ال����ض���ت���ب���دال ل��ي�����س جمرد 
�ضيغرّي  ب��ل  الأ���ض��خ��ا���س  يف  تغيري 
�ضلوك احلزب الذي خرج من 16 

عاما يف املعار�ضة.
   م��ن ناحية اأخ���رى، ف���اإن احلزب 
ال�������ض������رتاك������ي ال�����دمي�����ق�����راط�����ي، 
�ضولتز،  اأولف  امل�����ض��ت�����ض��ار  ح����زب 
الليربايل  احل���زب  اأق����ل،  وب��درج��ة 
املالية  وزير  بزعامة  الدميقراطي 
كري�ضتيان ليندنر، يجدان �ضعوبة 
يف التعامل مع احلقائق ال�ضيا�ضية 
وم�ضوؤولياتهما اجلديدة.  احلالية 
اأن يكون  ال��ذي يريد  املالية،  وزي��ر 
امليزانية،  ان�����ض��ب��اط  ع��ل��ى  و���ض��ي��ا 
اإ�ضايف  ب���اإن���ف���اق  م��ط��ال��ب  ي���واج���ه 
الت�ضويت  مت  اجلهات.  جميع  من 
قدرها  اإ�ضافية  ميزانية  على  للتو 
لكن   .2022 ل��ع��ام  م��ل��ي��اًرا   60
 2023 ميزانية  ب�ضاأن  املناق�ضات 
وتتزامن  ل��ل��غ��اي��ة  �ضعبة  ���ض��ت��ك��ون 
م�����ع امل���ن���اق�������ض���ات امل����ع����ق����دة داخ�����ل 
الحت���اد الأوروب����ي، حت��ت الرئا�ضة 
اتفاقية  اإ���ض��الح  ح��ول  الفرن�ضية، 

ال�ضتقرار.

بني الن�سباط واملرونة
   يف الوقت احلايل، ل ُيقال الكثري 
عن ذلك، لأن اأيام احلقيقة لل�ضيد 
ليندنر لن تاأتي ال يف �ضهر يونيو، 
عندما يتعني على احلكومة مترير 
م�ضروع قانون املالية 2023 بينما 
الد�ضتورية  القاعدة  تطبيق  �ضيتم 
مرة  العجز”  “فرملة  يف  املتمثلة 
اأثناء  تعليقها  مت  اأن  بعد  اأخ���رى، 
ال��وق��ت، ترغب  نف�س  ال���وب���اء.  يف 
الرئا�ضة الفرن�ضية يف عر�س نتائج 
الأوروبي.  امل�ضتوى  على  جهودها 
ال����وزي����ر نف�ضه  ي��ج��د  وم����ع ذل�����ك، 
كو�ضي  م��ن�����ض��ب��ه  ب���ني  حم���ا����ض���ًرا 
دافع  الذي  املايل،  الن�ضباط  على 
خالل  معار�س  كحزب  حزبه  عنه 
و�ضرورات  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  احل��م��ل��ة 
احلقائق  مت��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي  امل����رون����ة 

ال�ضيا�ضية اليوم.

    اإن التوازن الذي يجب اأن يكت�ضفه 
بني هذين الطموحني، وهو طموح 
تنظيم الت�ضويات املقبولة لل�ضركاء 
التحالف،  و���ض��رك��اء  الأوروب����ي����ني 
مل���واق���ف حزبه،  ��ا  وال��ب��ق��اء خم��ل�����ضً
زعيمه  الآن  اىل  ي�����زال  ل  ال�����ذي 
ال�ضيا�ضي  وزنه  �ضيقرر  منازع،  بال 
احل���ق���ي���ق���ي وث����ق����ل ح����زب����ه داخ�����ل 

“حتالف التقدم” هذا.
    يف املقابل، يتعر�س ال�ضيد �ضولتز 
واحلزب ال�ضرتاكي الدميقراطي، 
احلا�ضر.  ال����وق����ت  يف  ل�����ض��غ��وط 
اأثارتها  ال��ت��ي  احل����رب  ت���ه���دي���دات 
جت��م��ع��ات اجل��ي�����س ال���رو����ض���ي على 
حدود اأوكرانيا، اإىل جانب مطالب 
الوليات  اإىل  املقدمة  “ال�ضمان” 
الأطل�ضي  ���ض��م��ال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة 
الأبد  اإىل  اأوكرانيا  حرمان  بهدف 
يف  ع�ضًوا  ت�ضبح  اأن  يف  احل��ق  م��ن 
للحلف  مي��ك��ن  ل  ط��ل��ب  احل���ل���ف، 
رف�ضه،  ال  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
ت�ضع موقف امل�ضت�ضار وحزبه جتاه 

رو�ضيا يف اختبار.
    ���ض��م��ت��ه ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة ج����ًدا 
ومالحظاته   ، امل�ضت�ضار؟”  “اأين 
اإىل حد ما يف البداية، ل  امللتب�ضة 
�ضيما فيما يتعلق بدعم اأوكرانيا يف 
الغاز  اأنابيب  وخط  الت�ضلح  جمال 
2” “من�ضاأة تابعة  “نورد �ضرتمي 
غازبروم  رو�ضية  حكومية  ل�ضركة 
الأوروبية  ال�ضركات  من  والعديد 
منها،  الأملانية  واأ�ضا�ضا   ، اخلا�ضة 
التي تنقل الغاز من �ضيبرييا، عرب 
البلطيق،  وبحر  بطر�ضربغ  �ضانت 
متجنبة   ، اأمل���ان���ي���ا  اإىل  م��ب��ا���ض��رة 
تخلق  مل   ، وبولندا”  اأوك���ران���ي���ا 
ف��ق��ط ���ض��ك��وًك��ا ب��ني احل��ل��ف��اء حول 
موقف اأملانيا من هذه امل�ضاألة ؛ بل 
احلزب  داخ���ل  مل�ضكلة  متظهر  ه��ي 
نف�ضه،  ال��دمي��ق��راط��ي  ال���ض��رتاك��ي 
وقد  امل�ضت�ضار.  يتزّعمه  ل  ال���ذي 
امل�����ض��ارك اجلديد  ال��رئ��ي�����س  وج���د 
نف�ضه  كلينجبيل،  لر���س  للحزب، 
م�����ض��ط��ًرا جل��م��ع ع����دد م���ن كبار 
ال�ضرتاكي  احل��زب  يف  ال�ضيا�ضيني 
الدميقراطي يف 31 يناير ل�ضمان 
ب�ضوت  امل�ضت�ضار  حزب  يتحدث  اأن 

واحد.

الت�سكيك يف �سلطة امل�ست�سار
ال�ضابق  امل�ضت�ضار  ت�����ض��ري��ح��ات      
الدميقراطي  ال�ضرتاكي  للحزب 
وه����و �ضديق  �����ض����رودر،  ج���ريه���ارد 
والآن  �ضخ�ضي لفالدميري بوتني، 

عام  ال�ضيا�ضة  ت��رك  اأن��ه     �ضحيح 
م���ن بني  ث���روت���ه،  ل��ي��ب��ن��ي   2009
التاأمني  �ضركة  م��ع  اأخ����رى،  اأم���ور 
�ضيء  ك�����ل  ق����ب����ل  ول����ك����ن  اأك�����������ض�����ا، 
�ضندوق  وم���ع  اإداري  ك��م�����ض��ت�����ض��ار 
روك.   ب��الك  الأمريكي  ال�ضتثمار 
اأق���ي���ل م���ن م��ن�����ض��ب��ه كزعيم  ل��ق��د 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الحت����اد 
الحتاد   - الدميقراطي  امل�ضيحي 
امل�����ض��ي��ح��ي الج���ت���م���اع���ي م���ن قبل 
اأجنيال مريكل عام 2002... وها 

هو يعود. 
ب��ف��ري��ق م��ن نواب  اأح����اط نف�ضه     
و�ضي�ضتاأنف،  ال�����ض��ب��اب،  ال��رئ��ي�����س 
املجموعة  رئا�ضة  ف��رباي��ر،   15 يف 
ال����ب����ون����د�����ض����ت����اغ،  يف  ال����ربمل����ان����ي����ة 
ال�ضيدة  ف��ع��ل��ت  ك���م���ا  م�����ض��ت��ب��ع��دا، 
مريكل معه عام 2002، الرئي�س 
الذي  برينكهاو�س،  رال��ف  احل��ايل، 

ل يرغب يف املغادرة.
    مع فريدري�س م��ريز، اخلطيب 
امل�ضيحي  الحت����اد  وك��ت��ل��ة  امل��م��ت��از، 
امل�ضيحي  الحت��اد   - الدميقراطي 
معار�ضة  ه����ن����اك  الج����ت����م����اع����ي، 
وكقائد  البوند�ضتاغ.  يف  حقيقية 
لهذه املعار�ضة، �ضي�ضتغل ال�ضنوات 
املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات  حتى  الأرب����ع، 
مل���������داواة ج�������راح اآخ�������ر ع����ام����ني اأو 
النهاية البطيئة  اأع��وام من  ثالثة 
للمريكلية التي خلفتها ال�ضراعات 

الداخلية.
ال���ك���ب���ار  امل������زي������ج م������ن     وب������ه������ذا 
امل�ضيحي  الحتاد  اأ�ضبح  وال�ضغار، 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي ال������ي������وم ور�����ض����ة 
مريز،  ال�ضيد  ال�ضيا�ضي.  للتجديد 
ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ت��ق��دي��ر ك��ب��ري من 
الحتاد  ح��زب  يف  املحافظ  اجلناح 
اإما  ال��ذي  الدميقراطي  امل�ضيحي 
“الدمقرطة  رف�������س  اأو  جت���ن���ب 
الحت�����اد  حل�����زب  ال�ضرتاكية” 
امل�ضيحي الدميقراطي حتت قيادة 
جتديًدا  �ضيطلق  مريكل،  اأجنيال 

لربنامج احلزب.
   وقد عنّي كار�ضنت لينيمان، 44 
عاًما، رئي�ضا للجنة الربنامج، وهو 
اأح���د ن���واب رئ��ي�����س احل���زب اجلدد 
الر�ضيق  املمثل  �ضنوات  منذ  وك��ان 
يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرى  لل�ضركات 
الدميقراطي،  امل�ضيحي  الحت����اد 
الكال�ضيكي  “الربجوازي”  القلب 

للحزب.
    ن���ائ���ب اآخ�����ر ل��رئ��ي�����س الحت����اد 
امل�����ض��ي��ح��ي جتدر  ال���دمي���ق���راط���ي 
يونغ، من  اأندريا�س  اإليه:  الإ�ضارة 
ف���ورمت���ب���ريغ، �ضديد  ب����ادن  ولي����ة 
الفرن�ضية  ب��ال��ع��الق��ات  الل����ت����زام 
ان���ه مبعية  ال���واق���ع،  الأمل���ان���ي���ة. يف 
اأرند،  كري�ضتوف  الفرن�ضي  النائب 
اجلمعية  ملكتب  امل�����ض��ارك  الرئي�س 
الأملانية،  ال��ف��رن�����ض��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الوحيد.  القومية  ثنائي  الربملان 
ام��ا الأم���ني ال��ع��ام اجل��دي��د، ماريو 
“اللجان  ل�  زاج��ا، فهو ممثل �ضاب 
يف الحتاد امل�ضيحي  الجتماعية” 
النقابي.  ت���ي���اره  ال���دمي���ق���راط���ي، 
امل�ضيحيون  ����ض���ي���ت���ح���رك  ك����م����ا 

الدميوقراطيون الأملان اأي�ضا.
اليمني  اأّن  ن��الح��ظ  اأن  ي��ب��ق��ى     
امل����ت����ط����رف حل������زب ال����ب����دي����ل من 
متزايد  ب�ضكل  ي��غ��رق  اأمل��ان��ي��ا  اأج���ل 
رئي�ضه  ال���ف���ا����ض���ي.  ال���ت���ط���رف  يف 
وهو ع�ضو  يورغ ميوثن،  امل�ضارك، 
زاد من�ضوب  الأوروب���ي،  يف الربملان 
اأملانيا  يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات 
من�ضبه  م��ن  ا�ضتقالته  خ��الل  م��ن 
وت����رك احل�����زب، ال����ذي ي��ق��ول اإنه 
الدميقراطية  على  خ��ط��ًرا  ي�ضكل 

يف اأملانيا.
م�ست�سار �سابق حللف الناتو. 

�ضُيدعون  ال���ذي���ن  احل���ك���وم���ة،  يف 
حلول  عن  ال��دف��اع  اإىل  بال�ضرورة 

و�ضط وت�ضويات.
   اأوميد نوريبور، والذي �ضغل دور 
املتحدث با�ضم ال�ضيا�ضة اخلارجية 
البوند�ضتاغ،  يف  اخل�ضر  ملجموعة 
للخ�ضر  ال�����دويل  اجل���ان���ب  مي��ث��ل 
من دون  وجانب “تنوع املجتمع”. 
اأحد  فهو  بيو”  “اأملانًيا  ي��ك��ون  اأن 
من  وم��ق��رًب��ا  احل���زب  “موؤ�ض�ضي” 
ب��رب��وك. وكالهما مكلف  ال��وزي��رة 
ا بتمرين “ا�ضتخال�س العربة  اأي�ضً
والتجربة” من احلملة النتخابية 
ناجحة،  كانت  التي   ،2021 لعام 
مب��ا ان��ه��ا ق���ادت ح��زب اخل�ضر اإىل 
اإىل  وال��و���ض��ول  ل��ه  نتيجة  اأف�����ض��ل 
ف�ضلت  لكنها  ب��رل��ني،  يف  ال�ضلطة 
اإىل  ب���رب���وك  اأن���ال���ي���ن���ا  اإي�������ض���ال  يف 
امل�����ض��ت�����ض��اري��ة، وه���و ال��ه��دف املعلن 
م�ضتحياًل  يبدو  يكن  ومل  للحملة 
على الإطالق يف ربيع و�ضيف عام 
احلزب  زعيم  اأعلن  وق��د   .2021
اأن حلزب اخل�ضر طموح،  اجلديد 
املركز  اإىل  ن��ه��دف  اأن   ،2025 يف 
-وب���ال���ت���ايل،  اأخ�������رى  م�����رة  الأول 
بوه  ن�ضّ ال��ذي  بامل�ضت�ضار  الإط��اح��ة 

للتو.
اإن���ه���ا م�����ض��اري��ع ط��م��وح��ة جدا      
اإن  ل���ف���ري���ق اخل�������ض���ر اجل�����دي�����د. 
“ريكاردا واأوميد” لن يعمال مثل 

اأحد اأع�ضاء لوبي غازبروم، ورولف 
املجموعة  زع���ي���م  م��وت��زي��ن��ي��ت�����س، 
ال�ضرتاكي  ل��ل��ح��زب  ال���ربمل���ان���ي���ة 
البوند�ضتاغ،  يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
التفهم  ب��ع�����س  ع����ن  ع�����رّب  ال������ذي 
رئي�س  فعل  -كما  مو�ضكو  ملطالب 
ب�ضرعة  اإق���ال���ت���ه  ق���ب���ل  ال���ب���ح���ري���ة 
-���ض��اع��دت يف  م��ن من�ضبه  ك��ب��رية 
اأولف  ال�ضكوك حول �ضلطة  اإث��ارة 
���ض��ول��ت��ز. ورد رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة يف 
يناير:   31 يف  تلفزيونية  مقابلة 
واحد،  م�ضت�ضار  �ضوى  يوجد  “ل 
كلينجبيل،  لر���س  وق��ال  اأنا”.  هو 
اليوم:  ن��ف�����س  يف  احل������زب،  زع���ي���م 
يف  امل�������ض���ارك���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع  “ميكن 
ال��ن��ق��ا���س، ل��ك��ن ق��ي��ادة احل���زب هي 
حتذيرات  التي تقرر �ضيا�ضتها”... 

علنية غري عادية.
    اأخرًيا، ا�ضتقبل الرئي�س الأمريكي 
نف�س  يف  وا���ض��ن��ط��ن  يف  امل�����ض��ت�����ض��ار 
اإميانويل  ف��ي��ه  ك���ان  ال���ذي  ال��وق��ت 
ماكرون ينجه اإىل مو�ضكو وكييف. 
ال�ضفر  اخلارجية  وزي��رة  واختارت 
اإىل اأوكرانيا على “خط التما�س” 
مع اجلزء الأوك��راين الذي حتتله 
وقيادة  ب���دع���م  امل��ت��م��ردي��ن  ق�����وات 
�ضولتز،  اأولف  وا�ضتقبل  مو�ضكو. 
الرئي�س  ب��اي��دن،  ج��و  لقائه  عقب 
ال��ف��رن�����ض��ي يف ب���رل���ني ع���ائ���دا من 
م��و���ض��ك��و وك��ي��ي��ف. وم���ن امل��ق��رر اأن 

من  فاملطلوب  وروبرت”،  “اأنالينا 
هذا الفريق حتويل حزب معار�س 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي  ح���زب  اإىل 
الوطني ويف نف�س الوقت ا�ضتئناف 
املناف�ضة مع حزب امل�ضت�ضار، والذي 
لفرتة  اخل�ضر  ح��زب  عليه  ت��ف��وق 
طويلة عام 2021، حتى يتجاوزه 

جمددا.

عودة فريدريك مريز اإىل 
امل�سيحي الدميقراطي

29 يناير  ال��وق��ت، يف      يف نف�س 
مندوًبا   1001 ان��ت��خ��ب  ���ا،  اأي�������ضً
امل�ضيحي  الحت�������اد  م����وؤمت����ر  اإىل 
حزب  الآن  وه����و  ال���دمي���ق���راط���ي، 
فريدري�س  ال��رئ��ي�����ض��ي،  امل��ع��ار���ض��ة 
بن�ضبة  ل��ه��م  ج��دي��دا  رئي�ضا  م���ريز 
الأ�ضوات،  من  تقريًبا  باملائة   95
عرب الإنرتنت ومت تاأكيد النتيجة 
وكان  اأي����ام.  ب�ضعة  بعد  باملرا�ضلة 
الفا�ضل  امل��ر���ض��ح  ل���ض��ي��ت،  اأرم�����ني 
ا�ضتقال  ق��د  امل�����ض��ت�����ض��اري��ة،  ملن�ضب 
لل�ضيد  بالن�ضبة  املن�ضب.  هذا  من 
م���ريز، ه��ذه ه��ي امل��ح��اول��ة الثالثة 
ا�ضتقالت  2018 عندما  منذ عام 
اأجنيال مريكل من من�ضب زعيمة 
ان��ت��ق��د ب�ضدة  احل������زب. وك�����ان ق���د 
���ض��ي��ا���ض��ة امل�����ض��ت�����ض��ارة، وو���ض��ف عام 
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باأنها “كارثة«.

�ضيعلنه احللفاء، وخا�ضة الوليات 
ح������دوث غزو  ح�����ال  امل���ت���ح���دة: يف 
�ضيبقى  لأوكرانيا،  رو�ضي  ع�ضكري 
�ضرتمي  “نورد  الغاز  اأنابيب  خط 
مغلقا.  بعد،  يفتح  مل  ال��ذي   ،”2
ال�ضيا�ضية  الزعامة  نوع  لي�س  هذا 

التي وعد بها امل�ضت�ضار.

فريق جديد على
 راأ�س حزب اخل�سر

   اإىل جانب هذه امل�ضاكل احلالية 
وال����ع����اج����ل����ة ال����ت����ي ت����ه����م احل�����زب 
ال�ضرتاكي الدميقراطي اأكر من 
اأو  احلزب الليربايل الدميقراطي 
حزب اخل�ضر، يواجه فريق الإدارة 
كبرًيا.  حت��دًي��ا  للخ�ضر  اجل��دي��د 
م�ضاركني  رئ��ي�����ض��ني  ت��ع��وي�����س  اإن����ه 
حت���ّم���ال م�����ض��وؤول��ي��ة وزارت������ني من 
اأ�����ض����ع����ب ال�������������وزارات. ل����ن ي������وؤدي 
الذي  لالقت�ضاد،  البيئي  التحول 
اإىل  هابيك،  روب���رت  وزارة  ت��دي��ره 
قبل  واملخططة  امل��رج��وة  النتائج 
عدة �ضنوات؛ و�ضيخلق اأوًل م�ضاكل 
وتكاليف هائلة. وبدون دعم قوي 
ومتوا�ضل من قبل حزبه، �ضيف�ضل 

الوزير ونائب امل�ضت�ضار.
ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل���ارج���ي���ة، تدل     يف 
ال�ضعوبات  ع��ل��ى  احل��ال��ي��ة  الأزم����ة 
اأنالينا  ال���وزي���رة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
له  م�ضت�ضار  م��واج��ه��ة  يف  ب��رب��وك 

كييف  اإىل  �ضولتز  اأولف  ي�ضافر 
ومو�ضكو بنف�ضه. وعليه اأن يو�ضح، 
وتاأكيد  اأمل���ان���ي���ا،  م���وق���ف  اأخ��������رًيا، 
التن�ضيق الوثيق مع باري�س يف هذه 

اخلطوات.
    لكن داخ���ل احل���زب ال�ضرتاكي 
ع����دد  ي��������زال  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي، ل 
كبرًيا.  “الذين يتفهمون رو�ضيا” 
ا على جمموعة  اأي�ضً وهذا ينطبق 
الدميقراطي  ال���ض��رتاك��ي  احل��زب 
املعار�ضة  البوند�ضتاغ، ول تزال  يف 
اإىل  املبدئية لأي ت�ضليم لالأ�ضلحة 
وهذا  قائمة.  الأزمات”  “مناطق 
كما  اخل�����ض��ر.  على  اأي�����ض��ا  ينطبق 
اأن اأن�ضار خط اأنابيب الغاز “نورد 
“م�ضروًعا  باعتباره   ،”2 �ضرتمي 
ل  وال��������ذي  ا”،  خا�ضً ����ض���ن���اع���ًي���ا 
امل�ضاكل  وب��ني  بينه  اخللط  ينبغي 
رو�ضيا،  م���ع  احل��ال��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
��ا، بينما  م��ا زال���وا م��وج��ودي��ن اأي�����ضً
حتدث حزب اخل�ضر والليرباليني 
يف احلزب الليربايل الدميقراطي 

دائًما �ضد هذا امل�ضروع.
اأ�����ض����دق����اء  اأم���������ام  ي����ك����ون  ل�����ن      
ال�ضرتاكي  احل�����زب  م���ن  رو����ض���ي���ا 
�ضوى  خ���ي���ار  م����ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
امل�����ض��األ��ة. وبدًل  ال��ر���ض��وخ يف ه���ذه 
يف  ال��ق��رار  امل�ضت�ضار  يتخذ  اأن  م��ن 
داخ��ل حزبه،  املعار�ضني  ي��ده رغ��م 
���ض��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه ف��ق��ط ت���اأك���ي���د ما 

اتخاذ  يف  �ضعوبة  يجد  لكنه  راأي، 
ال�ضرتاكي  يوؤطره احلزب  موقف 
باأن  يطالب  ال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي، 
تكون امل�ضت�ضارية يف قلب ال�ضيا�ضة 
اخلارجية للبالد. لكن من جانبهم، 
على اخل�ضر تاأكيد موقعهم داخل 
اأنف�ضهم  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ت��ح��ال��ف  ه���ذا 
ال�ضتجابة  -م��ع  النجاح  لتحقيق 
من  ون�ضطائهم  اأع�ضائهم  ملطالب 

ال�ضباب الراديكاليني.
   ه����ذه ه���ي م��ه��م��ة ري����ك����اردا لنغ 
الرئي�ضان  ن����وري����ب����ور،  واأوم�����ي�����د 
للخ�ضر،  اجل����دي����دان  امل�������ض���ارك���ان 
وهما لي�ضا نكرة. ريكاردا لنغ، 28 
حزب  �ضباب  بالطبع،  متثل،  عاًما، 
رئي�ضتهم.  ك���ان���ت  وق����د  اخل�����ض��ر، 
جمال  يف  الأول  امل��ق��ام  يف  خربتها 
الق�ضايا الجتماعية، ولكن دورها 
النا�ضطني  رب����ط  ���ض��ي��ك��ون  الأه�����م 
ال�ضباب للخ�ضر، الذين يتظاهرون 
م��ن اأج����ل م��ط��ال��ب��ه��م ف��ي��م��ا يتعلق 
اجلمعة  )“اأيام  امل���ن���اخ  ب��ح��م��اي��ة 
اتفاقيات  امل�ضتقبل”،  اأج����ل  م���ن 
الن�ضويات  وال��ن��ا���ض��ط��ات  ب��اري�����س(، 
ا، باإجراءات “حكومة التقدم”  اأي�ضً
اجل�����دي�����دة. ان���ه���ا م��ط��ال��ب��ة مبنع 
ن�ضطاء  “قاعدة”  بني  النف�ضال 
ح��زب اخل�����ض��ر، وال��ت��ي ه��ي، بحكم 
حترتم  ول  م��ت��ن��وع��ة  ت��ع��ري��ف��ه��ا، 
حزبهم  ق������ادة  وب�����ني  ال�������ض���ل���ط���ات، 
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:ا�ضتيور لدارة العقارات ال�ضتثمارية ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:جزيرة ابوظبي - �ضارع اخلليج العربي - غرب 59-1 قطعة 

ذ.م.م هولدينجز  بروبرتي  اوفي�س  ايالند  وحدة   18
CN 1835420 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

�ضركة   - احل�ضابات  لتدقيق  املرزوقي  عبداملجيد  ال�ضادة/مكتب  تعيني   -  2
ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2022/1/12 وذلك 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء 

تاريخ التعديل:2022/2/14  - العدل بالرقم:2205001597 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:جوهايا للخدمات ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:رخ�ضة فورية

CN 2963477 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�ضادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/10  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/2/14  - بالرقم:2205006217 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:فوينك�س للتكنولوجيا واخلدمات ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:رخ�ضة فورية

CN 2980080 :رقم القيد يف ال�ضجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�ضادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/10  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/2/14  - بالرقم:2222000305 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
رو�ضتام  ال�ض�����ادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�ضة رقم:2915923 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة فادي علي عبدالرحمن علي املبارك %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف يا�ضني احمد حممد اخل�ضر احلو�ضني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/انرتفي�س للعقارات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2849299 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة خالد �ضلطان حممد ال�ضامان النعيمي%1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضلطان حممد ابراهيم ال�ضامان النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15
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العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اخلر�ضانية  لالأعمال  الفنية  ال�ضركة  نحن/ 
ذ.م.م  الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة  اجلاهزة، 
واملوؤ�ض�ضة الفنية لالأعمال اخلر�ضانية اجلاهزة 
بكافة  العالقة  ف�س  نعلن  اأبوظبي،  باإمارة 
خور�ضد  حممد  )باهر  املهند�س  مع  اأ�ضكالها 
العدناين(، اأردين اجلن�ضية، يف 2021/7/1 
عليه  ميتنع  واأنه  له،  املمنوح  التوكيل  واإلغاء 
التعامل باإ�ضمنا حتت اأية �ضفة اأيا كانت حتت 

طائلة امل�ضوؤولية القانونية.
الإعالن على م�ضوؤولية املعلن 

 اإعالن قطع عالقة

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/19827(
املنذر : فتحي بن عبدالغني بن عبدرب النبي ال�ضافعي - اجلن�ضية / اململكة العربية ال�ضعودي - عن نف�ضه وب�ضفته مالك / عامل 
الأ�ضفار لتنظيم الرحالت ال�ضياحية - موؤ�ض�ضة فردية - بوكالة املحامي / �ضلمى الكتبي وميثلها ال�ضيد / اأحمد حممد عبدالنبي 

حممد مبوجب الوكالة امل�ضدقة اأمام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 17/5/2021 باملحرر رقم 102800/1/2021
املنذر اإليه : �ضليمان ح�ضن يو�ضف اللوي�ضى - اجلن�ضية / الأردن - عن نف�ضه وب�ضفته مالك / ترافيلوادفنت�ضر لل�ضياحة - موؤ�ض�ضة 

فردية - رخ�ضة رقم / 974304 - )جمهول حمل الإقامة(
�ضيغة الإعالن بالن�ضر

 43،391 ينذر املنذر اإليه بالأتي : اإ�ضارة اإىل املو�ضوع املنوه اأعاله ، وحيث انه وبتاريخ 24/06/2021 قام املنذرين بتحويل مبلغ 
ريال �ضعودي )ثالثة واأربعون األف وثالثمائة وواحد وت�ضعون ريال �ضعودي( اإىل املنذر اإليهم نظري قيمة حجز فندقي وا�ضتئجار �ضيارة 
 ، ونظرا لتعليق �ضفر ال�ضعوديني اإىل الإمارات العربية املتحدة مت التفاق بني املنذرين واملنذر اإليهم على اإلغاء احلجز ورد الأموال. 
وحيث انه وبتاريخ 06/08/2021 قام املنذرين باإر�ضال ر�ضالة اإىل املنذر اإليهم يطالبوهم فيها برد الأموال و�ضداد مبلغ 43،391 
ريال �ضعودي )ثالثة واأربعون األف وثالثمائة وواحد وت�ضعون ريال �ضعودي( املحولة نظري احلجز الفندقي وا�ضتئجار ال�ضيارة نظرا 

لتعليق �ضفر ال�ضعوديني اإىل الإمارات العربية املتحدة.
وبتاريخ 20/08/2021 اأفاد املنذر اإليهم اأنهم قاموا بالفعل باإلغاء احلجز وا�ضتالم كامل الأموال من الفندق اإل اأنهم طلبوا مهلة 
لل�ض�داد بزعم تعديل ارقام احل�ضاب البنكي نظرا لندماج بنك اخلليج الأول مع بنك ابوظبي مع امهالهم مهلة لالإرجاع يف الأ�ضبوع 

التايل وهو الأمر الذي مل يحدث. 
وحيث قام املنذرين مبطالبة املنذر برد املبالغ بكافة الطرق الودية اإل اأن املنذر اإليهم امتنعوا عن ال�ضداد ورد املبالغ كما تقدم املنذرين 
بال�ضكوى رقم )EC-15491( �ضد املنذر اإليهم لدى هيئة ال�ضياحة بدبي - اإدارة الدعم وف�س النزاعات - والتي انتهت اإىل التفاق 
مع املنذر اإليهم برد املبلغ على دفعتني الأوىل مبلغ 10،000 درهم يوم 30/09/2021 والباقي بتاريخ 07/10/2021 وهو 

الأمر الذي مل يحدث.
لذا، فاإن املنذرين ينذرونكم ويكلفونكم بالوفاء - مبوجب هذا الكتاب - بتنفيذ التزامكم وباأن توؤدوا اإىل املنذرين مبلغ 43،391 
اإىل  بالإ�ضافة  الإم��ارات��ي،  بالدرهم  يعادله  ما  او  �ضعودي(  ري��ال  وت�ض�ع�ون  وواح��د  وثالثمائة  األ��ف  واأرب��ع��ون  )ثالثة  �ض�ع�ودي  ري��ال 
اإىل  املنذرين  من  املوجه  الأم���وال  ا���ض��رتداد  طلب  )تاريخ   06/08/2021 ال�ضتحقاق  تاريخ  9% من  مقدارها  قانونية  فائدة 
املنذر  القانونية جتاه  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  الأخ��رى يف  املنذرين  كافة حقوق  التام. مع حفظ  ال�ضداد  تاريخ  اليهم( وحتى  املنذر 
اإليهم واملطالبة باأية مبالغ اوتعوي�س عن كافة الأ�ضرار املادية واملعنوية التي ا�ضابتهم جراء اأفعال املنذر اليهم، وحتميلكم الر�ضوم 

وامل�ضروفات واتعاب املحاماة

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 70392
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم  243/2020/250 بيع  عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�ضوع الدعوى : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن العقار )قطعة الأر�س رقم 464 برقم البلدية 345-811 
)الدائن  املدعي  ل�ضالح  املرهونة  مربع(  مرت   5،204.61 م�ضاحتها  والبالغ  بدبي  خليفة  برج  منطقة  يف  والكائنة 
املرتهن( متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي عماًل باملادة 
)26( من القانون رقم 14 ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن العقاري بامارة دبي وذلك �ضماناً ل�ضداد مديونيتها املرت�ضدة 
235،077،434.73 درهم )مائتان خم�ضة وثالثون مليون �ضبعة و�ضبعون الف واربعمائة  يف ذمتها مبلغ وقدره 

وثالثة واربعون درهم وثالثة و�ضبعون فل�س( حتى تاريخ ال�ضتحقاق يف 2020/6/21
طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بني يا�س  

وميثله : علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن  
املطلوب اإعالنه : الف ال 2 هولدينجز ليمتد )�س.ذ.م.م(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - مبنى برج 
Khalid. -  0097142997889  - 00971509613333 409 - بوليفارد بالزا -  2 �ضقة جناح  رقم 

 alabdouli@fl2holdin.com
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2022/2/23 ال�ضاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�ضوع الإعالن : 
اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا 
يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : بيانات العقار : 
نوع العقار  ار�س ف�ضاء - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 464 - رقم البلدية : 811-345 امل�ضاحة : 5204.61 

مرت مربع - املبلغ : 112،043،803.0 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002341 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : �ضادي حكمت احلارث احلارث - جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة - ال�ضجعة - احللو - �ضارع الذيد - اأر�س 
م�ضورة ملك احللو العقارية - هاتف 97155121322

�ضم ملف الأمر على عري�ضة رقم 2021/1879 ال�ضادر بتاريخ 2021/03/13 واملرتبط مبو�ضوع الدعوى املاثلة 
واحلكم ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي الذي ق�ضي باحلجز على املعدات امل�ضار اإليها ب�ضدر الالئحة.  ف�ضخ اإتفاقية البيع 
بالعقد  تف�ضيال  الوارده  معدات   10 عدد  املدعيتني  بت�ضليم  عليها  املدعى  اإلزام    .2020/11/08 املوؤرخة  بالتق�ضيط 
�ضند الدعوى وباحلالة التي مت الإ�ضتالم عليها. اإلزام املدعى عليها ب�ضداد مبلغ 6،120،000 ريال قطري اأو ما يعادله 
بالدرهم الإماراتي قيمة املعدات الواردة بالعقد �ضند الدعوى وفقا ملا هو ثابت ب�ضروط التعاقد. الزام اخل�ضوم املدخلني 
واملدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بت�ضليم املدعيتني املعدات التي بحوزتهم وباحلالة التي مت ا�ضتالم عليها 
و�ضداد قيمتهم وفقا للعقد.  اإلزام املدعى عليها واخل�ضوم املدخله بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بالتعوي�س مبلغ وقدرة 
اأوما يعادله بالدرهم الإماراتي. �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. اإلزام املدعى عليها  قطري  ريال   2،000،000
واخل�ضوم املدخله بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/2/28 اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من 

تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/14 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : غالم ح�ضني حممد يعقوب اجلن�ضية : باك�ضتان ، يرغب يف 
حممد   : ال�ضيد  اإىل  وذلك  البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�ضته البالغة )%100( 
زاهر حممد زهور - اجلن�ضية : باك�ضتان.  ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد: غالم ح�ضني حممد 
البالغة  البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�ضته  ، يرغب يف  باك�ضتان  يعقوب اجلن�ضية: 
)100%( وذلك اإىل ال�ضيد: اوراجنزيب �ضاه زاده �ضاه زاده - اجلن�ضية : باك�ضتان. يف الرخ�ضة 
امل�ضماه )الوهاج للخياطه( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )212951( ال�ضادرة 

من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد : �ضليمان انور �ضلمان ابوظالم اجلن�ضية : فل�ضطني ، يرغب 
�ضالح  هاجر   : ال�ضيدة  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
تاأ�ض�ضت  انور(  �ضليمان  ماركت  )�ضوبر  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  فل�ضطني   : اجلن�ضية   - رم�ضان 
التنمية القت�ضادية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )789253(  باأمارة 
بال�ضارقة،  تعديالت اخرى : • تغيري ال�ضم التجاري من )�ضوبر ماركت �ضليمان انور( اىل 

)�ضوبر ماركت �ضلة الريحان(
 2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأنه كل من : 1- ال�ضيد: حارب را�ضد �ضامل العقروبي ال�ضويدي - اجلن�ضية: الإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )51%( وذلك اإىل ال�ضيدة: �ضريين ابو 
العنني �ضعد زغلول - اجلن�ضية: م�ضر،  2. ال�ضيدة: حميده بنت احلبيب ق�ضومي - اجلن�ضية : تون�س، ترغب 
�ضعد زغلول -  العنني  ابو  ال�ضيدة: �ضريين  اإىل  البالغة )49%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�ضتها  البيع  يف 
اجلن�ضية: م�ضر،  يف الرخ�ضة امل�ضماه )بيت ال�ضماك امل�ضرية لطهي ال�ضماك( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب 
رخ�ضة رقم )627495( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة،  تعديالت اخرى: 1. تغيري ال�ضكل 
القانوين من )�ضركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(، 2. تغيري الإ�ضم التجاري من )بيت ال�ضماك امل�ضرية 

لطهي ال�ضماك( اإىل )بيت ال�ضماك لطهي املاكولت البحرية(،
الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيدة : نوره على حممد اجلن�ضية : الإمارات ، ترغب يف البيع 
ابراهي�م  ال�ض�يد : حمم�د على  اإىل  البالغة )100%( وذل�ك  والتنازل عن كامل ح�ضتها 
الطارات(  لتجارة  )البهار  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  الإمارات   : اجلن�ضية   - احلو�ض�ني  على 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )2763( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت 

القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيدة : اميان بن العلوي اجلن�ضية : اجلزائر ، ترغب يف البيع والتنازل عن )%50( 
اإىل ال�ضيد : عبدالقادر حممود رمو - اجلن�ضية : �ضوريا.  ليكن  من كامل ح�ضتها البالغة )100%( وذلك 
معلوماً للجميع باأن ال�ضيدة : اميان بن العلوي اجلن�ضية : اجلزائر ، ترغب يف البيع والتنازل عن )50%( من 
كامل ح�ضتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيدة : عال عالء اجلعفري - اجلن�ضية : فل�ضطني. يف الرخ�ض�ة 
امل�ض�ماه )مركز م�ون ام�ور للتجمي�ل( تاأ�ض��ضت ب�اأمارة ال�ضارق�ة مب�وجب رخ�ض�ة رقم )215396( ال�ضادرة من 
)�ضالون  من  الن�ضاط  تغيري   - خدمات  وكيل  تغيري  اخرى:-  تعديالت  بال�ضارقة،  القت�ضادية  التنمية  دائرة 
بالتجزئ�ة   - ثمين�ه  الغري  والك�ض�ضوارات  احللى  بيع   ، للن�ضاء  م�ضاج   ، حناء  �ضالون   ، �ضيدات  كوافري  ن�ضائي، 
بيع   ، حناء  �ضالون   ، �ضيدات  كوافري  ن�ضائي،  )�ضالون  اىل  ال�ض�مرة(  لكت�ضاب  مركز   ، للن�ضاء  �ض�رقي  حمام   ،
احللى والك�ض�ضوارات الغري ثمينه - بالتجزئة ، حمام �ضرقي للن�ضاء ، مركز لكت�ضاب ال�ضمرة / مركز تدليك 
وا�ضرتخاء ن�ضائي(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه 
الكاتب العدل  ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  بعد 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�ضيد/ حممد رحمه اهلل ا�ضداهلل �ضليمان املرزوقي - اجلن�ضية : 
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )51%( وذلك اإىل ال�ضيد/ عماد 
مو�ضى جلغوم - اجلن�ضية:�ضوريا، ويرغب ال�ضيد/ روجيه بول�س �ضماحه - اجلن�ضية:لبنان يف 
 - جلغوم  مو�ضى  عماد  ال�ضيد/  اإىل  وذلك   )%49( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
اجلن�ضية:�ضوريا، يف الرخ�ضة امل�ضماه )ور�ضة ابوعبدو احلديثة ل�ضيانة ال�ضيارات( ال�ضادرة من 
دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )24398(، تعديالت اأخرى: تغيري ال�ضكل 

القانوين للرخ�ضة من )�ضركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(،
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

اجلن�ضية:  لنقاوي  على  عبدالكرمي  غالم  جا�ضم   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الإمارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ض�ته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد: 
ماركت  )�ضوبر  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  الإمارات   : اجلن�ضية   - اجلاري  عب�داهلل  حمم�د  على 
ال�ضدف الذهبي( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )779249( ال�ضادرة من 

دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن بالن�شر        
 2021 / 447 جتاري كلي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعى عليه/1_ حممد في�س اهلل عبد اهلل - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/٢٠٢1 / 447 جتاري كلي ٢٠٢1 / 447 جتاري كلي ٢٠٢1 / 447 جتاري 
كليال�ضرور للتجارة العامة 

اإلزام املدعي  اأقام عليك�  الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ض�س مع  قد 
عليهم  بالر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.

وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س   املوافق 17-٠٢-٢٠٢٢ ال�ضاعة ٠9:٠٠ �ضباحا يف قاعة 
التقا�ضي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأيام على القل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3112/2021/11 مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الوىل رقم: 4٠٠
وقدره  مببلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
ال�ضداد  )٢64٠٠٠( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:عبدالرحمن حممد عبداهلل عبيد اهلل النعيمي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بناية املطار بجوار بيزن�س 
بويت - �ضقة الول 1٠7 - وميثله:ابراهيم حممد علي حداد

: مدعي  �ضفتهما    - ٢- ح�ضني عنرت ح�ضني طايع   ال�ضبعي  ال�ضعد  بن  م��روان   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
عليهما

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان 
يوؤديا للمدعي مببلغ وقدره )٢64٠٠٠( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  
املوافق  ٢٠٢٢/٢/15  ال�ضاعة ٠9.٠٠ �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن مدعى عليه بالن�شر
�ضليم  مالك  بال�ضيد  ممثلة  اأم(  يف  )األ  فيتون  لوي�س   : املدين  باحلق  املدعي    
رقم  الهوية  يحمل  و  املتحدة  العربية  المارات  دولة  يف  مقيم  اجلن�ضية.  لبناين   - حنوف 
784198687052807 مبوجب الوكالة املمنوحة له من �ضركة لوي�س فيتون مالتيه رقم 242 

املعيني الدكتور/�ضرحان  املحامي  بوكالة   DXB0 1V1607
املدعي عليه : اأر�ضاد مافيلوت ا�ضماعيل - اإمارة دبي - منطقة الرفاعة - �ضقة رقم F1 - بناية حتمل 
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عربي ودويل

�ستاينماير ي�ستعّد لإعادة انتخابه مرة ثانية واأخرية 
•• برلني-اأ ف ب

ا�ضتعّد الرئي�س الأملاين فرانك فالرت �ضتاينماير اإىل اإعادة انتخابه 
اأم�س الأحد لولية ثانية بعد اأن اكت�ضب �ضمعة املدافع القوي عن 
القيم الدميوقراطية الوطنية التي قو�ضها يف ال�ضنوات الأخرية 

اليمني املتطرف وكوفيد-19.
�ضغل الدميوقراطي ال�ضرتاكي )66 عاما( مرتني من�ضب وزير 
اأنغيال مريكل، قبل تخليه  اخلارجية يف عهد امل�ضت�ضارة ال�ضابقة 
الدولة  2017 من�ضب رئي�س  العام  ال��دور وتوليه منذ  عن هذا 

الذي ُيعترب فخريا اإىل حد كبري.
ولي�س لديه �ضّك باأنه �ضُيعاد انتخابه مّرة ثانية واأخرية لرتوؤّ�س 

اأملانيا.

ويحظى الدميوقراطي الجتماعي ذو ال�ضعبية وال�ضعر الأبي�س 
والبت�ضامة مع الغمازات، بدعم الئتالف احلكومي بقيادة حزبه 
من  كبري  ج��زء  ع��ن  ف�ضاًل  والليرباليني،  اخل�ضر  م��ع  املتحالف 

املحافظني.
الي�ضار  اق��رتح��ه��م  اآخ��ري��ن  ث��الث��ة مر�ضحني  ال�����ض��ب��اق  وي��خ��و���س 

الراديكايل واليمني املتطرف وحزب �ضغري من اأ�ضل بافاري.
و�ضُينتخب الرئي�س يف بداية فرتة ما بعد الظهر بالقرتاع ال�ضري 
من  املوؤّلفة  الفدرالية  اجلمعية  قبل  من  م�ضبقة  مناق�ضة  ودون 
نواب من البوند�ضتاغ وعدد مماثل من املندوبني املعّينني من قبل 

الأقاليم والأحزاب، اأي 1472 ناخًبا.
من  اأن  غري  حمليون،  �ضيا�ضيون  ممثلون  هم  الناخبني  ومعظم 
جنم  مثل  ال�ضيا�ضي  املجال  خ��ارج  من  معروفة  �ضخ�ضيات  بينهم 

احلزب  م��ن  مب��ب��ادرة  غوريت�ضكا  ل��ي��ون  ميونيخ  ب��اي��رن  منتخب 
ال�ضحية،  كوفيد-19  اأزم��ة  وب�ضبب  الدميوقراطي.  ال�ضرتاكي 
اإمّنا  التقاليد،  مُتلي  مثلما  الرايخ�ضتاغ  يف  الناخبون  يجتمع  لن 

يف مبنى وا�ضع حديث مقابل امل�ضت�ضارية.
�ضاحب  دبلوما�ضي  �ضتاينماير  فالرت  فرانك  اأن  البع�س  ويعتقد 
مدار  على  مكانته  على  حافظ  اأن��ه  غري  ملن�ضبه،  بالن�ضبة  للغاية 

�ضنواته اخلم�س الأخرية.
ومتّيزت وليته بهجمات متكررة على الدميوقراطية بعد دخول 
عن  ف�ضاًل   ،2017 العام  يف  البوند�ضتاغ  اإىل  املتطّرف  اليمني 
جزئًيا  عنيفة  م��وؤام��رة  ح��رك��ة  وظ��ه��ور  قاتلة  عن�ضرية  هجمات 

تعار�س القيود املفرو�ضة ملكافحة تف�ضي كوفيد-19.
وي��ح��ر���س ال��رئ��ي�����س الأمل�����اين ع��ل��ى تنظيم ل���ق���اءات ب��ان��ت��ظ��ام مع 

على  واحلفاظ  للحوار  ن�ضري  اأن��ه  على  نف�ضه  م�ضّوًرا  مواطنني، 
التما�ضك الجتماعي.

ويف وقت �ضابق من هذا العام، اأجرى �ضتاينماير نقا�ًضا عاًما بني 
لكوفيد- امل�ضادة  باللقاحات  وم�ضككني  ال�ضحة  خرباء يف جمال 

19 ي�ضكلون اأقلية �ضاخبة يف البالد نزلت اإىل ال�ضوارع لالحتجاج 
على القواعد ال�ضحية.

الراأي  كّلنا  نت�ضارك  اأن  علينا  “ل   2021 العام  نهاية  يف  وق��ال 
اأن  ا  اأي�ضً ونريد  واحد  بلد  لكننا  دميوقراطي.  نظام  داخل  نف�ضه 

نتعاي�س بعد اجلائحة«.
ودفع بحزبه اإىل عقد حتالف جديد مع امل�ضت�ضارة ال�ضابقة اأنغيال 
املحافظني  ب��ني  امل��ف��او���ض��ات  ف�ضل  بعد   2018 ال��ع��ام  م��ريك��ل يف 

واخل�ضر والليرباليني.

ع�ضكرية يف املكان، وطلب منا من 
يف داخلها اأن نركب معهم. �ضالتهم 

+ملاذا؟+.
اأنا بول لكنني ل�ضت متطرفاً.

اأرجلنا  قيدوا  ال�ضيارة،  موؤخرة  يف 
اأم�ضينا  واأيدينا، وع�ضبوا اعيننا. 
اأو  ن�ضرب  اأن  دون  م��ن  �ضاعة   24
اأعيننا  ع��ن  الع�ضبة  اأزال���وا  ن��اأك��ل. 
والتقطوا �ضورة لنا اأ�ضافوا اليها 
اقتادونا  ث��م  ل��ن��ا،  يكن  مل  �ضالحا 

اىل مركز ال�ضرطة.
اأ�ضلحة  لدينا  اإن  لنا  قالوا  هناك، 
الدراجة، �ضحيح، لكن  ودراج��ات. 

ال�ضالح، ل.
واعتقلونا  ب��ام��اك��و.  اىل  اق��ت��ادون��ا 
28 ي��وم��ا قبل الإف����راج عنا.  مل��دة 
ك��ب��ول، موافقون  اأن��ن��ا،  ي��ع��ت��ق��دون 
“اجلهاد”.  اأ���ض��م��اه  م��ا  ع��ل��ى  كلنا 
الكراهية بني  اأن يخلقوا  يريدون 
هذا،  يفعلون  وع��ن��دم��ا  الإت��ن��ي��ات. 
لي�س من اأجل بناء مايل، اإمنا من 

اأجل تدمريها«.
عاد قا�ضم اىل مدينته، لكنه يرغب 
ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة، ينت�ضر  ب��ال��رح��ي��ل. 
مع�ضكرات  يف  امل���ال���ي���ون  اجل���ن���ود 
خروجهم  ل����دى  ي��ت��ع��ر���ض��ون  ق���د 
ال�ضنع،  ال��ي��دوي��ة  ل��الأل��غ��ام  م��ن��ه��ا 
املف�ضلة  ال��و���ض��ائ��ل  اإح�����دى  وه����ي 

للمتطرفني اأو لهجمات.
ن�ضرب  ال�ضباح،  يف  الأر����س،  »على 
ق��ه��وة ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ول��ك��ن ذات 
نق�س  غالبا  هناك  �ضيئة.  نوعية 
يف الطعام والدواء والذخائر. ذات 
تلقينا  ال�ضنة(،  يحدد  )مل  �ضباح، 
ال�ضاعة  كانت  املع�ضكر.  يف  اإن���ذارا 
تقع  11،00. غادرنا عرب طريق 
ب���ني ت��ل��ت��ني. 15 ���ض��خ�����ض��ا، اأرب����ع 
دّوى  فجاأة  م��درع��ات.  ل  �ضيارات، 
راأيت  عيني،  فتحت  كبري.  انفجار 
ن�ضفني  اىل  م��ق��ط��وع��ني  رف��ي��ق��ي 
اإم��ع��ائ��ه��م��ا يف اخل������ارج. وكان  م���ع 
اأي�ضا. ُحفرت  هناك ثالث مقتول 

ال�ضورة يف ذاكرتي.
بداأ  ك��ان  اأدرك��ت ما ح�ضل،  عندما 
كانوا يختبئون بني  النار.  اإطالق 
الأم����ر ع�ضرين  ا���ض��ت��م��ر  ال��ع�����ض��ب. 
دقيقة. مل تكن لدينا خائر كافية، 
بينما كانوا هم يطلقون النار من 

دون توقف.
اأمتنى  ل  ب��الن�����ض��ح��اب.  جن��ح��ن��ا 
لغم.  ان���ف���ج���ار  ي�����ض��ه��د  اأن  لأح�����د 
ي�ضتخدم  م���ا  غ��ال��ب��ا  ال���و����ض���ط،  يف 
الإرهابيون الألغام �ضدنا. اهلل هو 
الذي يقرر كل �ضيء، لكنني اأعرف 
اأنه، يف و�ضط مايل، احلرب لي�ضت 

حال«.
لعالج  )ثالثيني(  مالك  وخ�ضع 
نف�ضي على مدى اأ�ضهر، وهو اليوم 
اإىل  ف�ضله  ان��ت��ظ��ار  يف  ب��ام��اك��و  يف 

مكان اآخر.

احل��دود، عندما  اجتياز جنودهم 
وتوجيه  مم���ك���ن���اً،  ذل������ك  ي����ك����ون 
ال����ن����ريان م���ن داخ�����ل ح���دوده���م، 
وقد يكون ذلك لتجنب العقوبات 
ودول  اأملانيا  اإىل  ر�ضالة  واإر���ض��ال 
بعقوبات  ه���ددت  اأن  �ضبق  اأخ���رى 
رو�ضيا  “غزت”  اإذا  وا�����ض����ع����ة 
كبرية  ت�ضكيالت  وبعثت  اأوكرانيا 
داخل  اإىل  ال��رو���ض��ي  اجلي�س  م��ن 

اأوكرانيا.
الق�ضف  ي����ت����ك����رر  اأن  ومي����ك����ن 
اأن يرغب  ب�ضواريخ كاليرب، دون 
اأح��د يف ال��رد ب��اإط��الق ال��ن��ار على 

الأرا�ضي الرو�ضية.
الرئي�س  اإع������الن  م���ع  واأخ���������رياً، 
قديروف  رم�����ض��ان  ال�����ض��ي�����ض��اين 
�ضي�ضان،  م�ضاعدين  اإر���ض��ال  نيته 
اإىل اأوكرانيا، فقد تتكرر م�ضاهد 
ظهرت يف �ضوريا، وليبيا، ومايل، 
اإفريقيا الو�ضطى، واأي قوات برية 
تكون هناك حاجة اإليها لل�ضيطرة 
ع��ل��ى م���واق���ع اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، لن 
وبالن�ضبة  نظامية.  رو�ضية  تكون 
الأوروب���ي���ة قد  ال���دول  اإىل بع�س 
ع��ن تدخل  اخ��ت��الف��اً  ي�ضكل ذل��ك 

رو�ضي نظامي.
اإن الوليات املتحدة افرت�ضت اأن 
رو�ضيا �ضتخ�ضى خماطر الدخول 
اإىل ���ض��وري��ا. وك���ان ذل��ك خ��ط��اأً ل 
ي��ج��ب اأن ت��ق��ع ف��ي��ه وا���ض��ن��ط��ن يف 

اأوكرانيا.

•• موبتي-اأ ف ب

املتوا�ضلة  العنف  دوام��ة  يف  علقوا 
وتعّلموا   ،2015 م��ن��ذ  م���ايل  يف 
البقاء:  اأج��ل  م��ن  ينا�ضلون  كيف 
مدر�ضة،  وتلميذة  ج��ن��دي،  بينهم 
واأ�ضتاذ مدر�ضة، ... اأدلوا ب�ضهادات 
لوكالة فران�س بر�س متثل جوانب 

خمتلفة من نزاع دام.
واأج�����������رت ف����ران���������س ب����ر�����س ه����ذه 
على  تواريخ خمتلفة  املقابالت يف 
ب��ام��اك��و وموبتي  اأ���ض��ه��ر يف  م���دى 
�ضعبة  م���ن���اط���ق  يف  و����ض���ي���ف���اري���ه، 
ال�ضحفيني  اإىل  بالن�ضبة  وخطرة 

والعاملني يف املجال الإن�ضاين.
بداأت اأعمال العنف يف و�ضط مايل 
جمموعة  ظ��ه��ور  م��ع   2015 يف 
متطرف  داع��ي��ة  بقيادة  مرتطفة 

من اإتنية البول اأمادو كوفا.
بتنظيم  امل���ج���م���وع���ة  وت����رت����ب����ط 
ال����ق����اع����دة، وت���رف�������س ك����ل وج����ود 
لدولة مايل، وتريد اإقامة جمتمع 
م��ت�����ض��ّدد. ج��ّن��دت ع���ددا ك��ب��ريا من 
اأع�ضائها بني اإتنية البول املهّم�ضة، 
قبل اأن جتّند اآخرين. وعادت معها 
املجموعات  انق�ضامات قدمية بني 

التي تقطن املنطقة.
وت�������ض���ّك���ل���ت جم����م����وع����ات ت����ّدع����ي 
نان  دان  اأف��راده��ا مثل  الدفاع عن 
الدوغون.  اإتنية  داخ��ل  اأمبا�ضاغو 
يريدون  ق���روي���ني  ب��ت��ج��ّم��ع  ب�����داأت 
الدفاع عن منازلهم، وحتّولت اىل 
ميلي�ضيا، واُتهمت بارتكاب جرائم 
ر�ضميا،  حّلها  مّت  الإن�ضانية.  �ضد 

لكنها ل تزال نا�ضطة.
حكومية  غ��ري  منظمات  واّت��ه��م��ت 
نان  م��ع  بالتن�ضيق  امل���ايل  اجلي�س 

دان اأمبا�ضاغو �ضد الإرهابيني.
اأحيانا  ال��ق��رى  بع�س  وا���ض��ط��رت 
�ضالم  اتفاقات  توقيع  اىل  بالقوة، 
مع جمموعة كوفا املتطرفة كتيبة 

ما�ضينا.
ون���زح خ���الل ال��ن��زاع ق��راب��ة مئتي 
األ������ف م����ن ال�������ض���ك���ان، ب��ي��ن��م��ا قتل 

الآلف.
كانوا  اأ����ض���خ���ا����س  ث��م��ان��ي��ة  واف������ق 
اأعمال  ���ض��ه��دت  م��ن��اط��ق  ي��ق��ط��ن��ون 
وكالة  م��ع  يتكلموا  اأن  على  عنف 
الك�ضف  ع��دم  �ضرط  بر�س  فران�س 
اعتمدوا  وبالتايل  هوياتهم،  ع��ن 

اأ�ضماء م�ضتعارة. وهذه روايتهم:
 كان جورج )اأربعيني( مدير فندق 
وراأى احلرب ت�ضل اىل حيث يقيم 
عن  ال�����ض��ي��اح  ت��وق��ف   .2017 يف 
املجيء، وظهرت الأ�ضلحة، فان�ضم 
اىل ميلي�ضيا من الدوغون. ويروي 
“مل يح�ضل اأبدا خالف بني البول 
والدوغون قبل ذلك. كانت القرية 
امل�ضاكل.  تظهر  ب���داأت  ث��م  ه��ادئ��ة. 
عندنا، بداأت بق�ضة فرد من البول 

•• وا�شنطن-وكاالت

ال���ب���ارز يف معهد  ال��زم��ي��ل  ق����ارن 
اأب���ح���اث ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل��ارج��ي��ة يف 
نيكول�س  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات 
بني  م���ق���ارن���ة  غ��ف��و���ض��ي��دي��ف  ك. 
�ضوريا  يف  ال����رو�����ض����ي  ال���ت���دخ���ل 
اأوكرانيا،  يف  املحتمل  وال��ت��دخ��ل 
قائاًل اإن م�ضوؤويل الأمن القومي 
والديبلوما�ضيني  الأم����ري����ك����ي 
اأطلقوا  الع�ضكريني  وال�����ض��ب��اط 

اإ�ضارات التحذير ذاتها.
تدخلت  “اإذا  اأن��ه  الكاتب  واعترب 
�ضعباً”  ق��ت��اًل  ف�ضتواجه  رو���ض��ي��ا 
و”�ضيتعني على القوات الرو�ضية 
و”عندما  مقاومة”  ت��واج��ه  اأن 
تبداأ جثث اجلنود الرو�س العودة 
اإىل الوطن، �ضيتعر�س فالدميري 
متزايد”  �ضعبي  ل�ضغط  ب��وت��ني 
على  ق����ادرة  ت��ك��ون  ل��ن  و”رو�ضيا 
حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا، و���ض��ت��غ��رق يف 

م�ضتنقع«.
الت�ضريحات  ه��ذه  اأن  ُيعتقد  ق��د 
لإدارة  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  ل��ف��ري��ق 
الرئي�س جو بايدن ونائبه كامال 
لتحذير  حم����اول����ة  يف  ه���اري�������س 
الكرملني من مغامرة ع�ضكرية يف 
اأوكرانيا، لكنها �ضدرت يف الواقع 
2015 من  يف �ضبتمرب )اأيلول( 
اإدارة الرئي�س باراك اأوباما ونائبه 
جو بايدن، قبل التدخل الرو�ضي 

م�����ن اأج��������ل الأط�������ف�������ال. يف ذل���ك 
 .11،45 ال�ضاعة  كانت  الأرب��ع��اء، 
و�ضل اأ�ضخا�س على دراجات نارية 

وطوقوا املدر�ضة.
كانوا  ر����ض���ا����ض���ات.  ����ض���وت  ���ض��م��ع��ن��ا 
ال���ه���واء وعلى  ال���ن���ار يف  ي��ط��ل��ق��ون 
البوابات. جتمعنا كلنا يف اخلارج، 
ك����ان هناك  وت����الم����ذة.  م��ع��ل��م��ني 
اإتنية  م��ن جم��م��وع��ات  اأ���ض��خ��ا���س 
من  ال��وا���ض��ل��ون  اق���رتب  خمتلفة. 
طلبنا  “ملاذا؟  ل��ه:  وق��ال��وا  امل��دي��ر 
منك اأن تقفل املدر�ضة”. و�ضربوه. 
لكننا  اأعيننا،  مت��الأ  الدموع  كانت 

احتفظنا بهدوئنا.
ث����م ت���ع���ر����ض���وا يل اأي�������ض���ا. واأخ�����ذ 
ب��ع�����ض��ه��م دراج���ات���ن���ا ال���ن���اري���ة. مل 
�ضيئا.  نفعل  اأن  اإم��ك��ان��ن��ا  يف  ي��ك��ن 
م�ضاء،  امل��ن��زل  اىل  و�ضلت  عندما 
وقعت اأر���ض��ا ف��ج��اأة. ب��داأت زوجتي 
عندها  �ضيئا.  تفهم  مل  بال�ضراخ، 
اأدرك��ُت ما ح�ضل ووق��ع ال�ضدمة. 
غادرنا منذ ذلك اليوم، واأنتظر اأن 

يعود الأمن«.
ويعي�س �ضديقي يف مدينة كربى 
يف الو�ضط، وهو عاطل عن العمل، 

ويريد اأن يعود اىل التعليم.
ب�����ض��ري )42 ع��ام��ا( عن  ي��ت��ح��دث 
يف  ب������ه:  حل����ق  ال�������ذي  “الظلم” 
يتهمونه  الإرهابيون  كان  البداية 
ب��اأن��ه خم��رب ل��ل��ج��ي�����س. ث��م اتهمه 

الدوغون باأنه اإرهابي.
»كنت ال�ضحفي الوحيد من اإتنية 
البول يف املنطقة. جاء الإرهابيون 
اىل قريتي وطلبوا مقابلة والدّي. 
معلومات  اأعطي  اإنني  لهما  قالوا 
للجي�س يف اإذاعتي. وقالوا لوالدتي 

قتل حكيما من الدوغون.
ال�ضيئون  ال��ب��ول  و�ضل  ذل��ك،  بعد 
اأنهم  الينا  وُن��ق��ل   .) )امل��ت��ط��رف��ون 
كانوا يعتدون على القرى املجاورة، 

وكان علينا اأن ندافع اأن اأنف�ضنا.
اأن��ا الب��ن الأك��رب يف العائلة،  كنت 
وك���ن���ت ق���د ورث�����ت ب��ن��دق��ي��ة �ضيد 
امل�ضوؤول  اأن�����ا  ك��ن��ت  وال�������دي.  م���ن 
وكنت م�ضطرا لأن اأذهب للقتال. 
 14 اأي�����ض��ا  امليلي�ضيا  اىل  وان�����ض��م 

�ضخ�ضا اآخرين من القرية.
نطلب  ال����ط����ري����ق،  ن���ح���ر����س  ك���ن���ا 
م��ن امل���ارة اأح��ي��ان��ا قليال م��ن املال 
كانت  اأو طعاما.  �ضجائر  لن�ضرتي 
الأم��ور ت�ضري ب�ضكل جيد اىل حد 
خالفات.  ح�ضلت  ذل���ك،  بعد  م��ا. 
الكحول  ي�������ض���رب  ال���ب���ع�������س  ك�����ان 
كانوا  نفوذهم.  وي�ضتغلون  كثريا، 
احرتامهم،  على  النا�س  يجربون 
غ��رام��ات غري  وي��ف��ر���ض��ون عليهم 

معقولة. ويف حلظة فهمت.
مل نعد نقاتل املتطرفني كنا نبتز 
مل  ال��دوغ��ون.  فيهم  مبن  النا�س، 
اأمبا�ضاغو من  ن��ان  دان  اأدخ��ل اىل 
اأج���ل اإحل����اق ال�����ض��رر ب���اأح���د، اإمنا 
ذهبت  النا�س.  م�ضاعدة  اأج��ل  م��ن 
ملقابلة القائد. قلت له اأن لدي ما 
اأفعله يف باماكو. ذهبت ومل اأعد«.

عاما(   14( ف���ات���وم���ات���ا  ت������روي 
بخجل بينما حتّدق بالأر�س، ليلة 
23 اآذار-مار�س 2019 الدامية. 
داهم م�ضلحون فجرا اجلزء الذي 
يف  البول  اإتنية  من  اأف���راد  يقطنه 
اأ�ضابع  ُوّج��ه��ت  اأوغو�ضاغو.  قرية 
اأمبا�ضاغو.  ن��ان  دان  اىل  الت��ه��ام 
ُفتح حتقيق مل تن�ضر نتائجه بعد.

املتاخمة  القرية  هوجمت  »عندما 
لقريتنا، جلاأنا اىل بول اآخرين يف 
مثلنا.  اجلميع  وفعل  اأوغا�ضاغو. 

فرغت قرى البول يف كل مكان.
اأوغا�ضاغو  تعر�ضت  اأ���ض��ه��ر،  ب��ع��د 
ب��داي��ة مو�ضم  ب��دوره��ا يف  للهجوم 
الفجر،  ����ض���الة  ب���ع���د  ال���ق���ط���اف. 
ط��وق��وا القرية واأط��ل��ق��وا ال��ن��ار يف 

كل مكان.
ا�ضتلقينا  ال���ه���ج���وم،  ب����داأ  ع��ن��دم��ا 
علينا  اأط���ل���ق���وا  ال���ك���وخ.  اأر����ض���ا يف 
النار من اخلارج. خرجُت م�ضرعة 
وجل��اأُت اىل كوخ اآخر مع والدتي. 
ك����ن����ا م���ن���ح���ن���ني، ل����ك����ن ال�����رج�����ال 
دخ���ل���وا واأط���ل���ق���وا ال���ن���ار ع��ل��ى كل 

املتواجدين.
�ضتة.  قتل  ال��ك��وخ.  يف  ثمانية  ك��ّن��ا 
ال��وع��ي، ول �ضك ظنوا  غ��ب��ُت ع��ن 
كان  ا�ضتفقت،  عندما  م���ّت.  اأن��ن��ي 
فتحت  امل��ك��ان.  يف  م�ضعفون  هناك 
ع���ي���ن���ي، وال����دت����ي ك���ان���ت ه���ن���ا اىل 

جانبي، ميتة«.
تلك  يف  ���ض��خ�����ض��ا   157 وق����ت����ل 
بك�ضور  فاتوماتا  واأ�ضيبت  الليلة. 
يف �ضاقيها. وقد جل��اأت اىل خميم 
العا�ضمة  م���وب���ت���ي،  يف  ن����ازح����ني 

الإقليمية.
لأمادو  التابعون  املتطرفون  ك��ان 
رموز  املنطقة  يف  يهاجمون  كوفا 
حتولت  الغربي.  وال��ع��امل  ال��دول��ة 
اأقفلت حواىل  املدار�س اىل هدف. 
األف مدر�ضة. وكان �ضديقي )36 

عاما( يعّلم يف مدر�ضة.
�ضيء.  ال��و���ض��ع  اأن  م��درك��ني  »ك��ن��ا 
وك����ان����ت ت�����ض��ل��ن��ا اأ������ض�����داء اإق���ف���ال 
العمل  نوا�ضل  كنا  لكننا  املدار�س، 

“�ضنقتله اإذا عرنا عليه”. غادرت 
القرية اىل املدينة.

ولكن الأمور تدهورت هناك اأي�ضا. 
ك��ان ال��دوغ��ون اأك��ري��ة يف املدينة، 
تقريبا.  ك��ل��ه��م  غ�������ادروا  وال����ب����ول 
ك��ن��ت اأغ��ط��ي ت��ظ��اه��رة حت��ت��ج على 
اأ�ضخا�س  بي  �ضرخ  الدولة.  غياب 
اأ�ضجل  مَل  �ضائلني  ال��دوغ��ون  م��ن 

بهاتفي. فقلت “اأنا �ضحفي«.
ال�������ض���رط���ة،  م�����رك�����ز  اىل  جل���������اأت 
وتقدمت ب�ضكوى، لكن مل يح�ضل 
يتهمني  اأن  اأ���ض��ت��غ��رب  ل  ����ض���يء. 
ب��اأن��ن��ي خم��رب لأنني  اجل��ه��ادي��ون 
اأعمل يف الإذاعة، لأنهم ل ي�ضعون 
�ضكان  يعترب  اأن  لكن  الفهم،  اىل 
اأن���ن���ي م��ت��ط��رف لأن���ن���ي ب����ول، هذا 

اختزال«.
اأ���ض��ت��اذ ل��غ��ة عربية  اأ���ض��ب��ح ب�����ض��ري 
يزال  ول  ال��و���ض��ط،  يف  م��دي��ن��ة  يف 

يتعاون عن بعد مع اإذاعته.
جت��ه�����س روك���ي���ا )خ��م�����ض��ي��ن��ي��ة( يف 
ال�ضمك،  رائ��ح��ة  م��ن��ه  ت��ف��وح  ك���وخ 
املدنيني  ك��ك��ث��ريي��ن م��ن  ب��ال��ب��ك��اء. 
ف��ج��اأة يف  اأنف�ضهم  وج����دوا  ال��ذي��ن 
هذه  تفهم  ل  اأهلية،  ح��رب  خ�ضم 
بوزو  اإتنية  اىل  املنتمية  ال�ضيادة 
اأف��راد عائلتها  كيف خطف معظم 
من   2018 ال��ع��ام  م��ن  ي���وم  ذات 

على �ضفاف نهر النيجر.
اأ�ضار  ال��ن��ه��ر.  يف  ال��ع��ائ��ل��ة  »ك���ان���ت 
الينا رجال على ال�ضفة من مركز 
توقفنا حتى  نتوقف.  ب��اأن  تفتي�س 
اأن  الرجال  ل يقتلونا. طلبوا من 
بني  للتفتي�س.  املركب  من  ينزلوا 
نزلوا،  ال��ذي��ن  ال23  الأ���ض��خ��ا���س 
و�ضقيقاي  ب���ا  زوج����ي  ه��ن��اك  ك����ان 

وول��دي حممد  و�ضينبارما،  اأم��ادو 
ول�ضانا.

امل��ت��ط��رف��ني. حاولت  م���ع  ت��ك��ل��م��ت 
اأق��ول لهم اإن لي�س لدينا �ضيء  اأن 
لل�ضيد.  فقط  هنا  واإن��ن��ا  �ضدهم، 
اإن��ه��م ه��م هنا م��ن اأجل  ق��ال��وا يل 
اهلل. ل اأفهم، ل اأفهم مل فعلوا هذ 
اأر زوجي  مرت ثالث �ضنوات، ومل 
�ضقيقي ول  ول  ال��ي��وم،  ذل��ك  منذ 
ابني. مل اأعد اأنام، ومل يعد للحياة 
اأن  ي��ت��اب��ع��وا،  اأن  م��ع��ن��ى. مي��ك��ن��ه��م 

يتوقفوا. ل فرق بالن�ضبة اإيّل.
مل يبق من العائلة اإل رجل واحد، 
اأم������ادو ال�����ض��غ��ري ال����ذي ول����د بعد 

يومني من عملية اخلطف«.
العائلة  ن�����ض��اء  م��ع  روك��ي��ا  وتعي�س 
الأخريات اليوم يف حميط موبتي، 
ويع�ضن  ال�����ض��ي��د،  اىل  ي��ذه��ن  ول 
من اإعانات منظمات غري حكومية 

حملية.
ع��ام��ا( يعمل يف  ب���الل )37  ك���ان 
بيع ال�ضمك، لكن مدخوله مل يعد 
ال�ضمك  ت��راج��ع جت��ارة  م��ع  يكفيه 
وعندما  الأم������ن.  ان���ع���دام  ب�����ض��ب��ب 
بعمل  القيام  �ضديق  عليه  عر�س 

اآخر، مل يرتدد.
و�ضيط.  ع���رب  مل��ق��اب��ل��ت��ه��م  »ذه���ب���ت 
اق�����رتح�����وا ع���ل���ي ال����ب����ق����اء. خالل 
التقيت  الأوىل،  الثالثة  الأ���ض��ه��ر 
واملدر�ضة  طفولة  باأ�ضدقاء  هناك 
اأق����وم باخلدمة:  ك��ن��ت  ال��ق��راآن��ي��ة. 
تاأمني املاء، غ�ضيل الدراجات. كان 
�ضيء  ك��ل  وك���ان  غ��اب��ة،  املع�ضكر يف 

منظما.
كنت مقتنعا باأن هوؤلء الأ�ضخا�س 
الذين ُي�ضّمون جهاديني يحرتمون 

اجلي�س.  م�����ن  اأك�������ر  الإن�����������ض�����ان 
ي��ه��اج��م��ون الأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن ل 
يحرتمون ال�ضريعة. كانت معركة 

�ضد لعدالة الدولة.
ك�����ان ه����ن����اك اأ����ض���خ���ا����س م����ن كل 
امل��ج��م��وع��ة، لكن كان  الإت��ن��ي��ات يف 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ول طبعا. 
اأنا اأنتمي اىل البامانان )مببارا(. 
اأنهم ل ميلكون  بعد حني  اأدرك���ت 
و�ضائل تطبيق ال�ضريعة، وبالتايل، 
كان بع�ضهم ينفذ غزوات، يهاجم 
ق�����رى م����ن اأج������ل احل�������ض���ول على 

الطعام واملا�ضية.
لكنه  املع�ضكر،  القا�ضي يف  ق�ضدت 
رف�س القيام ب�ضيء. قبل اأن اأغفو، 
كنت اأحلل حياتي كل م�ضاء. اأظن 
اإن�ضانا  الإج����م����ال  يف  ك��ن��ت  ان���ن���ي 
ج��ي��دا. ف��ه��ل مي��ك��ن اأن ا���ض��ارك يف 
هجمات �ضد اأنا�س، فقط لأح�ضل 

على الطعام؟
ا�ضتقت  ال���ت���ي  زوج���ت���ي  يف  ف���ك���رت 
عالتها  ت���زوج���ن���ا،  ع��ن��دم��ا  ال��ي��ه��ا. 
واأنا هجرتها عمليا.  بها،  اأوكلتني 
اقتناعا.  ازددت  الليايل،  مع مرور 
الهرب”.  ع��ل��ى  داع���ي���ة  ���ض��اع��دين 
مدينة  يف  ال����ي����وم  ب�����الل  ي��ع��ي�����س 
كبرية يف الو�ضط، وترف�س زوجته 

روؤيته.
من  ت���اج���ر  ع����ام����ا(   42( ق���ا����ض���م 
تعر�ضت  مدينة  يف  ي�ضكن  البول. 
وكذلك  م��رارا،  متطرفني  لت�ضلل 

لعمليات جلنود ماليني.
ال�ضاعة  اث���ن���ني  ي����وم  ذل����ك  »ك�����ان 
نناق�س  �ضابني  مع  كنت   .15،00
وكانت هناك  الطريق.  اىل جانب 
�ضيارة  م��رت  وم��اع��ز.  قطعان غنم 

يف احلرب الأهلية ال�ضورية.

درو�س
وهناك درو�س مهمة م�ضتقاة من 
كيفية مواكبة املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
العملية  الرو�ضية لتلك  والأمنية 
القوة  اعتماد  الكرملني  ق��رر  اإذا 
ال���ع�������ض���ك���ري���ة خ�����ي�����اراً ل�����الإك�����راه 

ديبلوما�ضي �ضد اأوكرانيا.
توؤدي  اأن  ال���درو����س مي��ك��ن  ت��ل��ك   
اإىل نوع خمتلف من القتال الذي 
وتعمل  املتحدة  الوليات  تتوقعه 
القوات  وجت��ه��ي��ز  ت���دري���ب  ع��ل��ى 

الأوكرانية له.
ال��رو���ض��ي يف  ال��ت��دخ��ل  رك���ز  اأوًل، 
�ضوريا ب�ضكل رئي�ضي على تدمري 
القتالية  وال���ه���ي���اك���ل  ال����ق����درات 
الرئي�س  تواجه  التي  للمعار�ضة 
ب�ضار الأ�ضد، اأكر من ال�ضتيالء 

على اأرا�ٍس.
التدخل  ق���رار  الكرملني  وات��خ��ذ 
املبا�ضر يف النزاع ال�ضوري، عندما 
وزخماً  ق��درات  املعار�ضة  اكت�ضبت 
خريف  واأوائ����ل  �ضيف  اأواخ����ر  يف 
ل���دخ���ول  ي���ك���ف���ي  مب�����ا   ،2015

دم�ضق وحماولة عزل الأ�ضد.
ال��ق��وة اجلوية  وب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
وال�ضربات ال�ضاروخية والأنظمة 

من  ال���ك���ث���ري  ويف  ال�����واق�����ع،  ويف 
احل����الت، رع��ى ال�����ض��وري��ون عدداً 
م���ن ات���ف���اق���ات وق����ف ال���ن���ار التي 
والوجهاء  املحليني  القادة  جعلت 
ي�������ض���ي���ط���رون ع���ل���ى اأو����ض���اع���ه���م 
امل��ب��ا���ض��رة م��ق��اب��ل امل���واف���ق���ة على 

وجود عام للحكومة.
ث��ال��ث��اً، وح��ي��ث ك��ان��ت ث��م��ة حاجة 

غري املاأهولة، ركزت قوة التدخل 
ال���رو����ض���ي���ة  ع��ل��ى ك�����ض��ر وتدمري 

ت�ضكيالت املعار�ضة الع�ضكرية.
ثانياً، مل ين�ضر الرو�س اإل قلياًل 
م����ن اجل����ن����ود ع���ل���ى الأر�����������س يف 
الرتكيز  تفادي  واختاروا  �ضوريا. 
التكفل  اأو  الأرا�ضي  على احتالل 

مب�ضوؤوليات احلكم.

الرو�س  اعتمد  ب��ري��ة،  ق���وات  اإىل 
على �ضركات اأمنية خا�ضة اأو على 
ت�ضكيالت اأخرى غري نظامية، ما 
ق��ل��ل ق���در الإم���ك���ان م��ن تعري�س 
ال������ق������وات امل�������ض���ل���ح���ة ال���رو����ض���ي���ة 

للخطر.
وك���م���ا ه����و احل������ال يف ال����ولي����ات 
املتحدة، فاإن الراأي العام الرو�ضي 

وا�ضحاً  مت��ي��ي��زاً  يقيم  اأن���ه  ي��ب��دو 
مي���وت���ون  “جنود”  ب����ني  ج�������داً 
ومتعاقدين  ال���وط���ن،  ���ض��ب��ي��ل  يف 

ياأخذون على عاتقهم املخاطر.
اأظ��ه��ر ال��رو���س، خا�ضًة  واأخ�����رياً، 
با�ضتخدامهم �ضواريخ كروز من 
طراز كاليرب التي كانوا يطلقونها 
من اأ�ضطول بحر قزوين، قدرات 

ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ���ض��رب��ات ق��ات��ل��ة من 
داخل الأرا�ضي الرو�ضية.

 وبذلك انتفت احلاجة اإىل اإر�ضال 
و”تعري�ضها  ���ض��وري��ا  اإىل  ق����وات 
ل����ل����ه����ج����م����ات  اأو  للخطر” 

النتقامية.
الرو�س  ك���ان  اإذا  وا���ض��ح��اً  ول��ي�����س 
اإذا  اأو  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  �ضيذهبون 
الأمريكية  ال���ت���ق���دي���رات  ك���ان���ت 
���ض��ح��ي��ح��ة ل�����ض��ع��ي ال����رو�����س اإىل 
اأجزاء  على  وال�ضيطرة  اح��ت��الل 
الأوكرانية،  الأرا�ضي  من  وا�ضعة 
واإر�������ض������ال ج���ن���ود واأن����ظ����م����ة اإىل 

اأوكرانيا لالنخراط يف قتال.
وا�ضتناداً اإىل احلملة على �ضوريا، 
احلكومة  اأن  يفرت�س  ذل��ك  ف��اإن 
ا�ضتخدام  ق����ررت  اإذا  ال��رو���ض��ي��ة 
القوة الع�ضكرية �ضد اأوكرانيا، اأن 
تفعل ذلك بالرتكيز على �ضربات 
املعدات  ل��ت��دم��ري  امل�����دى  ب��ع��ي��دة 
خمزوناتها  خا�ضًة  الأوك��ران��ي��ة، 
واأن  دون ط��ي��ار،  ال��ط��ائ��رات  م��ن 
حتاول ك�ضر الت�ضكيالت النظامية 

للجي�س الأوكراين.

اجتياز احلدود
واعتماداً على التجربة ال�ضورية، 
اإىل جتنب  الرو�س �ضي�ضعون  فاإن 

مع ظهور جمموعة متطرفة بقيادة داعية متطرف من اإتنية البول 

دوامة عنف منذ 2015... �سهادات موجعة من قلب النزاع يف مايل 

هل تكرر رو�سيا يف اأوكرانيا ا�سرتاتيجية تدخلها يف �سوريا؟
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حتليل اخباري

قد يكون هناك اإح�سا�س بالت�سرذم، لكن يف النهاية ينظر الأوروبيون جميًعا يف الجتاه نف�سه 
املناق�س�ات حول العقوب�ات �سعب�ة، لأن ك�ل دول��ة تداف�ع عن م�ساحله�ا اخلا�س�ة قبل كل �س�يء 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يكافح  للكرملني،  النفرادية  القوة  مواجهة       يف 
بيوتهم.  اأع��ت��اب  على  ح��رب  لتفادي  الأوروب��ي��ون 
الدبلوما�سية  الّدّوامة  اأن  ثبت  احلايل،  الوقت  ويف 

من�سقة ب�سكل مده�س.
    لئن مل متتلك اأوروبا بعد رقم هاتف، كما حت�ّسر 
الآن  لديها  فاإن  هرني كي�سنجر قبل خم�سني عاًما، 
�سندوق بريد. يف وقت �سابق من هذا ال�سهر، اأر�سلت 
للتفكري  الأوروبية  العوا�سم  اإىل  ر�سالة   27 رو�سيا 

يف نظام اأمني جديد يف القارة.

طاملا بقي التهديد على احلدود, 
�سيبقى هذا »التعاون« الأوروبي قائمًا

 وراء الكوالي�س, تلعب بروك�سل دور 
برج املراقبة يف نظر الدبلوما�سيني

تن�ضيق اوروبي م�ضتمر رغم اخلالفات حتى اوربان ن�ضق مع ماكرون يف الزمة

امل�����ي�����ك�����اف�����ي�����ل�����ي 
������������ض�����������ريج�����������ي 
رئي�س  لف���روف، 

ال��رو���ض��ي��ة طيلة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
مرة  اأراد  ع����اًم����ا،  ع�����ض��ر  خ��م�����ض��ة 
انق�ضامات  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب  اأخ�����رى 
الحت����اد الأوروب�������ي. ول��ك��ن، رغم 
فرباير،   10 يف  ال�������ض���ع���اب،  ك���ل 
ت��ل��ق��ى م�����الزم ف���الدمي���ري بوتني 
واحدة  ور�ضالة  فقط،  واح��ًدا  رًدا 
اأر���ض��ل��ه��ا امل��م��ث��ل الأع���ل���ى لالحتاد 

الأوروبي، جوزيب بوريل.
   ول��ئ��ن ظ��ل امل��ح��ت��وى ���ض��ًرا، فان 
اأكر  تكون  ان  ميكن  ل  الر�ضالة 
تهديدات  م��واج��ه��ة  يف  و���ض��وًح��ا: 
ال��ب��ال��غ عددهم  ب��وت��ني ورج���ال���ه، 
على  ال�����واق�����ف�����ني  األ������ًف������ا   125
ال�ضبعة  كان  الأوكرانية،  احل��دود 

والع�ضرون واحًدا. 

والدبلوما�ضية  الأوروبي،  الحتاد 
املحّرك.  ع��م��ل  تي�ّضر  الأوروب���ي���ة 
اإىل  الكني�ضة  لإع���ادة  هنا  “نحن 
رغم  تقارب  وخلق  القرية  و�ضط 
يو�ضح  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  احل�����ض��ا���ض��ي��ات 
روؤو�س  يف  ل�ضنا  �ضانينو،  �ضتيفانو 
يرون  الأوروب��ي��ني عندما  ال��ق��ادة 
ب���وت���ني، ل��ك��ن اجل��م��ي��ع ي�����ض��ع يف 
املخل�س’  ‘التعاون  مبداأ  اعتباره 
ب���ي���ن���ن���ا امل����ن���������ض����و�����س ع����ل����ي����ه يف 

املعاهدات«.
ال���ت���ه���دي���د على  ب���ق���ي     وط����امل����ا 
“التعاون”  ه���ذا  يبقى  احل����دود، 
الأوروب�����ي ق��ائ��م��اً. ول��ك��ن يف حال 
وق�������وع ه����ج����وم ع���ل���ى اأوك����ران����ي����ا، 
تقدمي  الأوروب��ي��ني  على  �ضيتعني 
غ�ضون  يف  من�ضق  اق��ت�����ض��ادي  رّد 
العثور  ي��ت��م  ق��ل��ي��ل��ة، ومل  ���ض��اع��ات 
التفا�ضيل  ب�ضاأن  و�ضط  حل  على 

حتى الآن.
    يحجم الأمل��ان عن التخلي عن 
خط اأنابيب الغاز نورد �ضرتمي 2، 
برو�ضيا؛  مبا�ضرة  يربطهم  الذي 
وي�ضعر النم�ضاويون والهنغاريون 
العالقات  قطع  اآث���ار  م��ن  بالقلق 
تريد  ول  مو�ضكو،  م��ع  التجارية 
اإي��ط��ال��ي��ا ا���ض��ت��ب��ع��اد ال���رو����س من 
اإن  للدفع.  ال��دويل  �ضويفت  نظام 
العقوبات  ح��ول  املناق�ضات  “هذه 
دولة  كل  لأن  ال�ضعوبة،  غاية  يف 
م�����ض��احل��ه��ا اخلا�ضة  ع��ن  ت��داف��ع 
قبل كل �ضيء”، يالحظ فران�ضوا 
للوحدة  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ه����اي����زب����ورغ. 
اأ�ضعب اختبار مل  الأوروبية، فاإن 

ياأت بعد.
عن لك�سربي�س

 الفل�سطينيون يجمعون 10 ماليني 
دولر للنازحني ال�سوريني 

•• القد�س-رويرتز

غزة  وق��ط��اع  املحتلة  الغربية  ال�ضفة  يف  الفل�ضطينيني  اإن  نا�ضطون  ق��ال 
منازل  لبناء  �ضهر  من  اأق��ل  خالل  دولر  ماليني  ع�ضرة  جمعوا  واإ�ضرائيل 

للنازحني ال�ضوريني.
وقال اإبراهيم خليل “33 عاما”، وهو نا�ضط اجتماعي من مدينة النا�ضرة 
ات�ضح  ثم  بيت،  ملئة  مدفاأة   100 جمع  كانت  الفكرة  اإن  اإ�ضرائيل،  ب�ضمال 

اإقبال النا�س على تقدمي امل�ضاعدات ومت جمع اأغرا�س كثرية.
الفل�ضطينيون يتربعون بالطعام  املا�ضية كان  ال�ضت  ال�ضنوات  وعلى مدى 
واأ�ضياء اأ�ضا�ضية اأخرى للنازحني ال�ضوريني يف منطقة اإدلب املجاورة لرتكيا 

عن طريق جمعية القلوب الرحيمة اخلريية.
واأو�ضح رائد بدر، مدير اجلمعية اأن حجم التربعات خالل مو�ضم ال�ضتاء 
مت  التي  امل�ضورة  اللقطات  اأن  اعتقاده  عن  واأع���رب  م�ضبوق.  غري  احل��ايل 
يف  ال��ربد  من  يعانون  لأط��ف��ال  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  على  تداولها 

الثلج حفزت النا�س على التربع.
اأحد  التي تعي�س مع جدتها يف  “11 عاما”  وقالت الطفلة اليتيمة ندى 
الثلجة  الهوا امتى بجي املطر والثلج نهار  اإنه ب�ضق  “�ضعبة  الفيديوهات 

قام انهد اخليم، اأح�ضن �ضي بيت ينقلونا«.
واأو�ضح بدر اأن اخلطة هي بناء نحو ثالثة اآلف وحدة �ضكنية. و�ضيت�ضمن 
البناء م�ضتو�ضفات ومدار�س اعتمادا على منوذج ُن�ضر على املوقع الإلكرتوين 
امل�ضاكن خالل  بناء  يكتمل  اأن  ياأملون  املنظمني  اإن  وقال خليل  للجمعية. 
اأ�ضهر. وانت�ضرت الدعوة للتربع ب�ضرعة كبرية على و�ضائل  �ضتة اأو ثمانية 

التوا�ضل الجتماعي حتت ها�ضتاج “بيت بدل اخليمة«.
وقال خليل اإن �ضور الأُ�ضر النازحة لقت تفاعال من جانب الفل�ضطينيني 
لأنهم عانوا كالجئني يعي�ضون يف خيام ل�ضنوات بعد اأن ُطردوا من بيوتهم 
اأو فروا يف احلرب التي تزامنت مع قيام دولة اإ�ضرائيل عام 1948، م�ضيفا 

“لأنهن دايقني نف�س الوجع ونف�س املرار اللي عم بدوقوه ال�ضوريني«.
وت�ضببت احلرب الأهلية يف �ضوريا، التي بداأت بانتفا�ضة على حكم الرئي�س 
ب�ضار الأ�ضد عام 2011، يف اأكرب اأزمة لجئني يف العامل. واأدت احلرب اإىل 

مقتل ما يقدر بن�ضف مليون ونزوح عدة ماليني.
 

يتعلق  “فيما 
ب�������امل���������������ض�������األ�������ة 
الأم�����������ن�����������ي�����������ة، 
ول��ده�����ض��ة ب��وت��ني ال���ك���ربى، فاإن 
متاًما  متحدة  الأوروب��ي��ة  اجلبهة 
هاي�ضبورغ،  فران�ضوا  يوؤكد  �ضده، 
موؤ�ض�ضة  يف  اخل���ا����س  امل�����ض��ت�����ض��ار 
الأب���ح���اث ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، حيث 
ي���واج���ه ال����رو�����س جم��م��وع��ة من 
نف�س  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت����ق����ول  ال��������دول 
ن�ضاز  ل�ضوت  وج���ود  ول  ال�����ض��يء، 

واحد«.

ر�س ال�سفوف خلف اأوكرانيا
وا�ضنطن،  م���و����ض���ك���و،  ك���ي���ي���ف،     
فرباير،  ب��داي��ة  يف   ... ب��روك�����ض��ل 
روؤ�ضاء الدول الأوروبية يف حركة 
ل ت���ه���داأ، وه��وات��ف��ه��م م��ع��ل��ق��ة يف 
ن�ضوب حرب  “مع خطر  اآذان��ه��م. 

البولندي  ال��رئ��ي�����س  اأو  م��اك��رون 
“هناك  ي���وم���ي���ا.  دودا  اأن�����دري�����ه 
العوا�ضم  ب���ني  ل��ل��ع��م��ل  ت��ق�����ض��ي��م 
باري�س،  مقدمتها  ويف  الأوروبية، 
الدبلوما�ضية،  تقود اجلهود  التي 
والحت����اد الأوروب�����ي ال���ذي يعمل 
واإمدادات  بالعقوبات  يتعلق  فيما 
دي  األ��ك�����ض��ن��درا  ت�ضري  الطاقة”، 

هوب �ضيفر. 
تلعب  ال����ك����وال����ي���������س،  وراء     
امل���راق���ب���ة يف  ب����رج  ب��روك�����ض��ل دور 
“ملواجهة  الدبلوما�ضيني.  نظر 
ال����ي����وم، احلجم  ع�����امل  حت����دي����ات 
�ضتيفانو  الإيطايل  يوؤكد  مهم”، 
���ض��ان��ي��ن��و، الأم�����ني ال���ع���ام احلايل 
ل����دائ����رة ال��ع��م��ل اخل����ارج����ي. كل 
عدة  الأوروب��ي��ون  يجتمع  اأ�ضبوع، 
البلجيكية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  م����رات 
ب��اأ���ض��ك��ال خم��ت��ل��ف��ة، يف ال��ن��ات��و اأو 

م�ضدر قوتهم، لكن عددهم يعّقد 
رو�ضيا،  “يف  احل��رك��ة.  ان�ضيابية 
ي��ت��خ��ذ رج�����ل واح������د ال�����ق�����رارات، 
مع  دول��ة،  وع�ضرون  �ضبعة  ونحن 
الدميقراطية  ال��رق��اب��ة  اإ���ض��اف��ة 
ع��ل��ى م��وؤ���ض�����ض��ات��ن��ا، ه���ذا م��ا ي�ضري 
عظمة  اإن��ه��ا  فرن�ضي،  وزي���ر  اإل��ي��ه 
اأن  خا�ضة  وتعقيده”.  نظامنا، 
القارة  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
امتياًزا  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ت����زال  ل 
وطنًيا. “قد يكون هناك اح�ضا�س 
ينظر  النهاية  يف  لكن  بالت�ضرذم، 
نف�س  يف  ج��م��ي��ًع��ا  الأوروب�������ي�������ون 
دي  األك�ضندرا  تالحظ  الجتاه”، 
هوب �ضيفر، مديرة مكتب باري�س 
التابع ل�ضندوق مار�ضال الأملاين.

اخلارجية،  �ضيا�ضته  لتنظيم     
ل����الحت����اد الأوروب�����������ي، م���ن���ذ عام 
اخلارجي  العمل  دائ���رة   ،2011

لأوروب���ا  ح��دوده��ا، ل ميكن  على 
الأزمة  ه��ذه  ع��ن  غائبة  تظل  اأن 
واأم��ن��ه��ا يف خطر”،  الأوك���ران���ي���ة، 
نائبة  جيني�ضوتو،  نيكول  ت�ضري 
رئي�س معهد جاك ديلور. مل مير 
يوم دون موؤمتر عرب الفيديو بني 
اأو قمة ب��ني وزراء  ال���دول  روؤ���ض��اء 
اخلارجية. حتى امل�ضكك يف اأوروبا 
فيكتور اأوربان، ن�ضق مع اإميانويل 
ماكرون قبل وبعد زيارته ملو�ضكو 

يف الأول من فرباير. 
رئي�س  ي���ظ���ل  ل����ذل����ك،  ون���ت���ي���ج���ة 
ال����وزراء امل��ج��ري، رغ��م ق��رب��ه من 
مواجهة  يف  ا  اأي�ضً ح��ازًم��ا  بوتني، 
مطالب الكرملني: ل توجد دولة 
اأبواب  اإغالق  اأوروبية توافق على 
اأوك��ران��ي��ا، واجلميع  اأم���ام  ال��ن��ات��و 

ير�س ال�ضفوف خلف كييف.
   ي��درك الأوروب��ي��ون اأن الوحدة 

اخلا�س”،  ب��ا���ض��م��ه  ال��ت��ح��دث  يف 
وجت�ضم  فيمونت.  بيري  يلخ�س 
م�ضرية هذا الدبلوما�ضي املخ�ضرم 
ه����ذه احل��ق��ي��ق��ة امل����زدوج����ة: لقد 
ت��راأ���س دائ���رة ال�����ض��وؤون اخلارجية 
 ،2015 ع����ام  ح��ت��ى  الأوروب�����ي�����ة 
مو�ضكو  اإىل  م��وؤخ��ًرا  �ضافر  لكنه 
ب�ضفته  ال���رو����س  م���ع  ل��ل��ت��ف��او���س 
“اإن  ماكرون.  لإميانويل  مبعوًثا 
الفرن�ضي،  الرئي�س  ه��و  مرجعي 
لكنني اأذهب اإىل هناك بدعم من 

كما قال. الأوروبيني الآخرين”، 
   يف الواقع، يف الأزمة الأوكرانية، 
الدبلوما�ضي  احل������راك  اأع���ط���ى 
م��ك��ان��ة مم��ّي��زة ل��روؤ���ض��اء ال����دول: 
الأوروبية  املفو�ضية  رئي�ضة  بقيت 
ورئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الأوروب���������ي يف 
اخللف، بينما املوؤمترات ال�ضحفية 
اإمي���ان���وي���ل  اأو  ���ض��ول��ت��ز  لأولف 

اأن  اإل  اأع���ل���ى.  الأوروب������ي ومم��ث��ل 
الإ���ض��ب��اين ج��وزي��ب ب��وري��ل، الذي 
ي�����ض��غ��ل ه����ذا امل��ن�����ض��ب ح���ال���ًي���ا، ل 
مناورة  بهام�س  ول  بلقب  يتمتع 
اأوروبي لل�ضوؤون اخلارجية.  وزير 
كل  قبل  فتلك،  يتحدث،  وعندما 
ال�ضبعة  اأن  ع��ل��ى  ع��الم��ة  ����ض���يء، 
اإيجاد  م���ن  مت��ك��ن��وا  وال��ع�����ض��ري��ن 
نقطة توازن بينهم، لأن املعاهدات 
يتعلق  ق����رار  اأي  اأن  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
ب��ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل��ارج��ي��ة ي��ج��ب اأن 

ُيتخذ بالإجماع.

عوا�سم يف طليعة
 احلراك الدبلوما�سي

   »ي��ع��م��ل ال��ن��ظ��ام الأوروب�������ي مع 
يتو�ضلوا  اأن  ي���ج���ب  اأ����ض���خ���ا����س 
ب�����ض��وت واح�����د، ولكن  ل��ل��ح��دي��ث 
ال�ضتمرار  م��ن��ه��م  ل���ك���ل  مي���ك���ن 

•• بروك�شل-اأ ف ب

ت�ضتعد مئات الآليات بينها الكثرية 
اإىل  للتوجه  فرن�ضا  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
لالحتجاج  احلظر،  رغم  بروك�ضل 
على امل�ضتوى الأوروبي على �ضهادة 
غداة  كوفيد-19  ���ض��د  ال��ت��ل��ق��ي��ح 

حماولة اأوىل يف باري�س.
وذّكرت ال�ضلطات البلجيكية  اأم�س 
هذه  يف  امل�����ض��ارك��ني  الأح�����د  الأول 
القوافل باأن التظاهر يف العا�ضمة 
اأن ذلك مل  الثنني حمظور، غري 
اآلية بح�ضب   1300 مينع حوايل 
التوقف  م��ن  الفرن�ضية  ال�ضرطة 
م�ضاء قرب مدينة ليل على مقربة 

من احلدود بني البلدين.
اأبواق  مطلقني  امل�ضاركون  وو�ضل 
مركباتهم م�ضاء الأحد اإىل موقف 
كيلومرتات  ع�����ض��رة  م�����ض��اف��ة  ع��ل��ى 
فرن�ضا  ���ض��م��ال  م����دن  ك����ربى  م���ن 
وتظاهروا هاتفني “لن نتنازل عن 
ورافعني  و”حرية حرية”  �ضيء” 

العديد من الأعالم الفرن�ضية.
وق������ال ج�����ان ب���ي���ار ���ض��م��ي��ت )58 
ع���ام���ا( ال���ع���اط���ل ع���ن ال��ع��م��ل من 
م���دي���ن���ة ت����ول����وز )ج����ن����وب غ����رب( 
“�ضنذهب  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
اإىل بروك�ضل ملحاولة �ضل احلركة، 
ملكافحة �ضيا�ضة ال�ضيطرة املتوا�ضلة 
مو�ضحا اأنه تظاهر ال�ضبت  هذه”، 

يف باري�س.
عاما(   45( �ضاندرين  واأو���ض��ح��ت 
�ضرق(  )و���ض��ط  ليون  م��ن  القادمة 
على  الكامل  ا�ضمها  ك�ضف  راف�ضة 

الأ�ضبوع  نهاية  يف  توجهت  اأوت���اوا، 
املا�ضي اإىل باري�س قادمة من جميع 
ال�ضرطة  واأح�ضت  فرن�ضا.  اأن��ح��اء 
اآلف مركبة  م�ضاء اجلمعة ثالثة 
حميط  يف  متظاهر  اآلف  وخم�ضة 
يتوجهوا  مل  اأن��ه��م  غ��ري  ب��اري�����س، 

جميعهم اإىل العا�ضمة.
ومت��ك��ن م��ا ي��زي��د ع��ن مئة مركبة 
جادة  اإىل  ال��و���ض��ول  م���ن  ال�����ض��ب��ت 
تفرقهم  اأن  ق��ب��ل  ال�����ض��ان��زل��ي��زي��ه 
م�ضتخدمة  ت��دري��ج��ي��ا  ال�����ض��رط��ة 

الغاز امل�ضيل للدموع.
ويف كندا حيث ولدت هذه احلركة 
ال��ت��ي األ��ه��م��ت اح��ت��ج��اج��ات يف عدد 
ال�ضرطة  مت��ك��ن��ت  ال���ب���ل���دان،  م���ن 
املتظاهرين  اإج������الء  م���ن  الأح������د 
اأ�ضبوع  منذ  يغلقون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
ج�ضر اأمبا�ضادور، املحور احلدودي 
ال��رئ��ي�����ض��ي ب���ني ك���ن���دا وال����ولي����ات 
املتحدة، فيما ت�ضتمر التعبئة يف كل 

اأنحاء البالد ول �ضيما يف اأوتاوا.
فرن�ضا  يف  ال����ت����ح����رك  وي����ج����م����ع 
التي  التلقيح  ل�ضهادة  معار�ضني 
امل�ضاد  ال��ل��ق��اح  ت��ل��ق��وا  مل���ن  ت�����ض��م��ح 
بدخول  وحدهم  كورونا  لفريو�س 
عدد كبري من الأماكن العامة مثل 
وغريها،  ال�ضينما  ودور  امل��ط��اع��م 
يرفعون  حم��ت��ج��ني  ك���ذل���ك  اإمن�����ا 
بالقدرة  تتعلق  اجتماعية  مطالب 
وبينهم  الطاقة،  وكلفة  ال�ضرائية 
“ال�ضرتات  ح��رك��ة  م��ن  ن��ا���ض��ط��ون 
هزت  ال��ت��ي  ال�ضعبية  ال�ضفراء” 
اأ���ض��ه��ر يف  فرن�ضا ع��ل��ى م���دى ع���ّدة 

خريف 2018.

اأن  ه��و  “الربنامج  اآخ��ري��ن  غ���رار 
ن���ذه���ب ���ض��ي��ئ��ا ف�����ض��ي��ئ��ا ل����روؤي����ة كل 
اإىل  نعرف  ل  الأوروبية  املوؤ�ض�ضات 
اأي حد �ضن�ضل لكننا نتقدم وُن�ضمع 

�ضوتنا«.
البلجيكية  ال�����ض��ل��ط��ات  وح���ظ���رت 
يف  مركبات”  “مع  ت��ظ��اه��رة  اأي 
ات���خ���اذ تدابري  م��ع��ل��ن��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة 
منطقة  يف  احل����رك����ة  ����ض���ل  “ملنع 

بروك�ضل العا�ضمة«.
ون�������ض���رت ���ض��رط��ة ب��روك�����ض��ل على 
الجتماعي  ال���ت���وا����ض���ل  ���ض��ب��ك��ات 

البلجيكي  ال����وزراء  رئي�س  ون�ضح 
املتظاهرين  ك����رو  دي  األ��ك�����ض��ن��در 
اإىل  القدوم  عن  بالعدول  اجلمعة 

بروك�ضل.
من  ي��اأت��ون  للذين  “اأقول  و���ض��رح 
اخل����ارج: ان��ظ��روا اإىل ال��ق��واع��د يف 
مطلًقا  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ن  مل  ب��ل��ج��ي��ك��ا. 
لدينا  ي��ع��د  ومل  ���ض��ارم��ة  ق���واع���د 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا. ل����ذا اع���رت����ض���وا يف 
ال�ضلطات  وح�������ذرت  بالدكم”. 
تدابري  �ضتفر�س  باأنها  البلجيكية 
تدقيق على احلدود و�ضيتم حتويل 

الفرن�ضية  ل��غ��ات،  ب��اأرب��ع  تعليمات 
والهولندية والأملانية والإنكليزية، 
تت�ضمن حظر التظاهر باملركبات، 
وتو�ضية بعدم التوجه اإىل بروك�ضل 
ب��ال�����ض��ي��ارة، وت��وج��ي��ه ال��ق��واف��ل اإىل 
موقف مركز املعار�س عند اأطراف 
“املكان الوحيد  اأنه  املدينة موؤكدة 
غري  بن�ضاط  ف��ي��ه  �ضي�ضمح  ال���ذي 

متحرك«.
تظاهرة  يف  م�������ض���ارك���ون  واأع����ل����ن 
مماثلة جرت يف لهاي اأنهم ينوون 

التوجه اإىل بروك�ضل.

اإىل  �ضتتجه  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  م�ضار 
العا�ضمة رغم احلظر.

امل�ضافرين  بروك�ضل  مطار  ون�ضح 
ب�����اأخ�����ذ اح���ت���ي���اط���ات���ه���م الث����ن����ني 
لإغالق  حت�ضباً  بالقطار  والقدوم 
امل�ضت�ضفى  ن���ب���ه  ك���م���ا  ال�����ط�����رق. 
�ضعوبة  اإىل  بروك�ضل  يف  اجلامعي 

الو�ضول اإليه.
للتلقيح  م��ع��ار���ض��ة  ق��واف��ل  وك��ان��ت 
“قوافل  ا���ض��م  نف�ضها  ع��ل��ى  تطلق 
احلرية” وت�ضتلهم التحرك الذي 
الكندية  الفدرالية  العا�ضمة  ي�ضّل 

اأ�سعب اختبار مل ياأت بعد:

الأزمة الأوكرانية: تن�سيق اأوروبي مفاجئ �سد بوتني

الإفراج عن زعيمة حركة �سيدات بالأبي�س املعار�سة يف كوبا 
•• هافانا-اأ ف ب

“�ضيدات بالأبي�س”  اأطلق �ضراح بريتا �ضولري، زعيمة حركة 
الأول  اأم�����س  م�ضاء   مويا  اأنخيل  وزوج��ه��ا  الكوبية،  املعار�ضة 
الأحد بعد �ضاعات على توقيفهما فيما كانا يغادران منزلهما 

حيث مقر احلركة، وفق ما ذكرت مقربة منهما.
بياتري�س  م��ارت��ا  الإن�����ض��ان  ح��ق��وق  النا�ضطة يف جم��ال  وق��ال��ت 
روكي، وهي املراأة الوحيدة التي �ُضجنت بعد “الربيع الأ�ضود” 
ال�ضاعة  �ضراحها  “اأطلقوا  بر�س  فران�س  لوكالة   ،2003 عام 
19،20 و�ضراحه ال�ضاعة 19،25 )00،20 و00،25 على 

التوايل بتوقيت غرينت�س(«.

اأن �ضولري ُنقلت قبل الف��راج عنها اإىل  واأ�ضارت النا�ضطة اإىل 
امل�ضت�ضفى، حيث منحها طبيب مناوب �ضهادة طبية توؤكد عدم 
اأنه خالل عملية اعتقال �ضابقة  اإ�ضابتها بجروح، م�ضرية اإىل 

قبل اأ�ضبوع “�ضربوا مويا ب�ضدة وقدموا �ضكوى«.
وكانت روكي اأكدت يف وقت �ضابق لوكالة فران�س بر�س اعتقال 

املعار�ضني بينما كانا ي�ضتعدان للذهاب اإىل كني�ضة يف هافانا.
ال�75  اأحد ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني  وكانت �ضولري وزوجها، وهو 
الذين اعتقلوا يف عام 2003 ، ينويان الحتجاج على اعتقال 
امل�ضاركني يف احتجاجات 11 متوز-يوليو واإحياء ذكرى ولدة 
والتي  بالأبي�س”  “�ضيدات  ح��رك��ة  يف  الع�ضو  ب����ولن،  ل���ورا 

توفيت عام 2011.

واأو�ضحت روكي اأنه “لأول مرة ت�ضل ت�ضع ن�ضاء من ال�ضيدات 
يف  للتظاهر  اأ�ضلوبهّن  وهو  خمتلفة”،  كنائ�س  اإىل  بالأبي�س 

كوبا حيث يتم قمع اأي �ضكل من اأ�ضكال الحتجاج.
وع�ضوين  �ضولري  توقيف  مت  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون   23 يف 
كني�ضة  اإىل  للذهاب  ي�ضتعدون  كن  بينما  حركتها  من  اآخرين 

�ضانتا ريتا يف هافانا، واأفرج عنهن بعد �ضاعات.
ُقب�س  ال��ذي��ن  املتظاهرين  واأم��ه��ات  اأق���ارب  م��ن  العديد  وق���ام 
حركة  مبنا�ضرة  مت��وز-ي��ول��ي��و   11 اح��ت��ج��اج��ات  بعد  عليهم 

“�ضيدات بالأبي�س«.
 50 ح��وايل  يف  متوز-يوليو   11 يف  الأ�ضخا�س  اآلف  تظاهر 
واأدت  جائعون”،  “نحن  و  “احلرية”  هاتفني  كوبية  مدينة 

هذه الحتجاجات اإىل مقتل �ضخ�س وجرح الع�ضرات. وبحلول 
ا،  نهاية كانون الثاين-يناير، مت توجيه تهم اإىل 790 �ضخ�ضً
من بينهم 55 قا�ضًرا دون �ضن 18 عاًما، واإدانة 172 اآخرين، 

بح�ضب احلكومة.
ا�ضتنكرت �ضفارة الوليات املتحدة اأم�س الأول الأحد حماكمة 
القا�ضرين. وقالت يف تغريدة “هل ميكن لفتى يبلغ من العمر 
اتهامه  يتم  اأن  ل��درج��ة  الفتنة  معنى  م��ا  ي��درك  اأن  عاما   16

بها؟«.
وُتعد املعار�ضة غري قانونية يف كوبا، ويعترب النظام ال�ضيوعي 
املعار�ضني الذين اعتقلوا يف كثري من الأحيان لفرتات ق�ضرية، 

مرتزقة يعملون حل�ضاب الوليات املتحدة.

مئات الآليات �سمن »قوافل احلرية« ت�ستعد للتوجه اإىل بروك�سل 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة - وام:

تّوج �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي نائب حاكم ال�ضارقة، 
لتفيا،  جمهورية  من  "فالور"  ج��واده  مع  نريتنك�س،  كري�ضتاب�س  الفار�س 
حاكم  كاأ�س  بطولة  فعاليات  ختام  يف  وذل��ك  ال�ضارقة،  لوجنني  جائزة  بكاأ�س 
ال�ضارقة الدولية لقفز احلواجز من فئة اخلم�س جنوم، والتي اأقيمت م�ضاء 

اأم�س الأول يف نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق.
ي��ورو، وذل��ك من جملة اجلوائز  األ��ف  املالية /150/  وبلغت جائزة ال�ضوط 
األف يورو، نالها الفائزون واأ�ضحاب املراكز املتقدمة يف  التي بلغت /425/ 

28 �ضوطاً ت�ضمنتها البطولة طوال اأربعة اأيام.
تاأتي البطولة بناًء على توجيهات كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
وذلك  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
�ضمن دعم �ضموه ورعايته لأن�ضطة الفرو�ضية، وينظم البطولة نادي ال�ضارقة 
للفرو�ضية وال�ضباق بالتعاون مع احتاد الإمارات للفرو�ضية وباإ�ضراف الحتاد 
الدويل للفرو�ضية، وجرت فعالياتها مب�ضاركة 300 فار�ضاً وفار�ضة من 35 

دولة حول العامل، و400 خياًل.
ماجد  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  الفائزين،  تتويج  ومرا�ضم  اخلتام  مناف�ضة  �ضهد 
ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق رئي�س البطولة، وعي�ضى  القا�ضمي رئي�س نادي 

هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي، و�ضلطان اليحيائي مدير 
عام نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق مدير البطولة، وعدد من امل�ضوؤولني يف 
الحتاد الدويل للفرو�ضية، وعدد كبري من �ضيوف البطولة وممثلو اجلهات 

الراعية، وجمهور غفري من ع�ضاق وحمبي ريا�ضة قفز احلواجز.
ومت الإعالن عن الفر�ضان املتاأهلني عن دول ال�ضرق الأو�ضط اإىل نهائي كاأ�س 
العامل لقفز احلواجز، "اأمريكا - ل�س فيغا�س 2022"، وذلك عقب مناف�ضة 
اخلتام التي ت�ضمنت اآخر جولت الدوري العربي التاأهيلي لكاأ�س العامل لقفز 
�ضهدتها  ج��ولت  ثالث  بعد  الإم���ارات،  ت�ضت�ضيفها  التي  والرابعة  احلواجز، 

البطولت الدولية يف العني واأبوظبي وبطولة ال�ضراع الدولية.
والذي  املهريي  الإماراتي عبد اهلل حميد  الفار�س  املتاأهلون هم:  والفر�ضان 
اململكة  من  ال�ضربتلي  اهلل  عبد  والفار�س  التوايل،  على  الرابعة  للمرة  تاأهل 
زيادة  ّمودة  والفار�ضان  ال�ضوري عمرو حم�ضو،  والفار�س  ال�ضعودية،  العربية 
يف  املجموعة  دول  عن  العربية  م�ضر  جمهورية  من  �ضو�ضة  الرحمن  وعبد 

�ضمال اأفريقيا.
بكاأ�س جائزة جمل�س  الأول،  باملركز  ويتكر  دونالد  الربيطاين  الفار�س  وفاز 
مبوا�ضفات  املناف�ضة  وجاءت  يورو،   /95.200/ بقيمة  الريا�ضي،  ال�ضارقة 
اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز، من فئة اخلم�س جنوم، و�ضمم م�ضارها 
بحواجز بلغ ارتفاعها /150/ �ضم، وتناف�س عليها 37 فار�ضاً وفار�ضة، وجاء 

الفار�س  الثالث  املركز  ويف  بلي�س،  ب��ارت  الهولندي  الفار�س  الثاين  املركز  يف 
البلجيكي ويلم فريميري.

الكربى  الأول جلائزة لوجنني  باملركز  �ضادي غريب  ال�ضوري  الفار�س  وت��ّوج 
البطولة  لقب  مناف�ضة  وج��اءت  النجمتني،  فئة  من  الدولية  القفز  لبطولة 
مبوا�ضفات اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز، و�ضمم م�ضارها بحواجز بلغ 
ارتفاعها /145/ �ضم، وتناف�س على لقبها 40 فار�ضاً وفار�ضة، وجاء يف املركز 
الثاين الفار�س ال�ضوري اأ�ضامة الزبيبي، ويف املركز الثالث الفار�س الإماراتي 

�ضلطان حممد اجلنيبي.
الأول جلائزة  ب��امل��رك��ز  الكميتي  ال��ف��ار���س حم��م��د  ف���وز  اخل��ت��ام  ي���وم  و���ض��ه��د 
بلغ  ب��ح��واج��ز  م�����ض��اره��ا  و���ض��م��م  ال��ن��ج��م��ت��ني،  ف��ئ��ة  م��ن  ملرحلتني  ماج�ضتيك 
ارتفاعها /135/ �ضم، وبلغت جوائزها املالية /6/ اآلف يورو، وتناف�س فيها 
جائزة املركز الثاين اإىل الفار�س الإيراين  ذهبت  بينما  وفار�ضة،  فار�ضاً   57
فرهانغ �ضادقي، ونال الفار�س الإماراتي ال�ضاب �ضلطان ماجد العواين جائزة 

املركز الثالث.
باملركز  الكربي  حمد  اهلل  عبد  الفار�س  223" بقيادة  "هاري  اجل��واد  وف��از 
الأول، مبناف�ضة نهائي اخليول ال�ضغرية "لعمر 6 �ضنوات" من جولتني على 
حواجز /125/ �ضم عن دول املجموعة الإقليمية ال�ضابعة بالحتاد الدويل 
للفرو�ضية، وتناف�ضت فيها 15 خياًل، وتّوجت الفر�س "جيفت دي يف" بقيادة 

ديفون بي�ضيت من اأمريكا بجائزة املركز الثاين، بينما نال اجلواد "لوكاردو 
اأو" بقيادة الفار�س حمد علي الكربي جائزة املركز الثالث، واأقيمت اجلائزة 
اآلف   /8/ تبلغ  مالية  بقيمة  وال�ضباق،  للفرو�ضية  ال�ضارقة  ن��ادي  برعاية 

يورو.
اأحمد عبد  البحريني  الفار�س  ال زد" بقيادة  "فيفاريو جي  كما فاز اجل��واد 
الكرمي اجلهرمي باملركز الأول، يف نهائي خيول القفز ال�ضغرية من جولتني 
م�ضارها  و�ضمم  ال�ضابعة،  الإقليمية  املجموعة  دول  �ضنوات" من   7 "لعمر 
بحواجز بلغ ارتفاعها /135/ �ضم، وتناف�س فيها 15 خياًل، وتّوجت الفر�س 
"فارا دو بيفيور" بجائزة املركز الثاين بقيادة الفار�س ال�ضوري �ضادي غريب، 
"بريللي �ضي"  بينما قاد الفار�س ال�ضيخ علي بن عبد اهلل القا�ضمي، اجلواد 
للفوز بجائزة املركز الثالث، واأقيمت اجلائزة برعاية نادي ال�ضارقة للفرو�ضية 
وال�ضباق، وخ�ض�ضت لها جوائز بلغ جمموعها /10/ اآلف يورو. وتّوج الفار�س 
الإماراتي علي حمد الكربي بلقب نهائي فئة ال�ضباب مبوا�ضفات اجلولتني 
و�ضمم  للفرو�ضية،  ال��دويل  بالحتاد  ال�ضابعة  الإقليمية  املجموعة  دول  من 
م�ضارها بحواجز بلغ ارتفاعها /135/ �ضم، وتناف�س فيها �ضبعة فر�ضان، اأما 
املركز الثاين فكان من ن�ضيب الفار�س ال�ضوري اأ�ضامة الزبيبي، وتّوج باملركز 
الثالث الفار�س الإماراتي حممد حمد الكربي، واأقيمت اجلائزة برعاية نادي 

ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق، ور�ضدت لها جائزة بقيمة /16/ األف يورو.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املن�ضوري،  علي  ماجد  اأك��د معايل 
�ضقاري  ل����ن����ادي  ال����ع����ام  الأم��������ني 
العاملي  الحت���اد  رئي�س  الإم�����ارات، 
الطيور  على  واملحافظة  لل�ضقارة 
اجلارحة  )IAF(، اأهمية اعتماد 
دي�ضمرب  يف  ال��ي��ون�����ض��ك��و  م��ن��ظ��م��ة 
مللف  دول جديدة  ان�ضمام  املا�ضي، 
اإن�ضاين  ك��رتاث  ال�ضقارة  ت�ضجيل 
للرتاث  التمثيلية  قائمتها  يف  حي 
ال���ث���ق���ايف غ���ري امل�������ادي، وال������ذي مّت 
العام  يف  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  اع��ت��م��اده 
دول   6 ان�����ض��م��ت  ح��ي��ث   ،2010
واإيرلندا  ك��روات��ي��ا  ه���ي:  ج��دي��دة، 
وبولندا  وه��ول��ن��دا  وق��رغ��ي��ز���ض��ت��ان 
بات عدد  الذي  و�ضلوفاكيا، للملف 
الدول املُ�ضاركة فيه 24 دولة، وهو 
ل��ل��رتاث غري  اأك���رب ملف م�ضرتك 
امل����ادي يف ت��اري��خ ال��ي��ون�����ض��ك��و، وقد 
بقيادته،  الإم������ارات  دول����ة  جن��ح��ت 
وه���و م���ا ان��ع��ك�����س ب�����ض��ك��ل ملحوظ 
11 ع����ام����اً،  ب���ع���د م����ا ي����زي����د ع����ن 
ريا�ضة  انت�ضار  رق��ع��ة  ت��و���ّض��ع  على 
لُتمار�س  عاملياً،  بال�ضقور  ال�ضيد 
دولة   90 يف  م�ضروع  ب�ضكل  اليوم 
م�����ن ق���ب���ل م�����ا ي����زي����د ع�����ن 100 
األ��ف ���ض��ّق��ار، وذل��ك بف�ضل عملية 
الت�ضجيل الناجحة بقيادة الإمارات 
وبالتعاون مع �ضائر الدول املعنية، 
واجلهود الكبرية التي يبذلها منذ 

لل�ضقارة،  العاملي  الحت���اد  �ضنوات 
 110 ع�ضويته  يف  ي�ضم  وال����ذي 
بريا�ضة  معنية  وم��وؤ���ض�����ض��ة  ن���ادي���اً 

ال�ضيد بال�ضقور. 
اأب��وظ��ب��ي يف  اأّن ج��ه��ود  اإىل  واأ����ض���ار 
اإن�ضاين  ك����رتاث  ال�����ض��ق��ارة  ���ض��ون 
ن��ح��و خ��م�����ض��ة عقود،  ب������داأت م��ن��ذ 
 1976 ال���ع���ام  وب�����ض��ك��ل خ��ا���س يف 
دويل  اأول موؤمتر  تنظيم  مّت  حيث 
بتوجيهات  ال�ضقارة  على  للحفاظ 
ورع��اي��ة م��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ 
املن�ضوري،  واأك���د  ث���راه.  اهلل  طيب 
اأنحاء  خمتلف  يف  ال�ضقارين  ب���اأّن 
والوفاء  باحلب  ُمتم�ّضكون  العامل 
الذي  اهلل،  رح���م���ه  زاي�����د،  ل��ل�����ض��ي��خ 
تراثي  ف��ن  اإىل  ب��ال�����ض��ق��ارة  ارت��ق��ى 
اأ�ضيل، انطالقاً من ُحّبه للطبيعة 
واحلياة الربية والرتاث الأ�ضيل. 

ال�ضكر  بخال�س  م��ع��ال��ي��ه،  وت��وّج��ه 

ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  والتقدير 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ول�ضاحب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الإم����ارات،  �ضقاري  ن���ادي  موؤ�ض�س 
اآل  ول�ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف منطقة 
للدعم  ال����ن����ادي،  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه من 
ال�ضيوخ  ال�����ض��م��و  اأ����ض���ح���اب  ق���ب���ل 
الرتاث  حماية  وم�ضاريع  جل��ه��ود 
ال�ضقارة  ُتعترب  وال��ذي  الإن�ضاين، 
اإح���دى اأه���م ع��ن��ا���ض��ره، ���ض��رياً على 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  زرع��ه  م��ا 
�ضلطان اآل نهيان - طّيب اهلل ثراه 
- يف قلوب اأبناء الإمارات من ع�ضق 

للرتاث والعتزاز به. 
لنادي  العام  الأم��ني  واأ���ض��اد معايل 

بت�ضافر جهود  الإم���ارات،  �ضقاري 
ك��اف��ة اجل��ه��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات املعنية 
ب����ال����رتاث وال���ث���ق���اف���ة يف ال���دول���ة، 
ب����دع����ٍم وم���ت���اب���ع���ة م���ب���ا����ض���رة من 
اأثمر  اأ����ض���ح���اب ال�����ض��م��و، وه����و م���ا 
من  وال��ع��دي��د  ال�ضقارة  اإدراج  ع��ن 
الإماراتي  الثقايف  ال��رتاث  عنا�ضر 
الأ�ضيل لدى اليون�ضكو، مبا يعنيه 
ث��ق��ايف واجتماعي  ذل���ك م��ن ع��ائ��د 

و�ضياحي ُمهم لدولة الإمارات. 
كبرية  ج��ه��ود  وبف�ضل  اأّن����ه،  ُي��ذك��ر 
العام  منذ  الإم����ارات  دول��ة  بذلتها 
بعد  فيما  لها  وان�ضّمت   ،2005
اأعلنت  واأجنبية،  عربية  دولة   11
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
)اليون�ضكو(  وال��ث��ق��اف��ة  وال���ع���ل���م 
عن   ،2010 نوفمرب   16 بتاريخ 
اإن�ضاين  ك��رتاث  ال�ضقارة  ت�ضجيل 
للرتاث  التمثيلية  قائمتها  يف  حي 
ال��ث��ق��ايف غ��ري امل����ادي، وذل���ك خالل 

الدولية  ال��رتاث  جلنة  اجتماعات 
اليون�ضكو،  مب��ن��ظ��م��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
نريوبي  يف  حينها  انعقدت  وال��ت��ي 

بكينيا. 
الت�ضجيل  اإج���راءات  �ضارك يف  وقد 
واإع����داد امل��ل��ف امل�����ض��رتك 12 دولة 
ان�ضّمت  ح��ي��ث  الإم������ارات،  ب��ق��ي��ادة 
ال�ضعودية،  م��ن  ك��ل  بعد  فيما  لها 
كوريا  فرن�ضا،  الت�ضيك،  بلجيكا، 
اإ�ضبانيا، �ضوريا،  اجلنوبية، املغرب، 
ق���ط���ر، وم���ن���غ���ول���ي���ا. وب���ع���د جناح 

 2010 يف  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  اإج��������راءات 
2012 دولتا  ان�ضمت للملف عام 
 2016 ع��ام  ويف  وامل��ج��ر.  النم�ضا 
اأملانيا،  الربتغال،  من  كل  ان�ضمت 
وكازاخ�ضتان.  باك�ضتان،  اإيطاليا، 
طلبت  ف��ق��د   2019 ع����ام  يف  اأم����ا 
هولندا،  كرواتيا،  بولندا،  من  كل 
لعملية  الن�����ض��م��ام  و���ض��ل��وف��اك��ي��ا، 
الت�ضجيل، والتي ان�ضمت فعلياً يف 
لكّل  ب��الإ���ض��اف��ة   2021 دي�ضمرب 
من اإيرلندا وقرغيز�ضتان. وبذلك، 

فقد بلغ ع��دد ال���دول امل�����ض��ارك��ة يف 
ملف ال�ضقارة اليوم 24 دولة. 

الإمارات،  �ضقاري  ن��ادي  وُيوا�ضل 
 ،2001 ع���ام  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه يف  وُم��ن��ذ 
جهوده  ع���ام���اً،   20 م����دى  وع���ل���ى 
بقيمة  ال���وع���ي  زي������ادة  يف  ب��ن��ج��اح 
اإن�ضاين  وف�����ّن  ك�����رتاث  ال�����ض��ق��ارة 
ال�ضقارين  ب��ني  ي��ج��م��ع  ُم�����ض��رتك 
يف داخل دولة الإم��ارات وخارجها، 
وتعريف اأع�ضائه باأ�ضاليب ال�ضيد 
املُ�ضتدام واأخالقيات ريا�ضة ال�ضيد 

بال�ضقور من اأجل الرتقاء بها. 
الرتاث  اليون�ضكو  منظمة  وُتعّرف 
الرتاث  ب��اأّن��ه  امل���ادي،  غ��ري  الثقايف 
ي�ضمل  ف��ه��و  ل��الإن�����ض��ان��ي��ة،  احل����ي 
التعبريية  الأ������ض�����ك�����ال  جُم����م����ل 
واملمار�ضات  وال��ت��ق��ال��ي��د  وال���ع���ادات 
واملهارات  وامل���ع���ارف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ت��ي ورث��ه��ا الآب�����اء ع��ن الأج�����داد، 
م�ضاعر  تعزيز  يف  ُي�ضاهم  م��ا  وه��و 
واملجتمعات  ال����دول  ل���دى  ال��ف��خ��ر 

والأفراد. 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يتوج الفار�س كري�ستاب�س بكاأ�س بطولة حاكم ال�سارقة الدولية لقفز احلواجز

�سّقار يف 90 دولة  األف   100

الإمارات ُتعّزز جهود تو�ّسع ممار�سة ريا�سة ال�سيد بال�سقور يف العامل
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•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  اإدارة جمعية  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد بن حمد  ال�ضيخ  توج 
للخيول العربية، الفائزين يف فعاليات الن�ضخة ال� 14 لبطولة اأبوظبي الدولية 

جلمال اخليل العربية 2022، التي اختتمت بنادي اأبوظبي للفرو�ضية.
وحفل اخلتام مبناف�ضات قوية ومثرية.. وحققت خيول ال�ضيخ عبد اهلل بن ماجد 
العال"  ج  "ع  اخلتام، وح�ضدت  ذهبية خالل  ثنائية  ومربط عجمان  القا�ضمي، 
ذهب" خللف  اأو  "اإم  ن��ال  فيما  �ضلطان،  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ج��ائ��زة  عجمان  ملربط 
حممد خلف العتيبة، جائزة اأعلى معدل من النقاط بعد املركز ال�ضابع للخيول 
"غزال ل ن ج  الدولية للجائزة، فقد حققته كل من  اأما لقب اخليول  املحلية، 
الثاين" ملربط املجد /ال�ضعودية/، و"اإ�س جي فيلق" ملربط الن�ضيم /البحرين/، 

و"وها�س متيم" ملحمد ماجد القحطاين /الكويت/.
املدير  احلربي  اأحمد  حممد  �ضعادة  التتويج  يف  و���ض��ارك  اخلتام  فعاليات  �ضهد 
العام للجمعية، وجيم�س بوند رئي�س املنظمة العاملية للخيل العربي "الواهو"، 
وج���ورازل���وف ل���ض��ي��ن��ا، رئ��ي�����س املنظمة الأوروب���ي���ة جل��م��ال اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة /

الإيكاهو/، بالإ�ضافة اىل عدد كبري من املالك واملربني.

و�ضارك يف البطولة التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، وا�ضتمرت 4 
اأيام، 358 خياًل من اأنقى �ضاللت اخليول العربية الأ�ضيلة من داخل الدولة 

وخارجها، وبلغت القيمة الإجمالية جلوائزها املالية 9 ماليني درهم.
املهرات،  ذهبية  باإحرازها  عجمان،  مربط  العال" ثنائية  ج  "ع  املهرة  وافتتحت 
يف  ج��اءت  فيما  غزالة"،  ج  "ع  املربط  يف  رفيقتها  الف�ضة  ونالت  و�ضيفة  وحلت 

املركز الثالث ونالت الربونز "دي رميه" ملربط دبي.
تاركاً  القا�ضمي،  ماجد  بن  اهلل  عبد  عجبان" لل�ضيخ  ج  الأمهار"ع  ذهب  وانتزع 
بن  طحنون  بن  خليفة  لل�ضيخ  ح�ضيم"  "الأريام  للمهر  والف�ضة  الثاين  املركز 

حممد اآل نهيان، فيما ح�ضل على الربونز "ك اأ ني�ضان" خلالد العمريي.
بذهب  تو�ضحت  عندما  عجمان،  مربط  ثنائية  "ب�ضندَر�ضتمو�ضايلو"  واأكملت 
الأفرا�س، وجاءت يف املركز الثاين وح�ضلت على الف�ضة "ا�ضتونيا" ليو�ضف اأحمد 
عبداللطيف اآل علي، فيما كان اللقب الربونزي من ن�ضيب "جيهندرا" للفريق 

امللكي البحريني.
ماجد  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  الثانية خليول  �ضارجة" الذهبية  ا�س  "اإي  واأ�ضافت 
ونالت  الثاين  املركز  تلتها يف  �ضنة،  املهرات عمر  بلقب  القا�ضمي، عندما حلقت 
اللقب الف�ضي "ع ج موراي" ملربط عجمان، اأما الربونز فكان من ن�ضيب "دي 

راما" ملربط دبي.
�ضنة، وج��اء يف  الأمهار عمر  ا�س تروي" مربط اجلواهر، ذهبية  "جيه  واه��دي 
ذهب  فيما  الأري����ام،  لإ�ضطبالت  ع�ضاق"  "الأريام  الف�ضة  ون���ال  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

الربونز اإىل "ظافر الهواجر" ملربط الهواجر.
واختتم "مهاب بي ات�س ام" لطالل حميد امل�ضكري الفعاليات بعد اأن ح�ضد اللقب 
الذهبي للفحول، تاله يف املركز الثاين ونال الف�ضة "الأريام �ضكالن" لإ�ضطبالت 

الأريام، فيما نال اللقب الربونزي "�ضادي اخلالدية" ملربط اجلواهر.
من جانبه اأكد حممد احلربي ، اأن اجلمعية وبتوجيهات من �ضمو ال�ضيخ من�ضور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�س جمل�س 
ادارة اجلمعية، ومبتابعة واإ�ضراف من ال�ضيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س 
داخل  العربية  اخليل  وم��رب��ي  م��الك  دع��م  يف  م�ضتمرة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

الدولة وخارجها.
واأ�ضاف اأن بطولة اأبوظبي الدولية يف ن�ضختها الرابعة ع�ضر متثل حمطة مهمة 
العامليني،  الأبطال  العديد من  العربية، حيث خرجت  يف عرو�س جمال اخليل 
البطولة  ان  اىل  العربية، م�ضرياً  اأف�ضل �ضاللت اخليل  اأنها جتتذب دائما  كما 
التاأهيلية  الأ���ض��واط  يف  الفائزين  مينح  وال��ذي  الفريد  جوائزها  بنظام  متيزت 

حتى املركز ال�ضابع مبالغ قيمة مت�ضاوية.
من  امل�ضاركة  للخيول  جديدة  جوائز  ا�ضتحداث  �ضهدت  الن�ضخة  هذه  اأن  وتابع 
خارج الدولة حيث متنح لثالثة خيول بعد املركز ال�ضابع، مو�ضحا اأن الهدف هو 

دعم مالك ومربي اخليل امل�ضاركة من خارج الدولة.
واأكد حر�س اجلمعية على اإخراج البطولة ب�ضورة مميزة وفقاً لقوانني و�ضروط 
اجلمعية  واأن  والعدالة،  ال�ضفافية  معايري  اأعلى  باتباع  وكذلك  "اليكاهو"، 
تعترب هي اجلهة الر�ضمية يف التنظيم والإ�ضراف على البطولت وامل�ضابقات يف 

الدولة.
واأ�ضاف اأن اجلمعية فتحت العديد من اأدوات التوا�ضل مع املالك واملربني وذلك 
من اأجل تطوير الأداء والرتقاء يف تنظيم البطولت، حيث ابتكرت نظام ا�ضتبيان 
ا�ضرتاتيجية  ر�ضم  يف  اآرائ��ه��م  م��ن  لال�ضتفادة  البطولت  يف  للم�ضاركني  �ضمم 
فيما  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  على  والتعرف  لهم،  املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير 
يتعلق بالتنظيم، وكذلك معرفة افكارهم ومقرتحاتهم التي من �ضاأنها امل�ضاهمة 
وا�ضت�ضراف  والنجاح  التميز  ا�ضتدامة  على  واحلفاظ  التنظيم  ج��ودة  تعزيز  يف 
امل�ضتقبل. وهناأ احلربي الفائزين بالبطولة .. متمنيا حظاً اأوفر ملن مل يحالفهم 

التوفيق.

•• اأبوظبي-الفجر:

ا����ض���ت���ق���ب���ل حم���م���د ع�����ب�����داهلل ه�����زام 
ال���ظ���اه���ري، الأم������ني ال���ع���ام لحت���اد 
الإمارات لكرة القدم، ال�ضيدة فاطمة 
لالحتاد  ال���ع���ام  الأم������ني  ����ض���ام���ورا، 
الدويل لكرة القدم "الفيفا"، يف مقر 
الحت���اد يف دب��ي، خ��الل زي���ارة قامت 
بها م�ضاء اأم�س الأول، بح�ضور حمد 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��ي��ب��ي  حم��م��د 
بالحتاد،  امل�ضاندة  اخلدمات  لقطاع 
التنفيذي  امل���دي���ر  ي������ربودي  وع���م���ر 

لقطاع ال�ضئون الفنية واملنتخبات.
وعقد بن هزام اجتماًعا، على هام�س 
الزيارة، مع ال�ضيدة فاطمة �ضامورا، 
وج��ه��ت خ��الل��ه الأم����ني ال��ع��ام �ضكر 
"الفيفا" اإىل احتاد الكرة، على جناح 
لالأندية،  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ا���ض��ت�����ض��اف��ة 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف دول������ة الإم��������ارات 
ان�ضحاب  ب��ع��د  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

ال���ي���اب���ان، ح��ي��ث ت�����ض��دت الإم�������ارات 
ل��ل��ح��دث ب��ن��ج��اح، رغ���م ق�����ض��ر فرتة 
وقدمت  لال�ضت�ضافة،  التح�ضريات 
منوذجاً رائداً يف تاأمني البطولة من 
كافة النواحي، والأجواء الرائعة من 
الكبري  اجلماهريي  احل�ضور  حيث 
اأبوظبي  يف  املثالية  الظروف  وكافة 

طوال فرتة احلدث.

بهذا  "فخورون  ����ض���ام���ورا:  وق���ال���ت 
النجاح التنظيمي، لقد كانت الأجواء 
اأكر من رائعة يف اأبوظبي، والتنظيم 
كما  ملحوًظا،  ك��ان  للحدث  املتميز 
م����ن خمتلف  ح�������ض���رت اجل���م���اه���ري 
على  هنا  اأنديتها  لت�ضجيع  ال��ق��ارات 
اأر�س الإمارات، التي قدمت تنظيًما 
امل�ضتويات،  ك��ل  ع��ل��ى  للغاية  مم��ي��ًزا 

وهذا ما ي�ضعدنا دوما".
اأبوظبي  ن��ظ��م��ت  ل��ق��د   " وت���اب���ع���ت: 
اخلام�ضة،  للمرة  الأن��دي��ة  مونديال 
واأنا بنف�ضي ح�ضرت الن�ضخة الرابعة 
مبا  للغاية  و�ضعيدة  لال�ضت�ضافة، 
���ض��اه��دت��ه م���ن ت���ط���ور ك��ب��ري خالل 
لقد  هنا،  اخلام�ضة  الن�ضخة  تنظيم 
ا���ض��ت��ث��م��رت الإم�������ارات واأب���وظ���ب���ي يف 

واملالعب  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
وفرة  ع��ن  ف�ضال  اخل��دم��ات،  كاملة 
اجلوانب اللوج�ضتية الكفيلة باإجناح 
اأبوظبي  اإن  يقال  لذلك   ، ح��دث  اأي 
ه��ي امل��دي��ن��ة ال��وح��ي��دة ال���ق���ادرة على 
ا�ضت�ضافة نهائيني كبريين يف نف�س 
ال��ي��وم، وه���ذا م��ا ���ض��اه��دن��اه بالفعل، 
خالل مباراة النهائي، واأي�ضا مباراة 

والرابع،  ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د 
جماهرييا  اه��ت��م��اًم��ا  ���ض��ه��دت  ال��ت��ي 

كبريا".
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��ظ��اه��ري اأن هذا 
للفيفا،  ال���ع���ام  الأم�����ني  م���ع  ال��ل��ق��اء 
يج�ضد العالقة املتاأ�ضلة مع الحتاد 
وي�ضكل فر�ضة  القدم،  لكرة  ال��دويل 
امل�ضتقبلي  التعاون  تباحث  ملوا�ضلة 
يف خم��ت��ل��ف الأن�������ض���ط���ة وامل����ج����الت، 
القدم  ل���ك���رة  امل�����ض��ت��م��ر  ل��ل��ت��ط��وي��ر 

الإماراتية.
بالتنظيم  ����ض���ام���ورا  اإ������ض�����ادة  وع�����ن 
الإماراتية  وال���ق���درة  وال���ض��ت�����ض��اف��ة 
على اإجناح الأحداث، قال حممد بن 

هزام : "بالتاأكيد هذا الأمر ي�ضعرنا 
بالفخر، ويعك�س مدى اهتمام القيادة 
الر�ضيدة، التي توفر كل الإمكانيات 
لإجن��اح كامل الأح��داث على اأرا�ضي 
ل��ي�����س يف ال��ري��ا���ض��ة فقط،  ال���دول���ة، 
ول���ك���ن يف ���ض��ت��ى امل����ج����الت، وه����و ما 
الدولة،  اأبناء  لكل  فخر  م�ضدر  بات 
ويجعلنا حمظوظني يف نف�س الوقت 
كل  وبوفرة  الر�ضيدة،  القيادة  بدعم 

اأ�ض�س وعوامل النجاح من حولنا".
وتابع: "�ضهادة الفيفا واإ�ضادته بنجاح 
مونديال الأندية، رغم كل التحديات 
ال�ضت�ضافة  ق��ب��ل  وق����ت  ���ض��ي��ق  م���ن 
وغريها، تعك�ضان مدى ثقة الحتاد 

ال��دويل يف دولة الإم��ارات، وتوؤكدان 
ت��راك��م ال��ك��ث��ري م��ن اخل����ربات، التي 
ل�ضت�ضافة  دائ��ًم��ا  م��وؤه��ل��ني  جتعلنا 
اأو حدث، وتقدمي منوذج  اأي بطولة 

ا�ضتثنائي متفرد لأي تنظيم".
وع���ق���ب الج����ت����م����اع، ق�����ام ب����ن ه����زام 
جولة  يف  �����ض����ام����ورا  ب���ا����ض���ط���ح���اب 
مرافق  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف  ت���ف���ق���دي���ة، 
الحتاد واملن�ضاآت الريا�ضية املختلفة، 
ح��ي��ث اأ����ض���ادت الأم����ني ال��ع��ام بجودة 
الريا�ضية  املن�ضاآت  ووف���رة  امل��راف��ق، 
واللوج�ضتية، التي ت�ضاهم يف تطوير 
واحلكام  ال�ضنية،  املراحل  منتخبات 

وكافة عنا�ضر اللعبة.

زايد بن حمد يتوج الفائزين يف ختام دولية اأبوظبي جلمال اخليل 2022

خالل ا�ستقبال حممد بن هزام لأمني عام الحتاد الدويل

الأندية مونديال  ا�ست�سافة  يف  اأبوظبي  بنجاح  "فيفا" ي�سيد 
فاطمة �سامورا: الإمارات لديها القدرة على اإجناح ا�ست�سافة اأي حدث على اأر�سها

•• اأبوظبي-الفجر:

لكرة  الإم���ارات  احت��اد  ال�ضاطئية يف  القدم  ك��رة  عقدت جلنة 
الأول يف مقر الحت��اد بدبي  اأم�س  ال��دوري  القدم اجتماعها 
رئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  ال��ب��دواوي  حمد  علي  برئا�ضة 

اللجنة وبح�ضور الأع�ضاء .

ومت خالل الجتماع تعيني الإ�ضباين اأمريايل مدرباً ملنتخب 
اإىل  ال�ضكر  وتوجيه   ، املقبلة  املرحلة  ال�ضاطئية خالل  الكرة 
املازمي  الوطني حممد  امل��درب  بقيادة  ال�ضابق  الفني  اجلهاز 
على الفرتة التي ق�ضاها مع املنتخب وحقق خاللها العديد 

من الإجنازات .
العامل  كاأ�س  بطولة  ا�ضت�ضافة  ملف  اأي�ضاً  الجتماع  وناق�س 

للكرة ال�ضاطئية 2023 الذي مت تقدميه ر�ضمياً اإىل الحتاد 
بفريق  والإ���ض��ادة   ، ف��رتة  "الفيفا" قبل  القدم  لكرة  ال��دويل 

العمل الذي اأ�ضرف على اإعداد امللف .
كرة  دوري  التقارير اخلا�ضة مب�ضابقة  اللجنة على  واطلعت 
مناف�ضة  ي�ضهد  وال���ذي  احل���ايل  للمو�ضم  ال�ضاطئية  ال��ق��دم 

كبرية بني الفرق امل�ضاركة .

تعيني الإ�سباين اأمريايل مدربًا للمنتخب

جلنة كرة القدم ال�ساطئية تعقد اجتماعها 
برئا�سة علي حمد البدواوي

•• اأبوظبي-الفجر 

للجوجيت�ضو  الإم��ارات  احتاد  يوا�ضل 
ا�ضتعداداته لتنظيم مهرجان التحدي 
بطولة  تتخلله  ال���ذي  للجوجيت�ضو 
الرباعم  لفئات  املخ�ض�ضة  التحدي 
خالل  ع����ام(   13 –  4( والأ����ض���ب���ال 
فرباير   20 اإىل   18 م���ن  ال���ف���رتة 
اجلاري يف جوجيت�ضو اأرينا بالعا�ضمة 
اأبوظبي.  واأكدت اللجنة املنظمة اأنها 
تتوقع م�ضاركة وا�ضعة يف البطولة يف 
الت�ضجيل  على  الكبري  الإق��ب��ال  ظ��ل 
والالعبات  الالعبني  مئات  قبل  من 
والكادمييات،  الأن��دي��ة  خمتلف  م��ن 
يف  للت�ضجيل  م��وع��د  اآخ���ر  ب���اأن  علما 
الثالثاء  ال��ي��وم  م�ضاء  ه��و  املناف�ضات 

املوافق 15 فرباير 2022. 
ف���ه���د علي  ي���ق���ول  الإط��������ار  ه�����ذا  ويف 
ال�����ض��ام�����ض��ي الأم�������ني ال����ع����ام لحت����اد 
اأجندة  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  الإم�������ارات 
حافلة  ����ض���ت���ك���ون  احل��������ايل  امل����و�����ض����م 
ت�����ض��ت��ه��دف فئات  ال���ت���ي  ب��ال��ب��ط��ولت 
ال����رباع����م والأ�����ض����ب����ال ك���ون���ه���ا متثل 
اأح���د اأه���م م��رت��ك��زات خ��ط��ط الحتاد 
اجلوجيت�ضو،  وتطور  منو  ل�ضتدامة 
وتفوقها  الإم������ارات  ري����ادة  وت��ر���ض��ي��خ 

بهذه الريا�ضة. 
واأكد ال�ضام�ضي اأن مثل هذه البطولت 
تن�ضجم مع روؤية الحتاد يف امل�ضاهمة 
احل��ث��ي��ث��ة ل��ب��ن��اء ج��ي��ل ق����وي، يواكب 
الداعمة  الر�ضيدة،  القيادة  تطلعات 

والراعية لريا�ضة اجلوجيت�ضو. 
خالل  "�ضاهدنا  ال�����ض��ام�����ض��ي:  وت��اب��ع 
الن�ضخ ال�ضابقة من بطولت التحدي، 
للتاألق  و���ض��غ��ف��ه��م  الأط���ف���ال  ح��ر���س 
ا�ضتعرا�س  خ��الل  م��ن  الب�ضاط  على 
قدراتهم وقوتهم البدنية ومهاراتهم 
الذهنية، والأهم من ذلك كله وقوف 
لتحفيزهم  خلفهم  والعائالت  الأ�ضر 

املفيدة  الريا�ضة  تلك  ممار�ضة  على 
للعقل والبدن، واملهمة يف بناء اأجيال 
الن�ضباط  ����ض���ف���ات  مت��ت��ل��ك  ق���وي���ة 
وال�ضرب  وال���ت���ح���م���ل  وال�������ض���ج���اع���ة 

واحرتام املناف�س".
واأو�ضح ال�ضام�ضي اأنه يف الوقت الذي 
والعا�ضمة  الإم������ارات  دول���ة  ت��وا���ض��ل 
كربى  وتنظيم  ا�ضت�ضافة  اأب��وظ��ب��ي 
البطولت العاملية وم�ضاركتها الفاعلة 
بكل  املتعلقة  ال��ق��رار  �ضنع  عملية  يف 
يف  اجلوجيت�ضو  ب��ري��ا���ض��ة  يت�ضل  م��ا 
لقاعدة  وامتالكها  وال��ع��امل،  املنطقة 
وا���ض��ع��ة م��ن امل��واه��ب والأب���ط���ال، فاإن 

روؤية الحتاد لن تكتمل اإل من خالل 
ف��ئ��ة الرباعم  الأم���ث���ل يف  ال���ض��ت��ث��م��ار 
التطور  م�ضرية  والأ�ضبال، ل�ضتكمال 
وحتقيق  املقبلة،  الأع��وام  يف  والنجاح 
ال����ري����ادة ال���ع���امل���ي���ة.  وم����ن امل���ق���رر اأن 
املوافق  اجلمعة  يوم  البطولة  تنطلق 
مبناف�ضات  اجل������اري  ف���رباي���ر   18
يف  نزالتها  ت�ضتكمل  فيما  الأط��ف��ال، 
الرباعم من  التايل مبناف�ضات  اليوم 
الفتيات، وتختتم يوم الحد مبناف�ضة 
ذات الفئة من الفتيان.  بدوره يقول 
الفنية  الإدارة  مدير  املنهايل  مبارك 
للجوجيت�ضو  الإم����������ارات  احت������اد  يف 

ريا�ضة  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ه���م  الأط����ف����ال  اأن 
اجل��وج��ي��ت�����ض��و ال��ت��ي اأ���ض��ب��ح��ت حتتل 
الدرا�ضية،  امل��ن��اه��ج  م��ن  م��ه��م��اً  ح��ي��زاً 
وحجر الزاوية للرتبية البدنية، فيما 
يتطلع اإليها الآباء والأمهات على اأنها 

م�ضروع وطني بامتياز يف الدولة.
وبطالتنا  اأب���ط���ال���ن���ا   ": واأ�������ض������اف 
ال�ضحف،  عناوين  يت�ضدرون  ال��ي��وم 
وي���ب���دع���ون ع��ل��ى ال��ب�����ض��اط حمققني 
اأه����م الأل����ق����اب ال��ع��امل��ي��ة، وك���ان���ت من 
املبكرة  البداية  متيزهم  عنا�ضر  اهم 
املبكر عن  ملمار�ضتهم للعبة، والك�ضف 
مواهبهم  يف عمر �ضغري وحتديدا من 

ب�ضاط بطولت التحدي التي �ضاهمت 
وم�ضرق  واع������د  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ر����ض���م  يف 
واأك���دت  الإم������ارات.   يف  للجوجيت�ضو 
ال�ضادر  ب��ي��ان��ه��ا  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اأب���واب وم��درج��ات البطولة  اأن  ال��ي��وم 
مفتوحة ل�ضتقبال اأولياء الأمور من 
الأ���ض��ر وال��ع��ائ��الت، وحم��ب��ي ريا�ضة 
املناف�ضات  حل�������ض���ور  اجل��وج��ي��ت�����ض��و 
وت�ضجيع وحتفيز اأبنائهم على تقدمي 
اأداء ي�ضمن لهم الفوز و�ضعود من�ضات 
العديد  املهرجان  و�ضيوفر  التتويج. 
واحلما�ضية  التفاعلية  الأن�ضطة  من 
ال���ت���ي ت��ن��ا���ض��ب ال���ع���ائ���الت والأه������ايل 
مميزة،  اح���ت���ف���ال���ي���ة  اأج���������واء  ���ض��م��ن 
حافالت  من  جمموعة  تواجد  و�ضط 
متنوعة  ت�ضكيلة  تقدم  التي  الطعام 
كي  وامل�ضروبات،  الأط��ب��اق  اأ�ضهى  من 
ترفيهية  بتجربة  احل��ا���ض��رون  ينعم 
جميع  ع����ل����ى  وي����ت����ع����ني  م���ت���ك���ام���ل���ة. 
امل�ضاركني والراغبني يف احل�ضور من 
�ضلبية  اختبار  نتيجة  اإب��راز  اجلمهور 
مدتها  ت��ت��ج��اوز  ل   PCR لفح�س 
�ضاعة ل�ضمان الدخول اإىل مكان   48
احلدث يف جوجيت�ضو اأرينا، اإىل جانب 
الأخ�ضر  امل��رور  ج��واز  على  احل�ضول 

من خالل تطبيق احل�ضن. 

قرعة كاأ�س اآ�سيا حتت 23 عاما اخلمي�س.. اإغالق باب الت�سجيل يف مهرجان التحدي للجوجيت�سو اليوم و�سط اإقبال كبري على امل�ساركة
ومنتخب الإمارات يف الت�سنيف الثاين

•• كواالملبور-وام:

جترى يوم اخلمي�س املقبل املوافق 17 فرباير مرا�ضم �ضحب قرعة كاأ�س اآ�ضيا 
اأوزبك�ضتان، وذلك يف العا�ضمة الأوزبكية ط�ضقند،  2022 يف  23 عاماً  حتت 

عند ال�ضاعة 12 ظهراً بالتوقيت املحلي.
اآ�ضيا، خا�ضة انها  وت�ضكل هذه البطولة حمطة بارزة لنجوم امل�ضتقبل يف قارة 
تقام للمرة الأوىل يف منطقة و�ضط اآ�ضيا، حيث ت�ضت�ضيف اأوزبك�ضتان 32 مباراة 

يف مدينتي ط�ضقند وقر�ضي، خالل الفرتة من 1 اإىل 19 يونيو املقبل.
اأربع جمموعات، حيث  �ضيتم توزيعها على  16 منتخباً،  البطولة  وي�ضارك يف 

ينتظر اأن ت�ضهد املناف�ضة اإثارة كبرية من اأجل التاأهل اإىل الأدوار الإق�ضائية.
وت�ضهد البطولة م�ضاركة 4 منتخبات �ضبق لها التتويج باللقب من قبل، اإىل 
جانب 9 منتخبات �ضبق لها بلوغ الدور قبل النهائي، يف حني ت�ضارك طاجيك�ضتان 
امل�ضاركة  املنتخبات  ت�ضنيف  ومت  النهائيات.  يف  الأوىل  للمرة  وتركمان�ضتان 
توجت  وال��ت��ي  تايالند،  يف   2020 ع��ام  املا�ضية  الن�ضخة  يف  نتائجها  بح�ضب 
امل�ضتوى  يف  امل�ضيف  اأوزبك�ضتان  منتخب  اجلنوبية، يف حني جاء  كوريا  بلقبها 
الأول. وي�ضم امل�ضتوى الأول اإىل جانب اأوزبك�ضتان وكوريا اجلنوبية، كال من 
ال�ضعودية واأ�ضرتاليا اللتني ح�ضلتا على املركزين الثاين والثالث يف الن�ضخة 
الإم��ارات والأردن وتايالند  الثاين منتخبات  امل�ضتوى  املقابل �ضم  املا�ضية. يف 
واإيران، فيما �ضم امل�ضتوى الثالث كل من العراق وقطر وفيتنام واليابان، اأما 
امل�ضتوى الرابع في�ضم منتخبات طاجيك�ضتان وماليزيا والكويت وتركمان�ضتان. 
و�ضيتم و�ضع منتخب اأوزبك�ضتان يف املوقع A1 وت�ضم كال جمموعة فريق من 

كل م�ضتوى، ويبداأ �ضحب القرعة مبنتخبات امل�ضتوى الرابع.



الثالثاء   15  فبراير    2022  م   -    العـدد   13469  
Tuesday   15  February   2022   -  Issue No   13469

19191919

الفجر الريا�ضي

•• الفجرية -وام:

دوري  لقب  كلباء  احت���اد  ن���ادي  اأح���رز 
ملو�ضم  ل��ل��ج��ودو  للنا�ضئني  الإم�����ارات 
البطولة  ختام  يف   -2022  2021
التي نظمها احتاد الإمارات للم�ضارعة 
التابعة  الريا�ضية  بال�ضالة  واجل��ودو 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  ل���ن���ادي 
الفجرية/  دب���ا  ال���ن���ادي /ف����رع  مب��ق��ر 
للفنون  الفجرية  ن��ادي  مع  بالتعاون 

القتالية.
والندية  ب��الإث��ارة  املناف�ضات  وات�ضمت 
لل�ضوابط  وفقا  مميز  ح�ضور  و�ضط 
تتويج فريق احتاد  الحرتازية وجاء 
 3 منها  ميداليات،   9 بر�ضيد  كلباء 
برونزيات.  و3  ف�ضيات،  و3  ذهبيات 
ال�ضارقة  ن��ادي  الثاين  املركز  وح��ل يف 
الريا�ضي بر�ضيد 9 ميداليات ملونة 
منها 3 ميداليات ذهبية وف�ضيتان و4 
برونزيات، ويف املركز الثالث حل نادي 
بر�ضيد  القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية 
واحدة  ذه��ب��ي��ة  منها  م��ي��دال��ي��ات،   6
وف�ضيتان و3 ميداليات برونزية، ويف 
نادي خورفكان بذهبية  الرابع  املركز 

وبرونزية. 
الالعبني  واأ����ض���م���اء  ت��ف��ا���ض��ي��ل  وع����ن 
فقد  الذهبية  بامليداليات  الفائزين 
نال الالعب حميد ال�ضام�ضي /كلباء/ 
وزميله  كجم،   50 حت��ت  وزن  ذهبية 
 73 وزن حتت  ذهبية  نعمتوف  را�ضد 
ك��ج��م، ف��ي��م��ا ح��ق��ق ح�����ض��ان ع����زان من 
ك��ل��ب��اء اأي�����ض��ا ذه��ب��ي��ة وزن حت���ت 81 

كجم. 
ال�ضارقة  ن����ادي  ف��ري��ق  ذه��ب��ي��ات  اأم����ا 
ال��ث��الث��ة ف��ق��د ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه��ا كليمو 

كجم،   60 حت����ت  وزن  يف  ع����ب����داهلل 
وزم��ي��ل��ي��ه ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��و يف 
عبد  ومن�ضور  ك��ج��م،   66 حت��ت  وزن 
 .. ك��ج��م   91 ف���وق  ال��رح��م��ن يف وزن 
للفنون  الفجرية  ن��ادي  ذهبية  وحقق 
وزن  يف  �ضومر  يزن  الالعب  القتالية 
حت��ت 55 ك��ج��م، ون����ال ذه��ب��ي��ة نادي 
خورفكان حمد الها�ضمي يف وزن حتت 

كجم.  90
ويف ختام البطولة قام نا�ضر التميمي 
امل�ضارعة  ال��ع��ام لحت���اد  ال�����ض��ر  اأم���ني 
جا�ضم  حم���م���د  ي���راف���ق���ه  واجل���������ودو 
اأم�����ني ال�����ض��ر امل�����ض��اع��د وع���ل���ي عبيد 
الفردية  الأل���ع���اب  م�����ض��رف  امل��را���ض��دة 
الفائزين  بتكرمي  كلباء  احت��اد  بنادي 
التذكارية.  ال����دروع  وت��ب��ادل  الأوائ����ل 
ب����ن ثعلوب  ����ض���ع���ادة حم���م���د  واأ������ض�����اد 
بالنجاحات  الحت���اد  رئي�س  ال��درع��ي 
لفرق  القيا�ضية  وامل�����ض��ارك��ات  الفنية 
دور  مثمنا  للجودو،  ال�ضنية  امل��راح��ل 
يف  القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 
ا�ضت�ضافة البطولة، وهناأ احتاد كلباء 
الفرق  لكافة  متمنيا  باللقب،  لفوزه 

التوفيق يف البطولت القادمة.

•• دبي-الفجر

ي�ضتعد منتخبنا الوطني لل�ضيدات 
خل��و���س م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني اأم���ام 
ن�����ظ�����ريه م���ن���ت���خ���ب اأذرب�����ي�����ج�����ان 
يف  ف�����رباي�����ر   23 و   20 ي����وم����ي 
حت�ضرياته  �ضمن  باكو  العا�ضمة 
املقبلة  ال��ك��روي��ة  ل��ال���ض��ت��ح��ق��اق��ات 
اأه��م��ه��ا ب��ط��ول��ة احت���اد غ���رب اآ�ضيا 
لكرة القدم والبطولت اخلليجية 
الربازيلية  امل���درب���ة  واخ����ت����ارت   .
يف  ل��ل��ت��واج��د  لع��ب��ة   25 كاميليا 
الأول  اأم�س  انطلق  ال��ذي  املع�ضكر 
مبتابعة  ب��دب��ي  الحت�����اد  م��ق��ر  يف 
ك����رة القدم  م��ب��ا���ض��رة م���ن جل��ن��ة 
اأم�����ل ح�ضن  ب��رئ��ا���ض��ة  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة 

برنامج  و�ضع  مت  حيث   ، بو�ضالخ 
يت�ضمن  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  م���ت���ك���ام���ل 
ولعب  وخارجية  داخلية  جتمعات 

ودية مع مدار�س كروية  مباريات 
وزيادة  الحتكاك  بهدف  خمتلفة 

خربة الالعبات .

بران�س" يف  دي  "بارك  ملعب  اإىل  الثالثاء  اليوم  الأن��ظ��ار  تتجه 
وريال  الفرن�ضي  جرمان  �ضان  بني  النارية  القمة  م�ضرح  باري�س 
ن��ه��ائ��ي م�ضابقة دوري  ث��م��ن  اف��ت��ت��اح ذه���اب  م��دري��د الإ���ض��ب��اين يف 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم، فيما ي�ضعى مان�ض�ضرت �ضيتي الإنكليزي 
على  �ضيفاً  ي��ح��ل  ع��ن��دم��ا  املحلية  هيمنته  ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��و���ض��ي��ف 

�ضبورتينغ الربتغايل.
وت�ضتكمل مباريات ثمن النهائي الأربعاء مبباراتي اإنرت الإيطايل 

النم�ضوي  و�ضالزبورغ  الإنكليزي،  ليفربول  مع 
م��ع ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ الأمل�����اين، ع��ل��ى اأن تقام 

امل��ب��اري��ات الأرب���ع الأخ���رى الأ���ض��ب��وع املقبل 
يوفنتو�س  م��ع  الإ���ض��ب��اين  فياريال  فيلعب 
الإي����ط����ايل، وت�����ض��ل�����ض��ي الإن��ك��ل��ي��زي حامل 
اللقب مع ليل الفرن�ضي الثالثاء، واأتلتيكو 
يونايتد  مان�ض�ضرت  مع  الإ�ضباين  مدريد 
اأياك�س  مع  الربتغايل  وبنفيكا  الإنكليزي، 

اأم�ضرتدام الهولندي الأربعاء.
اأهمية  وتكت�ضي امل�ضابقة القارية العريقة 

جرمان  �ضان  اإىل  بالن�ضبة  كبرية 
فالنادي  م���دري���د،  وري�����ال 

امل���ل���ك���ي ي�����اأم�����ل يف 

لقبه الرابع ع�ضر وتعزيز �ضجله القيا�ضي بها، فيما يلهث النادي 
الباري�ضي وراء لقبه الأول الذي تعززت اإمكانية اإحرازه بالتعاقد 
مع النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي يف �ضفقة انتقال حر ال�ضيف 
املا�ضي. و�ضتكون املرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان يف ثمن 
ذهاباً   1-3 ريال  فاز  2017-2018 حني  بعد مو�ضم  النهائي 
و2-1 اإياباً ووا�ضل م�ضواره حتى نال اللقب الثالث توالياً وال�13 
اأن  قبل  زي���دان،  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�ضي  م��درب��ه  بقيادة  تاريخه  يف 
يف  لكن  التايل  املو�ضم  يف  اعتباره  جرمان  �ضان  ي�ضرتد 
دور املجموعات حني فاز ذهاباً على اأر�ضه -3�ضفر 

قبل التعادل اإياباً 2-2.
اأن��ظ��ار متابعي  امل��ب��اراة منذ �ضهرين  وجت��ذب ه��ذه 
�ضحب قرعة ثمن  منذ  الأوروبية وحتديداً  الكرة 
�ضان جرمان  ب�ضبب م�ضتقبل جنم  وذلك  النهائي، 
ال�����دويل ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي امل��ر���ض��ح ل��الن�����ض��م��ام اإىل 

�ضفوف النادي امللكي.
العا�ضمة  ن���ادي  م��ع  ع��ام��اً  ال�23  اب���ن  ب��ق��اء  وك���ان 
املن�ضرم  ال�����ض��ي��ف  ���ض��ك م��ن��ذ  ال��ف��رن�����ض��ي��ة م��و���ض��ع 
بعدما اأعرب �ضراحة عن رغبته بالنتقال اإىل ريال 
مدريد، لكنه مل يح�ضل على مبتغاه وبقي يف الفريق  
30 ح��زي��ران- ال���ذي ينتهي يف  ع��ق��ده  اأن مي��دد  دون 

يونيو املقبل.
وت��ق��دم ري���ال م��دري��د بعر�س م��ق��داره 180 
مليون يورو من اأجل احل�ضول على خدمات 
مبابي خالل ال�ضيف لكن النادي الفرن�ضي 
رف�س العر�س مت�ضبثاً باأمله يف القدرة على 

اإقناع مهاجمه بالتمديد.
وتطرق مبابي اإىل املواجهة املرتقبة �ضد ريال 
"جاهز  ال��ب��اري�����ض��ي  ال���ن���ادي  اإن  ق��ائ��اًل  م��دري��د 
م�ضيفا  الفوز"،  يخوله  ال��ذي  الفريق  وميتلك 
على  الفوز  هو  بايل  ي�ضغل  الذي  الوحيد  "الأمر 
ري���ال م��دري��د يف ���ض��ب��اط-ف��رباي��ر )ذه��اب��اً( واآذار-

مار�س )اإياباً(".
ال�ضيف  ندم" للك�ضف  "باأي  ي�ضعر  اأنه ل  واأو�ضح 
املا�ضي عن رغبته بالنتقال اإىل نادي العا�ضمة 
اأب��وح مبا  اأن��ا  "كنت �ضريحاً.  وق��ال  الإ�ضبانية، 
�ضعيد  احل���ال  بطبيعة  لكني  ب����ه...  اأ���ض��ع��ر 
األعب بجانب مي�ضي وكل  باأن  بالبقاء، 

ال�ضبان".
ل�ضان  الأرجنتيني  امل��درب  واعترب 
اأن  بوكيتينو  ماوري�ضيو  ج��رم��ان 
امل��واج��ه��ة ���ض��د ري����ال م��دري��د لن 
قرار  "تاأثري" على  اأي  لها  يكون 
م��ب��اب��ي ب��ال��ب��ق��اء يف ���ض��ف��وف��ه من 

عدمه.
"كادينا  اإذاع�����ة  م���ع  ح��دي��ث  وق����ال يف 
�ضري" الإ�ضبانية قبل 4 اأيام من املواجهة 
�ضيتاأثر  الأه��م��ي��ة  بهذه  ق���راًرا  اأن  اأعتقد  "ل 
م�ضيفا  اإق�ضائية"،  مزدوجة  مواجهة  اأو  مبباراة 
مده�ضة  كاريزما  ميلك  نا�ضج،  ذك��ي،  �ضاب  "اإنه 
التحليل، يعرف متاًما ماذا  مع قدرة هائلة على 
الكثري من  به  اأن يفعل مب�ضتقبله، يحيط  يريد 
واأنا  جيد  ب�ضكل  ين�ضحونه  ال��ذي��ن  ال�ضخا�س 
اأهم  اأح����د  واث����ق م��ن ذلك". و���ض��ي��ك��ون م��ب��اب��ي 
لرد  جرمان  �ضان  عليها  �ضيعول  التي  الأ�ضلحة 
العتبار خلروجه من الدور ذاته على يد ريال 
مدريد عام 2018، خ�ضو�ضا واأن بطل العامل 
الفوز على �ضيفه رين  له هدف  �ضجل   2018

)-1�ضفر( اجلمعة يف الدوري املحلي. ويعقد �ضان جرمان المال 
اأي�ضا على مي�ضي، جالد الريال ل�ضنوات عديدة خالل الفرتة التي 
 19 ف��از يف  م��رة،   44 املرينغي  واج��ه  بر�ضلونة، حيث  ق�ضاها يف 
 15 منها  هدفا  منها وخ�ضر 14 مقابل 11 تعادل، و�ضجل 26 

يف ملعب �ضانتياغو برنابيو.
ول���ن ي���ّدخ���ر ���ض��ان ج���رم���ان ج��ه��ود رف����اق الأم�������س ل��ل��ن��ادي امللكي 
الأرجنتيني اأنخل دي ماريا والكو�ضتاريكي كيلور نافا�س واملغربي 
اأ�ضرف حكيمي، فيما يغيب القائد ال�ضابق لريال مدريد الإ�ضباين 
�ضريخيو رامو�س املن�ضم اىل الفريق الباري�ضي ال�ضيف املا�ضي يف 

�ضفقة انتقال حر ب�ضبب ال�ضابة.
ويحوم ال�ضك حول م�ضاركة النجم الربازيلي نيمار.

يف امل��ق��اب��ل، ل��ن ي��ك��ون ري���ال م��دري��د، �ضاحب اخل���ربة ال��ك��ب��رية يف 
الباري�ضي،  ال��ن��ادي  ام��ام  �ضائغة  لقمة  العريقة،  القارية  امل�ضابقة 
وهو بدوره ميلك ما يكفي من الأ�ضلحة لتخطي دور ثمن النهائي 
طوين  والمل���اين  مودريت�س  لوكا  ال��ك��روات��ي  املخ�ضرمون  اأب��رزه��ا 

كرو�س والربازيلي كازميريو.
وي�ضتعيد ريال مدريد خدمات مهاجمه وهدافه الدويل الفرن�ضي 
كرمي بنزمية بعد تعافيه من اإ�ضابة اأبعدته عن املالعب ملدة ثالثة 
الربازيليني  الواعدين  جانب  غلى  �ضاربة  ق��وة  لي�ضكل  اأ�ضابيع، 

فيني�ضيو�س جونيور ورودريغو.
كما اأن باري�س �ضان جرمان �ضيكون مك�ضوفا اأمام املدرب الإيطايل 
لريال مدريد كارلو اأن�ضيلوتي الذي كان اأول املدربني الذين تعاقد 
النادي  على  ا�ضتحوذ  عندما  لال�ضتثمارات  قطر  �ضندوق  معه 
الباري�ضي عام 2011، حيث اأ�ضرف على ادارته الفنية يف الفرتة 
وقاد   2013 2012وحزيران-يونيو  الثاين-يناير  كانون  بني 
اىل لقب الدوري يف عامه الخري قبل النتقال اىل ريال مدريد 

يف وليته الوىل.
ال�ضلبي املخيب  ت��ع��ادل��ه  ال��غ��د بعد  ري���ال م��دري��د م��واج��ه��ة  وي���دل 
بفارق  يت�ضدره  ال��ذي  املحلي  ال���دوري  يف  فياريال  م�ضيفه  ام��ام 
الويلزي غاريث بايل  الدويل  خو�س  �ضهدت  مباراة  يف  نقاط   5
بعد معاناته  اآب/اأغ�ضط�س  امللكي منذ  النادي  الأوىل مع  مباراته 
من اإ�ضابات خمتلفة. وتطرق اأن�ضيلوتي اىل م�ضاركة بايل بالقول 
"لقد عانى من اإ�ضابة خطرية. الأمر الأهم اأنه ح�ضل اليوم على 
فر�ضة وقد اأظهر باأنه معنا )ذهنياً وبدنياً( وباأنه ملتزم"، راف�ضاً 
ي�ضعى مان�ض�ضرت  �ضان جرمان.  �ضي�ضركه �ضد  اإذا كان  التاأكيد ما 
يحل  عندما  املحلية  هيمنته  تاأكيد  اىل  اإم��ارات��ي��ا  اململوك  �ضيتي 
بورو�ضيا  ح�ضاب  على  بطاقته  حجز  ال��ذي  �ضبورتينغ  على  �ضيفا 
�ضيتي  وي��غ��رد  املبا�ضرتني.  املواجهتني  ب��ف��ارق  المل���اين  دورمت��ون��د 
خارج ال�ضرب يف الدوري النكليزي حيث يت�ضدر بفارق ت�ضع نقاط 
عن اأفرب مطارديه ليفربول، حيث ي�ضري بثبات نحو اللقب الرابع 

يف ال�ضنوات اخلم�س الأخرية.
الأول-اأكتوبر  ت�ضرين   30 منذ  ال����دوري  يف  �ضيتي  يخ�ضر  ومل 

املا�ضي عندما �ضقط امام م�ضيفه كري�ضتال بال�س �ضفر2-.
الرغم  على  املنال  بعيدة  تظل  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  م�ضابقة  لكن 
من �ضخ املليارات من قبل مالكي النادي على مدى العقد املا�ضي، 
�ضقط  لكنه  املا�ضي  املو�ضم  النهائي  بلوغ  له  نتيجة  اف�ضل  وتبقى 
بقوة لتخطي عقبة  �ضيتي مر�ضحاً  ويبدو  ت�ضل�ضي.  امام مواطنه 
مقدمتها  يف  بالنجوم  ال��زاخ��رة  ت�ضكيلته  اىل  بالنظر  �ضبورتينغ 
الذين  كان�ضيلو  ديا�س وجواو  �ضيلفا وروبن  برناردو  الربتغاليون 
األ��وان الغرمي بنفيكا، ف�ضال عن البلجيكي كيفن دي  دافعوا عن 
بروين واجلزائري ريا�س حمرز وجاك غريلي�س ورحيم �ضرتلينغ 

�ضاحب هاتريك يف مرمى نوريت�س �ضيتي )-4�ضفر( ال�ضبت.
الأوروبي  ال���دوري  مل�ضابقة  لكن  ذات��ه  ال��دور  يف  الفريقان  والتقى 
"يوروبا ليغ" مو�ضم 2011-2012 وفاز �ضبورتينغ -1�ضفر يف 
امل�ضابقة  يف  م�ضواره  ليوا�ضل  مان�ض�ضرت  يف   3-2 وخ�ضر  ل�ضبونة 
اعتبارا  اإلغاوؤها  والتي مت  القواعد  خ��ارج  اله��داف  قاعدة  بف�ضل 

من املو�ضم احلايل.

•• دبي-الفجر

بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
املالية تنطلق يف الثانية من بعد ظهر 
اليوم الثالثاء مناف�ضات بطولة كاأ�س 
دبي الذهبية يف ن�ضختها الثالثة ع�ضرة 
والتي ت�ضتمر حتى اخلام�س من �ضهر 
م����ار�����س امل���ق���ب���ل ع���ل���ى م���الع���ب ن����ادي 
والفرو�ضية  للبولو  احلبتور  ومنتجع 
مرة  لأول   " "مفتوح  وب��ه��ان��دي��ك��اب 
باملنطقة يف اطار �ضعي اللجنة املنظمة 
للبطولة بالتحليق باللعبة اىل �ضماء 
الثمانية  ال��ف��رق  وان  �ضيما  ال��ع��امل��ي��ة 
جنوم  امل��ع  م��ن  كوكبة  ت�ضم  امل�ضاركة 

اللعبة يف العامل .
وت�ضارك يف العام احلايل ثمان فرق هي 
ال�ضيخة  �ضمو  بقيادة  الم��ارات  فريق 
ميثاء بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
وفريق ايه ام بقيادة ال�ضيخة علياء اآل 
نا�ضر  بقيادة  غنتوت  وف��ري��ق  مكتوم 
بقيادة  اأب��وظ��ب��ي  وف���ري���ق  ال�����ض��ام�����ض��ي 
احلبتور  وف���ري���ق  ال��ي��ب��ه��وين  ف���ار����س 
زيدان  وفريق  بقيادة حممد احلبتور 

بنجا�س  وف��ري��ق  زي���دان  عمرو  بقيادة 
حيدر  بقيادة  وه��وري��ل  دود  وبنجا�س 
بنجا�س وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة 

حبتور احلبتور . 
الثالثة  الن�ضخة  انطالقة  ومبنا�ضة 
ع�����ض��رة م���ن ال���ك���اأ����س ال��ذه��ب��ي��ة وجه 
حم��م��د خ��ل��ف احل��ب��ت��ور ن��ائ��ب رئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
مل��ج��م��وع��ة احل���ب���ت���ور  رئ���ي�������س احت����اد 
�ضل�ضلة  وم��وؤ���ض�����س  للبولو  الم���ك���ارات 
ب��ط��ولت ك��اأ���س دب���ي ال��ذه��ب��ي��ة ال�ضكر 
بن  ال�ضيخ مكتوم  �ضمو  اىل  والعرفان 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم 

دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الكرمية للبطولة  املالية على رعايته 
�ضماء  اىل  التحليق  م��ن  مكنها  مم��ا 
�ضمو  اىل  ال�ضكر  وج��ه  كما   . العاملية 
را�ضد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة 
ال�ضيخ فالح بن  �ضمو  اآل مكتوم واىل 
زايد اآل نهيان واىل ال�ضيخة علياء اآل 
لدعمهم  امل�ضاركة  الفرق  واىل  مكتوم 
لهذا احلدث الريا�ضي ال�ضنوي املبهر 
.وق����ال احل��ب��ت��ور : ل��ق��دمت الع���رتاف 
البولو  قبل  واعتمادها من  بالبطولة 

العاملية )WPT( منذ �ضنوات ويتم 
 WPT ل��ع��ب��ه��ا حت���ت ك���اأ����س ب��ط��ول��ة
وال�����ت�����ي ت���ع���ت���رب واح���������دة م�����ن اأع���ل���ى 
امل�ضابقات من حيث النقاط التي متنح 
البطولة  وه���ي  فيها  ال��ف��ائ��زة  ل��ل��ف��رق 
الوحيدة يف الإمارات العربية املتحدة 
قدم  على   ، الفئة  ه��ذه  يف  ُتلعب  التي 
امل�����ض��اواة م��ع ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
املتحدة  واململكة  واإ�ضبانيا  الأرجنتني 

والوليات املتحدة الأمريكية. 
املا�ضيان  ال���ع���ام���ان  :"كان  واأ�����ض����اف 

مي��ث��الن حت��دًي��ا ل��ن��ا ك��م��ا ك���ان احلال 
بالن�ضبة لبقية دول العامل ، ومع ذلك 
فاإننا نوا�ضل ال�ضري بجراأة اإىل عامنا 
الثالث ع�ضر ، وي�ضتمر بتنظيم  حدث 
مبثابة  �ضيكون  امل�ضتوى  ع��امل��ي  ب��ول��و 
داف��ع��ة لتطوير جيل ج��دي��د من  ق��وة 

لعبي البولو يف الدولة  .
بتوجيه  ت�ضريحه  احل��ب��ت��ور  واخ��ت��ت��م 
جمموعة  وه����م  ال���رع���اة  اىل  ال�����ض��ك��ر 
بيزن�س  وج���ل���ف   ، م��ي��ل��ي��ن��ي��وم  اأوت�������و 
للتجارة  وب��ل��وت��ا���س   ، ب���راو   ، ما�ضينز 

م��ع��رب��ا ع��ن ام��ن��ي��ات��ه ل��ل��ف��رق بتقدمي 
وللجمهور  منهم  املنتظرة  العرو�س 
ال���ض��ت��م��ت��اع ب��ه��ا .  وك��م��ا ه��و معروف 
جتمع  �ضوف  الفتتاحية  امل��ب��اراة  ف��ان 
ب��ني ف��ري��ق��ي احل��ب��ت��ور وغ��ن��ت��وت وهي 
جميع  كانت  وان  مبكر  بنهائي  ا�ضبه 
املبارايات تعد نهائي مبكر ب�ضبب قوة 
اجلدي  وال�ضتعداد  املتناف�ضة  الفرق 
للبطولة . ويقود فريق غنتوت اليوم 
نا�ضر ال�ضام�ضي )1( وكيان هول )3( 
اأرايا  وماركو�س   )7( يورينتي  وبابلو 
)7( اما فريق احلبتور بقيادة  حممد 
جونزالي�س  ماتيا�س  احلبتوروي�ضم 
)4( وخوان جوريت�ضي )6( وباوتي�ضتا 

بايوغار )8( .
 ويف املباراة الثانية وموعدها الرابعة 
زيدان  فريقي  ي�����ض��ارك  ���ض��وف  ع�ضرا 
وب��ن��ج��ا���س دود وه��وري��ل وج��ه��ا لوجه 
ومي���ث���ل ف���ري���ق زي�����دان ع���م���رو زي����دان 
وجونزالو فرياري )5( ومانويل بالزا 
وفريق   جول   7 بانيلو  وتوما�س   )6(
وفيديريكو  بنجا�س  ح��ي��در  بنجا�س 
ونيكول�س   )5( ب��وت��وب�����ض��ك��ي  ف����ون 
بانيلو  وبنيامني   )5( مدينا  ك��ورت��ي 

. )7(

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن را�سد

غنتوت واحلبتور يفتتحان كاأ�س دبي الذهبية للبولو اليوم 

�سيتي لتاأكيد �سيطرته املحلية  

قمة نارية بني �سان جرمان وريال مدريد بدوري الأبطال 

منتخب ال�سيدات ي�ستعد ملواجهة منتخب اأذربيجان وديًا 

احتاد كلباء بطال لدوري الإمارات لنا�سئي للجودو

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتاد  على  الثالثاء  اليوم  الظفرة  فريق  على  �ضيفا  اجلزيرة  فريق  يحل 
حمدان بن زايد يف نادي الظفرة �ضمن املباراة املوؤجلة من اجلولة الرابعة 
العامل  كاأ�س  يف  اجلزيرة  م�ضاركة  ب�ضبب  للمحرتفني  اأدن��وك  دوري  ع�ضر 
لالأندية "الإمارات 2021" والتي اأ�ضدل ال�ضتار عنها يوم ال�ضبت املا�ضي.

�ضاحب  الظفرة  يطمح  حيث  خمتلف  بطموح  اللقاء  الفريقان  وي��دخ��ل 
منطقة  عن  والبتعاد  الآمنة  املنطقة  يف  موقعه  لتاأكيد  الفوز  يف  الأر���س 
اخل��ط��ر، ف��ي��م��ا ي��اأم��ل اجل���زي���رة يف ح�����ض��د ال��ن��ق��اط ل���الق���رتاب م��ن املربع 

الذهبي.
مباراة  ول��ه  نقطة   23 بر�ضيد  الرتتيب  ج��دول  خام�س  اجلزيرة  ويدخل 
15 ط��احم��ا يف القرتاب  اأم���ام احت���اد كلباء م��ن اجل��ول��ة  اأخ���رى  م��وؤج��ل��ة 
باملباراتني  الفوز  ح��ال  27 نقطة، وجت���اوزه يف  ال��راب��ع  الأه��ل��ي  �ضباب  من 
نقاط   10 بر�ضيد  ع�ضر  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �ضاحب  الظفرة  اأم���ا  امل��وؤج��ل��ت��ني. 
ر�ضيد  �ضاحب  خورفكان  م��ن  قليال  الق���رتاب  ع��ن  باحثا  اللقاء  فيدخل 

ال�15 نقطة يف املركز احلادي ع�ضر.
وبلغت مواجهات الفريقني يف م�ضابقة الدوري الإماراتي بع�ضر الحرتاف 
م��رات فقط  ف��وزا، و4   14 ب�  الأف�ضلية فيها  للجزيرة  ك��ان  مواجهة   25

 55 فيها  اجلزيرة  و�ضجل  مباريات.   7 يف  الفريقان  تعادل  فيما  للظفرة 
هدفا مقابل 27 للظفرة.

اأك��رب ف��وز حققه اجل��زي��رة على الظفرة يف ت��اري��خ امل��واج��ه��ات بع�ضر  وك��ان 
الحرتاف �ضمن اجلولة 15 من املو�ضم املا�ضي حينما فاز بنتيجة 5 - 1 
بنتيجة  للظفرة على اجلزيرة  ف��وز  اأك��رب  ك��ان  فيما   .. الظفرة  ا�ضتاد  على 
3 - 2 يف مو�ضم 2018 - 2019 �ضمن اجلولة 12 من امل�ضابقة والذي 

اأقيم على ا�ضتاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة.
على  الوحدة  ف��وز  �ضهدت  قد  ع�ضر  الرابعة  اجلولة  مباريات  بقية  وكانت 
العروبة 4 - 2 ، وال�ضارقة على كلباء 1 - 0 ، والعني على خورفكان 4 - 1 

وتعادل الو�ضل مع بني يا�س �ضلبيا، وفوز �ضباب الأهلي على الإمارات 2 - 1 
وفوز عجمان على الن�ضر 1 - 0 .

م�ضابقة  ترتيب  جل��دول  �ضدارته  يوا�ضل  العني  فريق  اأن  بالذكر  جدير 
دوري اأدنوك للمحرتفني بعد انتهاء اجلولة 15 وذلك بر�ضيد 36 نقطة 
يليه الوحدة ثانيا بر�ضيد 30 نقطة، ثم ال�ضارقة ثالثا بر�ضيد 29 نقطة 

و�ضباب الأهلي رابعا بر�ضيد 27 نقطة.
امل��رك��ز الأخري  امل��رك��ز الأخ���ري ك��ل م��ن الإم����ارات يف  فيما ي�ضارع البقاء يف 
والرابع ع�ضر 5 نقاط والعروبة الثالث ع�ضر 9 نقاط، ثم الظفرة الثاين 

ع�ضر 10 نقاط، وقبله خورفكان 15 نقطة يف املركز احلادي ع�ضر .

اليوم.. الظفرة واجلزيرة طموح املربع الذهبي واملنطقة والآمنة يف دوري اأدنوك للمحرتفني

فتح باب الت�سجيل للم�ساركة 
يف »مهرجان ال�سيخ زايد« 

للمحامل ال�سراعية
•• اأبوظبي-وام:

ل�ضباق  الت�ضجيل  ب��اب  فتح  عن  البحرية  للريا�ضات  اأبوظبي  ن��ادي  اأعلن 
املقرر له ال�ضبت  22 قدماً  مهرجان ال�ضيخ زايد للمحامل ال�ضراعية فئة 

املقبل.
ويعد �ضباق ال�ضبت املقبل اجلولة الأوىل لهذه الفئة، وياأتي كثالث �ضباقات 
60 قدماً  زايد فئة  ال�ضيخ  �ضباقي مهرجان  للنادي بعد  البحري  ال��رتاث 

و�ضباق "غنا�ضة" لفئة 60 قدما اأي�ضاً.
واأكد النادي اأم�س اأنه من املقرر اأن يتم اإغالق باب الت�ضجيل ظهر الأربعاء، 
انت�ضار  من  للحد  املتبعة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  وف��ق  ال�ضباق  يقام  فيما 

فريو�س كورونا.
وتبلغ م�ضافة الت�ضابق 8 اأميال بحرية على كورني�س العا�ضمة اأبوظبي.



يزور جباًل لي�ستعيد ذكرياته مع زوجته فيلقى حتفه
�ضقط طبيب بريطاين من ارتفاع �ضاهق مفارقاً احلياة بينما كان 
يزور مع زوجته �ضل�ضلة من التالل اجلبلية، كان قد طلب فيها يد 

زوجته قبل 27 عاماً.
زوجته  يد  عاماً(   54( بتلر  الدكتور جيمي  1974، طلب  عام  يف 
مارغريت التي قبلت الزواج منه على الفور، على تلة �ضرتينغ اإيدج. 
املكان ل�ضتعادة ذكرياتهما الرومن�ضية  اإىل  الزوجان موؤخراً  وعاد 
يف املنطقة لتتحول املنا�ضبة اإىل ماأ�ضاة اأدت اإىل �ضقوط الرجل من 
اأعلى جرف �ضخري. وبح�ضب موقع ميرتو الذي نقل اخلرب، فاإن 
اأرادا  اللذين طاملا  اجلبل كان يحتل مكانة خا�ضة لدى الزوجني 

زيارته، اإىل اأن اأتيحت لهما الفر�ضة موؤخراً للقيام بذلك.
وتقول ال�ضيدة بتلر اإنها توقفت للتقاط اأنفا�ضها عند حافة جرف 
�ضرتينغ اإدج ال�ضخري، بينما تابع زوجها البحث عن املكان الذي 
كان قد طلب منها الزواج فيه قبل ثالثة عقود. وبعد مدة لي�ضت 
بالق�ضرية، مل يعد الزوج اإىل زوجته، فخ�ضيت اأن يكون قد ح�ضل 
عنه  بالبحث  بدورها  قامت  التي  بال�ضرطة  فات�ضلت  مكروه،  له 
برفقة رجال الإنقاذ. واإثر حماولت بحث حثيثة، مت العثور على 
اأ�ضفل اجلرف ال�ضخري، بعد اإ�ضابته بك�ضر يف  الدكتور بتلر ميتاً 

اجلمجمة واإ�ضابات اأخرى عديدة جراء �ضقوطه املاأ�ضاوي.

اأكرث املطاعم رعبًا يف العامل
عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام يف اخلارج، فاإن اآخر �ضيء تريده 
هو اأن حت�ضل على جتربة خميفة، فمن املفرت�س اأن تكون جتربة 
تناول الطعام ممتعة ولي�ضت خميفة، ولكن هناك بع�س املطاعم 

التي تقدم جتربة مرعبة وخميفة لزبائنها اأثناء تناول الطعام.
اأوردت �ضحيفة  العامل، وفق ما  اأهم مطاعم مرعبة يف  يلي  فيما 
تاميز اوف اإنديا: ع�ضاء يف ال�ضماء، بلجيكا: يقدم هذا املطعم وجبة 
من خم�ضة اأطباق على ارتفاع �ضاهق يف الهواء على طاولت حرة 
احلركة. اأثناء تناول الطعام، يتم ربط 22 زبوناً بالكرا�ضي التي 
للح�ضول  لهم  الفر�ضة  لإتاحة  الأعلى  اإىل  ذل��ك  بعد  رفعها  يتم 
ا التوقيع  على منظر خالب للمدينة. ُيطلب من رواد املطعم اأي�ضً
على اإعفاء تاأمني بقيمة 10 ماليني دولر قبل الدخول اإىل اأحد 

هذه الكرا�ضي. هذا املطعم له فروع يف جميع اأنحاء العامل.
مطعم نيو لكي، اأحمد اآباد، الهند: تتنا�ضب عبارة "تناول الع�ضاء 
مع املوتى" متاماً يف هذا املطعم حيث توجد الع�ضرات من �ضواهد 
ال��ق��ب��ور وال��ت��واب��ي��ت احل��ج��ري��ة امل��غ��ط��اة ب��دراب��زي��ن م��ن ال�ضلب يف 

داخله. ُيعتقد اأن هذه التوابيت لأ�ضخا�س مقد�ضني.
يكون خميًفا  اأن  ال��ذي ميكن  ما  اأمريكا:  نيويورك،  ن��وار،  لو  دان 
اأكر من تناول الطعام يف الظالم؟ ح�ضًنا، �ضتنده�س من معرفة 
اأن جميع الأجهزة التي ينبعث منها ال�ضوء )مبا يف ذلك هاتفك( 
الع�ضاء مت��اًم��ا يف  ت��ن��اول  وي��ج��ب عليك  امل��ط��ع��م،  ه��ذا  ممنوعة يف 
اأن��ه عليك اجللو�س على  رعًبا هو  الأك��ر  ا، اجل��زء  اأي�ضً ال��ظ��الم. 

طاولة واحدة مع اأ�ضخا�س غرباء.

�سبيهة نان�سي عجرم تظهر اإىل العلن
تداول رواد مواقع التوا�ضل الجتماعي مقطع فيديو لفتاة ت�ضبه 
�ضفحاتهم  على  كبري،  ح��د  اإىل  عجرم   اللبنانية  نان�ضي  الفنانة 

اخلا�ضة على موقع التوا�ضل الجتماعي.
ون�س"  "اآه  اأغنية  من  تغني مقطعاً  الفيديو وهي  بدت يف  الفتاة 
ل� نان�ضي عجرم، كما ظهرت وهي ترق�س بطريقة عفوية، وتقوم 

بحركات لطيفة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طلب جندة عرب املحيط.. ق�سة اأغرب من اخليال
تلقى مركز �ضرطة يف بريطانيا ات�ضال من �ضيدة تطلب امل�ضاعدة، لكن امل�ضكلة يف هذا الت�ضال اأن املراأة تعي�س يف 
مكان يبعد 4 اآلف كيلومرت. وذكرت هيئة الإذاعة الكندية اأن �ضيدة يف مدينة اأجاك�س مبقاطعة اأونتاريو تعر�س 
ملوقف ع�ضيب عندما اقتحم رجل منزلها. واإثر املوقف ال�ضعب الذي كانت فيه، ا�ضتنجدت املراأة بال�ضرطة، لكنها 

ات�ضلت عن طريق اخلطاأ ب�ضرطة مدينة دورهام باململكة املتحدة.
وقالت ال�ضرطة الربيطانية اإنها تلقت بعد ظهر الأربعاء الت�ضال الغريب عرب تقنية الدرد�ضة احلية.

وكتبت املراأة يف نداء ال�ضتغاثة:" اأحتاج اإىل م�ضاعدة، اإنه يقرتب، اإنه يف املنزل"، ثم التزمت ال�ضمت.
وكان اخلطاأ ناجما عن ت�ضابه يف الأ�ضماء بني منطقة دورهام يف بريطانيا واأخرى بنف�س ال�ضم يف مقاطعة اأونتاريو 

الكندية.
ومل يغلق �ضابط الت�ضال الربيطاين الدرد�ضة احلية، و�ضارع زمالوؤه اإىل الت�ضال بنظرائهم يف دورها الكندية.

وبالفعل، هب هوؤلء �ضريعا لنجدة املراأة، حيث وجدوا رجال يبلغ من العمر "35 عاما" داخل منزلها.
وقالت ال�ضابطة يف ال�ضرطة الربيطانية، اأندريا اآرثر: "كان هذا حادثا غري عادي وو�ضعا موؤملا للغاية لل�ضحية، 

لكن الفريق ظل هادئا ومتكن من م�ضاعدة زمالئنا الكنديني يف حل املوقف ب�ضرعة ومهنية".
وحاول امل�ضتبه فيه الهروب، لكنه حو�ضر يف النهاية يف مكان قريب، ويف البداية رف�س الن�ضياع لطلبات ال�ضباط، 

وا�ضطر هوؤلء ل�ضعقه بالكهرباء والقب�س عليه يف نهاية املطاف.
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تتحدى التوقعات وت�سفى من �سرطان قاتل
�ضتفارق  اإنها  قالت  التي  الأط��ب��اء  توقعات  جميع  اأ�ضرتالية  ام���راأة  حت��دت 
ال�ضرطان يف غ�ضون ثالثة  �ضفيت من  اأقل من عام، بعدما  احلياة خالل 
قبل  من  لتعي�س  فقط  واح��ًدا  عاًما  الأ�ضرتالية  الأم  اأعطيت  فقط.  اأ�ضهر 
�ضرطان  من  الرابعة  املرحلة  يف  اأنها  الفحو�ضات  اأظهرت  اأن  بعد  الأطباء 
ب�ضكل فعال من  اآن جاتلي  �ضفيت  يوًما فقط،   97 بعد  ذل��ك،  اجللد. ومع 
اآثار  جميع  على  ق�ضى  متطور  مناعي  ع��الج  با�ضتخدام  اجل��ل��د،  �ضرطان 
ال�ضرطان.  الآن، بعد اأكر من ثالث �ضنوات على الت�ضخي�س الأويل املدمر، 

ل تزال اآن جاتلي خالية متاًما من ال�ضرطان.
وقالت جاتلي ل�ضحيفة ديلي ميل اأ�ضرتاليا: "مل اأكن م�ضتعدة للموت. مل 
اأك��ن خائفة من امل��وت، مل اأرغ��ب يف ت��رك العامل ورائ��ي ل��ذا حاولت كل ما 
بو�ضعي ملقاومة املر�س" مت ت�ضخي�س اإ�ضابة ال�ضيدة جاتلي ب�ضرطان اجللد 
الفحو�ضات  الوقت ناجحة، مع  �ضنوات، وكانت اجلراحة يف ذلك   10 قبل 
املنتظمة الالحقة التي اأعطتها العالج الكامل. ولكن عندما ان�ضمت ال�ضيدة 
جاتلي البالغة من العمر 56 عاماً اإىل ف�ضل للتمارين الريا�ضية، اكت�ضفت 
عودة ال�ضرطان اإليها. اعتقدت يف البداية اأن الأمل املتزايد يف ظهرها كان 
اأحد الآثار اجلانبية جلل�ضات التدريب، الأطباء العامني واأخ�ضائيي العالج 

الطبيعي وتقومي العمود الفقري ف�ضلوا يف عالجها.

�سيدة النعناع.. ق�سة اإن�سانية هزت م�ساعر امل�سريني
التوا�ضل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��ع  طفلها  م��ع  م�ضرية  لم����راأة  ف��ي��دي��و  انت�ضر 
عد�ضات  ر�ضدتها  اأن  بعد   ،" النعناع  ب�"�ضيدة  املتابعون  ولقبها  الجتماعي، 
الكامريا وهي تبيع "النعناع" على اأحد الأر�ضفة. وقالت ال�ضيدة امل�ضرية خالل 
م�ضوؤولة  نف�ضها  لتجد  اأثناء فرتة احلمل  تركها  "زوجها  اإن  املتداول  الفيديو 
مبفردها عن طفلها الر�ضيع، فكان ال�ضارع هو امللجاأ الوحيد لتوفري علبة لن 
العون من  اأج��د  "مل  وتابعت:  النعناع".  بيع  ابنها من خالل  لإطعام  �ضناعي 
الأهل "، م�ضرية اإىل عدم ا�ضتطاعتها رفع دعوى طالق على زوجها حتى الآن 
ب�ضبب تكاليف التقا�ضي. ومتنت "بائعة النعناع" يف نهاية حديثها توفري فر�ضة 
عمل لها بدل من اجللو�س يف ال�ضارع بالإ�ضافة اإىل منزل يجمعها مع طفلها 
الر�ضيع. وقال م�ضدر بوزارة الت�ضامن الجتماعي يف م�ضر، ف�ضل عدم ذكر 
ا�ضمه، يف حديث ملوقع "�ضكاي نيوز عربية ": "وزارة الت�ضامن الجتماعي مل 
تتحرك حتى الآن ولكن بالتاأكيد �ضت�ضاعد هذه ال�ضيدة وتدعمها"، م�ضريا اإىل 
"دعم الوزارة �ضابقا حلالت م�ضابهة وتقدمي يد العون دائما". واأثار حديث هذه 
البائعة تعاطفاً وا�ضعاً معها عرب من�ضات التوا�ضل الجتماعي، حيث ت�ضدرت 
قائمة الو�ضوم الأكر تداول يف  "تويرت".  وحر�س عدد كبري من املغردين على 
توجيه ر�ضائل دعم لها يف اأزمتها التي ك�ضفت عنها يف الفيديو. وكتب اأحدهم: 
و�ضيدة  اجلرجري،  و�ضيدة  النعناع،  �ضيدة  النماذج  هذه  من  الكثري  بها  "م�ضر 

ال�ضمك، و�ضيدة الطماطم، اأنقذوا الأرامل واملطلقات".

متحف م�سري يحطم رقما 
قيا�سيا يف عدد الزيارات

للح�ضارة  ال��ق��وم��ي  امل��ت��ح��ف  ح��ط��م 
ال��ق��ي��ا���ض��ي لعدد  ال���رق���م  امل�����ض��ري��ة 
اإب��ري��ل من  افتتاحه يف  ال���زوار منذ 
األف   12 بتوافد نحو  املا�ضي  العام 
���ض��خ�����س ع��ل��ى امل���ك���ان ال�����ذي ي�ضم 
العديد من املقتنيات النادرة خالل 
لبيان  وف���ق���ا  امل��ا���ض��ي��ني،  ال��ي��وم��ني 
ال�ضياحة  وزارة  ع��ن  ���ض��ادر  ر���ض��م��ي 
املتحف  وي���ق���ع  امل�����ض��ري��ة.  والآث�������ار 
املُبهر يف مدينة الف�ضطاط، عا�ضمة 
القاهرة الإ�ضالمية القدمية، ويعد 
الأول من نوعه داخل م�ضر والعامل 
متكاملة  نظرة  يقدم  حيث  العربي 
ب��داي��ة من  امل�ضرية  ع��ن احل�����ض��ارة 
ع�������ض���ور م����ا ق���ب���ل ال���ت���اري���خ م�����رورا 
واليوناين  القدمي  امل�ضري  بالعهد 
والإ�ضالمي  والقبطي  وال��روم��اين 
وال��ع�����ض��ر احل���دي���ث. وت��و���ض��ح �ضها 
وزارة  ب���ا����ض���م  امل���ت���ح���دث���ة  ب���ه���ج���ت، 
اأ�ضباب  امل�ضرية  والآث����ار  ال�ضياحة 
نيوز  "�ضكاي  ملوقع  الكبري  الإق��ب��ال 
عربية" قائلة: "هناك اأ�ضباب كثرية 
احل�ضارة  ع�ضاق  من  الآلف  تدفع 
على  بكثافة  التوافد  اإىل  والتاريخ 
املتحف القومي للح�ضارة من بينها 
احلديثة  املتحفي  العر�س  طريقة 
املجتمع  ���ض��رائ��ح  جلميع  واجل��اذب��ة 
بعناية ودقة  اإعدادها  وال��ذي جرى 
ملوقع  ب��ه��ج��ت  وت�����ض��ي��ف  �ضديدة". 
املتحف  عربية":  ن���ي���وز  "�ضكاي 
التي  ت���اري���خ احل�������ض���ارات  ي��ع��ر���س 
مرت على م�ضر عن طريق ت�ضل�ضل 
ل��ل��غ��اي��ة، مي��ك��ن للح�ضور يف  ���ض��ائ��ق 
خطوات النتقال من زمن اإىل اآخر 
الإن�ضاين  ال����رتاث  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 

واملادي لبالدنا.

فالنتاين الدولر.. الأزمة 
ت�سل لعيد احلب يف لبنان

الذي  الأحمر  للون  بريوت  تفتقد 
ك��ان ي��ل��ون ���ض��وارع��ه��ا يف مثل هذه 
ويغيب  فالنتاين"  "مو�ضم  الأي���ام 
م�ضهد الدببة احلمراء املعلقة على 
املكتبات وحمال  وواجهات  مداخل 

بيع الهدايا اإل القليل منها.
األوانها  فر�ضت  املتتالية  فالأزمات 
الرمادي  فغلب  بالهموم،  املثقلة 
ع���ل���ى امل�������ض���ه���د، ل دب����ب����ة ح���م���راء 
الورد  ول  ال�����ض��وارع،  يف  "معلقة" 
الأحمر وجد طريقه اإىل الأر�ضفة، 
نادرة  احل��ف��الت  اإن  ال��ق��ول  وميكن 
يف  الع�ضاق  حتت�ضن  مل  وامل��ط��اع��م 

عيدهم.
ل ���ض��يء ي��ح��ّل م��ك��ان احل���ب، تقول 
ن��ي��وز عربية،  ���ض��ك��اي  مل��وق��ع  ه��ال��ة 
م�����ض��ي��ف��ة: " ل���ك���ّن ر���ض��ائ��ل احلب 
بالدولر،  اليوم  ت�ضّعر  ال��ورد  مثل 
باألف  ال��وردة  ن�ضرتي  كّنا  فبعدما 
جندها  ال�����ض��اب��ق،  يف  لبنانية  ل��رية 
اليوم ب��دولري��ن، ك��اأّن احل��ّب �ضار 

حرام علينا يف هذا البلد".
ال����ذي  )28�ضنة(  م���ن���ري  وي����ق����ول 
ي��ج��ل�����س يف اأح�����د م��ق��اه��ي ب���ريوت 
ويتح�ضر لأول عيد ع�ضاق يجمعه 
بحبيبته هذا العام: "راتبي احلايل 
يبلغ حوايل مليون ون�ضف املليون 
م���ن ال���ل���ريات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وه���و ما 
1000 دولر،  الأزم��ة  ي�ضاوي قبل 
يدوية  رمزية  هدية  اختيار  اأردت 
األف   400 كلفتها  ب��ل��غ��ت  ال�����ض��ن��ع 
ل���رية وب��اق��ة ورد ���ض��غ��رية ب��� 300 
األف لرية، وهذه الذكرى �ضتكلفني 

حاليا ن�ضف راتبي ".

هكذا احتفلت ريهانا بعيد احلب
العاملية  النجمة  احتفلت  مم��ي��زة  ب��اإط��الل��ة 
اآي�ضاب روكي مربزة  بعيد احلب مع حبيبها 
حملها منه ب�ضور لفتة ن�ضرتها يف �ضفحتها 

اخلا�ضة على موقع التوا�ضل الجتماعي.
باللون  بف�ضتان طويل لفت  وظهرت  ريهانا  
بت�ضميم  اجل����ل����د  ق���م���ا����س  وم�����ن  الأح�����م�����ر 
باللون  �ضيفياً  ح��ذاء  ارت���دت  كما  كال�ضيكي 

الأحمر.
مكان  يف  حبيبها  بيد  مم�ضكة  ريهانا  وب��دت 

عام وو�ضط عدد من املعجبني وال�ضحفيني.
وكانت ك�ضفت و�ضائل اإعالم عاملية اأن النجمة 
اآي�ضاب  حبيبها  م��ن  ح��ام��ل  ري��ه��ان��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
مواقع  على  لها  �ضورا  انت�ضرت  وق��د  روك��ي، 
التوا�ضل الجتماعي ت�ضتعر�س فيها حملها 

ببطن مك�ضوف.
ري��ه��ان��ا برفقة  ال�����ض��ور ظ��ه��رت  اإح�����دى  ويف 
حبيبها وهو مي�ضك يديها برومان�ضية تامة.

قتل �سقيقه ثم انتحر ب�سبب دب
متوقعة،  غري  فاجعة  الأمريكية  اأوريغون  ولي��ة  �ضهدت 
�ضببها دب اأ�ضود، اقتحم منزل رجل وت�ضبب بواقعة هزت 

الولية.
ووفقا ملوقع ميرتو، الق�ضة بداأت الأ�ضبوع املا�ضي، عندما 
اقتحم دب اأ�ضود حديقة منزل رجل اأمريكي، مما ت�ضبب 

له بالذعر.
الرجل م�ضد�ضا يحتفظ  اأخرج  ال�ضديد،  ارتباكه  وب�ضبب 
اأرداه  �ضقيقه  على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  ولكنه  ال���دب،  لقتل  ب��ه، 

قتيال، اأثناء ح�ضو الطلقات.
مدينة  يف  بال�ضلطات  الرجل  ات�ضل  ال�ضدمة،  اإثر  وعلى 
�ضني فايل يف اأوريغون، قبل اأن يقدم على النتحار بنف�س 

امل�ضد�س.
على  "بناء  ال��ق�����ض��ي��ة:  ع��ل��ى  امل�������ض���وؤول  للمحقق  ووف���ق���ا 
برقم  الت�ضال  بعد  انتحر  املت�ضل  اأن  ُيعتقد  التحقيق، 

عر�ضي". نار  اإطالق  حادث  عن  لالإبالغ   911
اإذا كان الدب ت�ضرف ب�ضكل ع��دواين جتاه  ول ُيعرف ما 
الإخوة، اأو عما حدث له بعد و�ضول ال�ضلطات اإىل مكان 

احلادث.
ويعي�س ح��وايل 25 األ��ف اإىل 30 األ��ف دب اأ�ضود يف ولية 
التي  ج��وزف��ني،  مقاطعة  ح��دائ��ق  لإدارة  وفقا  اأوري��غ��ون، 

ت�ضري اإىل الولية با�ضم "بالد الدب الأ�ضود".
حال  يف  هادئا"  "البقاء  ال��ولي��ة  يف  ال�ضلطات  وتن�ضح 
باأي حركات  اأو تقوم  "ل ترك�س  م�ضادفة دب، م�ضيفة: 

مفاجئة. ابتعد ببطء ول تنظر مبا�ضرة لعيني الدب".

جرمية مرعبة.. قتل واغت�سب انتقاما من �سقيقه
يف حلقة جديدة من م�ضل�ضل جرائم العنف الأ�ضري التي 
اعتقال  ع��ن  الأم��ن��ي��ة،  ال�ضلطات  اأعلنت  ال��ع��راق،  ت�ضرب 
متهم بقتل �ضقيقه واغت�ضاب ابنتي املغدور ال�ضغريتني 
. واأ�ضدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا ب�ضاأن اإلقاء القب�س 
العا�ضمة  يف  ابنتيه  واغت�ضب  �ضقيقه  قتل  جم��رم  على 

العراقية.
ال��ت��ح��ري وجمع  ع��م��ل��ي��ة  اإج������راء  "بعد  ال���ب���ي���ان:  وق�����ال 
املعلومات عن وجود املتهم يف منطقة النهروان مت اإلقاء 
والتعنيف"،  املحارم،  وزنا  "القتل  القب�س عليه بجرمية 
حيث �ضبط بحوزته بندقية كال�ضنكوف مع ملحقاتها".

بقيامه  �ضراحة  الأويل  التحقيق  خالل  املتهم  واع��رتف 
تبلغان من  فتاتني  اأخيه، وهما  ابنتي  اغت�ضاب  بجرمية 

العمر 12و 15 عاما.
بقتل  ق��ام  اأن  بعد  امل��زدوج��ة  الغت�ضاب  جرمية  وج���اءت 

والدهما يف وقت �ضابق.
املجرم،  عائلة  مع  التحقيق  واأثناء  مت�ضل  �ضعيد  وعلى 
اكت�ضفت ال�ضلطات اأنه قام بتعنيف ابنه البالغ من العمر 
اآثار كدمات بوجهه وانحناء يف الظهر.  9 �ضنوات وعليه 
رواد مواقع  ل��دى  وا�ضعة  ه��ذه اجل��رائ��م �ضدمة  واأث���ارت 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، م��ت��ح��دث��ني ع��ن م��ن التعديات 
اخلطرية التي بلغتها ظاهرة العنف املجتمعي ول �ضيما 
الأ�ضري منه. وت�ضاءلوا الأ�ضباب التي تدفع رجال لدرجة 
اأ�ضد  ب��ان��زال  مطالبني  طفلتيه،  واغت�ضاب  �ضقيقه  قتل 
العنف  مرتكبي  من  لغريه  عربة  يكون  كي  به  العقوبات 

على اختالف اأ�ضكاله ومن �ضمنه الأ�ضري.

قتل على �سفاف النيل يت�سدر �سباك التذاكر 
ع��ل��ى �ضفاف  ق��ت��ل  ن��اي��ل،  ذي  اأون  دي���ث  فيلم  ت��ب��واأ 
اأغاثا  النيل" وه��و الق��ت��ب��ا���س اجل��دي��د م��ن رواي���ة 
�ضالت  ت��ذاك��ر  �ضباك  ���ض��دارة  ال�ضهرية،  كري�ضتي 
فور  الأ���ض��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة  يف  ال�ضمالية  اأم��ريك��ا 
اأولية  ت��ق��دي��رات  بّينت  م��ا  ع��رو���ض��ه، على  ان��ط��الق 
"اإكزيبيرت  ���ض��رك��ة  الأح����د  الأول  اأم�����س  ن�����ض��رت��ه��ا  

ريلي�ضنز" املتخ�ض�ضة.
ومت���ك���ن ال��ف��ي��ل��م ال�����ذي ي�����روي ق�����ض��ة اأح�����د اأ�ضهر 
ال�ضاربني  ���ض��ذي  البلجيكي  ال��ت��ح��ّري  حت��ق��ي��ق��ات 
اإركول بوارو من حتقيق اإيرادات بلغت 12،8 مليون 
اإح�ضاءات  بح�ضب  الأح���د،  اإىل  اجلمعة  م��ن  دولر 

ال�ضركة.
وه����ذا ال��ف��ي��ل��م ال����ذي اأخ���رج���ه ك��ي��ن��ي��ث ب���ران���اه هو 
كتبتها  التي  للق�ضة  الثالث  ال�ضينمائي  القتبا�س 
عام 1937 ملكة الرواية البولي�ضية اأغاثا كري�ضتي، 
وجاين  اأو�ضتينوف  لبيرت  �ضابقني  اقتبا�ضني  بعد 
بريكني. وتوىل براناه كذلك دور املحقق بوارو بعد 
خم�س �ضنوات من تاأديته �ضخ�ضيته اأي�ضاً يف فيلمه 
ال�ضابق "موردر اأون ذي اأوريينت اإك�ضرب�س" املقتب�س 

هو الآخر عن رواية �ضهرية لأغاثا كري�ضتي.
وتراجع اإىل املرتبة الثانية فيلم "جاكا�س فوريفر" 
�ضل�ضلة  م��ن  اجل��دي��دة  الن�ضخة  وه���و  ال��ك��وم��ي��دي، 
اأفالم اأمريكية حتمل ال�ضم نف�ضه، اإذ بلغت اإيرادته 

يف اأ�ضبوعه الثاين 8،1 ماليني دولر.
وح�ضد الفيلم الكوميدي الرومان�ضي "ماري مي" 
ال���ذي اأط��ل��ق��ت ع��رو���ض��ه ق��ب��ل ع��ي��د احل���ب مبا�ضرة 
بلغت ثمانية ماليني دولر خالل عطلة  مداخيل 
اأّهله لحتالل املرتبة الثالثة.  نهاية الأ�ضبوع، مما 
تتزوج  جنمة  دور  الفيلم  يف  لوبيز  جنيفر  وت���وؤدي 
دوره  ي��وؤدي  مطلقاً  ريا�ضيات  مدّر�س  ن��زوة،  ملجرد 
نو  "�ضبايدر-مان:  فيلم  وت��راج��ع  ويل�ضون.  اأوي��ن 
بدء عر�ضه يف  التا�ضع على  الأ�ضبوع  واي هوم" يف 
اإي����رادات  حمققاً  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اإىل  ال�ضينما  دور 
اإيراداته  اإج��م��ايل  رف��ع  مم��ا  دولر-  ماليني  ب�7،2 

الرتاكمية اإىل اأكر من مليار دولر.
وجمع فيلم الإثارة "بالك ليت" من بطولة ليام 
ني�ضون 3،6 ماليني دولر يف انطالقته، مما اأتاح له 

احل�ضول على املركز اخلام�س.

املمثلة اإميانويل بريت لدى و�سولها اإىل ال�سجادة احلمراء لفيلم The Passengers of the Night يف مهرجان 
برلني ال�سينمائي الدويل الثاين وال�سبعني.  رويرتز

جينيفر اأني�ستون مبالب�س غريبة للغاية
اأني�ضتون  مقطع فيديو عرب ح�ضابها اخلا�س على موقع  ن�ضرت املمثلة العاملية  جينيفر 
وب�ضرا�ضيب  ذهبي  لونه  غريباً،  �ضرواًل  ترتدي  وهي  فيه  ظهرت  الجتماعي،  التوا�ضل 

من الأ�ضفل.
وبدت جينيفر وهي حتّرك رجلها بطريقة اعتربها املتابعون م�ضتفزة وغريبة.

وكانت جينيفر قد عّلقت على �ضائعات تف�ضيلها احلياة املهنية على احلياة اخلا�ضة، 
ما اأدى اإىل عدم اإجنابها اأطفاًل.

وقالت يف مقابلة لها :"اأنتم تقولون ال�ضائعات  دون معرفة ما يحدث معي �ضخ�ضياً، 
الأطفال؟ وهل  اإجن��اب  اأ�ضتطيع  فلماذا ل  اأحت��دث عنها،  اأ�ضباب طبية ل  فهناك 

ميكنني اإجناب الأطفال؟".
ل  اللواتي  الن�ضاء  على  املجتمع  يفر�ضها  م��زدوج��ة  معايري  :"هناك  واأ�ضافت 
�ضناً، ولكن  اأ�ضغر  فتاة  ال��زواج من  فالرجال ميكنهم  بالرجال،  ينجن مقارنة 

املراأة ل ي�ضمح لها بذلك".


